










Schemat organizacyjny PKP TELKOL sp. z o.o. 
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50 000 zł bez wychodzenia z domu?
Sprawdź, jak możesz skorzystać ze specjalnej pożyczki

W internetowym portalu Cash możecie wziąć 
pożyczkę przygotowaną specjalnie dla 
pracowników PKP TELKOL. Całkowicie zdalnie.

 Wejdź na stronę www.portalcash.pl,   

 wybierz z listy PKP TELKOL i wpisz kod   
 przesłany w mailu przez Biuro Spraw   
 Pracowniczych.

 Wypełnij wniosek – zajmie Ci to kilka minut.  
 Będziesz potrzebować nr dowodu   
 osobistego i informację o zarobkach z   
 ostatnich trzech miesięcy (pensja oraz   
 premie).

 Po ocenie zdolności kredytowej Alior Bank  
 wyświetli Ci w portalu Cash wstępną ofertę  
 pożyczki.
 

 Następnie wniosek trafi do potwierdzenia  
 do naszej firmy.

 Po pozytywnej weryfikacji, w portalu Cash  
 dostaniesz ostateczną ofertę, projekt   
 umowy i informację o kosztach pożyczki.
 

 Teraz możesz zawrzeć umowę na platformie  
 Cash – wystarczy autoryzacja przy   
 pomocy kodu, który dostaniesz SMS-em.
 

 Ostatni krok – przekaż podpisaną zgodę na  
 potrącanie raty pożyczki ze swojego   
 wynagrodzenia.

Pieniądze trafiają na Twój rachunek podczas 
najbliższej sesji bankowej od podpisania umowy. 

Przed wzięciem pożyczki można sprawdzić, ile 
wyniesie rata miesięczna. W portalu Cash wystarczy 
na kalkulatorze wybrać kwotę i okres na jaki chcesz 
wziąć pożyczkę. Można sprawdzać różne warianty 
i wybrać ten najlepszy dla Ciebie. 

Pożyczkę w wysokości nawet do 50 tys. zł 
(wraz z kredytowanymi kosztami) możesz wziąć na 
dowolny cel, na okres od 3 do 36 miesięcy. 
RRSO 8,89%.

Bez wychodzenia z domu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty pożyczki gotówkowej 

Alior Banku udzielanej za pośrednictwem PZU Cash SA na platformie Cash wynosi 

8,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 13 537 zł, całkowita 

kwota do zapłaty: 15 289,39 zł, oprocentowanie stałe: 6,99%, całkowity koszt kredytu:

 1 752,39 zł (w tym prowizja: 297,82 zł (2,2%), odsetki: 1454,57 zł), 34 miesięczne raty 

(w tym 33 równe w wysokości 449,69 zł, ostatnia –   449,62 zł). Kalkulacja została 

dokonana na 24.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że klient 

wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych na 

rzecz Alior Banku. Okres kredytowania do 3 lat. Maksymalna kwota pożyczki – 48,9 tys. 

zł. Z oferty mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy złożyli wniosek o pożyczkę za 

pośrednictwem platformy Cash oraz wyrazili zgodę na potrącenie raty pożyczki z 

wynagrodzenia. Dla klientów, którzy nie wyrazili ww. zgód marketingowych na rzecz 

Alior Banku, prowizja wyniesie 4,2%. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty 

wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty są dostępne na 

platformie Cash. Taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku i na 

www.aliorbank.pl.

Pośrednik posiada umocowanie do dokonywania w imieniu Alior Banku czynności 

faktycznych związanych z zawieraniem umów o pożyczkę (przyjmowanie wniosków, 

przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i 

weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz do zawierania w jego 

imieniu umów pożyczki.
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