
POśYCZKI KOMERCYJNE 
DLA CZŁONKÓW NSZZ”   ” 

Komisja Mi ędzyzakładowa NSZZ ”Solidarność” Stoczni Gdańskiej informuje członków związku Ŝe 
istnieje moŜliwość otrzymywania poŜyczek komercyjnych oprocentowanych w wysokości: 
 
1. Z oprocentowaniem stałym 0,4 % miesięcznie ( 4,8 %  rocznie)                                                                                                                        
- PoŜyczka   750zł   - zwrot  w  5-ratach (z odsetkami na koniec spłaty   wyniesie   765,00 zł,  rata miesięczna z odsetkami 153,00  zł) 
wymagany rachunek BROR min. 900zł – bez zasiłku rodzinnego 

- PoŜyczka  1000zł  - zwrot  w  4-ratach  (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie 1016,00 zł, rata miesięczna z odsetkami  254,00 zł) 
wymagany rachunek BROR min. 1000zł – bez zasiłku rodzinnego 

- PoŜyczka  1500zł  - zwrot  w  6-ratach  (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie 1536,00 zł, rata miesięczna z odsetkami  256,00 zł) 
wymagany rachunek BROR min. 1100zł – bez zasiłku rodzinnego 

 
2. Z oprocentowaniem stałym 0,45 % miesięcznie (5.4% rocznie) 
 - PoŜyczka  2000zł  - zwrot  w  8-ratach  (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie 2072,00 zł, rata miesięczna z odsetkami  259,00 zł) 
wymagany rachunek BROR min. 1200zł – bez zasiłku rodzinnego 

 - PoŜyczka  2500zł  - zwrot  w 10-ratach (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie  2612,50 zł , rata miesięczna z odsetkami 261,25 zł) 
wymagany rachunek BROR min. 1300zł – bez zasiłku rodzinnego 

 - PoŜyczka  3000zł  - zwrot  w 12-ratach (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie 3162,00 zł , rata miesięczna z odsetkami 263,50 zł) 
wymagany rachunek BROR min. 1400zł – bez zasiłku rodzinnego 

 
3. Z oprocentowaniem stałym 0,5% miesięcznie (6%  rocznie)    
 - PoŜyczka  3500zł  - zwrot  w 14-ratach (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie  3745,00 zł , rata miesięczna z odsetkami 267,50 zł) 
wymagany rachunek BROR min. 1500zł – bez zasiłku rodzinnego 

 - PoŜyczka  4000zł  - zwrot  w 16-ratach (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie 4320,00 zł, rata miesięczna z odsetkami  270,00 zł) 
wymagany rachunek BROR min. 1600zł – bez zasiłku rodzinnego 

 - PoŜyczka  4500zł  - zwrot  w 18-ratach (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie 4905,00 zł, rata miesięczna z odsetkami  272,50 zł) 
wymagany rachunek BROR min. 1700zł – bez zasiłku rodzinnego 

 
4. Z oprocentowaniem stałym 0,55% miesięcznie (6,6%   rocznie)    
 - PoŜyczka  5000zł  - zwrot  w 20-ratach (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie  5550,00 zł , rata miesięczna z odsetkami 277,50 zł)  
wymagany rachunek BROR min. 1800zł – bez zasiłku rodzinnego 



- PoŜyczka  5500zł - zwrot  w 22-ratach (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie  6165,50 zł, rata miesięczna z odsetkami  280,25 zł) 
wymagany rachunek BROR min.  1900zł – bez zasiłku rodzinnego 

 - PoŜyczka  6000zł  - zwrot  w 24-ratach (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie 6792,00 zł, rata miesięczna z odsetkami 283,00 zł) 
wymagany rachunek BROR min.    2000zł – bez zasiłku rodzinnego. 
 

5. Z oprocentowaniem stałym 0,6% miesięcznie (7,2%   rocznie) 
- PoŜyczka  6500zł  - zwrot  w 26-ratach (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie 7514,00 zł, rata miesięczna z odsetkami 289,00 zł) 
wymagany rachunek BROR min.    2100zł – bez zasiłku rodzinnego 

- PoŜyczka  7000zł  - zwrot  w 28-ratach (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie 8176,00 zł, rata miesięczna z odsetkami 292,00 zł) 
wymagany rachunek BROR min.    2200zł – bez zasiłku rodzinnego 

- PoŜyczka  7500zł  - zwrot  w 30-ratach (z odsetkami na koniec spłaty  wyniesie 8850,00 zł, rata miesięczna z odsetkami 295,00 zł) 
wymagany rachunek BROR min.    2300zł – bez zasiłku rodzinnego 
 


