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Kilka przykładów liczbowych i uzupełnień:: 
 
W akapicie o rodzaju rat (stałe czy malejące?) 
 

Jako przykład rozważmy kredyt na kwotę 300 000 zł udzielony na 20 lat przy 
oprocentowaniu 6% (4,5% to przybliżona średnia WIBOR 3M przez ostatnie 7 lat, a 1,5% to 
marża bliska obecnemu minimum rynkowemu). Rata stała w tym przypadku wynosi 2149,29 
zł a pierwsza rata malejąca 2750 zł. Każda kolejna rata malejąca zmniejsza się o 6,25 zł i 
osiąga wartość raty stałej po 8 latach spłacania. 
 
Wykres 1. Zmiana wysokości rat w latach trwania kredytu 

 
 
 
Suma odsetek przy racie stałej wynosi 215 830,36 zł, zaś przy racie malejącej 180 750 zł, 
różnica to 35 080,37 zł. 

W ciągu ostatnich 7 lat najwyższa wartość WIBOR 3M oscylowała wokół 6,8% w 
drugiej połowie 2008. Gdy dodamy do tego średnią wartość marży na poziomie 2 % 
otrzymamy oprocentowanie 8,8%. W tym pesymistycznym wariancie (w ciągu 20 lat trwania 
kredytu może się to zdarzyć) wartość raty stałej wynosi 2660,71 zł czyli o 241,42 zł więcej 
niż przy wartości średniej oprocentowania, a sumaryczna wartość odsetek, gdyby takie 
oprocentowanie było przez cały okres trwania kredytu, wyniosłaby aż 338 580,36 zł. 
Odpowiednio w takich warunkach rata malejąca wystartowałaby od poziomu 3450 zł, a 
odsetki od całego kredytu wyniosłyby 256 100 zł. 
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 Jak zmieniałyby się wartości rat i odsetek przy zmianie oprocentowania o 0,1 % 
przedstawia tabela 1.  
 
Tabela 1. Zmiana odsetek i rat w zależności od wartości oprocentowania. 
Oprocentowanie 

[%] 
Suma odsetek 
przy racie stałej 

Suma odsetek przy 
racie malejącej  Różnica  Rata równa 

Pierwsza rata 
malejąca 

6  215 830,37 zł  180 750,00 zł  35 080,37 zł 2 149,29 zł  2 750,00 zł 

6,1  219 992,69 zł  183 762,50 zł  36 230,19 zł 2 166,64 zł  2 775,00 zł 

6,2  224 172,16 zł  186 775,00 zł  37 397,16 zł 2 184,05 zł  2 800,00 zł 

6,3  228 368,71 zł  189 787,50 zł  38 581,21 zł 2 201,54 zł  2 825,00 zł 

6,4  232 582,23 zł  192 800,00 zł  39 782,23 zł 2 219,09 zł  2 850,00 zł 

6,5  236 812,66 zł  195 812,50 zł  41 000,16 zł 2 236,72 zł  2 875,00 zł 

6,6  241 059,90 zł  198 825,00 zł  42 234,90 zł 2 254,42 zł  2 900,00 zł 

6,7  245 323,86 zł  201 837,50 zł  43 486,36 zł 2 272,18 zł  2 925,00 zł 

6,8  249 604,46 zł  204 850,00 zł  44 754,46 zł 2 290,02 zł  2 950,00 zł 

6,9  253 901,62 zł  207 862,50 zł  46 039,12 zł 2 307,92 zł  2 975,00 zł 

7  258 215,23 zł  210 875,00 zł  47 340,23 zł 2 325,90 zł  3 000,00 zł 

 
Dzięki powyższej tabeli łatwo można zauważyć, że wzrost marży o 0,1% powoduje 
zwiększenie raty o co najmniej kilkanaście złotych, co efekcie zwiększa sumaryczną wartość 
odsetek o kilka tysięcy złotych.  
 
W akapicie o prowizji. 
 

Analizując tabelę nr 1 można dość do prostego wniosku. Przy naszym przykładowym 
kredycie opłaca się zapłacić prowizję wartości 1% jeżeli marża miałaby być niższa już o 
0,1%.  
 
W akapicie o wcześniejszych nadpłatach kredytu. 
 

Rozważmy przypadek nadpłacenia części naszego przykładowego kredytu. Spłacamy 
część kapitału kwotą 20 000 zł po trzech latach terminowego regulowania każdej raty stałej. 
W przypadku pozostawienia czasu spłaty bez zmian, rata stała obniży się  z 2149,29 zł do 
1992,67 zł, czyli o 156,62 zł. Niby niewiele, ale jeżeli podsumujemy sumaryczne odsetki 
okazuje się, że zmniejszą się one o 11 950 zł. Gdy zdecydujemy się pozostawić ratę na nie 
zmienionym poziomie, a przyspieszyć czas spłaty – w tym przypadku o 2 lata – zysk na 
zmniejszeniu odsetek wyniósłby 31 946,76 zł. To jest już coś! Im wcześniej zaczniemy 
nadpłacać tym więcej zyskamy. Opłaca się to nawet w przypadku zapłacenia prowizji od 
wcześniejszej spłaty, która, jeżeli występuję, zwykle nie przekracza kilku procent. 
 
Po akapicie o podpisaniu umowy. 
 
Podpisując umowę kredytową dzięki której sfinansujemy zakup nieruchomości powinniśmy 
być świadomi dodatkowych kosztów które wystąpią lub mogą wystąpić w tym okresie czasu. 
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W zależności od warunków podpisanej umowy przy naszym przykładowym kredycie mogą to 
być:  

 prowizja od udzielenia kredytu średnio 1% to 3000 zł, 

 wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości to około 500 zł, 

 ubezpieczenie pomostowe to około 600 zł (płatne w pierwszych ratach kredytu). 
 
Szacunkowe koszty stałe występujące przy zakupie nieruchomości o wartości 500 000 zł to: 

 wpis w księdze wieczystej to około 200 zł, 

 podatek od czynności cywilnoprawnych 2% to około 10 000 zł – płatne u notariusza, 
który dodatkowo pobierze taksę notarialną pewnie nie mniejszą niż 1 000 zł, 

 ubezpieczenie nieruchomości to około 500 zł. 
 
Warto o tym wiedzieć przed ustaleniem kwoty kredytu, bo być może niektóre z tych opłat, 
szczególnie podatek, trzeba będzie pokryć również z kredytu. 
 


