Sebastian Bilski
tel. +48 661 285 876
sebastian.bilski@ morizon.pl
Nazwa symulac ji

mBank
Kredyt mieszkaniowy - spółdzielc ze
własnośc iowe prawo do lokalu standard - do 08/01/19

Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia: środa, 2 stycznia 2019, godz. 14:35
Kwota kredytu: 300 000 P LN
Wartość zabezpieczenia: 375 000 P LN
Pekao S.A.
Kredyt hipotec zny i budowlanohipotec zny - bez x-sell

Wkład własny: 75 000 P LN
Okres kredytu: 30 lat

Alior bank
Megahipoteka c el mieszkaniowy z
prowizją

Waluta: P LN
Rodzaj rat: równe

Credit Agricole
Kredyt Mieszkaniowy "Prowizja 0%"
- bez x-sell

SYM UL A C JA KREDYT OWA *
Kwota kred. brutto/LTV

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

2 400 zł

7 607 zł

6 535 zł

385 zł

2 100 zł (koszt jednorazowy)

7 470 zł (koszt jednorazowy)

6 000 zł (koszt jednorazowy)

-

Opłata przygotowawc za

-

-

-

-

Ubezp.nieruc homośc i

-

0 zł (za 12 m-c y)

285 zł (za 12 m-c y)

0 zł (za 1 m-c )

300 zł

137 zł

250 zł

385 zł

2 249 zł (1. miesiąc)
1 942 zł (kolej ne m-ce)

1 908 zł (1. miesiąc)
1 715 zł (kolej ne m-ce)

2 061 zł (1. miesiąc)
1 578 zł (kolej ne m-ce)

1 820 zł (1. miesiąc)
1 594 zł (kolej ne m-ce)

Koszty początkowe
Prowizja

Wyc ena nieruc homośc i
Koszty miesięczne

1 918 zł (przez c ały kredyt)

1 715 zł (przez c ały kredyt)

1 578 zł (przez c ały kredyt)

1 594 zł (przez c ały kredyt)

Ubezp. pomostowe

Rata kredytu

306 zł (do 3. m-c a)

193 zł (do 3. m-c a)

483 zł (do 3. m-c a)

226 zł (do 3. m-c a)

Ubezp.nieruc homośc i

24 zł (do 360. m-c a)

-

-

0 zł (do 360. m-c a)

Ubezpiec zenie na życ ie

-

-

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

0 zł (przez c ały kredyt)

-

Wartość (j ak, do kiedy płatne)

Wartość (j ak, do kiedy płatne)

Wartość (j ak, do kiedy płatne)

Wartość (j ak, do kiedy płatne)

Koszty okresowe

-

0 zł (roc znie, c ały kredyt)

285 zł (roc znie, c ały kredyt)

-

Całkowite koszty kredytu

Ubezp. nieruc homośc i

402 438 zł

325 586 zł

284 329 zł

274 903 zł

Odsetki

390 480 zł

317 400 zł

268 080 zł

273 840 zł

Prowizja

2 100 zł

7 470 zł

6 000 zł

-

-

-

-

-

918 zł

579 zł

1 449 zł

678 zł

Opłata przygotowawc za
Ubezp. pomostowe
Ub. niskiego wkł. własnego

-

-

-

-

8 640 zł

-

8 550 zł

-

Ubezpiec zenie na życ ie

-

-

-

-

Ubezp. od utraty prac y

-

-

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

-

-

Wyc ena nieruc homośc i

300 zł

137 zł

250 zł

385 zł

702 438 zł

625 586 zł

584 329 zł

574 903 zł

Kredyt hipoteczny na
nabycie/budowę spółdzielczego
własnościowego prawa do
lokalu/domu oraz dla wniosków
gdzie zabezpieczeniem będzie
spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu.

W przypadku zabezpiec zenia na
nieruc homośc i os.trzec iej,
właśc ic iel nieruc homośc i musi
przystąpić do kredytu oraz max LTV
wynosi 80%.

7.23%

5.97%

5.44%

4.9%

3.84%

3.1%

3.2%

1.71%

1.72%

1.72%

1.71%

Ubezp.nieruc homośc i

Całkowita kwota do spłaty

SZ C Z EGÓŁ Y SYM UL A C JI
Uwagi do symulac ji

Oproc ent. rzec zywiste
Marża banku
Stopa referenc yjna
Oproc ent. nominalne
Prowizja

Wymagane: konto osobiste + ub. na
życ ie (gdy wnioskodawc a to główny
żywic iel rodziny, w przypadku osoby
stanu wolnego niemając ej osób na
utrzymaniu warunek nie
obowiązuje).
Cel: działka rolna < 0.3 ha wymagane przeznac zenie pod
zabudowę. Gdy nie ma
możliwośc i zmiany oznac zenia
z rolnej na mieszkaniową max.
LTV 65%.
sprawdź opis marży !!!

Minimalny wymagany dochód
netto wynosi:
przynaj mniej j ednego z
Wnioskodawców -1.700 zł,
minimalny dochód
gospodarstwa 2500 zł.
Wymagane spełnienie powyższyc h
warunków łąc znie.
Wymagany okres prowadzenia
działalnośc i:
60 miesięc y - branże
podwyższonego ryzyka
(budowlana, transportowa,
handlowa itp.)
24 miesiąc e - branże
preferowane i neutralne
18 miesięc y - wolne zawody
5.05%

6.61%

5.56%

4.82%

4.91%

2 100 zł / 0.7%

7 470 zł / 2.49%

6 000 zł / 2%

0 zł / 0%

Opłata przygotowawc za

-

-

-

-

Wyc ena nieruc homośc i

300 zł

137 zł

250 zł

385 zł

W oparc iu o inspekc ję prac owników
banku/osobę upoważnioną przez
Bank (bezpłatnie).Faktury nie
wymagane, nawet przy budowie
domu.

W oparc iu o inspekc ję prac owników
banku/osobę upoważnioną oraz
kosztorys powykonawc zy. Koszt:
każdorazowo 200 PLN. W
indywidualnyc h przypadkac h
analityk może poprosić o faktury
(warunek do dec yzji).

W oparc iu o inspekc ję prac owników
banku. Koszt rozlic zenia transz:
każdorazowo 250 PLN. Faktury nie
są wymagane, nawet przy budowie
domu.

0zł / 0%

0zł / 0%

Rozlic zenie transz

Kwota na dowolny c el
Wc ześniejsza spłata kredytu

30 000zł / 10%
Prowizja za wc ześniejszą c ałkowitą
spłatę wynosi 2% kwoty kredytu
pozostałego do spłaty w c iągu
pierwszyc h 3 lat od momentu
uruc homienia kredytu, natomiast
prowizja za wc ześniejszą c zęśc iową
spłatę 0%.

0zł / 0%

3% spłac anej kwoty kredytu w okresie 2,5% od kwoty przedterminowej
0% prowizji od wc ześniejszej spłaty
36 m-c y od dnia zawarc ia umowy,
spłaty, min. 100 zł (przed upływem 3 w c ałym okresie kredytowania
jednak nie więc ej niż wysokość
lat od daty wypłaty kredytu).
odsetek, które byłyby nalic zone od
spłac onej przed terminem c ałośc i
lub c zęśc i kredytu w okresie roku od
dnia faktyc znej spłaty.

Przewalutowanie

nie dotyc zy

Na walutę 2,5% min 500 zł od kwoty 1% od kwoty przewalutowanej.
podlegając ej przewalutowaniu, na
PLN bez opłat

DODAT KOWE PRODUKT Y
Cross-sell

Konto osobiste

W przypadku przekształc enia
własnośc iowego prawa do lokalu w
odrębną własność w c iągu 12
miesięc y od daty uruc homienia
kredytu marża zostanie obniżona o
2 p.p.
niewymagane

Warunki oferty cenowej :
konto osobiste, (rezygnac ja z
konta nie wpływa na ofertę).

niewymagane

Nieuwzględniono, ponieważ konto
Nieuwzględniono, ponieważ konto
nie jest wymagane lub nie wpływa
nie jest wymagane lub nie wpływa
pozytywnie na warunki tego kredytu. pozytywnie na warunki tego kredytu.

Ubezpiec zenie pomostowe

wliczone (wymagane)
1,5% dolic zane do marży
Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 1.5 p.p.

Ubezp. nieruc homośc i

Ubezpiec zenie na życ ie

wliczone (wymagane)
1% dolic zane do marży
Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 1 p.p.

wymagane
Konto osobiste 0 zł (miesięc znie)
Konto osobiste lub rozsądne do
wyboru. Brak opłat za: prowadzenie
rac hunku, wypłaty z bankomatów w
Polsc e i za granic ą, gdy
wynagrodzenie będzie wpływać na
konto w Alior Bank.
wliczone (wymagane)
2,5% dolic zane do marży
Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 2,5 p.p

wliczone (wymagane dowolne)
0,0065% wartośc i nieruc homośc i

wliczone (wymagane dowolne)
0% kwoty kredytu

wliczone (wymagane dowolne)
0,095% kwoty kredytu

"Mieszkam Bezpiec znie" Ubezpiec zenie nieruc homośc i od
ognia i innyc h zdarzeń losowyc h
oferowane przez BRE
Ubezpiec zenia. Posiada dwa
warianty: Jeden jest przeznac zony
dla nieruc homośc i gotowej, drugi
dla nieruc homośc i w budowie.
Bank akc eptuje ubezpiec zenia z
zewnątrz
Istnieje opc ja dodatkowego
ubezpiec zenia ruc homośc i
domowyc h, OC i Home Assistanc e.
.

Należy dolic zyć ubezpiec zenie
rynkowe.

Bank akc eptuje ubezpiec zenia
zewnętrzne – jeśli zakres oc hrony
ubezpiec zeniowej spełnia wymogi
banku.
Koszt ub.: 0.095% kwoty kredytu płatne roc znie. Ub. obejmuje:
nieruc homośc i od pożaru i innyc h
zdarzeń losowyc h.

niewliczone

niewliczone

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

niewliczone (dobrowolne)
5% kwoty kredytu
0,06% kwoty pozostałej do spłaty

niewymagane
Nieuwzględniono, ponieważ konto
nie jest wymagane lub nie wpływa
pozytywnie na warunki tego kredytu.

wliczone (wymagane)
1,2% dolic zane do marży
Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 1,2 p.p.
wliczone (wymagane dowolne)
0% wartośc i nieruc homośc i
Należy dolic zyć ubezpiec zenie
rynkowe.

niewliczone
Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

Koszt ub.: 5% kwoty kredytu - płatne
za 5 lat + 0.06% m-c salda
zadłużenia w dniu wymagalnośc i
raty po okresie 5 lat. - można
kredytować . W przypadku kilku
wnioskodawc ów, gdzie ub. nie jest
wymagane, każdy może być ubezp.
(np. 2 wniosk. po 50%). Jeżeli jest
obligo (główny żywic iel) to tylko
jedna osoba.
Ubezp. od utraty prac y

Ub. niskiego wkł. własnego

niewliczone

niewliczone

niewliczone

niewliczone

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

niewliczone (niewymagane)

wliczone (wymagane z banku)
0,2% dolic zane do marży

niewliczone (niewymagane)

niewliczone (niewymagane)

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

Wydruk 1/2

Koszt ub.: + 0.2 p.p. do marży do
c zasu spłaty kwoty kredytu
odpowiadając ej kwoc ie
kredytowanego wkładu finansowego.

* Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ani przyrzeczenia udzielenia określonego w
jego treści ﬁ nansowania. Zawiera on wyłącznie informacje dodatkowe, które zgodnie z art.12 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami
kredytu hipotecznego i agentami mogą być przekazane konsumentowi przez pośrednika kredytu hipotecznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi konsumenta na
parametry poszczególnych ofert kredytowych. Wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami
kredytu hipotecznego i agentami przekazywane są oddzielnie w dokumentach i terminach uwzględniających procedury kredytowe poszczególnych kredytodawców.

Sebastian Bilski
tel. +48 661 285 876
sebastian.bilski@ morizon.pl
Nazwa symulac ji

ING Bank Śląski
Wariant Standard - z
oproc entowaniem stałym

Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia: środa, 2 stycznia 2019, godz. 14:35
Kwota kredytu: 300 000 P LN
Wartość zabezpieczenia: 375 000 P LN
Millennium
Kredyt Hipotec zny - bez x-sell

Wkład własny: 75 000 P LN
Okres kredytu: 30 lat

Eurobank
"Niski Proc ent" - prowizja 0% - bez
x-sell

Waluta: P LN
Rodzaj rat: równe

BOŚ
Kredyt hipotec zny standardowy

SYM UL A C JA KREDYT OWA *
Kwota kred. brutto/LTV
Koszty początkowe
Prowizja

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

6 120 zł

400 zł

230 zł

300 000 zł / 80%
6 756 zł

5 700 zł (koszt jednorazowy)

-

-

6 000 zł (koszt jednorazowy)

Opłata przygotowawc za

-

-

-

-

Ubezp.nieruc homośc i

-

0 zł (za 12 m-c y)

0 zł (za 12 m-c y)

356 zł (za 12 m-c y)

Wyc ena nieruc homośc i
Koszty miesięczne
Rata kredytu
Ubezp. pomostowe

420 zł

400 zł

230 zł

400 zł

1 546 zł (1. miesiąc)
1 512 zł (kolej ne m-ce)

1 756 zł (1. miesiąc)
1 506 zł (kolej ne m-ce)

1 724 zł (1. miesiąc)
1 504 zł (kolej ne m-ce)

1 590 zł (1. miesiąc)
1 413 zł (kolej ne m-ce)

1 508 zł (pierwsze 60 m-c y)
1 483 zł (pozostały okres)

1 506 zł (przez c ały kredyt)

1 504 zł (przez c ały kredyt)

1 413 zł (przez c ały kredyt)

9 zł (do 3. m-c a)

250 zł (do 3. m-c a)

220 zł (do 3. m-c a)

177 zł (do 3. m-c a)

29 zł (do 360. m-c a)

-

-

-

Ubezpiec zenie na życ ie

-

0 zł (do 360. m-c a)

0 zł (do 120. m-c a)

-

Koszt konta osobistego

-

-

-

-

Wartość (j ak, do kiedy płatne)

Wartość (j ak, do kiedy płatne)

Wartość (j ak, do kiedy płatne)

Wartość (j ak, do kiedy płatne)
356 zł (roc znie, c ały kredyt)

Ubezp.nieruc homośc i

Koszty okresowe

-

0 zł (roc znie, c ały kredyt)

0 zł (roc znie, c ały kredyt)

Całkowite koszty kredytu

Ubezp. nieruc homośc i

259 467 zł

243 310 zł

242 330 zł

226 291 zł

Odsetki

242 880 zł

242 160 zł

241 440 zł

208 680 zł

Prowizja

5 700 zł

-

-

6 000 zł

-

-

-

-

27 zł

750 zł

660 zł

531 zł

Opłata przygotowawc za
Ubezp. pomostowe
Ub. niskiego wkł. własnego

-

-

-

-

10 440 zł

-

-

10 680 zł

Ubezpiec zenie na życ ie

-

-

-

-

Ubezp. od utraty prac y

-

-

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

-

-

Wyc ena nieruc homośc i

420 zł

400 zł

230 zł

400 zł

543 310 zł

542 330 zł

526 291 zł

Ubezp.nieruc homośc i

Całkowita kwota do spłaty

559 467 zł

SZ C Z EGÓŁ Y SYM UL A C JI
Uwagi do symulac ji

Oprocentowanie stałe
gwarantowane przez 5 lat od
momentu uruchomienia kredytu.
Po tym okresie możliwość
przedłużenia na kolej ne 60 m-cy z
oprocentowaniem stałym lub
przej ście na oprocentowanie
zmienne. Oprocentowanie
stałe/zmienne dostępne po
okresie pierwszych 5 lat będzie
adekwatne do obowiązuj ącego w
banku w danych okresie.
Dochody z:
umowa c ywilnoprawna:
zlec enia/o dzieło
najem i dzierżawa
dywidendy
tyt. posiedzeń Zarządu i Rady
Nadzorc zej
funkc ja syndyka
kontrakt marynarski

Wymagane: ub. na życ ie (c ały
okres kredytowania)
Cel: działka rolna < 0.3 ha - nie
wymagane przeznac zenie pod
zabudowę.
LTV: działka rolna max. 85%, w
przypadku zabudowy
siedliskowej pow. 0,5 ha, max.
60%.
Nieruc homość osoby trzec iej,
niespokrewnionej z
wnioskodawc ą w 1 linii, max.
80% LTV.
W przypadku zakupu działki
budowlanej jest wymagany
wypis z MPZP, jeżeli działka nie
posiada MPZP wymagane są
warunki zabudowy

Wymagane:
ub. na życ ie (wszysc y
kredytobiorc y), min. 10 lat,
Zabezpiec zenie na nieruc homośc i
os.3 max. 70% LTV netto.

Uwaga ( ! ) 90% LTV dla
zabezpiec zeń innyc h niż: dom
letniskowy, działka rekreac yjna,
nieruc homośc i rolno - siedliskowe,
pod warunkiem dodatkowego
zabezpiec zenia spłaty w wysokośc i
10% (np. Blokada środków lub
środki z IKZE, IKE)

akceptowane j edynie j ako
ŹRÓDŁA DODATKOWE
Przy zakupie działki bank
wymaga zawsze wypisu z MPZP
lub wydanych warunków
zabudowy. Jeżeli nabywana
działka ma wydane j edynie
studium uwarunkowań może być
celem a nie może być
zabezpieczeniem kredytu.
Oproc ent. rzec zywiste
Marża banku
Stopa referenc yjna
Oproc ent. nominalne
Prowizja

4.87%

4.54%

4.52%

4.47%

Przez 60 m-c y:4.43%
Po 60 m-c u:2.5%

2.7%

2.69%

2.1%

1.79%

1.72%

1.72%

1.79%

Przez 60 m-c y: 4.43%
Po 60 m-c u: 4.29%

4.42%

4.41%

3.89%
6 000 zł / 2%

5 700 zł / 1.9%

0 zł / 0%

0 zł / 0%

Opłata przygotowawc za

-

-

-

-

Wyc ena nieruc homośc i

420 zł

400 zł

230 zł

400 zł

Rozlic zenie transz

Kwota na dowolny c el
Wc ześniejsza spłata kredytu

Przewalutowanie

Po przedłożeniu aktualnyc h zdjęć ,
kopii stron dziennika budowy
(bezpłatnie) lub w oparc iu o
inspekc ję prac owników banku/ osobę
upoważnioną. Koszt: każdorazowo
150zł (przed wypłatą ostatniej
wymagana inspekc ja) Faktury nie
wymagane, nawet przy budowie
domu. W przypadku budowy z
deweloperem brak opłaty (bank nie
rozlic za transz).
112 500zł / 37.5%

Zgodnie z harmonogramem. W
przypadku remontu rozlic zenie
następuje po przedłożeniu
aktualnyc h zdjęć – brak inspekc ji. W
indywidualnyc h przypadkac h
analityk może poprosić o
przedłożenie faktur. Rozlic zenie
budowy: zdjęc ia z budowy, zapisy w
dzienniku budowy + kontrola
inwestyc ji 300 PLN.

W oparc iu o inspekc ję prac owników
banku lub współprac ując yc h z
bankiem rzec zoznawc ów
majątkowyc h. Koszt rozlic zenia
transz: każdorazowo 200 PLN.
Faktury nie są wymagane, nawet
przy budowie domu.

90 000zł / 30%

0zł / 0%

W oparc iu o oświadc zenie klienta
wraz z fotoinspekc ją lub na
podstawie faktur.

0zł / 0%

Brak opłaty za wc ześniejszą spłatę.

0% w c ałym okresie kredytowania,
bez ogranic zeń kwoty spłaty.

3% za wc ześniejszą c ałkowitą lub
c zęśc iową spłatę kredytu/pożyc zki opłata nalic zana w okresie spłaty
pierwszyc h 36 rat określonyc h w
harmonogramie od kwoty
przekrac zając ej 30% kapitału
Kredytu/Pożyc zki wypłac onego
przez Bank.

1% min 100 pln od kwoty
przedterminowej spłaty kredytu przez
pierwsze 3 lat kredytu, po tym
okresie - za darmo.

nie dotyc zy

nie dotyc zy

nie dotyc zy

Na walutę 1% min 100 zł od kwoty
podlegając ej przewalutowaniu, na
PLN bez opłat

DODAT KOWE PRODUKT Y
Cross-sell

Możliwa obniżka marży:
ub. nieruchomości w wariancie
rozszerzonym - wymagane przez
c ały okres kredytowania (-0,05
p.p.)

Warunki oferty cenowej :
konto z wpływami - wymagane
przez c ały okres kredytowania - w
przypadku rezygnac ji (+0,1)
karta kredytowa - wymgane
przez okres 5 lat- w przypadku
rezygnac ji (+0,1)
ub.nieruchomości - wymagane
przez okres 3 lat - w przypadku
rezygnac ji (+0,1) lub
ub. spłaty - wymagane przez
okres 3 lat - w przypadku
rezygnac ji (+0,1)

W przypadku rezygnac ji lub
niespełnienia ww. warunków, bank
zastosuje marżę bez obniżek.

Max. podwyżka: + 0,2 p.p.
Konto osobiste

Ubezpiec zenie pomostowe

Ubezp. nieruc homośc i

Ubezpiec zenie na życ ie

niewymagane

niewymagane

niewymagane

niewymagane

Nieuwzględniono, ponieważ konto
Nieuwzględniono, ponieważ konto
nie jest wymagane lub nie wpływa
nie jest wymagane lub nie wpływa
pozytywnie na warunki tego kredytu. pozytywnie na warunki tego kredytu.

Nieuwzględniono, ponieważ konto
nie jest wymagane lub nie wpływa
pozytywnie na warunki tego kredytu.

Nieuwzględniono, ponieważ konto
nie jest wymagane lub nie wpływa
pozytywnie na warunki tego kredytu.

wliczone (wymagane)
0,05% dolic zane do marży

wliczone (wymagane)
1% kwoty kredytu

wliczone (wymagane)
1,2% dolic zane do marży

wliczone (wymagane)
1% dolic zane do marży

Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 0,05 p.p.

Do c zasu ustanowienia hipoteki
bank pobiera w okresac h
miesięc znyc h 1% (kwoty kredytu) w
skali roku. Max. c zas na
dostarc zenie odpisu z KW z wpisem
hipoteki na rzec z banku wynosi 24
miesiąc e.
Składka płatna jest z dołu w ratac h
miesięc znyc h 7-go dnia każdego
miesiąc a.

Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 1.2 p.p.

Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 1 p.p.

wliczone (wymagane dowolne)
0,0096% kwoty kredytu

wliczone (wymagane dowolne)
0% wartośc i nieruc homośc i

wliczone (wymagane dowolne)
0% wartośc i nieruc homośc i

wliczone (wymagane dowolne)
0,095% wartośc i nieruc homośc i

W oferc ie Banku występuje
ubezpiec zenie nieruc homośc i od
ognia i innyc h zdarzeń losowyc h
oferowane we współprac y z TU
Europa S.A. oraz TU PZU S.A. do
wyboru przez Klienta. Bank
akc eptuje ubezpiec zenia z
zewnątrz

należy dolic zyć ub. z rynku

należy dolic zyć ub. z rynku

Bank akc eptuje ubezpiec zenia z
zewnątrz.
Min. SU jest równa wartośc i
nieruc homośc i (uwzględnione w
symulac ji) lub 1,5 krotnośc i kwoty
kredytu w PLN albo 2 krotnośc i
kwoty kredytu w waluc ie ( dot.
mniejszej wartośc i).

niewliczone (dobrowolne)
0,035% kwoty pozostałej do spłaty

wliczone (wymagane dowolne)
0% kwoty pozostałej do spłaty

wliczone (wymagane dowolne)
0% kwoty kredytu

niewliczone (dobrowolne)
0,2% kwoty kredytu

Do ubezpiec zenia przystępuje min.
1 osoba (dowolna).
Zakres oc hrony ubezpiec zeniowej:
zgon Ubezpiec zonego. Składka
ubezpiec zenia wynosi 0,035%
aktualnego salda kredytu/ów do
spłaty na osobę/na m-c . Wiek
klienta max 50 lat lub kwota kredytu
max 700 tys.

należy dolic zyć ub. z rynku

należy dolic zyć ub. z rynku

Bank nie wymaga ubezpiec zenia
na życ ie. Przystąpienie do
ubezpiec zenia rozpatrywane jest
indywidualnie, jednak w przypadku
gdy kredyt jest na 50 lat lub klient
końc zy spłac ać kredyt po 70 roku
życ ia Bank wymaga ubezpiec zenia
na życ ie.
W tym produkc ie przyjęto rynkową
stawkę ubezpiec zenia, ponieważ
Bank w swojej oferc ie nie posiada
ubezpiec zenia na życ ie. Przyjęto
stawkę 0,2% od kwoty kredytu.

Ubezp. od utraty prac y

Ub. niskiego wkł. własnego

niewliczone

niewliczone

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

niewliczone (niewymagane)

wliczone (wymagane z banku)
0% kwoty kredytu

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane
Wydruk 2/2

niewliczone (dobrowolne)
1,5% kwoty kredytu

niewliczone (dobrowolne)
1,5% kwoty kredytu

Ubezp. dla 1- 4 Kredytobiorc ów.
Każdy przystępując y ubezpiec zony
jest na c zęść odpowiadając ą
udziałowi jego doc hodu
dyspozyc yjnego w łąc znym
doc hodzie dyspozyc yjnym; wypłata
świadc zenia odbywa się w
wysokośc i zależnej od udziału
proc entowego danej osoby.
Koszt ub.: 1.5% kwoty kredytu płatne c o 3 lata. Po upływie
pierwotnego okresu, ub. odnawiane
na kolejne okresy o tej samej
długośc i. Obowiązkowa kontynuac ja
przez 3 l. w zamian za obniżkę
prowizji - w symulac ji rezygnac ja po
3 l.

Ubezpiec zenie płatne
jednorazowo, z góry za 36m-c y.
Ubezpiec zenie na wypadek utraty
stałego źródła doc hodów lub
hospitalizac ji, ubezpiec zenie
oc hrony prawnej.

wliczone (wymagane z banku)
0% dolic zane do marży

wliczone (wymagane z banku)
0,6% dolic zane do marży

Klienc i z tyt. objęc ia ic h kredytu ub. Klienc i z tyt. objęc ia ic h kredytu ub. Do c zasu spłaty brakując ego
niskiego wkładu własnego nie
niskiego wkładu własnego nie
niskiego wkładu własnego, do marży
ponoszą żadnyc h kosztów.
ponoszą żadnyc h kosztów.
dolic zane jest 0,6%.

* Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ani przyrzeczenia udzielenia określonego w
jego treści ﬁ nansowania. Zawiera on wyłącznie informacje dodatkowe, które zgodnie z art.12 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami
kredytu hipotecznego i agentami mogą być przekazane konsumentowi przez pośrednika kredytu hipotecznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi konsumenta na
parametry poszczególnych ofert kredytowych. Wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami
kredytu hipotecznego i agentami przekazywane są oddzielnie w dokumentach i terminach uwzględniających procedury kredytowe poszczególnych kredytodawców.

