
 

 

 

 

 

Komunikat prasowy 

23.11.2017 r. 

 

Kredyt Tu i Teraz z PlusBanku po raz kolejny numerem 1 w Rankingu Najlepsze Kredyty Gotówkowe 

portalu TotalMoney.pl  

 

Wygrana w listopadowym Rankingu TotalMoney to dla Kredytu z PlusBanku siódme wyróżnienie w tym 

roku. Niezmiennie od kilku miesięcy, Kredyt Tu i Teraz wygrywa w niezależnych rankingach wiodących 

portali finansowych atrakcyjnymi warunkami kredytowymi dla stałych i nowych klientów, tj. najniższą, 

całkowitą kwotą do zapłaty, zerowym oprocentowaniem oraz niskim kosztem prowizji 

przygotowawczej*. 

 

W zestawieniu porównano oferty kredytowe z 16 banków dla kredytu gotówkowego w kwocie 4000 zł na 

rękę przy 24 miesięcznym okresie spłaty w równych ratach dla dwuosobowego gospodarstwa domowego z 

miesięcznymi dochodami netto w wysokości 4775 zł. Kredyt Tu i Teraz znów okazał się być najkorzystniejszą 

ofertą dostępną na rynku. Nasza modelowa rodzina, pożyczając na dwa lata 4000 zł, będzie musiała oddać 

tylko 347 zł więcej od całkowitej kwoty kredytu, przy wysokości miesięcznej raty 181,14 zł. Co ważne, 

preferencyjne warunki kredytu z PlusBanku są dostępne zarówno dla obecnego jak i nowego klienta Banku. 

Warto również dodać, że bank nie wymaga zakupu obowiązkowego ubezpieczenia a brak odsetek od 

uruchomienia środków oznacza gwarancję stałej raty nawet po wzroście stóp procentowych NBP. Jego 

kolejnym atutem jest możliwość szybkiego wnioskowania o pieniądze m.in. za pośrednictwem bankowości 

internetowej, SMS-a lub bezpiecznego formularza internetowego. 

 

Wniosek o Kredyt Tu i Teraz jest dostępny w Oddziałach bankowych, punktach obsługi sprzedaży Cyfrowego 

Polsatu i Plusa, Centrum Obsługi Klienta pod numerami 801 44 55 66 lub 61 8 461 461 lub po wysłaniu SMS 

o treści TERAZ na numer 661 005 500 (numer wyłącznie do kontaktu SMS-owego, (koszt SMS zgodnie ze 

stawką operatora) oraz przez aplikację mobilną PLUSBANK24.pl wybierając w menu zakładkę Wnioski. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Źródło: Ranking portalu TotalMoney.pl, Najlepsze Kredyty Gotówkowe z dn. 8 listopada 2017, 
https://www.totalmoney.pl/artykuly/7575009,kredyty-gotowkowe,najlepsze-kredyty-gotowkowe,1,1 
 
Materiał nie stanowi oferty w myśl Ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny 

 

Kontakt: Katarzyna Czyżewska, Główny Specjalista ds. marketingu PLUS BANK S.A., @: 

katarzyna.czyzewska@plusbank.pl 


