
 
Dzię 

 

 

Dziękujemy, że codziennie dbasz o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, zwłaszcza w tym trudnym czasie. 

Doceniamy Twoją pracę i poświęcenie!  

Przygotowaliśmy rozwiązania, które mogą być wsparciem dla Ciebie teraz i w przyszłości.  
 

 

Konto dla Ciebie VIP bez żadnych opłat, na zawsze.  
 

 

 

0 zł za prowadzenie konta, bez żadnych warunków 

 

0 zł za kartę wielowalutową do konta 

 

0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na całym świecie 

 

0 zł za przelewy ekspresowe – Express Elixir przez internet i przez aplikację mobilną 
 

 

 

Możesz zmienić swoje konto lub otworzyć jako dodatkowe.  

Z oferty możesz skorzystać do 30.11.2020 r.  
 

 

Kredyt gotówkowy i kredyt konsolidacyjny na preferencyjnych warunkach:  
 

 

 

z prowizją 0% 

 

z oprocentowaniem stałym 7,2% 

 

z  ubezpieczeniem podstawowym  

 

dla naszych nowych i obecnych klientów 
 

 

 

Z oferty możesz skorzystać do 30.11.2020 r.  
 

 

Dodatkowo, w naszych placówkach masz pierwszeństwo w obsłudze. Wiemy jak ważny jest Twój 

czas, dlatego teraz nasi doradcy obsłużą Cię poza kolejnością.  

 

Więcej informacji: www.credit-agricole.pl/jestesvipem 

 

Możemy też porozmawiać o innych rozwiązaniach finansowych, których potrzebujesz.  
 

 

Serdecznie zapraszam do kontaktu  
 

 

Edyta Boguszewska  

Dyrektor Placówki Bankowej  w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 16 

tel. 519019176, e-mail: eboguszewska@credit-agricole.pl 

  

Anna Włodarczyk 
Doradca Klienta Indywidualnego w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 16 
tel. 512191883, e-mail: annawlodarczyk@credit-agricole.pl. 
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Nota prawna do oferty kredyt gotówkowy i konsolidacyjny  
 
Oferta specjalna "Grupy zawodowe premium - Wsparcie dla Ciebie" obowiązuje do 31.08.2020 r. i jest skierowana do 
wybranych grup zawodowych – przedstawicieli służb medycznych i mundurowych. Może z niej skorzystać klient, który ma 
konto w naszym banku lub otworzy je przed zawarciem umowy kredytu, będzie miał pozytywną ocenę zdolności kredytowej, 
zawrze umowę o kredyt, zabezpieczy spłatę pożyczki ubezpieczeniem dla pożyczkobiorców banku w Pakiecie 
Podstawowym lub Rozszerzonym lub ubezpieczeniem zewnętrznym, w przypadku kredytu konsolidacyjnego przeznaczy 
kredyt na spłatę co najmniej jednego zobowiązania kredytowego w innym banku lub SKOK-u (w kwocie min. 5 000 zł, z 
wyłączeniem zobowiązań hipotecznych), oraz przystąpi do oferty specjalnej podpisując regulamin. Regulamin oferty 
dostępny jest w placówkach i na: www.credit-agricole.pl/grupy-zawodowe-premium-wsparcie-dla-ciebie  
 
Udzielenie kredytu gotówkowego, wysokość kredytu oraz okres kredytowania są ustalane indywidualnie. Zależą od oceny 
zdolności kredytowej klienta, ustalonej według zasad określonych przez bank i od spełnienia wymagań formalnych. 
Oprocentowanie nominalne pożyczki gotówkowej jest stałe w całym okresie obowiązywania umowy, pod warunkiem 
terminowej spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty bank może pobrać prowizję określoną w umowie kredytu. Bank oraz 
jego partnerzy, którzy prowadzą partnerskie placówki bankowe, występują w roli agentów ubezpieczeniowych 
ubezpieczyciela CACI Life dac i CACI Non-Life dac. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej - 
w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela - są dostępne w Ogólnych Warunkach Indywidualnego 
Ubezpieczenia Pożyczkobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Dokument jest dostępny w placówkach i na www.credit-
agricole.pl 
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,79%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 
32 500 zł, całkowita kwota do zapłaty 40 569,30 zł, oprocentowanie stałe 5,5%, całkowity koszt kredytu 8 069,30 zł (w tym: 
prowizja 0 zł, odsetki 4 624,30 zł, ubezpieczenie w Pakiecie Podstawowym 3 445 zł), 52 miesięczne równe raty w wysokości 
765,46 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 765,38 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29.04.2020 r. na 
przykładzie reprezentatywnym, przy założeniu, że koszt prowadzenia konta wynosi 0 zł. 
 
Posługujemy się nazwami handlowymi, którym odpowiadają następujące nazwy usług reprezentatywnych: prowadzenie 
konta (prowadzenie rachunku), karta wielowalutowa (użytkowanie karty debetowej), wypłata gotówki z bankomatów (wypłata 
gotówki), przelew ekspresowy (polecenie przelewu), aplikacja mobilna (usługa bankowości elektronicznej), Wyjaśnienie 
pojęć usług reprezentatywnych znajdziesz na www.credit-agricole.pl/PAD  
 
Materiał ma charakter informacyjny. Informacje o ochronie danych osobowych znajdziesz na www.credit-agricole.pl/RODO.  

 

 

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 
Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 876.833.400,00 zł w całości wpłacony, NIP 
657-008-22-74, Regon: 290513140.  
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