Kapitalny Kredyt

SKORZYSTAJ Z:

“KAPITALNEGO KREDYTU”

oraz

“DARMOWEGO KONTA DO KREDYTU”

Oprocentowanie kredytu to tylko 8,5% w stosunku rocznym

Kwota kredytu - powyżej 10.000 zł do 255.550 zł

Okres kredytowania - powyżej 1 roku do 8 lat

Prowizja:
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- 0% dla Klientów korzystających z „KAPITALNEGO KREDYTU” oraz otwierających
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) pn. „DARMOWE KONTO DO KREDYTU” w
Banku, przez osobę nie posiadającą jeszcze w Banku rachunku ROR (nowy Klient) i która
będzie systematycznie, tj. miesięcznie zasilać rachunek przez cały okres korzystania z
„KAPITALNEGO KREDYTU”, oraz korzystać z tego rachunku przez okres obowiązywania
umowy kredytowej
- 2% dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) w Banku z
systematycznymi, comiesięcznymi wpływami
- 3% dla nowych Klientów Banku

Rachunek otwierany jest wyłącznie dla osób nie posiadających w Banku rachunku
oszczędnościowo - rozliczeniowego i jednocześnie korzystających z “Kapitalnego Kredytu”

Za DARMO otrzymujesz:
- otwarcie rachunku,
- prowadzenie rachunku,
- dostęp do rachunku przez Internet,
- przelewy internetowe,
- wpłaty i wypłaty z rachunku w kasach, bankomatach i wpłatomatach Banku,
- kartę debetową Visa - z dostępem do ponad 4 500 bezprowizyjnych bankomatów w Polsce,
- prowadzenie karty debetowej Visa - pod warunkiem zrealizowania i rozliczenia się w danym
miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą
na kwotę min. 400zł,
- zlecenie stałe z rachunku do automatycznego regulowania rat “KAPITALNEGO KREDYTU”.

Dodatkowo masz możliwość:
- składania w Banku przelewów z rachunku w formie papierowej w PLN za 0,99zł za sztukę,
- zwiększenia maksymalnej kwoty limitu kredytu odnawialnego o 30% dla osób przenoszących
rachunek z innego banku
z
zadłużeniem (przy założeniu posiadania zdolności kredytowej),
- skorzystania z taniego i solidnego ubezpieczenia.

Nie masz czasu - wszystkie formalności związane z przeniesieniem rachunku z
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dotychczasowego banku do Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie
załatwimy za Ciebie - nie musisz nawet go odwiedzać!!!

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,84%, przy następujących
założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 21.000 zł, całkowita kwota
do zapłaty 24.348,45 zł, oprocentowanie zmienne 8,50% w stosunku rocznym, całkowity koszt
kredytu 3.348,45 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 3.348,45 zł), spłata kredytu nastąpi w 44
miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych. Kalkulacja została dokonana na
dzień 26.10.2017r. na reprezentatywnym przykładzie bez dobrowolnego ubezpieczenia spłaty
kredytu na wypadek zdarzeń losowych.

Zapraszamy do naszych placówek

RRSP (APR) wynosi 18,11% przy spłacie w okresie 12 miesięcy kwoty kredytu 5.000zł
posiadacza ROR
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