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

mBank
Kredyt mieszkaniowy standard - do
31.03.2020 r

Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia: poniedziałek, 2 marca 2020, godz. 13:41
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: 20 lat

Alior bank
Megahipoteka c el mieszkaniowy z
prowizją

Waluta: P LN
Rodzaj rat: równe

Citi Handlowy
Kredyt Mieszkaniowy - Standard

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

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

400 zł

7 607 zł

6 535 zł

5 400 zł

-

7 470 zł (koszt jednorazowy)

6 000 zł (koszt jednorazowy)

5 400 zł (koszt jednorazowy)

Koszty początkowe
Prowizja
Ubezp.nieruc homośc i

-

0 zł (za 12 m-c y)

285 zł (za 12 m-c y)

-

400 zł

137 zł

250 zł

0 zł

2 498 zł (1. miesiąc)
2 227 zł (kolej ne m-ce)

2 245 zł (1. miesiąc)
2 072 zł (kolej ne m-ce)

2 383 zł (1. miesiąc)
1 949 zł (kolej ne m-ce)

2 133 zł (1. miesiąc)
1 916 zł (kolej ne m-ce)
1 898 zł (przez c ały kredyt)

Wyc ena nieruc homośc i
Koszty miesięczne
Rata kredytu

300 000 zł / 80%

2 203 zł (przez c ały kredyt)

2 072 zł (przez c ały kredyt)

1 949 zł (przez c ały kredyt)

Ubezp. pomostowe

271 zł (do 3. m-c a)

173 zł (do 3. m-c a)

434 zł (do 3. m-c a)

217 zł (do 3. m-c a)

Ubezp.nieruc homośc i

24 zł (do 240. m-c a)

-

-

18 zł (do 240. m-c a)

Ubezpiec zenie na życ ie

-

-

-

-

Ubezp. od utraty prac y

-

-

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

0 zł (przez c ały kredyt)

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)

-

0 zł (roc znie, c ały kredyt)

285 zł (roc znie, c ały kredyt)

-

Całkowite koszty kredytu

235 693 zł

205 406 zł

181 012 zł

165 891 zł

Odsetki

228 720 zł

197 280 zł

167 760 zł

155 520 zł

Prowizja

-

7 470 zł

6 000 zł

5 400 zł

813 zł

519 zł

1 302 zł

651 zł

-

-

-

-

5 760 zł

-

5 700 zł

4 320 zł

Ubezpiec zenie na życ ie

-

-

-

-

Ubezp. od utraty prac y

-

-

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

-

-

Wyc ena nieruc homośc i

400 zł

137 zł

250 zł

-

535 693 zł

505 406 zł

481 012 zł

465 891 zł

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 !!!

Warunki oferty cenowej :
ROR + wpływ wynagrodzenia lub
zasilanie konta (80% przyjętej
kwoty do zdolnośc i)

Koszty okresowe
Ubezp. nieruc homośc i

Ubezp. pomostowe
Ub. niskiego wkł. własnego
Ubezp.nieruc homośc i

Całkowita kwota do spłaty

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

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%.

Uwaga!!!
Minimalny doc hód jaki musi
osiągać przynajmniej jeden z
kredytobiorc ów to 3000 netto.
Max wartość zabezpieczenia:
Warszawa - 6 mln zł/dom, 4
mln/mieszkanie
Wroc ław, Trójmiasto, Poznań,
Kraków - 5 mln zł/dom, 3 mln
zł/mieszkanie
Pozostałe lokalizac je - 2,5 mln
zł/dom, 1,5 mln zł/mieszkanie

Oproc ent. rzec zywiste

6.8%

6.04%

5.48%

5.03%

Marża banku

4.6%

3.84%

3.1%

2.79%

Stopa referenc yjna

1.71%

1.71%

1.71%

1.71%

Oproc ent. nominalne

6.31%

5.55%

4.81%

4.5%

0 zł / 0%

7 470 zł / 2.49%

6 000 zł / 2%

5 400 zł / 1.8%

Prowizja
Wyc ena nieruc homośc i
Rozlic zenie transz

400 zł

137 zł

250 zł

0 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.

Uruc homienie kredytu może
nastąpić tylko w jednej transzy –
dotyc zy też rynku pierwotnego. W
przypadku wykońc zenia/remontu
pomimo wypłaty kredytu w jednej
transzy Bank przeprowadza po 18 mac h inspekc ję, koszt 250 zł.

0zł / 0%

0zł / 0%

0zł / 0%

Kwota na dowolny c el
Wc ześniejsza spłata kredytu

Przewalutowanie

0zł / 0%
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%.

3% spłac anej kwoty kredytu w okresie 2,5% od kwoty przedterminowej
Brak.
36 m-c y od dnia zawarc ia umowy,
spłaty, min. 100 zł (przed upływem 3
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.

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

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.

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.

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

Warunki oferty cenowej :
ROR + wpływ wynagrodzenia lub
zasilanie konta (80% przyjętej
kwoty do zdolnośc i) - wymagane
przez 5 lat - w przypadku
rezygnac ji marża + 0,5 p.p
Bank weryfikuje segment Klienta
c o 6 miesięc y przez c ały okres
kredytowania dostosowując
marżę do aktualnego segmentu
Klienta. Marża może zostać
obniżona przy klientac h
zakwalfikowayc h do segmentu:
Priority / Citi Gold / Citi Gold
Private Client

wymagane
Konto osobiste 0 zł (miesięc znie)

wymagane
Konto Osobiste CitiKonto 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

Opłata miesięc zna za prowadzenie
Konta: 0 PLN gdy w danym
miesiąc u wpływy na Konto Osobiste
min. 3 500 PLN; 6 PLN gdy w
danym miesiąc u wpływy na Konto
Osobiste min. 2 000 PLN; 12 PLN w
pozostałyc h przypadkac h
wliczone (wymagane)
1,3% dolic zane do marży
Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 1,3 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

wliczone (wymagane dowolne)
0,0049% wartośc i nieruc homośc i

"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.

W oferc ie Banku występuje
ubezpiec zenie nieruc homośc i od
ognia i innyc h zdarzeń losowyc h
oferowane we współprac y z TU
Generali. Bank akc eptuje
ubezpiec zenia z zewnątrz.

niewliczone

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

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

niewliczone

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

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

Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia: poniedziałek, 2 marca 2020, godz. 13:41
Kwota kredytu: 300 000 P LN
Wartość zabezpieczenia: 375 000 P LN
Santander
Kredyt mieszkaniowy - Bezpiec zna
Hipoteka

Wkład własny: 75 000 P LN
Okres kredytu: 20 lat

PKO BP
Własny Kąt Hipotec zny

Waluta: P LN
Rodzaj rat: równe

BNP Paribas
Kredyt hipotec zny i budowlany bez x-sell

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

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

6 120 zł

6 788 zł

6 640 zł

300 000 zł / 80%
6 300 zł

5 700 zł (koszt jednorazowy)

6 000 zł (koszt jednorazowy)

6 000 zł (koszt jednorazowy)

6 000 zł (koszt jednorazowy)
0 zł (za 12 m-c y)

-

338 zł (za 12 m-c y)

240 zł (za 12 m-c y)

420 zł

450 zł

400 zł

300 zł

1 901 zł (1. miesiąc)
1 893 zł (kolej ne m-ce)

2 159 zł (1. miesiąc)
1 802 zł (kolej ne m-ce)

1 989 zł (1. miesiąc)
1 843 zł (kolej ne m-ce)

2 099 zł (1. miesiąc)
1 851 zł (kolej ne m-ce)

1 864 zł (przez c ały kredyt)

1 802 zł (przez c ały kredyt)

1 843 zł (przez c ały kredyt)

1 851 zł (przez c ały kredyt)

8 zł (do 3. m-c a)

161 zł (do 3. m-c a)

146 zł (do 3. m-c a)

248 zł (do 3. m-c a)

29 zł (do 240. m-c a)

-

-

-

Ubezpiec zenie na życ ie

-

120 zł (do 60. m-c a)

-

-

Ubezp. od utraty prac y

-

76 zł (do 60. m-c a)

-

-

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)
0 zł (roc znie, c ały kredyt)

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

Koszty okresowe

-

338 zł (roc znie, c ały kredyt)

240 zł (roc znie, c ały kredyt)

Całkowite koszty kredytu

Ubezp. nieruc homośc i

160 464 zł

157 333 zł

153 958 zł

151 284 zł

Odsetki

147 360 zł

132 480 zł

142 320 zł

144 240 zł

Prowizja

5 700 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

24 zł

483 zł

438 zł

744 zł

-

-

-

-

6 960 zł

6 760 zł

4 800 zł

-

Ubezpiec zenie na życ ie

-

6 600 zł

-

-

Ubezp. od utraty prac y

-

4 560 zł

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

-

-

Wyc ena nieruc homośc i

420 zł

450 zł

400 zł

300 zł

457 333 zł

453 958 zł

451 284 zł

Ubezp. pomostowe
Ub. niskiego wkł. własnego
Ubezp.nieruc homośc i

Całkowita kwota do spłaty

460 464 zł

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

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.

Wymagane: konto + wpływy (min. 2
tys) + przystąpienie przez min.
jednego z kredytobiorc ów do ub.
Bezpiec zna Hipoteka (pakiet
prac a)+ Bezpiec zna Hipoteka na
życ ie min. na 5 lat, (ub. na życ ie
wymagane przez c ały okres
kredytowania gdy kredytobiorc a
przekroc zy 70 lat w trakc ie spłaty).
W przypadku WOLNYCH
ZAWODÓW (dz. gosp.) możliwość wnioskowania o
kredyt w oparc iu o oświadc zenie
o doc hodac h, (max. kwota na
oświadc zenie to: 500 tys., lub 1
mln, w przypadku Warszawy i
gmin przyległyc h oraz
Wroc ławia, Poznania, Gdańska,
Gdyni, Sopotu, Krakowa,
Katowic , Szc zec ina i Łodzi), z
zastrzeżeniem, że łąc zna kwota
zaangażowania w produkty
zabezpiec zone hipotec zne,
proc esowane w ramac h śc ieżki
wolnego zawodu, nie przekrac za
w/w kwoty.
Cel: działka rolna < 0.3 ha - nie
wymagane przeznac zenie pod
zabudowę w MPZP, ale działka
musi mieć c harakter działki
budowlanej - potwierdzone
przez rzec zoznawc ę w wyc enie.

w ramac h oferty (na odstępstwo)
możliwy jest zakup apartamentu
o funkc ji mieszkalnej, marża +
0.7 p.p.
Zabezpiec zenie na
nieruc homośc i osoby trzec iej,
max. 80%LTV (przy
zabezpiec zeniu innym niż dz.
rekreac yjna, dom wypoc zynkowy
(60%LTV)).

Ubezpieczenie na życie (dowolne:
z banku/rynkowe) wymagane j est
gdy:
LTV przekroczy 65%, okres
kredytu powyżej 10 lat i j eden
dochód ( ! )
Przedmiot zabezpiec zenia inny niż
przedmiot kredytowania lub
należąc y do osoby trzec iej może
stanowić jedynie dodatkowe
zabezpieczenie kredytu.
"Uwaga ( ! ) W przypadku kredytu na
budowę domu i refinansowania
kredytu na zakup działki, bank
dodatkowo wymaga standardowo
20% wkładu własnego na zakup
działki."
Możliwość wyboru: WIBOR 3M lub
WIBOR6M

Przy dochodzie z działalności
gospodarczej prowadzonej krócej
niż 24 m-ce MAX kwota kredytu
wynosi 300 tys.
Oproc ent. rzec zywiste
Marża banku
Stopa referenc yjna
Oproc ent. nominalne
Prowizja
Wyc ena nieruc homośc i

4.91%

5.01%

4.71%

2.5%

2.19%

2.38%

4.57%
2.5%

1.79%

1.71%

1.78%

1.71%

4.29%

3.9%

4.16%

4.21%

5 700 zł / 1.9%

6 000 zł / 2%

6 000 zł / 2%

6 000 zł / 2%

420 zł

450 zł

400 zł

300 zł

Rozlic zenie transz

Kwota na dowolny c el
Wc ześniejsza spłata kredytu

Przewalutowanie

Po przedłożeniu aktualnyc h zdjęć , Bezpłatne, klient nie musi
kopii stron dziennika budowy
przedstawiać faktur, zlec ana jest
(bezpłatnie) lub w oparc iu o
inspekc ja.
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).
90 000zł / 30%

W oparc iu o inspekc ję prac owników
banku. Koszt rozlic zenia transz:
każdorazowo 200 PLN. Faktury nie
są wymagane, nawet przy budowie
domu.

W oparc iu o inspekc ję prac owników
banku/osobę upoważnioną oraz
kosztorys powykonawc zy. Koszt:
każdorazowo 172,20zł za inspekc ję.
Dodatkowo płatna weryfikac ja
wykorzystania środków: budowa
systeme gospodarc zym - 70zł,
budowa przez dewelopera - 35zł.
Faktury nie wymagane, nawet przy
budowie domu.
45 000zł / 15%

90 000zł / 30%

75 000zł / 25%

Brak opłaty za wc ześniejszą spłatę.

1% nadpłac onej kwoty do 3 lat (od
dnia uruc homienia kredytu). Bank
nie pobierze opłaty, gdy kwota
pierwszej przedterminowej spłaty nie
przekroc zy 50% kwoty kredytu. Klient
określa w dyspozyc ji c zy raty mają
zostać zmniejszone c zy okres
kredytowania ma być skróc ony - brak
dodatkowyc h opłat.

Brak prowizji (rekompensaty) w
przypadku c ałkowitej lub c zęśc iowej
spłaty kredytu dla kredytów ze
zmienną stopą oproc entowania.

nie dotyc zy

Na walutę 1% od kwoty
podlegając ej przewalutowaniu, na
PLN bez opłat.

nie dotyc zy

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

Warunki oferty cenowej :
konto osobiste + wpływ
wynagrodzenia (min. 2 tys) - w
przypadku rezygnac ji lub braku
min. wpływów w c iągu
pierwszyc h 7 lat (+0.2 p.p),
powyżej tego okresu, brak
wpływu na marżę.
ub. Bezpiec zna Hipoteka (pakiet
prac a) + Bezpiec zna Hipoteka
na życ ie min. na 5 lat - w
przypadku rezygnac ji w
wymaganym okresie (+0.4 p.p).

nie dotyc zy

DODAT KOWE PRODUKT Y
Cross-sell

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

Możliwa obniżka marży:
ubezp. od utraty prac y
oferowanym przez PKO BP SA
na okres 4 lat – obniżka marży o
0,15 p.p. - w przypadku
rezygnac ji w okresie
obowiązywania (+0,5 p.p),
ubezp. na życ ie oferowanym
przez PKO BP SA (przez c ały
okres kredytowania) uprawnienie do obniżenia
marży o 0,07 p.p. - w przypadku
rezygnac ji (+0,1 p.p),
sprzedaż w pakiec ie:
Konto Aurum/Konto Platinum
II – uprawnienie do
obniżenia marży o 0,02 p.p.,
Karta kredytowa uprawnienie do obniżenia
marży o 0,05 p.p. - w
przypadku rezygnac ji (+0,1
p.p),
deklarowanyc h wpływów na
rac hunek PKO BP SA – min.
3 000 PLN – uprawnienie do
obniżenia marży o 0,15 p.p.,
Klient posiadając y ROR w
Banku minimum 6 miesięc y z
systematyc znymi wpływami –
uprawnienie do obniżenia
marży o 0,05 p.p,
lokalizac ja zabezpiec zenia :
Warszawa(wszystkie dzielnic e)
(- 0.11 p.p.)
lokal poza miastem
stołec znym Warszawa (- 0.05
p.p.)
inna nieruc homość poza
miastem stołec znym
Warszawa - brak zniżki
* w/w obniżki mogą ulegać
kumulacji (sumowaniu) jednak min.
marża nie może być niższa niż 1,3
p.p. *

Konto osobiste

Ubezpiec zenie pomostowe

niewymagane

wymagane
Konto Jakie Chcę 0 zł
Nieuwzględniono, ponieważ konto
(miesięc znie)
nie jest wymagane lub nie wpływa
pozytywnie na warunki tego kredytu. Konto Jakie Chc ę lub VIP do
wyboru. Wybierając Konto Jakie
Chc ę opłata za konto 0 zł oraz za
kartę przy 5 transakc jac h
płatnic zyc h w miesiąc u też 0 zł.
Konto obniża prowizję o 1 pp od
pwowizji standardowej,
uwzględniono w symulac ji.

niewymagane

niewymagane

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% dolic zane do marży

wliczone (wymagane)
0,9% dolic zane do marży

wliczone (wymagane)
1,5% dolic zane do marży

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

Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 1 p.p,
(możliwe inne zabezpiec zenie
pomostowe zaproponowane przez
Klienta).

Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 0,9 p.p.

Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 1.5 p.p.

Ubezp. nieruc homośc i

Ubezpiec zenie na życ ie

Ubezp. od utraty prac y

wliczone (wymagane dowolne)
0,0096% kwoty kredytu

wliczone (wymagane dowolne)
0,09% wartośc i nieruc homośc i

wliczone (wymagane dowolne)
0,08% kwoty kredytu

wliczone (wymagane dowolne)
0% 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

Koszt ub.: 0.09% wartośc i
nieruc homośc i - płatne roc znie.
Bank akc eptuje ubezpiec zenia
zewnętrzne – jeśli zakres oc hrony
ubezpiec zeniowej spełnia wymogi
banku.

Koszt ub.: 0.08% kwoty kredytu płatne roc znie. Suma ubezp.,
powinna odpowiadać wartośc i
domu/mieszkania i nie powinna być
niższa niż wartość zac iągniętego
kredytu/pożyc zki hipotec znej. Bank
akc eptuje ubezpiec zenia
zewnętrzne – jeśli zakres oc hrony
ubezpiec zeniowej spełnia wymogi
banku.

Należy dolic zyć ubezpiec zenie
rynkowe.

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

wliczone (wymagane z banku)
0,04% kwoty pozostałej do spłaty

niewliczone

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.

Oc hrona ubezp. z tytułu śmierc i
wygasa w c hwili ukońc zenia 95 l.
Wymagane dla każdego
kredytobiorc y, który przekroc zy 70
lat w trakc ie spłaty na 100% SU i na
c ały okres kredytowania (możliwość
odstąpienia od dwóc h polis w
przypadku dużej różnic y w
doc hodac h).
Koszt ub.: 0.04% m-c salda
zadłużenia. Ub. dostępne dla
klientów którzy ukońc zyli 18 lat i w
dniu przystąpienia nie rozpoc zęli
48 l. W symulac ji ub. na 5 lat.

niewliczone (dobrowolne)
0,33276% kwoty kredytu
0,02773% kwoty pozostałej do
spłaty

niewliczone

wliczone (wymagane z banku)
4,2% miesięc znej raty

niewliczone (dobrowolne)
3,25% kwoty kredytu

Koszt ub.: 4.2% m-c wysokośc i raty.
Ub. nalic zane na 4 dni przed datą
wymagalnośc i raty kredytu,
pobierane w dniu wymagalnośc i
raty kredytu. Ub. na 5 lat.

Koszt ub.: 3.25% kwoty kredytu płatne za 4 lata, bez kontynuac ji.
Ubezp. dla osób pełnoletnic h, do
70 rż. Zakres ubezp grupa I:
poważne zac horowanie, pobyt w
szpitalu w NNW oraz utrata źródła
doc hodu wyłąc znie dla osób które w
ost 18 m-c ac h były zatrudnione lub
prowadziły działalność przez min
12 m-c y. Zakres ubezp. grupa II:
poważne zac horowanie i pobyt w
szpitalu dostępne dla emerytów,
renc istów, rolnika i małżonka
rolnika, osób bez doc hodu oraz
prac ując yc h za granic ą
zamieszkując yc h w PL.

wliczone (wymagane z banku)
0% kwoty kredytu

wliczone (wymagane z banku)
0,25% dolic zane do marży

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

Ub. niskiego wkł. własnego

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

Wydruk 2/2

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

Koszt ub: 0.33276% pierwsza
składka roc zna, następnie
0.02773% m-c od salda zadłużenia.
Do ubezp. może przystąpić osoba,
która nie ukońc zyła 70 l. Oc hrona
ubezp. trwa do ukońc zenia 75 l. W
przypadku gdy do ub. przystępuje 2
kredytobiorc ów, każdy z nic h
ubezpiec zony jest na 50%, bez
względu na uzyskiwany doc hód. Do
ubezp. nie muszą przystępować
wszysc y kredytobiorc y.
niewliczone
Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

niewliczone (niewymagane)

Nieuwzględniono w symulac ji,
Klienc i z tyt. objęc ia ic h kredytu ub.
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
niskiego wkładu własnego nie
Koszt ub.: + 0.25 p.p. do marży do
wymagane
ponoszą żadnyc h kosztów.
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.

