
Szanowny Kliencie,

zapraszamy do skorzystania z nowej, 

rewelacyjnej oferty kredytu gotówkowego. 

Teraz w Banku Pocztowym oferujemy Kredyt Pocztowy z prowizją 0%.

Możesz otrzymać od 300 zł nawet do 100 000 zł, a pieniądze przeznaczyć na dowolny cel – remont, samochód 

lub wyjazd na urlop. Weź kredyt w bezpiecznym polskim banku, nie przepłacaj – mamy dla Ciebie jedną 

z najlepszych ofert na rynku:

BEZ PR          WIZJI

prowizja 0%
kwota kredytu nawet do 100 000 zł
długi okres kredytowania - do 120 miesięcy
wysokość raty dopasujemy do Twoich potrzeb i możliwości
pieniądze otrzymasz w dniu podpisania umowy

Oferta dla Klientów, którzy nie korzystali z kredytu gotówkowego w Banku Pocztowym w ostatnich 5 latach. 
Zapytaj także o inne atrakcyjne oferty kredytowe. Dopasujemy je do Twoich możliwości.

RRSO 9,36%
dla przykładu reprezentatywnego

Kwota

1000 zł 46 zł 25 zł 21 zł 16 zł 13 zł

5000 zł 230 zł 125 zł 104 zł 81 zł 64 zł

10 000 zł 459 zł 250 zł 209 zł 162 zł 127 zł

25 000 zł 1148 zł 625 zł 521 zł 404 zł 318 zł

40 000 zł 1836 zł 1000 zł 834 zł 647 zł 509 zł

50 000 zł

80 000 zł

2295 zł 1250 zł 1043 zł 808 zł 636 zł

3673 zł 2000 zł 1669 zł 1293 zł 1018 zł

24 48 60 84 120
miesiące miesięcy miesięcy miesiące miesięcy

Przykładowe raty Kredytu Pocztowego:

Wszystkie kwoty rat zostały zaokrąglone do pełnych złotych. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami:

- Barbara Dąbrowska, tel. 724 662 776 

- Agnieszka Racław, tel. 519 045 215 

- Aleksandra Stefańska, tel. 519 045 221 

- Viole�a Branicka-Antośkiewicz, tel. 519 045 213

- Emilia Maciejewska, tel. 519 045 222

- Tomasz Słupikowski, tel. 785 897 457

- Izabella Wardalińska, tel. 570 475 187
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Zaświadczenie o zatrudnieniu 
i wysokości zarobków

Telefon 

Dane Klienta

(pieczątka zakładu pracy)

Zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wystawienia

NIP zakładu pracy

Regon

Imię 

Nazwisko

Seria i nr dowodu osobistego

PESEL

Aktualny adres zamieszkania

Rodzaj umowy

Kod  pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu/Nr lokalu

zł

Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Spółdzielcza umowa o pracę

Kontrakt menedżerski 

Kontrakt marynarski 

Umowa z tytułu pełnienia funkcji duchownych 

Umowa o staż podyplomowy lekarzy i stomatologów

Jest zatrudniony/a w naszym zakładzie                                                                                                                    

od dnia:

nieokreślony określony  na okres do:

na stanowisku:

na czas:

Wynagrodzenie:

Powód obciążenia:

Kwota obciążenia:

nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych, administracyjnych i pożyczek jest obciążone z tytułu wyroków sądowych, administracyjnych i pożyczek 

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich trzech miesięcy wynosi (bez uwzględnienia premii/nagród/dodatków stałych) :

Rodzaj przyznanej premii/nagród/dodatków stałych: Suma premii z 3 ostatnich miesięcy Kwartalna Półroczna Roczna (wypłacona w ciągu ostatnich 12 m-cy) 

Kwota premii/nagród/dodatków stałych: zł 

(słownie)

(słownie)

(słownie)

Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku 
podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 
Jednocześnie zaświadcza, że wymieniony pracownik nie znajduje się 
w okresie wypowiedzenia umowy o pracę ani w okresie próbnym, 
a zakład pracy nie jest postawiony w stan likwidacji 
i nie jest prowadzone postępowanie ugodowe czy upadłościowe. 
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pieczątka i czytelny podpis 
osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia czytelny podpis WNIOSKODAWCY

Miejscowość Miejscowość 

Data Data 
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Wyrażam zgodę na potwierdzenie i uzyskanie przez Bank Pocztowy S.A. 
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Jagiellońskiej 17 informacji od zakładu pracy 
dotyczących danych zawartych w przedłożonym przeze mnie zaświadczeniu 
z zakładu pracy.

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.c. Decyzja i warunki kredytowania zależą 
od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania kredytu wpływa na koszt obsługi 
kredytu. Promocja nie łączy się z innymi preferencyjnymi ofertami kredytu gotówkowego. Kredyt udzielany od 
300 zł do 100 000 zł, na dowolny cel konsumpcyjny. Promocja skierowana jest do nowych klientów, 
do klientów wnioskujących o pierwszy kredyt gotówkowy w Banku Pocztowym S.A. oraz do klientów, którzy 
od  co najmniej 5 lat nie korzystali z kredytu gotówkowego w Banku Pocztowym S.A. Promocja obowiązuje 
od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego 
przykładu wynosi 9,36% przy założeniach: kredyt udzielony w dniu 6 lipca 2018 r. na okres 39 miesięcy, bez 
ubezpieczenia, całkowita kwota kredytu 10 900,00 zł (bez kredytowanych kosztów kredytu), spłacany 
do 6. dnia każdego miesiąca w równych ratach w kwocie 323,35 zł, ostatnia rata wyrównująca 322,95 zł, 
oprocentowanie zmienne 8,99% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1710,25 zł (w tym: odsetki 
1710,25 zł, prowizja 0,00 zł), całkowita kwota do zapłaty 12 610,25 zł. Poczta Polska S.A. jest pośrednikiem 
kredytowym Banku Pocztowego S.A. w zakresie czynności faktycznych prawnych związanych 
z przygotowaniem, oferowaniem lub zawarciem umów kredytu konsumenckiego. Poczta Polska S.A. 
nie współpracuje z innymi kredytodawcami niż Bank Pocztowy S.A. Szczegóły promocji na stronie 
www.pocztowy.pl oraz w placówkach Banku Pocztowego i Poczty Polskiej.

www.pocztowy.pl
informacja@pocztowy.pl

tel. 52 34 99 499
infolinia 801 100 500*

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków może być stosowane zamiennie z wyciągami bankowymi z ostatnich 3 miesięcy.


