Agnieszka Kluk
ul. Bystrzycka 24 lok. 5; 54-215 Wrocław

Porównanie: kredyt mieszkaniowy
Cel: zakup | Wartość zabezpieczenia: 300.000,00 | Zabezpieczenie hipoteczne:

Agnieszka Kluk; Tel.: +48 503 030 683
E-Mail: KLUK.AGNIESZKA@GMAIL.COM

mieszkanie - pierwotny (przedmiot kredytowania) | Wiek: 32 | Dochód: Zatrudnienie
na czas określony (od 12 m.; jeszcze 18 m.; 2.000,00 PLN netto; w PLN),
Zatrudnienie na czas nieokreślony (od 24 m.; 2.500,00 PLN netto; w PLN);

ING Promocja

ING Promocja

PKO BP Promocja

co najmniej 1 z kredytobiorców musi mieć nie więcej
niż 35l
ważna do 13.05.2018

co najmniej 1 z kredytobiorców musi mieć nie więcej
niż 35l
ważna do 13.05.2018

Marża w 1 roku 1,1%

Kwota kredytu

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Wartość
zabezpieczenia

300.000,00

300.000,00

300.000,00

bez prowizji

Waluta kredytu

PLN

PLN

PLN

66,67 %

66,67 %

66,67 %

360 (m-cy)

360 (m-cy)

360 (m-cy)

1,69 %

0,00 %

0,00 %

3.380,00

0,00

0,00

LTV
Okres kredytowania
Prowizja
Wysokość prowizji
Marża
Wysokość i rodzaj
oprocentowania

Rata
Odsetki
Ubezpieczenie
pomostowe (do czasu
wpisania hipoteki do
KW)

1,69 %

1,85 %

1,65 %

3,50 % zmienne

3,66 % zmienne

3,35 % zmienne

RRSO dla raty równej: 4,31 %

RRSO dla raty równej: 4,41 %

RRSO dla raty równej: 4,10 %

RRSO dla raty malejącej: 3,71 %

RRSO dla raty malejącej: 3,76 %

RRSO dla raty malejącej: 3,56 %

równa: 898,09

malejąca: 1.138,89

równa: 123.312,18

malejąca: 105.291,67

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 5,59
malejąca: 8,33
podwyższenie marży o: 0,05 %

Ubezpieczenie niskiego brak
wkładu

równa: 916,05
równa: 129.776,93

malejąca: 1.165,56

równa: 879,72

malejąca: 110.105,00

malejąca: 1.095,28

równa: 116.004,57

malejąca: 99.695,97

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 5,65
malejąca: 8,33
podwyższenie marży o: 0,05 %

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 98,78
malejąca: 150,00
podwyższenie marży o: 0,9 %

brak

nie dotyczy

Ubezpieczenie na życie

obowiązkowe
koszt: 70,00
stawka: 0,035 % okres: 1 (m-c)
składka liczona od salda zadłużenia, utrzymanie
ubezpieczenia przez min. 3 lat, ubezpieczenie na życie
(odszkodowaniem w tym przypadku jest całkowita spłata
kredytu/ów), rezygnacja podwyższa marżę o 0,4%

obowiązkowe
opcjonalne
koszt: 70,00
stawka: 0,035 % okres: 1 (m-c)
składka liczona od salda zadłużenia, utrzymanie
ubezpieczenia przez min. 3 lat, ubezpieczenie na życie
(odszkodowaniem w tym przypadku jest całkowita spłata
kredytu/ów), rezygnacja podwyższa marżę o 0,4%

Ubezpieczenie od
utraty pracy

opcjonalne

opcjonalne

obowiązkowe
koszt: 6.500,00
stawka: 3,25 % okres: 48 (m-cy)
składka liczona od kwoty udzielonego
utrzymanie ubezpieczenia przez min. 4 lat

kredytu,

Ubezpieczenie
nieruchomości

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

Ubezpieczenie
pozostałe

brak

brak

brak

Konto

obowiązkowe
koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
konto z wpływami min 2000 brak deklarowanych
wpływów w okresie pierwszych 3 lat podwyższa marżę o
0,4%, utrzymanie przez min. 3 lat

obowiązkowe
koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
koszt: 0,00
konto z wpływami min 2000 brak deklarowanych konto
wpływów w okresie pierwszych 3 lat podwyższa marżę o
0,4%, utrzymanie przez min. 3 lat

Karta kredytowa

nie dotyczy

nie dotyczy

obowiązkowe
koszt: 0,00 okres: 12 (m-cy)
karta kredytowa gdy wartość transakcji niższa niż 600 to
pobierana jest opłata roczna w wysokości 30 lub 60 (gdy
suma transakcji niższa niż 500), rezygnacja z karty
podwyższa marżę o 0,1%

Całkowita spłata

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Nadpłata

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Wycena

koszt: 420,00
koszt: 420,00
koszt: 400,00
mieszkanie - pierwotny: 420,00 lub operat, inspekcja: mieszkanie - pierwotny: 420,00 lub operat, inspekcja: mieszkanie - pierwotny: 400,00 , inspekcja: 200,00
150,00
150,00

obowiązkowe
okres: 1 (m-c)

Całkowity koszt
kredytu

równa: 129.609,49

malejąca: 111.533,10

równa: 132.696,30

malejąca: 112.966,43

równa: 123.461,58

malejąca: 107.063,72

Całkowita kwota do
zapłaty

równa: 329.609,49

malejąca: 311.533,10

równa: 332.696,30

malejąca: 312.966,43

równa: 323.461,58

malejąca: 307.063,72

Miesięczna rata z
ubezpieczeniami
Koszt uruchomienia

równa: 968,09

malejąca: 1.208,89

3.800,00

Porównanie wygenerowane 29.03.2018 14:02:08 przez qls.com.pl

równa: 986,05

malejąca: 1.235,56

420,00

równa: 879,72

malejąca: 1.095,28

6.900,00
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Agnieszka Kluk
ul. Bystrzycka 24 lok. 5; 54-215 Wrocław

Porównanie: kredyt mieszkaniowy
Cel: zakup | Wartość zabezpieczenia: 300.000,00 | Zabezpieczenie hipoteczne:

Agnieszka Kluk; Tel.: +48 503 030 683
E-Mail: KLUK.AGNIESZKA@GMAIL.COM

mieszkanie - pierwotny (przedmiot kredytowania) | Wiek: 32 | Dochód: Zatrudnienie
na czas określony (od 12 m.; jeszcze 18 m.; 2.000,00 PLN netto; w PLN),
Zatrudnienie na czas nieokreślony (od 24 m.; 2.500,00 PLN netto; w PLN);

Pekao S.A.

BGŻ BNP Paribas

BZWBK

Kwota kredytu

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Wartość
zabezpieczenia

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Waluta kredytu

PLN

PLN

PLN

66,67 %

66,67 %

66,67 %

360 (m-cy)

360 (m-cy)

360 (m-cy)

1,90 %

0,00 %

1,00 %

3.800,00

0,00

2.000,00

1,85 %

1,90 %

1,99 %

LTV
Okres kredytowania
Prowizja
Wysokość prowizji
Marża
Wysokość i rodzaj
oprocentowania

Rata
Odsetki
Ubezpieczenie
pomostowe (do czasu
wpisania hipoteki do
KW)

3,57 % zmienne

3,60 % zmienne

3,69 % zmienne

RRSO dla raty równej: 4,67 %

RRSO dla raty równej: 4,26 %

RRSO dla raty równej: 4,45 %

RRSO dla raty malejącej: 4,05 %

RRSO dla raty malejącej: 3,62 %

RRSO dla raty malejącej: 3,78 %

równa: 905,92

malejąca: 1.150,56

równa: 126.132,11

malejąca: 107.397,50

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 115,78
malejąca: 166,67
podwyższenie marży o: 1 %

Ubezpieczenie niskiego nie dotyczy
wkładu

równa: 909,29
równa: 127.344,65

malejąca: 1.155,56
malejąca: 108.300,00

równa: 919,44

malejąca: 1.170,56

równa: 130.996,65

malejąca: 111.007,50

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 104,08
malejąca: 150,00
podwyższenie marży o: 0,9 %

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 116,64
malejąca: 166,67
podwyższenie marży o: 1 %

brak

nie dotyczy

Ubezpieczenie na życie

opcjonalne

opcjonalne

opcjonalne

Ubezpieczenie od
utraty pracy

opcjonalne

opcjonalne

opcjonalne

Ubezpieczenie
nieruchomości

koszt: 300,00 obniżono marżę o: 0,1 %
stawka: 0,1 % okres: 12 (m-cy)
składka liczona od wartości zabezpieczenia

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

Ubezpieczenie
pozostałe

brak

brak

brak

Konto

obowiązkowe
koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
konto z wpływem wynagrodzenia
konto z wpływem wynagrodzenia z kartą debetową, brak Maksymalne
opłaty gdy wpływ na rachunek min 500 miesięcznie, w
innym przypadku 5,99

Karta kredytowa

koszt: 30,00 okres: 12 (m-cy)
obniżono marżę o: 0.1 %
karta kredytowa MasterCard Credit lub Visa Regata

Całkowita spłata

3% od kwoty przedterminowej spłaty w pierwszych 3 3% od kwoty przedterminowej spłaty w pierwszych 3 1% od kwoty przedterminowej spłaty w pierwszych 3
latach potem bez opłat
latach potem bez opłat
latach potem bez opłat lub wysokość stawki określona w
umowie

Nadpłata

3% od kwoty nadpłaty w pierwszych 3 latach potem bez 3% od kwoty nadpłaty w okresie 3 lat potem bez opłat
opłat

Wycena

koszt: 168,00
koszt: 270,60
koszt: 200,00
mieszkanie - pierwotny: 168,00 lub operat, inspekcja: mieszkanie - pierwotny: 270,60 lub operat, weryfikacja mieszkanie - pierwotny: 200,00 gdy małe miasta i
200,00
transzy 35, inspekcja: 172,00
kredyt pow 200000 to wymagany operat banku lub
zewnętrzny, inspekcja: 150,00

Optymalne

nie dotyczy

koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
lub obniżono marżę o: 0.2 %
konto z wpływem wynagrodzenia Konto Godne
Polecenia, Konto 1,2,3 z wpływem wynagrodzenia min.
2000, utrzymanie przez min. 7 lat
nie dotyczy

1% od kwoty przedterminowej spłaty w pierwszych 3
latach potem bez opłat lub wysokość stawki określona w
umowie

Całkowity koszt
kredytu

równa: 140.614,14

malejąca: 121.783,11

równa: 128.170,84

malejąca: 109.038,35

równa: 133.812,72

malejąca: 113.725,11

Całkowita kwota do
zapłaty

równa: 340.614,14

malejąca: 321.783,11

równa: 328.170,84

malejąca: 309.038,35

równa: 333.812,72

malejąca: 313.725,11

Miesięczna rata z
ubezpieczeniami
Koszt uruchomienia

równa: 905,92

malejąca: 1.150,56

4.268,00

Porównanie wygenerowane 29.03.2018 14:02:10 przez qls.com.pl

równa: 909,29

malejąca: 1.155,56

270,60

równa: 919,44

malejąca: 1.170,56

2.200,00
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Agnieszka Kluk
ul. Bystrzycka 24 lok. 5; 54-215 Wrocław

Porównanie: kredyt mieszkaniowy
Cel: zakup | Wartość zabezpieczenia: 300.000,00 | Zabezpieczenie hipoteczne:

Agnieszka Kluk; Tel.: +48 503 030 683
E-Mail: KLUK.AGNIESZKA@GMAIL.COM

mieszkanie - pierwotny (przedmiot kredytowania) | Wiek: 32 | Dochód: Zatrudnienie
na czas określony (od 12 m.; jeszcze 18 m.; 2.000,00 PLN netto; w PLN),
Zatrudnienie na czas nieokreślony (od 24 m.; 2.500,00 PLN netto; w PLN);

Pocztowy

BOŚ

Deutsche Bank Pakiet Ubezpieczeniowo
- Inwestycyjny

ważna do 30.06.2018

Kwota kredytu

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Wartość
zabezpieczenia

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Waluta kredytu

PLN

PLN

PLN

66,67 %

66,67 %

66,67 %

360 (m-cy)

360 (m-cy)

360 (m-cy)

1,00 %

2,00 %

0,00 %

2.000,00

4.000,00

0,00

1,99 %

2,00 %

2,00 %

LTV
Okres kredytowania
Prowizja
Wysokość prowizji
Marża
Wysokość i rodzaj
oprocentowania

Rata
Odsetki
Ubezpieczenie
pomostowe (do czasu
wpisania hipoteki do
KW)

3,69 % zmienne

3,78 % zmienne

3,70 % zmienne

RRSO dla raty równej: 4,44 %

RRSO dla raty równej: 4,67 %

RRSO dla raty równej: 4,87 %

RRSO dla raty malejącej: 3,78 %

RRSO dla raty malejącej: 3,97 %

RRSO dla raty malejącej: 4,19 %

równa: 919,44

malejąca: 1.170,56

równa: 130.996,65

malejąca: 111.007,50

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 104,66
malejąca: 150,00
podwyższenie marży o: 0,9 %

Ubezpieczenie niskiego brak
wkładu

równa: 929,64

malejąca: 1.185,56

równa: 134.670,08

malejąca: 113.715,00

równa: 920,57

malejąca: 1.172,22

równa: 131.403,75

malejąca: 111.308,33

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 117,28
malejąca: 166,67
podwyższenie marży o: 1 %

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 140,89
malejąca: 200,00
podwyższenie marży o: 1,2 %
w cenie ubezpieczenie nieruchomości

nie dotyczy

nie dotyczy

Ubezpieczenie na życie

opcjonalne

opcjonalne

obowiązkowe
koszt: 3.600,00
stawka: 1,8 % okres: 24 (m-ce)
składka liczona od kwoty udzielonego kredytu,
utrzymanie ubezpieczenia przez min. 3 lat, po 2 latach
stawka 0,042 % liczona od rocznicowego salda
zadłużenia naliczana co miesiąc

Ubezpieczenie od
utraty pracy

brak

opcjonalne

brak

Ubezpieczenie
nieruchomości

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

koszt: 285,00 obniżono marżę o: 0,1 %
obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa
stawka: 0,095 % okres: 12 (m-cy)
składka liczona od wartości zabezpieczenia, utrzymanie
ubezpieczenia przez min. 3 lat, Ubezpieczenie
Nieruchomości wybudowanych od Pożaru i innych
Zdarzeń
losowych; Ubezpieczenie Nieruchomości w budowie od
Pożaru i innych Zdarzeń losowych

Ubezpieczenie
pozostałe

brak

opcjonalne

obowiązkowe
koszt: 2.880,00
okres: 12 (m-cy)
utrzymanie ubezpieczenia przez min. 3 lat, po 12
miesiącach 240,00 naliczana co miesiąc, ubezpieczenie
inwestycyjne

Konto

koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
konto z wpływami min 2500

koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
obniżono marżę o: 0.1 %
konto z wpływami min 2000

obowiązkowe
koszt: 12,00 okres: 1 (m-c)
konto z wpływem wynagrodzenia DB Life, utrzymanie
przez min. 3 lat

Karta kredytowa

nie dotyczy

koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
obowiązkowe
obniża marżę o: 0.1 %
koszt: 79,00 okres: 12 (m-cy)
karta kredytowa opłata w wysokości 8/m-c w przypadku karta kredytowa DB Silver, utrzymanie przez min. 3 lat
gdy transakcje bezgotówkowe niższe niż 600
miesięcznie, utrzymanie przez min. 5 lat

Całkowita spłata

bez opłat

2% min 200 PLN pobierana tylko w pierwszych 3 latach 3% od kwoty przedterminowej spłaty w pierwszych 3
w pozostałym okresie bez opłat
latach potem bez opłat

Nadpłata

bez opłat

2% min 200 PLN pobierana tylko w pierwszych 3 latach 3% od kwoty nadpłaty w pierwszych 3 latach potem bez
w pozostałym okresie bez opłat
opłat

Wycena

koszt: 153,00
koszt: 290,00
koszt: 405,00
mieszkanie - pierwotny: 153,00 w małych miastach mieszkanie - pierwotny: 290,00 po decyzji kredytowej mieszkanie - pierwotny: 405,00 lub operat z listy
operat z bankowej listy rzeczoznawców, inspekcja: lub operat, inspekcja: 180,00
rzeczoznawców,, inspekcja: 200,00
178,00

Całkowity koszt
kredytu

równa: 133.706,62

malejąca: 113.628,25

równa: 140.432,63

malejąca: 119.377,61

równa: 146.422,64

malejąca: 126.180,47

Całkowita kwota do
zapłaty

równa: 333.706,62

malejąca: 313.628,25

równa: 340.432,63

malejąca: 319.377,61

równa: 346.422,64

malejąca: 326.180,47

Miesięczna rata z
ubezpieczeniami
Koszt uruchomienia

równa: 919,44

malejąca: 1.170,56

2.153,00

Porównanie wygenerowane 29.03.2018 14:02:13 przez qls.com.pl

równa: 929,64

malejąca: 1.185,56

4.575,00

równa: 920,57

malejąca: 1.172,22

6.885,00
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Agnieszka Kluk
ul. Bystrzycka 24 lok. 5; 54-215 Wrocław

Porównanie: kredyt mieszkaniowy
Cel: zakup | Wartość zabezpieczenia: 300.000,00 | Zabezpieczenie hipoteczne:

Agnieszka Kluk; Tel.: +48 503 030 683
E-Mail: KLUK.AGNIESZKA@GMAIL.COM

mieszkanie - pierwotny (przedmiot kredytowania) | Wiek: 32 | Dochód: Zatrudnienie
na czas określony (od 12 m.; jeszcze 18 m.; 2.000,00 PLN netto; w PLN),
Zatrudnienie na czas nieokreślony (od 24 m.; 2.500,00 PLN netto; w PLN);

ING

ING

PKO BP

bez prowizji

Kwota kredytu

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Wartość
zabezpieczenia

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Waluta kredytu

PLN

PLN

PLN

66,67 %

66,67 %

66,67 %

360 (m-cy)

360 (m-cy)

360 (m-cy)

1,90 %

0,00 %

2,00 %

3.800,00

0,00

4.000,00

2,00 %

2,30 %

2,04 %

LTV
Okres kredytowania
Prowizja
Wysokość prowizji
Marża
Wysokość i rodzaj
oprocentowania

Rata
Odsetki
Ubezpieczenie
pomostowe (do czasu
wpisania hipoteki do
KW)

3,81 % zmienne

4,11 % zmienne

3,74 % zmienne

RRSO dla raty równej: 5,16 %

RRSO dla raty równej: 5,45 %

RRSO dla raty równej: 4,59 %

RRSO dla raty malejącej: 4,37 %

RRSO dla raty malejącej: 4,55 %

RRSO dla raty malejącej: 3,90 %

równa: 933,05

malejąca: 1.190,56

równa: 135.899,29

malejąca: 114.617,50

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 5,71
malejąca: 8,33
podwyższenie marży o: 0,05 %

Ubezpieczenie niskiego brak
wkładu

równa: 967,56
równa: 148.320,63

malejąca: 1.240,56
malejąca: 123.642,50

równa: 925,10

malejąca: 1.178,89

równa: 133.034,80

malejąca: 112.511,67

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 5,81
malejąca: 8,33
podwyższenie marży o: 0,05 %

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 104,98
malejąca: 150,00
podwyższenie marży o: 0,9 %

brak

nie dotyczy

Ubezpieczenie na życie

koszt: 70,00 obniżono marżę o: 0,1 %
stawka: 0,035 % okres: 1 (m-c)
składka liczona od salda zadłużenia, ubezpieczenie na
życie (odszkodowaniem w tym przypadku jest całkowita
spłata kredytu/ów)

koszt: 70,00 obniżono marżę o: 0,1 %
opcjonalne
stawka: 0,035 % okres: 1 (m-c)
składka liczona od salda zadłużenia, ubezpieczenie na
życie (odszkodowaniem w tym przypadku jest całkowita
spłata kredytu/ów)

Ubezpieczenie od
utraty pracy

opcjonalne

opcjonalne

opcjonalne

Ubezpieczenie
nieruchomości

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

Ubezpieczenie
pozostałe

brak

brak

brak

Konto

koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
obniżono marżę o: 0.4 %
konto z wpływami min 2000

obowiązkowe
koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
obniżono marżę o: 0.4 %
konto z wpływami min 2000

koszt: 0,00
konto

Karta kredytowa

nie dotyczy

nie dotyczy

koszt: 0,00 okres: 12 (m-cy)
obniżono marżę o: 0.05 %
karta kredytowa gdy wartość transakcji niższa niż 600 to
pobierana jest opłata roczna w wysokości 30 lub 60 (gdy
suma transakcji niższa niż 500)

Całkowita spłata

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Nadpłata

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Wycena

koszt: 420,00
koszt: 420,00
koszt: 400,00
mieszkanie - pierwotny: 420,00 lub operat, inspekcja: mieszkanie - pierwotny: 420,00 lub operat, inspekcja: mieszkanie - pierwotny: 400,00 , inspekcja: 200,00
150,00
150,00

okres: 1 (m-c)

Całkowity koszt
kredytu

równa: 155.150,19

malejąca: 131.516,43

równa: 163.947,51

malejąca: 136.741,43

równa: 137.992,53

malejąca: 117.379,42

Całkowita kwota do
zapłaty

równa: 355.150,19

malejąca: 331.516,43

równa: 363.947,51

malejąca: 336.741,43

równa: 337.992,53

malejąca: 317.379,42

Miesięczna rata z
ubezpieczeniami
Koszt uruchomienia

równa: 1.003,05

malejąca: 1.260,56

4.220,00

Porównanie wygenerowane 29.03.2018 14:02:16 przez qls.com.pl

równa: 1.037,56

malejąca: 1.310,56

420,00

równa: 925,10

malejąca: 1.178,89

4.400,00
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Agnieszka Kluk
ul. Bystrzycka 24 lok. 5; 54-215 Wrocław

Porównanie: kredyt mieszkaniowy
Cel: zakup | Wartość zabezpieczenia: 300.000,00 | Zabezpieczenie hipoteczne:

Agnieszka Kluk; Tel.: +48 503 030 683
E-Mail: KLUK.AGNIESZKA@GMAIL.COM

mieszkanie - pierwotny (przedmiot kredytowania) | Wiek: 32 | Dochód: Zatrudnienie
na czas określony (od 12 m.; jeszcze 18 m.; 2.000,00 PLN netto; w PLN),
Zatrudnienie na czas nieokreślony (od 24 m.; 2.500,00 PLN netto; w PLN);

eurobank

eurobank

mBank

bez prowizji

Kwota kredytu

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Wartość
zabezpieczenia

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Waluta kredytu

PLN

PLN

PLN

66,67 %

66,67 %

66,67 %

360 (m-cy)

360 (m-cy)

360 (m-cy)

2,00 %

0,00 %

1,00 %

4.000,00

0,00

2.000,00

2,09 %

2,39 %

2,10 %

LTV
Okres kredytowania
Prowizja
Wysokość prowizji
Marża
Wysokość i rodzaj
oprocentowania

Rata
Odsetki
Ubezpieczenie
pomostowe (do czasu
wpisania hipoteki do
KW)

3,82 % zmienne

4,12 % zmienne

3,83 % zmienne

RRSO dla raty równej: 4,89 %

RRSO dla raty równej: 5,17 %

RRSO dla raty równej: 4,96 %

RRSO dla raty malejącej: 4,17 %

RRSO dla raty malejącej: 4,34 %

RRSO dla raty malejącej: 4,24 %

równa: 934,19

malejąca: 1.192,22

równa: 136.309,56

równa: 968,72

malejąca: 114.918,33

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 141,90
malejąca: 200,00
podwyższenie marży o: 1,2 %

Ubezpieczenie niskiego brak
wkładu

równa: 148.738,68

malejąca: 1.242,22

równa: 935,33

malejąca: 123.943,33

malejąca: 1.193,89

równa: 136.720,09

malejąca: 115.219,17

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 144,38
malejąca: 200,00
podwyższenie marży o: 1,2 %

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 179,00
malejąca: 250,00
podwyższenie marży o: 1,5 %

brak

brak

Ubezpieczenie na życie

koszt: 600,00 obniżono marżę o: 0,1 %
stawka: 0,3 % okres: 12 (m-cy)
składka liczona od kwoty udzielonego
utrzymanie ubezpieczenia przez min. 10 lat

koszt: 600,00 obniżono marżę o: 0,1 %
stawka: 0,3 % okres: 12 (m-cy)
kredytu, składka liczona od kwoty udzielonego
utrzymanie ubezpieczenia przez min. 10 lat

koszt: 41,60 obniżono marżę o: 1,05 %
stawka: 0,0208 % okres: 1 (m-c)
kredytu, składka liczona od salda zadłużenia, utrzymanie
ubezpieczenia przez min. 5 lat, Pakiet Życie plus Praca
wraz z niezdolnością do pracy w skutek NWW lub
poważnego zachorowania

Ubezpieczenie od
utraty pracy

opcjonalne

opcjonalne

brak

Ubezpieczenie
nieruchomości

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

koszt: 19,50
stawka: 0,0065 % okres: 1 (m-c)
składka liczona od wartości zabezpieczenia

Ubezpieczenie
pozostałe

brak

brak

brak

Konto

koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
obniżono marżę o: 0.15 %
obniżono marżę o: 0.15 %
Konto z wpływami wynagrodzenia brak konta i
konto z wpływami Pakiet Active lub Prestige, wymagany konto z wpływami Pakiet Active lub Prestige, wymagany ubezpieczenia na życie podwyższa marżę, utrzymanie
wpływ wyższego wynagrodzenia
wpływ wyższego wynagrodzenia
przez min. 5 lat

Karta kredytowa

koszt: 0,00 okres: 12 (m-cy)
obniżono marżę o: 0.05 %
karta kredytowa

Całkowita spłata

3% od kwoty przedterminowej spłaty w pierwszych 3 3% od kwoty przedterminowej spłaty w pierwszych 3 2% od kwoty przedterminowej spłaty w pierwszych 3
latach potem bez opłat
latach potem bez opłat
latach potem bez opłat

Nadpłata

3% od kwoty nadpłaty pow 30% kwoty udzielonego 3% od kwoty nadpłaty pow 30% kwoty udzielonego bez opłat
kredytu w pierwszych 3 latach potem bez opłat
kredytu w pierwszych 3 latach potem bez opłat

Wycena

koszt: 0,00
mieszkanie - pierwotny: bez opłat

koszt: 0,00 okres: 12 (m-cy)
obniżono marżę o: 0.05 %
karta kredytowa

koszt: 0,00
mieszkanie - pierwotny: bez opłat

nie dotyczy

koszt: 300,00

Całkowity koszt
kredytu

równa: 147.045,95

malejąca: 125.535,67

równa: 155.480,40

malejąca: 130.560,67

równa: 149.335,08

malejąca: 127.597,54

Całkowita kwota do
zapłaty

równa: 347.045,95

malejąca: 325.535,67

równa: 355.480,40

malejąca: 330.560,67

równa: 349.335,08

malejąca: 327.597,54

Miesięczna rata z
ubezpieczeniami
Koszt uruchomienia

równa: 934,19

malejąca: 1.192,22

4.600,00

Porównanie wygenerowane 29.03.2018 14:02:19 przez qls.com.pl

równa: 968,72

malejąca: 1.242,22

600,00

równa: 996,43

malejąca: 1.254,99

2.300,00
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Agnieszka Kluk
ul. Bystrzycka 24 lok. 5; 54-215 Wrocław

Porównanie: kredyt mieszkaniowy
Cel: zakup | Wartość zabezpieczenia: 300.000,00 | Zabezpieczenie hipoteczne:

Agnieszka Kluk; Tel.: +48 503 030 683
E-Mail: KLUK.AGNIESZKA@GMAIL.COM

mieszkanie - pierwotny (przedmiot kredytowania) | Wiek: 32 | Dochód: Zatrudnienie
na czas określony (od 12 m.; jeszcze 18 m.; 2.000,00 PLN netto; w PLN),
Zatrudnienie na czas nieokreślony (od 24 m.; 2.500,00 PLN netto; w PLN);

Deutsche Bank Pakiet Inwestycyjny

Deutsche Bank Pakiet Ubezpieczeniowy

Millennium

Kwota kredytu

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Wartość
zabezpieczenia

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Waluta kredytu

PLN

PLN

PLN

66,67 %

66,67 %

66,67 %

360 (m-cy)

360 (m-cy)

360 (m-cy)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

LTV
Okres kredytowania
Prowizja
Wysokość prowizji
Marża
Wysokość i rodzaj
oprocentowania

Rata
Odsetki
Ubezpieczenie
pomostowe (do czasu
wpisania hipoteki do
KW)

0,00

0,00

0,00

2,10 %

2,10 %

2,20 %

3,80 % zmienne

3,80 % zmienne

3,92 % zmienne

RRSO dla raty równej: 4,85 %

RRSO dla raty równej: 4,72 %

RRSO dla raty równej: 5,03 %

RRSO dla raty malejącej: 4,14 %

RRSO dla raty malejącej: 4,01 %

RRSO dla raty malejącej: 4,23 %

równa: 931,91

malejąca: 1.188,89

równa: 135.489,29

malejąca: 114.316,67

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 141,73
malejąca: 200,00
podwyższenie marży o: 1,2 %
w cenie ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie niskiego nie dotyczy
wkładu

równa: 931,91

malejąca: 1.188,89

równa: 135.489,29

malejąca: 114.316,67

równa: 945,63
równa: 140.426,61

malejąca: 1.208,89
malejąca: 117.926,67

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 141,73
malejąca: 200,00
podwyższenie marży o: 1,2 %
w cenie ubezpieczenie nieruchomości

obowiązkowe
koszt: 166,66
stawka: 0,08333 % okres: 1 (m-c)
składka liczona od kwoty udzielonego kredytu, 1% w
skali roku pobierane co miesiąc

nie dotyczy

brak

Ubezpieczenie na życie

brak

obowiązkowe
koszt: 3.600,00
stawka: 1,8 % okres: 24 (m-ce)
składka liczona od kwoty udzielonego kredytu,
utrzymanie ubezpieczenia przez min. 3 lat, po 2 latach
stawka 0,042 % liczona od rocznicowego salda
zadłużenia naliczana co miesiąc

obowiązkowe
koszt: 40,00
stawka: 0,02 % okres: 1 (m-c)
składka liczona od kwoty udzielonego kredytu, po 12
miesiącach stawka 0,02 % liczona od rocznicowego
salda zadłużenia naliczana co miesiąc, pobierana 5 dnia
każdego miesiąca; w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia
marża
podwyższana
o
0,5%,
dopuszczalne ubezpieczenie zewnętrzne

Ubezpieczenie od
utraty pracy

brak

brak

brak

Ubezpieczenie
nieruchomości

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

Ubezpieczenie
pozostałe

obowiązkowe
brak
koszt: 2.880,00
okres: 12 (m-cy)
utrzymanie ubezpieczenia przez min. 3 lat, po 12
miesiącach 240,00 naliczana co miesiąc, ubezpieczenie
inwestycyjne

Konto

obowiązkowe
obowiązkowe
koszt: 0,00 okres: 1 (m-c)
koszt: 12,00 okres: 1 (m-c)
koszt: 12,00 okres: 1 (m-c)
obniżono marżę o: 0.5 %
konto z wpływami wynagrodzenia DB Life, utrzymanie konto z wpływem wynagrodzenia DB Life, utrzymanie konto z wpływami na które co miesiąc wpłynie
przez min. 3 lat
przez min. 3 lat
wynagrodzenie lub dochód netto w wysokości 80%
wynagrodzenia przyjętego do analizy kredytowej i karta
debetowa z transakcjami bezgotówkowymi na kwotę min
500/m-c

Karta kredytowa

obowiązkowe
koszt: 79,00 okres: 12 (m-cy)
karta kredytowa DB Silver, utrzymanie przez min. 3 lat

Całkowita spłata

3% od kwoty przedterminowej spłaty w pierwszych 3 3% od kwoty przedterminowej spłaty w pierwszych 3 bez opłat
latach potem bez opłat
latach potem bez opłat

Nadpłata

3% od kwoty nadpłaty w pierwszych 3 latach potem bez 3% od kwoty nadpłaty w pierwszych 3 latach potem bez bez opłat
opłat
opłat

Wycena

koszt: 405,00
koszt: 405,00
koszt: operat
mieszkanie - pierwotny: 405,00 lub operat z listy mieszkanie - pierwotny: 405,00 lub operat z listy mieszkanie - pierwotny: operat , inspekcja: 300,00
rzeczoznawców, inspekcja: 200,00
rzeczoznawców, inspekcja: 200,00

brak

obowiązkowe
koszt: 79,00 okres: 12 (m-cy)
karta kredytowa DB Silver, utrzymanie przez min. 3 lat

nie dotyczy

Całkowity koszt
kredytu

równa: 145.939,31

malejąca: 124.648,00

równa: 141.870,71

malejąca: 120.548,80

równa: 151.261,33

malejąca: 127.385,59

Całkowita kwota do
zapłaty

równa: 345.939,31

malejąca: 324.648,00

równa: 341.870,71

malejąca: 320.548,80

równa: 351.261,33

malejąca: 327.385,59

Miesięczna rata z
ubezpieczeniami
Koszt uruchomienia

równa: 931,91

malejąca: 1.188,89

3.285,00

Porównanie wygenerowane 29.03.2018 14:02:22 przez qls.com.pl

równa: 931,91

malejąca: 1.188,89

4.005,00

równa: 985,63

malejąca: 1.248,89

0,00
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Agnieszka Kluk
ul. Bystrzycka 24 lok. 5; 54-215 Wrocław

Porównanie: kredyt mieszkaniowy
Cel: zakup | Wartość zabezpieczenia: 300.000,00 | Zabezpieczenie hipoteczne:

Agnieszka Kluk; Tel.: +48 503 030 683
E-Mail: KLUK.AGNIESZKA@GMAIL.COM

mieszkanie - pierwotny (przedmiot kredytowania) | Wiek: 32 | Dochód: Zatrudnienie
na czas określony (od 12 m.; jeszcze 18 m.; 2.000,00 PLN netto; w PLN),
Zatrudnienie na czas nieokreślony (od 24 m.; 2.500,00 PLN netto; w PLN);

Alior Bank
marża uzależniona od scoringu

Kwota kredytu

200.000,00

Wartość
zabezpieczenia

300.000,00

Waluta kredytu

PLN

LTV

66,67 %

Okres kredytowania

360 (m-cy)

Prowizja

1,00 %

Wysokość prowizji

2.000,00

Marża

2,29 %

Wysokość i rodzaj
oprocentowania

3,99 % zmienne
RRSO dla raty równej: 5,22 %
RRSO dla raty malejącej: 4,44 %

Rata
Odsetki
Ubezpieczenie
pomostowe (do czasu
wpisania hipoteki do
KW)

równa: 953,68

malejąca: 1.220,56

równa: 143.324,05

malejąca: 120.032,50

obowiązkowe
podwyższenie raty o:
równa: 309,14
malejąca: 416,67
podwyższenie marży o: 2,5 %

Ubezpieczenie niskiego nie dotyczy
wkładu
Ubezpieczenie na życie

koszt: 10.000,00 obniżono marżę o: 0,71 %
stawka: 5 % okres: 60 (m-cy)
obniżono prowizję o: 1 %
składka liczona od kwoty udzielonego kredytu,
utrzymanie ubezpieczenia przez min. 5 lat, po 5 latach
stawka 0,06 % liczona od salda zadłużenia naliczana co
miesiąc

Ubezpieczenie od
utraty pracy

opcjonalne

Ubezpieczenie
nieruchomości

obowiązkowa polisa zewnętrzna lub oferta bankowa

Ubezpieczenie
pozostałe

opcjonalne

Konto

koszt: 0,00
konto

obowiązkowe
okres: 1 (m-c)

Karta kredytowa

nie dotyczy

Całkowita spłata

2,5% od kwoty przedterminowej spłaty min 100 w
pierwszych 3 latach potem bez opłat

Nadpłata

2,5% od kwoty nadpłaty min 100 w pierwszych 3 latach
potem bez opłat

Wycena

koszt: 250,00
mieszkanie - pierwotny: 250,00 , inspekcja: 250,00

Całkowity koszt
kredytu

równa: 157.071,89

malejąca: 133.548,03

Całkowita kwota do
zapłaty

równa: 357.071,89

malejąca: 333.548,03

Miesięczna rata z
ubezpieczeniami
Koszt uruchomienia

równa: 953,68

malejąca: 1.220,56

12.250,00

W przypadku braku oznaczenia waluty wszystkie kwoty podane są w PLN. Porównanie zostało wygenerowane w oparciu o dane z dnia 29.03.2018 o godzinie 14:02:24. Ostateczną decyzję oraz
warunki kredytowania ustala bank po przeanalizowaniu kompletnego wniosku. Informacje dotyczące warunków kredytowania nie stanowią oferty w myśl właściwych przepisów prawa cywilnego jak
również nie stanową formularza informacyjnego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to całkowity koszt kredytu hipotecznego ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu hipotecznego w
stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu to suma kosztów ponoszonych przez konsumenta: koszt odsetek, koszt ubezpieczeń i produktów dodatkowych w okresie wymaganym, koszt ubezpieczenia
pomostowego w okresie 3 miesięcy, koszt wyceny nieruchomości, oraz podatek PCC od wpisania hipoteki.

Porównanie wygenerowane 29.03.2018 14:02:24 przez qls.com.pl
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