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

Credit Agricole
Kredyt Mieszkaniowy "Prowizja 0%"
- pakiet VIP

Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia: poniedziałek, 4 maja 2020, godz. 15:36
Kwota kredytu: 300 000 P LN
Wartość zabezpieczenia: 334 000 P LN
Alior bank
Megahipoteka Mieszkaniowy "Własne M w wielkim mieśc ie" do
30/06/20

Wkład własny: 34 000 P LN
Okres kredytu: 30 lat

mBank
PROMO K mieszk. "Wiosna w
Twoim m" Intensive do 21.05.2020

Waluta: P LN
Rodzaj rat: równe

Millennium
Kredyt Hipotec zny

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

300 000 zł / 89.82%

300 000 zł / 89.82%

300 000 zł / 89.82%

300 000 zł / 89.82%

385 zł

6 535 zł

400 zł

400 zł

Prowizja

-

6 000 zł (koszt jednorazowy)

-

-

Ubezp.nieruc homośc i

-

285 zł (za 12 m-c y)

-

-

385 zł

250 zł

400 zł

400 zł

1 534 zł (1. miesiąc)
1 217 zł (kolej ne m-ce)

1 722 zł (1. miesiąc)
1 281 zł (kolej ne m-ce)

1 712 zł (1. miesiąc)
1 319 zł (kolej ne m-ce)

1 632 zł (1. miesiąc)
1 382 zł (kolej ne m-ce)

Koszty początkowe

Wyc ena nieruc homośc i
Koszty miesięczne

1 217 zł (przez c ały kredyt)

1 281 zł (przez c ały kredyt)

1 297 zł (przez c ały kredyt)

1 297 zł (przez c ały kredyt)

Ubezp. pomostowe

Rata kredytu

198 zł (do 3. m-c a)

441 zł (do 3. m-c a)

259 zł (do 3. m-c a)

250 zł (do 3. m-c a)

Ub. niskiego wkł. własnego

0 zł (do 57. m-c a)

-

-

0 zł (do 61. m-c a)

Ubezp.nieruc homośc i

30 zł (do 60. m-c a)

-

22 zł (do 360. m-c a)

25 zł (do 360. m-c a)

Ubezpiec zenie na życ ie

90 zł (do 60. m-c a)

-

135 zł (do 60. m-c a)

60 zł (do 360. m-c a)

0 zł (przez c ały kredyt)

0 zł (przez c ały kredyt)

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)

-

285 zł (roc znie, c ały kredyt)

-

-

Całkowite koszty kredytu

145 999 zł

177 283 zł

183 697 zł

189 667 zł

Odsetki

138 120 zł

161 160 zł

166 920 zł

166 920 zł

Prowizja

-

6 000 zł

-

-

594 zł

1 323 zł

777 zł

747 zł

Koszt konta osobistego
Koszty okresowe
Ubezp. nieruc homośc i

Ubezp. pomostowe
Ub. niskiego wkł. własnego

-

-

-

-

Ubezp.nieruc homośc i

1 800 zł

8 550 zł

7 920 zł

9 000 zł

Ubezpiec zenie na życ ie

5 100 zł

-

7 680 zł

12 600 zł

Ubezp. od utraty prac y

-

-

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

-

-

Wyc ena nieruc homośc i

385 zł

250 zł

400 zł

400 zł

477 283 zł

483 697 zł

489 667 zł

Całkowita kwota do spłaty

445 999 zł

SZ C Z EGÓŁ Y SYM UL A C JI

Uwagi do symulac ji

Warunki oferty:
wymagane konto + wpływ
wynagrodzenia min. 10 tys zł
ubezp. na życie z oferty banku
min 5 lat, w kolej nych latach
może być dowolne
ubezp. nieruchomości z oferty
banku min 5 lat, w kolej nych
latach może być dowolne
DTI max 50 %
Kredyt z LTV 80-90%:
przedmiot zabezpieczenia
Kredytu - lokal mieszkalny o
wartości do 600 tys zł w
miej scowościach > 100 tys
mieszkańców,
wskaźnik DTI kredytobiorców <
40%,
dochód z innych źródeł niż
działalność gospodarcza czy
działalność rolnicza,
ubezpieczenie niskiego
wkładu.

Kredyt wyłąc znie na zakup
mieszkania lub domu na rynku
wtórnym oraz pierwotnym (zakup
od dewelopera) w Warszawie,
Krakowie, Wrocławiu, Łodzi,
Poznaniu, Gdańsku lub
Szczecinie – nabywana
nieruc homość musi być
równoc ześnie przedmiotem
zabezpiec zenia kredytu.
Wymagane
Konto osobiste - Konto Jakże
Osobiste + wpływ min. 1500 zł +
3 transakc je płatnic ze.
Doc hód z umowy o prac ę,
kontrakt menedżerski, emerytury
lub renty

Segment Intensive, grupa
Klientów Banku którzy posiadaj ą:
rac hunek mKonto Intensive,
wpływy na rac h. min 7 tys (w 3 z
ost 6 m-c y)
kr. odnawialny lub kartę kr. na
kwotę min. 10 tys LUB depozyty
na kwotę min. 50 tys(od 3
pełnyc h m-c y poprzedzając yc h
wniosek)
15 transakc ji karta płatnic zą (w 3
z ost 6 m-c y)
W celu skorzystania z oferty
wymagane j est:
posiadania przez okres 5 lat
ubezpiec zenia na życ ie w
warianc ie podstawowym
(uwzględnione w symulacj i)
konto + przez okres 5 lat
zasilenie kwotą ustaloną w
umowie (uwzględnione w
symulacj i)

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

UWAGA!!! Wprowadzamy
ograniczenia max LTV do 80%
dla:
nieruc homośc i wartyc h powyżej
750 tys. z miast powyżej
250.000 mieszkańc ów, tj.:
Białystok, Bydgoszc z, Katowic e,
Kraków, Lublin, Łódź, Poznań,
Szc zec in, Warszawa, Wroc ław
oraz Trójmieśc ie)
dla nieruc homośc i wartyc h
powyżej 500 tys. z pozostałyc h
miast
UWAGA!!! Wstrzymano możliwość
finansowania dochodów:
z dział. gosp. w branży
podwyższonego ryzyka,
klientów
prac ując yc h/świadc ząc yc h
usługi w firmac h działając yc h w
branżac h podwyższonego ryzyka
oraz (j eżeli są one j edynym
źródłem dochodu w danym
wniosku):
z działalnośc i gospodarc zej
prowadzonej króc ej niż 24
miesiąc e lub
umowy o prac ę (w tym za
granic ą), mianowania,
powołania, kontraktu
menedżerskiego, kontraktu
zawartej/-ego na c zas określony
i gdzie termin wygaśnięc ia
umowy/aktu/kontraktu następuję
w c iągu 6 miesięc y
umowy zlec enie / umowa o
dzieło
Ogranic zamy akc eptowany udział
doc hodów z tytułu premii i innyc h
składników wynagrodzenia w
łąc znym doc hodzi klienta do
wysokośc i do 20% podstawy
danego doc hodu
Wymagane:
ub. na życ ie (c ały okres
kredytowania)
Cel: działka rolna < 0.3 ha niewymagane 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

Oproc ent. rzec zywiste

2.94%

3.59%

3.71%

3.9%

2%

2.4%

2.5%

2.5%

Stopa referenc yjna

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

Oproc ent. nominalne

2.7%

3.1%

3.2%

3.2%

0 zł / 0%

6 000 zł / 2%

0 zł / 0%

0 zł / 0%

Marża banku

Prowizja
Wyc ena nieruc homośc i

385 zł

Rozlic zenie transz

Kwota na dowolny c el
Wc ześniejsza spłata kredytu

Przewalutowanie

0zł / 0%
0% prowizji od wc ześniejszej spłaty
w c ałym okresie kredytowania

250 zł

400 zł

400 zł

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

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

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.

0zł / 0%

0zł / 0%

90 000zł / 30%

2.5% od kwoty przedterminowej
Prowizja za wc ześniejszą c ałkowitą 0% w c ałym okresie kredytowania,
spłaty, min. 100 zł (przed upływem 3 spłatę wynosi 2% kwoty kredytu
bez ogranic zeń kwoty spłaty.
lat od daty wypłaty 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%.
1% od kwoty przewalutowanej.

nie dotyc zy

nie dotyc zy

DODAT KOWE PRODUKT Y
Cross-sell

Wymagane:
konto + wpływ wynagrodzenia
min. 10 tys zł
ubezp. na życ ie z oferty banku
min 5 lat, w kolejnyc h latac h
może być dowolne
ubezp. nieruc homośc i z oferty
banku min. 5 lat, w kolejnyc h
latac h może być dowolne

Warunki oferty cenowej :
konto osobiste - wpływy na
rac hunek 1500 zł oraz minimum
3 transakc je płatnic ze w
miesiąc u - w przypadku braku
spełnienia wymogu marża
podwyższona o 0,5 p.p

Uwzględniono w symulac ji. W
przypadku rezygnac ji z
któregokolwiek produktu
zastosowana zostanie marża
standardowa.

Warunki oferty cenowej :
ubezpiec zenie na życ ie wymagane przez okres 5 lat - w
przypadku rezygnac ji (marża
standardowa)
konto - wymagane przez c ały
okres - w przypadku rezygnac ji
(marża standardowa)
wpływ wynagrodzenia lub 2x
wysokość raty - wymagane przez
okres 5 lat - w przypadku
rezygnac ji (marża standardowa)

Warunki oferty cenowej :
ub. na życ ie (c ały okres
kredytowania)
Obniżki marży:
konto osobiste + karta debetowa
(transakc je bezgotówkowe min.
500 zł miesięc zne)(c ały okres
kredytowania), (-0,3 p.p) nieuwzględniona w symulacji
konto osobiste + zasilenie konta
wynagrodzeniem min.
dwukrotność pierwszej raty+
karta debetowa (transakc je
bezgotówkowe min. 500 zł
miesięc zne)(c ały okres
kredytowania), (-0,5 p.p) uwzględniona w symulacji
W przypadku rezygnac ji lub
niespełnienia ww. warunków, bank
zastosuje marżę bez obniżek.

Konto osobiste

Ubezpiec zenie pomostowe

wymagane
wymagane
Konto Dla Ciebie 0 zł (miesięc znie) Konto Jakże Osobiste 0 zł
(miesięc znie)
Dowolny ROR w banku. Konto Dla

wymagane
mKonto Intensive 0 zł
(miesięc znie)

Ciebie - darmowe przy wpływac h
min.1000 zł i 1 transakc ji
kartą/blikiem. Prz powyższyc h
warunkac h darmowa karta
bankomatowa.

Konto Jakże Osobiste - 0 zł za
prowadzenie konta jeśli zapewniony
zostanie jednorazowy wpływ min.
1500 zł/mies., 0 zł za kartę
debetową, wystarc zy dokonanie 300
zł transakc ji bezgotówkowyc h c o
miesiąc .

Prowadzenie konta bezpłatne przy
wpływac h min. 7 tys lub aktywac h
100 tys zł. Karta debetowa
bezpłatna. Konto musi być zasilane
przez okres min. 5 lat
wynagrodzeniem lub w przypadku
innyc h źródeł doc hodu 2x wysokość
raty.

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

wliczone (wymagane)
2,5% dolic zane do marży

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

wliczone (wymagane)
0,0833% kwoty pozostałej do spłaty

Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 2,5 p.p

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

Składka płatna jest z dołu w ratac h
miesięc znyc h 8-go dnia każdego
miesiąc a.

wliczone (wymagane dowolne)
0,095% kwoty kredytu

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

wliczone (wymagane dowolne)
0,0075% wartośc i nieruc homośc i

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.

"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. .

Koszt ub.: 0.09% wartośc i
nieruc homośc i roc znie - płatne w
ratac h miesięc znyc h(0.0075%).
Bank akc eptuje ubezpiec zenia
zewnętrzne – jeśli zakres oc hrony
ubezpiec zeniowej spełnia wymogi
banku.

niewliczone

wliczone (wymagane z banku)
0,045% kwoty pozostałej do spłaty

wliczone (wymagane dowolne)
0,02% kwoty pozostałej do spłaty

Do c zasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 1,2 p.p.

Ubezp. nieruc homośc i

wliczone (wymagane z banku)
0,00884% wartośc i nieruc homośc i
Ubezpiec zenie nieruc homośc i
(wraz ze stałymi elementami i małą
arc hitekturą ogrodową) od ognia i
innyc h zdarzeń losowyc h oraz
wandalizmu.

Ubezpiec zenie na życ ie

wliczone (wymagane z banku)
0,0299% kwoty pozostałej do spłaty
Ubezpiec zenie na wypadek śmierc i
lub trwałej niezdolnośc i do
zarobkowania.
Składka miesięc zna 0,0299% od
kwoty aktualnego zadłużenia.

Ubezp. od utraty prac y

Ub. niskiego wkł. własnego

Wydruk 1/2

Nieuwzględniono w symulac ji,
ponieważ ubezpiec zenie nie jest
wymagane

Oc hrona ubezpiec zeniowa jest
oferowana na okres 60 miesięc y. Po
upływie tego okresu istnieje
możliwość odnowienia oc hrony na
kolejne 60-miesięc zne okresy, o ile
w deklarac ji przystąpienia do
ubezpiec zenia wyrażono na to
zgodę.Suma ubezpiec zenia równa
jest saldu zadłużenia z tytuły
kredytu na dzień wystąpienia
Zdarzenia ubezpiec zeniowego (o
ile niżej nie wskazano inac zej).
Zakres Ubezpiec zenia: śmierć
Ubezpiec zonego ( z sumą
ubezpiec zenia w wysokośc i 1 000 zł
), śmierć Ubezpiec zonego w wyniku
nieszc zęśliwego wypadku, trwała i
c ałkowita niezdolność do prac y w
wyniku nieszc zęśliwego wypadku

wymagane
Konto 360 0 zł (miesięc znie)
Brak opłat za konto i kartę, gdy
wpływy na konto wyniosą min.
1000zł/m-c oraz przynajmniej raz w
miesiąc u zostanie zaksięgowana
płatność kartą. Jeżeli warunki nie
zostaną spełnione, koszt konta 8
zł/m-c , karty 7zł/m-c .

Koszt ub. 0.02 % m-c salda
zadłużenia. Ub. wymagane przez
bank. Pierwsza składka pobierana w
dniu uruc homienia kredytu,
następne płatne 5-go dnia każdego
miesiąc a z góry. Suma ubezp.
waloryzowana raz w roku, w lutym.
Bank akc eptuje ubezp. zewnętrzne.

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

wliczone (wymagane z banku)
0% 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

wliczone (wymagane z banku)
0% kwoty kredytu
Klienc i z tyt. objęc ia ic h kredytu
ub. niskiego wkładu własnego nie
ponoszą żadnyc h kosztów.

* 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

Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia: poniedziałek, 4 maja 2020, godz. 15:36
Kwota kredytu: 300 000 P LN
Wartość zabezpieczenia: 334 000 P LN

Wkład własny: 34 000 P LN
Okres kredytu: 30 lat

Waluta: P LN
Rodzaj rat: równe

Santander
Kredyt mieszkaniowy

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

300 000 zł / 89.82%

Koszty początkowe

9 751 zł

Prowizja

9 000 zł (koszt jednorazowy)

Ubezp.nieruc homośc i

301 zł (za 12 m-c y)

Wyc ena nieruc homośc i

450 zł

Koszty miesięczne

1 536 zł (1. miesiąc)
1 362 zł (kolej ne m-ce)

Rata kredytu

1 362 zł (przez c ały kredyt)

Ubezp. pomostowe

174 zł (do 3. m-c a)

Ub. niskiego wkł. własnego

0 zł (do 65. m-c a)

Ubezp.nieruc homośc i

-

Ubezpiec zenie na życ ie

-

Koszt konta osobistego

0 zł (przez c ały kredyt)

Koszty okresowe

Wartość (j ak, do kiedy płatne)

Ubezp. nieruc homośc i

301 zł (roc znie, c ały kredyt)

Całkowite koszty kredytu

209 322 zł

Odsetki

190 320 zł

Prowizja

9 000 zł

Ubezp. pomostowe

522 zł

Ub. niskiego wkł. własnego

-

Ubezp.nieruc homośc i

9 030 zł

Ubezpiec zenie na życ ie

-

Ubezp. od utraty prac y

-

Koszt konta osobistego

-

Wyc ena nieruc homośc i

450 zł

Całkowita kwota do spłaty

509 322 zł

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

Wymagane: konto + wpływy (min. 2 tys).
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.
Przy dochodzie z działalności gospodarczej prowadzonej krócej niż 24 m-ce MAX kwota kredytu wynosi 300
tys.
W przypadku klienta Select/Private Banking - doc hód pow. 10 tys. (doc hody wnioskodawc ów nie sumują się,
przynajmniej 1 z nic h musi posiadać doc hód na wskazanym poziomie, wpływy min. 10 tys. zł z c zego jeden w
wysokośc i min. 7,5 tys, bez przelewów między rac hunkami własnymi) lub depozyt w kwoc ie min. 150 tys. PLN(VIP),
marża Selec t/Private Banking - niższa od standardowej w zależnośc i od poziomu LTV i kwoty kredytu (od -0,1 p.p.
do -0.4 p.p.).
Dostępna jest oferta dla pracowników wybranych firm (PKO BP i PEKAO S.A. oraz BZWBK wraz ze spółkami
zależnymi), zatrudnionyc h min.12 m-c y na podstawie umowy o prac ę - marża 1,59

Oproc ent. rzec zywiste

4.19%

Marża banku

2.89%

Stopa referenc yjna

0.7%

Oproc ent. nominalne

3.59%

Prowizja

9 000 zł / 3%

Wyc ena nieruc homośc i
Rozlic zenie transz

450 zł
Bezpłatne, klient nie musi przedstawiać faktur, zlec ana jest inspekc ja.

Kwota na dowolny c el
Wc ześniejsza spłata kredytu

Przewalutowanie

90 000zł / 30%
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.
Na walutę 1% od kwoty podlegając ej przewalutowaniu, na PLN bez opłat.

DODAT KOWE PRODUKT Y
Cross-sell

Konto osobiste

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.
wymagane
Konto Jakie Chcę 0 zł (miesięc znie)
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 to 0 zł.

Ubezpiec zenie pomostowe

wliczone (wymagane)
1% dolic zane do marży
Do c zasu ustanowienia hipoteki marża podwyższona jest o 1 p.p, (możliwe inne zabezpiec zenie pomostowe
zaproponowane przez Klienta).

Ubezp. nieruc homośc i

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

Ubezpiec zenie na życ ie

niewliczone (dobrowolne)
0,04% kwoty pozostałej do spłaty
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.

Ubezp. od utraty prac y

niewliczone (dobrowolne)
4,2% miesięc znej raty
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. niskiego wkł. własnego

wliczone (wymagane z banku)
0% kwoty kredytu
Klienc i z tyt. objęc ia ic h kredytu ub. niskiego wkładu własnego nie ponoszą żadnyc h kosztów.
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* 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.

