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BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALEWIE POMORSKIM 

 
KONSUMENCKI KREDYT ODNAWIALNY W ROR 

 
1. Nazwa produktu:  konsumencki kredyt odnawialny w ROR. 

2. Klient:   osoby fizyczne – konsumenci,  
 

3. Przeznaczenie:  własne potrzeby konsumpcyjne klienta. 

5. Warunki otrzymania:  1) posiada ROR w banku przez okres co najmniej 3 miesięcy lub zawarł umowę  
o prowadzenie rachunku; do 3-miesięcznego okresu może być zaliczony również 
okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas posiadacz ROR winien 
dostarczyć bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym 
rachunek ten dotychczas posiadał, 

2) przekazuje na ROR comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia lub  dochody 
z tytułu emerytury albo renty lub inne dochody, 

3) brak niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem 
umowy, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu  
30 dni, 

4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  
5) posiada zdolność kredytową. 

6) możliwość spłaty kredytu w ROR w poprzednim Banku 

 

6. Maksymalna wysokość: nie może być wyższa niż  sześciokrotności  stałych miesięcznych wpływów na ROR z 
ostatnich 3 miesięcy  

7. Minimalna wysokość: 500 zł. 

8. Maksymalny okres  
Kredytowania: 

5 lat z możliwością odnowienia na kolejne okresy 

10. Formy zabezpieczenia: 1) gwarancją spłaty są systematyczne wpłaty/wpływy na ROR, 
Prawne formy zabezpieczenia kredytu: 
2) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
3) pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy, 
4) poręczenie wekslowe, 
5) poręczenie cywilne. 

12. Oprocentowanie:  kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki 
bazowej i stałej marży banku; stawką bazową jest stopa redyskonta weksli NBP 

 

15. Forma i sposób spłaty 
kapitału:  

1) w terminach wymagalności, na ostatni dzień trwania umowy, spłata z ROR – w formie 
bezgotówkowej, 

2) w przypadku odnowienia i podpisania aneksu do umowy na kolejne 5 lat spłata  
nie jest wymagana, 

16. Forma i sposób spłaty 
odsetek:  

Bank pobiera naliczone odsetki z ROR ostatniego dnia każdego miesiąca  
z wykorzystaniem limitu kredytowego lub w dniu zamknięcia ROR,  
(obliczane z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia). 

 
21. Skutki wcześniejszej 

spłaty:  
Kredytobiorca może dokonać spłaty części bądź całości wykorzystanej kwoty kredytu w 
terminie wcześniejszym, za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana. 

23. Wykorzystanie spłaconej 
kwoty kapitału: 

każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się  
on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie 
kredytowania.  

25. Prowizje i opłaty:  1) zgodnie z taryfą obowiązującą w banku, 
2) prowizja pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu z kwoty 

wypłaconego kredytu,  
  

 
 


