
                                                                                                                                                                               

KREDYTY I POŻYCZKI GOTÓWKOWE  

obsługiwane przez Oney Polska S.A. 

Tabela opłat i prowizji dla czynności związanych z obsługą  

pożyczek gotówkowych udzielanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. za 

pośrednictwem sieci sprzedaży obsługiwanej przez Oney Polska S.A.  
obowiązująca dla umów zawartych od 15.10.2021 roku   

 

Prowizja od Całkowitej kwoty Pożyczki  Do 45% od całkowitej kwoty pożyczki 

Opłata za zmianę warunków umowy na 
wniosek Klienta 

2% kapitału pozostałego do spłaty,  
min. 50 zł 

Prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty Pożyczki 

- 1% od kwoty spłacanej przed terminem, 
jeżeli okres między datą spłaty kredytu a 
terminem spłaty pożyczki przekracza jeden rok 

- 0,5% od kwoty spłacanej przed terminem, 
jeżeli okres między datą spłaty pożyczki a 
terminem spłaty pożyczki nie przekracza 

jednego roku 

Wydanie zaświadczenia o pożyczce (opłata 

pobierana z góry) 
50 zł 

Pakiety Usług Bankowych 

Opis/nazwa pakietu Miesięczna opłata 

Pakiet Usług Bankowych Premium obejmuje: 

1. wysyłkę SMS z przypomnieniem o terminie 
płatności raty Pożyczki (1 SMS do każdej raty 
Pożyczki), 

2. wydanie książeczki spłat - 2 razy w czasie 
trwania Umowy, 

3. wydanie opinii bankowej o Pożyczce - 2 razy 

w czasie trwania Umowy, 
4. wydanie potwierdzenia rozliczenia Pożyczki - 

1 raz w czasie trwania Umowy; 

5. usługę Alerty BIK - na czas korzystania z 
Pakietu Usług Bankowych Premium. 

7 zł 

Informacje dodatkowe 

Bank pobiera opłatę za Pakiet Usług Bankowych z dołu w terminie płatności raty Pożyczki. 

Bank pobiera opłatę w pełnej wysokości za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym świadczony 
jest Pakiet Usług Bankowych, niezależnie od czasu trwania tego okresu. Okres rozliczeniowy jest 
uzależniony od daty zawarcia Umowy oraz wybranego przez Klienta terminu płatności raty. 

W przypadku zawarcia Pożyczki z odroczeniem płatności pierwszej raty Pakiet Usług Bankowych 
zostanie aktywowany 30 dni przed terminem płatności pierwszej raty Pożyczki. 
Zamówienie potwierdzenia rozliczenia Pożyczki oraz opinii bankowej jest możliwe najpóźniej do 3 

m-cy od dnia wyłączenia Pakietu Usług Bankowych lub od dnia rozliczenia Pożyczki. 
W okresie korzystania z Pakietu Usług Bankowych Klient nie ponosi opłat za te czynności Banku 
wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji, które wchodzą w skład danego Pakietu Usług Bankowych. 

Szczegółowe warunki zwolnienia z opłat znajdują się w opisie Pakietu Usług Bankowych. 
Usługa Alerty BIK jest bezpłatna i świadczona w czasie, kiedy Pakiet Usług Bankowych Premium 
jest aktywny. Świadczy ją BIK. Są to powiadomienia SMS i/lub e-mail wysyłane do Klienta przez 

BIK np. przy każdej próbie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na dane Klienta, gdy Klient ma 
opóźnienia w spłacie zobowiązań kredytowych lub po wpisaniu Klienta do rejestru dłużników BIG 
InfoMonitor. 

 
Tabela Opłat i Prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów na zakup towarów 

i usług udzielanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. 
Obowiązująca od 15.10.2021 roku 

 

Prowizje 

Nazwa prowizji Wysokość prowizji 

Prowizja za udzielenie kredytu do 45% od całkowitej kwoty kredytu 

Prowizja za udzielenie kredytu z dotacją 0% 

Prowizja za udzielenie kredytu na zakup 

samochodów i motocykli z homologacją do 
pojemności 125 cm3 

do 20% od całkowitej kwoty kredytu 

Prowizja za udzielenie kredytu na zakup 

kolektorów słonecznych, magazynów energii, 
instalacji fotowoltaicznych i akcesoriów 
fotowoltaicznych w tym baterii, ładowarek, żaluzji 

do 2% od całkowitej kwoty kredytu 

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 

- 1% od kwoty spłacanej przed terminem, jeśli 
okres między datą spłaty kredytu, a terminem 

spłaty kredytu przekracza jeden rok 
- 0,5% od kwoty spłacanej przed terminem, jeśli 
okres między datą spłaty kredytu, a terminem 

spłaty kredytu nie przekracza jednego roku 

Opłaty 

Nazwa opłaty Wysokość opłaty 

Opłata za zmianę warunków umowy na wniosek 

klienta 
2% kapitału pozostałego do spłaty, min. 50 zł 

Opłata za wydanie zaświadczenia o kredycie 50 zł (opłata pobierana z góry) 

Pakiety Usług Bankowych 

Nazwa i opis pakietu 
Miesięczna 

opłata 
Informacje dodatkowe 

Pakiet Usług Bankowych SMS obejmuje: 
wysyłkę SMS z przypomnieniem o terminie płatności 

raty kredytu (1 SMS do każdej raty kredytu). 

1 zł 
Bank pobiera opłatę za Pakiet 

Usług Bankowych z dołu w 
terminie płatności raty kredytu. 
 

Bank pobiera opłatę w pełnej 
wysokości za pierwszy okres 
rozliczeniowy, w którym 

świadczony jest Pakiet Usług 
Bankowych, niezależnie od 
czasu trwania tego okresu. 

Okres rozliczeniowy jest 
uzależniony od daty zawarcia 
umowy oraz wybranego przez 

klienta terminu płatności raty. 
 

Pakiet Usług Bankowych Podstawowy obejmuje: 

1. wydanie książeczki spłat, 
2. wydanie opinii bankowej o kredycie, 
3. wydanie potwierdzenia rozliczenia kredytu, 

- każdy dokument 1 raz w czasie trwania umowy. 

3 zł 

Pakiet Usług Bankowych Rozszerzony obejmuje: 

1. wysyłkę SMS z przypomnieniem o terminie płatności 
raty kredytu (1 SMS do każdej raty kredytu), 
2. wydanie książeczki spłat, 

3. wydanie opinii bankowej o kredycie, 
4. wydanie potwierdzenia rozliczenia kredytu, 
- każdy dokument 1 raz w czasie trwania umowy. 

5 zł 

Pakiet Usług Bankowych Premium obejmuje: 

1. wysyłkę SMS z przypomnieniem o terminie 
płatności raty kredytu (1 SMS do każdej raty kredytu), 
2. wydanie książeczki spłat - 2 razy w czasie trwania 

umowy, 
3. wydanie opinii bankowej o kredycie - 2 razy w 
czasie trwania umowy, 

4. wydanie potwierdzenia rozliczenia kredytu - 1 raz w 
czasie trwania umowy; 
5. usługę Alerty BIK - na czas korzystania z Pakietu 

Usług Bankowych Premium. 

7 zł 

W przypadku zawarcia kredytu 
z odroczeniem płatności 

pierwszej raty Pakiet Usług 
Bankowych zostanie 
aktywowany 30 dni przed 

terminem płatności pierwszej 
raty kredytu. 
 

Zamówienie potwierdzenia 
rozliczenia kredytu oraz opinii 

bankowej jest możliwe 
najpóźniej do 3 m-cy od dnia 
wyłączenia Pakietu Usług 

Bankowych lub od dnia 
rozliczenia kredytu. 
 

W okresie korzystania z Pakietu 
Usług Bankowych klient nie 
ponosi opłat za te czynności 

Banku wymienione w Tabeli 
Opłat i Prowizji, które wchodzą 
w skład danego Pakietu Usług 

Bankowych. Szczegółowe 
warunki zwolnienia z opłat 
znajdują się w opisie Pakietu 

Usług Bankowych. 
 

Usługa Alerty BIK jest 
bezpłatna i świadczona w 
czasie, kiedy Pakiet Usług 

Bankowych Premium jest 
aktywny. Świadczy ją BIK. Są to 
powiadomienia SMS i/lub e-mail 

wysyłane do klienta przez BIK 
np. przy każdej próbie 
zaciągnięcia kredytu lub 

pożyczki na dane klienta, gdy 
klient ma opóźnienia w spłacie 
zobowiązań kredytowych lub po 

wpisaniu klienta do rejestru 
dłużników BIG InfoMonitor. 

 
 
 

Tabela oprocentowania pożyczek gotówkowych w sieci sprzedaży obsługiwanej przez 
Oney Polska S.A. 

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie 

od 1 000 zł do 150 000 zł 0 – 11,5% 

 

 
Tabela oprocentowania kredytów na zakup towarów/usług w sieci sprzedaży 

obsługiwanej przez Oney Polska S.A. 

Okres kredytowania Oprocentowanie 

Do 50 miesięcy max. 11,5% 

 

Informacja o ryzyku kredytowym 

Ryzyko zmiany cen rynkowych zabezpieczeń związane jest z faktem, iż wartość rzeczy, na której zostało 

na rzecz Banku ustanowione zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia, może ulegać zmianie  

i nie pokrywać w pełni zobowiązania wynikające z zawartej umowy. W szczególności zmniejszenie 

wartości przewłaszczonej rzeczy nie ma wpływu na wysokość zaciągniętego kredytu. Ryzyko to 

występuje w umowach kredytu na zakup towarów/usług. 


		2022-01-05T18:02:00+0000
	[CCS] Piotr Kwiatkowski




