
1. Nazwa produktu: Kredyt gotówkowy na remont 

2. Klient: 1) osoby fizyczne – konsumenci,
2) status dewizowy – rezydent.

3. Przeznaczenie: Remont, modernizacja domu lub mieszkania 

4. Waluta: PLN.

5. Maksymalna wysokość 
kwoty kredytu do wypłaty:

30 000,00 zł

6. Minimalna wysokość 
kwoty kredytu:

5 000,00 zł.

7. Minimalny okres 
kredytowania:

1 miesiąc

8. Maksymalny okres 
kredytowania:

do 84 miesięcy

Wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.

9. Formy zabezpieczenia: 1. Dla Klientów posiadających ROR w Banku Spółdzielczym w Sieradzu:
1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy.
2. Dla Klientów nie posiadających ROR w Banku Spółdzielczym w 
Sieradzu:
1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2)ubezpieczenie kredytobiorcy.

10. Oprocentowanie: Stałe 6,99% zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu

11. Forma i sposób spłaty 
kapitału i odsetek:

Kapitał i odsetki spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach określonych
w harmonogramie, w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet).
Spłata następuje z rachunku technicznego albo z ROR klienta w Banku – 
w formie bezgotówkowej.

12. Prowizje i opłaty: 1) prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku 
na dzień zawarcia umowy kredytowej;
2) prowizja przygotowawcza (7,00%) pobierana jest jednorazowo przy 
postawieniu kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, płatna jest poprzez 
pobranie z kwoty kredytu.
3) opłaty za upomnienie, wezwanie do zapłaty rejestrowane są przy 
kredycie 
i pobierane gotówkowo lub bezgotówkowo z rachunku,
4) opłaty rejestrowane są przy umowie kredytowej i przed dokonaniem 
czynności, za którą opłata jest pobierana.

13. Rozwiązania szczegółowe: 1) udokumentowanie dochodów zgodnie z obowiązującymi w Banku 
zasadami weryfikacji dokumentów potwierdzających dochody oraz źródło 
dochodów klientów indywidualnych;
2) złożenia wykonanego przez Wnioskodawcę kosztorysu 
przedstawiającego zakres prac remontowych oraz ich wartość, zgodnie 
załącznikiem nr 53 do podręcznika;
3) maksymalna wysokość oprocentowania kredytu nie może w stosunku 
rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych (odsetki 
maksymalne), a maksymalna wysokość oprocentowania zadłużenia 
przeterminowanego kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać 
dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za
opóźnienie); jeżeli wartości przekraczają wysokość odsetek 
maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.


