
 

 

OFERTA KREDYTOWA 

Klienci JULA mogą otrzymać kredyt ratalny bez zaświadczenia o dochodach* 

 

 

PROMOCYJNE OFERTY KREDYTOWE 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Kredyt za 1,00%** (dostępny do 31.12.2016 r.) 

- dowolna pierwsza wpłata (maksymalnie 50% ceny kredytowanego towaru) 

- okres kredytowania do wyboru - od 4, 5, 6…do 36 miesięcy  

- koszt kredytu tylko 1,00%** udzielonego kredytu za każdy miesiąc kredytowania  

- kwota kredytu od 150 zł do 30 000 zł 

 

Dzięki zakupom na raty z Bankiem BGŻ BNP Paribas.: 

- masz możliwość nabycia wybranych towarów/usług przed czasem niezbędnym do 

zgromadzenia potrzebnych środków finansowych; 

- kupując upragniony towar/usługi na raty, oszczędności możesz przeznaczyć na inny cel; 

- możesz kupić towar/usługę lepszej jakości. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
*Kredyt ratalny bez dokumentów o dochodach do kwoty 16 000 zł. Skorzystanie z oferty kredytu bez dokumentów o dochodach  

uzależnione jest każdorazowo od analizy zdolności kredytowej Klienta i oceny złożonego wniosku kredytowego. 

W wyjątkowych sytuacjach Bank zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentu potwierdzającego fakt uzyskiwania dochodów. 

** Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego w ramach umowy kredytu ratalnego i umowy o limit 

kredytowy i o kartę kredytowa zbliżeniową MasterCard wynosi 23,32%, całkowita kwota kredytu 1 739,30 zł (bez kredytowanych kosztów), 

całkowita kwota do zapłaty 1 913,20 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 173,90 zł ( w tym: prowizja 173,90 zł, odsetki 0 

zł, ubezpieczenie 0 zł), 10 miesięcznych rat równych w wysokości 191,32 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.08.2016 r. na 

reprezentatywnym przykładzie. 

Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej 

Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie 

stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. 

Bank BGZ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany przez Sad 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy w 

wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony. 

 

JULA Sp. z o.o współpracuje z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. i jest umocowana do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa 

finansowego w zakresie zawierania i wykonywania Umów Kredytowych. 

 


