Paweł Pilarczyk

Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia: sobota, 16 lutego 2019, godz. 21:58

tel. 690 903 877
Doradca: ................................
jakfinansowac@gmail.com
tel.:
................................
e-mail:
................................

Nazwa symulacji

Kwota kredytu: 300 000 PLN
Wartoś ć zabezpieczenia: 375 000 PLN

mBank
Kredyt mieszkaniowy - spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu - standard od 14/02/19

mBank
Kredyt mieszkaniowy - spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu - promocja od 14/02/2019

Wkład włas ny: 75 000 PLN
Okres kredytu: 30 lat

Pekao S.A.
Kredyt hipoteczny i budowlano-hipoteczny bez x-sell

Waluta: PLN
Rodzaj rat: równe

Alior bank
Megahipoteka cel mieszkaniowy z prowizją

SYMU L A C JA K R ED YT O WA *
Kwota kred. brutto/LTV

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

2 400 zł

2 400 zł

7 607 zł

6 535 zł

2 100 zł (koszt jednorazowy)

2 100 zł (koszt jednorazowy)

7 470 zł (koszt jednorazowy)

6 000 zł (koszt jednorazowy)

Opłata przygotowawcza

-

-

-

-

Ubezp.nieruchomości

-

-

0 zł (za 12 m-cy)

285 zł (za 12 m-cy)

Koszty początkowe
Prowizja

300 000 zł / 80%

Ubezpieczenie na życie

-

-

-

-

Wycena nieruchomości

300 zł

300 zł

137 zł

250 zł

Koszty miesięczne

2 251 zł (1. miesiąc)
1 944 zł (kolejne m-ce)

2 179 zł (1. miesiąc)
1 750 zł (kolejne m-ce)

1 908 zł (1. miesiąc)
1 715 zł (kolejne m-ce)

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

1 920 zł (przez cały kredyt)

1 726 zł (przez cały kredyt)

1 715 zł (przez cały kredyt)

1 578 zł (przez cały kredyt)

Ubezp. pomostowe

Rata kredytu

307 zł (do 3. m-ca)

294 zł (do 3. m-ca)

193 zł (do 3. m-ca)

483 zł (do 3. m-ca)

Ubezp.nieruchomości

24 zł (do 360. m-ca)

24 zł (do 360. m-ca)

-

-

Ubezpieczenie na życie

-

135 zł (do 60. m-ca)

-

-

Koszt konta osobistego

-

0 zł (przez cały kredyt)

-

0 zł (przez cały kredyt)

Koszty okresowe

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Ubezp. nieruchomości

-

-

0 zł (rocznie, cały kredyt)

285 zł (rocznie, cały kredyt)

403 161 zł

341 082 zł

325 586 zł

284 329 zł

Odsetki

391 200 zł

321 360 zł

317 400 zł

268 080 zł

Prowizja

2 100 zł

2 100 zł

7 470 zł

6 000 zł

-

-

-

-

921 zł

882 zł

579 zł

1 449 zł

Całkowite koszty kredytu

Opłata przygotowawcza
Ubezp. pomostowe
Ub. niskiego wkł. własnego

-

-

-

-

8 640 zł

8 640 zł

-

8 550 zł

Ubezpieczenie na życie

-

7 800 zł

-

-

Ubezp. od utraty pracy

-

-

-

-

Pakiet ubezpieczeń

-

-

-

-

Drugi pakiet ubezpieczeń

-

-

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

-

-

Wycena nieruchomości

300 zł

300 zł

137 zł

250 zł

641 082 zł

625 586 zł

584 329 zł

5.44%

Ubezp.nieruchomości

Całkowita kwota do spłaty

703 161 zł

SZ C Z EG Ó Ł Y SYMU L A C JI
Oprocent. rzeczywiste

7.23%

6.42%

5.97%

Marża banku

4.9%

3.9%

3.84%

3.1%

Stopa referencyjna

1.72%

1.72%

1.72%

1.72%

Oprocent. nominalne
Prowizja
Opłata przygotowawcza
Wycena nieruchomości

Rozliczenie transz

Wcześniejsza spłata kredytu

6.62%

5.62%

5.56%

4.82%

2 100 zł / 0.7%

2 100 zł / 0.7%

7 470 zł / 2.49%

6 000 zł / 2%

-

-

-

-

Operat szacunkowy: 0 zł

Operat szacunkowy: 0 zł

Operat szacunkowy: 0 zł

Operat szacunkowy: 0 zł

Koszt inspekcji: 300 zł

Koszt inspekcji: 300 zł

Koszt inspekcji: 137 zł

Koszt inspekcji: 250 zł

Bank nie akceptuje operatu zewnętrznego,
w każdym przypadku wymagana jest
inspekcja bankowa. Opłaty: 300zł – lokal
mieszkalny, dom jednorodzinny, działka
budowlana 500zł – lokal użytkowy 800zł –
nieruchomość nietypowa.

Bank nie akceptuje operatu zewnętrznego, w
każdym przypadku wymagana jest inspekcja
bankowa. Opłaty: 300zł – lokal mieszkalny,
dom jednorodzinny, działka budowlana
500zł – lokal użytkowy 800zł – nieruchomość
nietypowa.

Przy kredytach do 300.000 PLN bank zleca
tylko kontrolę: 1) kredyt hipoteczny (zakup,
lokal oddany do użytku) - 137zł, 2) kredyt
budowlano-hipoteczny (zakup+remont, lokal
nieoddany do użytku) - 168zł. Dla kredytów
powyżej 300.000 PLN bank zleca kontrolę i
wycenę: 1) lokal mieszkalny - 479zł, 2) dom
jednorodzinny - 832zł Bank akceptuje operat
z zewnątrz (rzeczoznawca musi być z listy
banku). Bank pobiera opłatę za kontrolę nie
zależnie od tego czy operat jest zew. czy
bankowy.

Bank akceptuje operat zewnętrzny. Operat
szacunkowy - zewnętrzny wymagany w
przypadku gdy: nieruchomość składa się z
części komercyjnej lub stanowi
nieruchomość komercyjną, nieruchomość
należy do os. trzeciej oraz w przypadku
domu i działki. Wycena może być wykonana
przez dowolnego rzeczoznawcę
majątkowego.
Inspekcja dokonywana przez bank w
przypadku gdy: - zabezpieczeniem jest lokal
mieszkalny - cel kredytowania związany jest
ze spłatą zobowiązań w Alior Banku/innym
banku/instytucjach finansowych - cel
kredytowania związany jest z
sfinansowaniem wykupu od Gminy/Skarbu
Państwa/Zakł. Pracy

W oparciu o inspekcję pracowników
banku/osobę upoważnioną przez Bank
(bezpłatnie).Faktury nie wymagane, nawet
przy budowie domu.

W oparciu o inspekcję pracowników
banku/osobę upoważnioną przez Bank
(bezpłatnie).Faktury nie wymagane, nawet
przy budowie domu.

W oparciu o inspekcję pracowników
banku/osobę upoważnioną oraz kosztorys
powykonawczy. Koszt: każdorazowo 200 PLN.
W indywidualnych przypadkach analityk
może poprosić o faktury (warunek do decyzji).

W oparciu o inspekcję pracowników banku.
Koszt rozliczenia transz: każdorazowo 250
PLN. Faktury nie są wymagane, nawet przy
budowie domu.

Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę
wynosi 2% kwoty kredytu pozostałego do
spłaty w ciągu pierwszych 3 lat od momentu
uruchomienia kredytu, natomiast prowizja za
wcześniejszą częściową spłatę 0%.

Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę
wynosi 2% kwoty kredytu pozostałego do
spłaty w ciągu pierwszych 3 lat od momentu
uruchomienia kredytu, natomiast prowizja za
wcześniejszą częściową spłatę 0%.

3% spłacanej kwoty kredytu w okresie 36 mcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie
więcej niż wysokość odsetek, które byłyby
naliczone od spłaconej przed terminem
całości lub części kredytu w okresie roku od
dnia faktycznej spłaty.

2,5% od kwoty przedterminowej spłaty, min.
100 zł (przed upływem 3 lat od daty wypłaty
kredytu).

Przewalutowanie

nie dotyczy

nie dotyczy

W przypadku przekształcenia
własnościowego prawa do lokalu w
odrębną własność w ciągu 12 miesięcy od
daty uruchomienia kredytu marża zostanie
obniżona o 2 p.p.

Warunki oferty cenowej:
ubezpieczenie na życie - wymagane
przez okres 5 lat - w przypadku
rezygnacji (marża standardowa)
konto - wymagane przez cały okres - w
przypadku rezygnacji (marża
standardowa)
wpływy lub 2xraty - wymagane przez
okres 5 lat - w przypadku rezygnacji
(marża standardowa)

Na walutę 2,5% min 500 zł od kwoty
podlegającej przewalutowaniu, na PLN bez
opłat

1% od kwoty przewalutowanej.

D O D A T K O WE PR O D U K T Y
Cross-sell

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

W przypadku przekształcenia
własnościowego prawa do lokalu
w odrębną własność w ciągu 12
miesięcy od daty uruchomienia
kredytu marża zostanie obniżona
o 2 p.p.
Konto osobiste

niewymagane

wymagane
ekonto z taryfą standard 0 zł
(miesięcznie)

niewymagane

wymagane
Konto osobiste 0 zł (miesięcznie)
Konto osobiste lub rozsądne do wyboru.
Brak opłat za: prowadzenie rachunku,
wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą,
gdy wynagrodzenie będzie wpływać na
konto w Alior Bank.

Ekonto z taryfą standard jest to bezpłatny
rachunek wymagany do promocji, przy czym
co najmniej jeden kredytobiorca musi
posiadać przez cały okres trwania kredytu.
Dodatkowo konto musi być zasilane przez
okres min. 5 lat wynagrodzeniem lub w
przypadku innych źródeł dochodu 2 x raty.
wliczone (wymagane)
1,5% doliczane do marży

wliczone (wymagane)
1,5% doliczane do marży

wliczone (wymagane)
1% doliczane do marży

wliczone (wymagane)
2,5% doliczane do marży

wliczone (wymagane dowolne)
0,0065% wartości nieruchomości

wliczone (wymagane dowolne)
0,0065% wartości nieruchomości

wliczone (wymagane dowolne)
0% kwoty kredytu

wliczone (wymagane dowolne)
0,095% kwoty kredytu

Ubezpieczenie na życie

niewliczone

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

niewliczone

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

Ubezp. od utraty pracy

niewliczone

niewliczone

niewliczone

niewliczone

niewliczone (niewymagane)

niewliczone (niewymagane)

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

niewliczone (niewymagane)

Pakiet ubezpieczeń

niewliczone

niewliczone

niewliczone

niewliczone

Drugi pakiet ubezpieczeń

niewliczone

niewliczone

niewliczone

niewliczone

Ubezpieczenie pomostowe
Ubezp. nieruchomości

Ub. niskiego wkł. własnego

Wydruk 1/3

* 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.

* Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani przyrzeczenia udzielenia określonego w
jego treści ﬁ nansowania. Jego celem jest jedynie zwrócenie uwagi danego klienta na parametry poszczególnych ofert kredytowych. Wszelkie wymagane przepisami
prawa obowiązki informacyjne są zaś przekazywane w oddzielnych dokumentach.

Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia: sobota, 16 lutego 2019, godz. 21:58

Doradca: ................................
tel.:
................................
e-mail:
................................
Nazwa symulacji

Kwota kredytu: 300 000 PLN
Wartoś ć zabezpieczenia: 375 000 PLN

Alior bank
Megahipoteka cel mieszkaniowy + ub.na
życie 5%

Alior bank
Megahipoteka cel mieszkaniowy z prowizją bez x-sell

Wkład włas ny: 75 000 PLN
Okres kredytu: 30 lat

Citi Handlowy
Kredyt Mieszkaniowy - bez x-sell

Waluta: PLN
Rodzaj rat: równe

mBank
Kredyt mieszkaniowy bez promocji - od
14.02.2019

SYMU L A C JA K R ED YT O WA *
Kwota kred. brutto/LTV
Koszty początkowe
Prowizja
Opłata przygotowawcza

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

300 000 zł / 80%

18 535 zł

6 250 zł

4 500 zł

2 400 zł

3 000 zł (koszt jednorazowy)

6 000 zł (koszt jednorazowy)

4 500 zł (koszt jednorazowy)

2 100 zł (koszt jednorazowy)

-

-

-

-

285 zł (za 12 m-cy)

0 zł (za 12 m-cy)

-

-

Ubezpieczenie na życie

15 000 zł (za 60 m-cy)

-

-

-

Wycena nieruchomości

250 zł

250 zł

0 zł

300 zł

Koszty miesięczne

1 898 zł (1. miesiąc)
1 597 zł (kolejne m-ce)

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

1 822 zł (1. miesiąc)
1 578 zł (kolejne m-ce)

1 847 zł (1. miesiąc)
1 566 zł (kolejne m-ce)

1 434 zł (przez cały kredyt)

1 578 zł (przez cały kredyt)

1 578 zł (przez cały kredyt)

1 542 zł (przez cały kredyt)

464 zł (do 3. m-ca)

483 zł (do 3. m-ca)

244 zł (do 3. m-ca)

280 zł (do 3. m-ca)

-

-

0 zł (do 360. m-ca)

24 zł (do 360. m-ca)

Ubezpieczenie na życie

163 zł (od 61 do 360 m-ca)

-

-

-

Koszt konta osobistego

0 zł (przez cały kredyt)

-

-

-

Koszty okresowe

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Ubezp. nieruchomości

285 zł (rocznie, cały kredyt)

0 zł (rocznie, cały kredyt)

-

-

278 332 zł

275 779 zł

273 312 zł

267 000 zł

Odsetki

216 240 zł

268 080 zł

268 080 zł

255 120 zł

Prowizja

3 000 zł

6 000 zł

4 500 zł

2 100 zł

-

-

-

-

1 392 zł

1 449 zł

732 zł

840 zł

Ubezp.nieruchomości

Rata kredytu
Ubezp. pomostowe
Ubezp.nieruchomości

Całkowite koszty kredytu

Opłata przygotowawcza
Ubezp. pomostowe
Ub. niskiego wkł. własnego

-

-

-

-

Ubezp.nieruchomości

8 550 zł

-

-

8 640 zł

Ubezpieczenie na życie

48 900 zł

-

-

-

Ubezp. od utraty pracy

-

-

-

-

Pakiet ubezpieczeń

-

-

-

-

Drugi pakiet ubezpieczeń

-

-

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

-

-

Wycena nieruchomości

250 zł

250 zł

-

300 zł

575 779 zł

573 312 zł

567 000 zł

5.09%

Całkowita kwota do spłaty

578 332 zł

SZ C Z EG Ó Ł Y SYMU L A C JI
Oprocent. rzeczywiste

6.22%

5.16%

5.09%

Marża banku

2.29%

3.1%

3.1%

2.9%

Stopa referencyjna

1.72%

1.72%

1.72%

1.72%

Oprocent. nominalne
Prowizja
Opłata przygotowawcza
Wycena nieruchomości

4.01%

4.82%

4.82%

4.62%

3 000 zł / 1%

6 000 zł / 2%

4 500 zł / 1.5%

2 100 zł / 0.7%

-

-

-

-

Operat szacunkowy: 0 zł

Operat szacunkowy: 0 zł

Operat szacunkowy: 0 zł

Operat szacunkowy: 0 zł

Koszt inspekcji: 250 zł

Koszt inspekcji: 250 zł

Koszt inspekcji: 0 zł

Koszt inspekcji: 300 zł

Bank akceptuje operat zewnętrzny. Operat
szacunkowy - zewnętrzny wymagany w
przypadku gdy: nieruchomość składa się z
części komercyjnej lub stanowi
nieruchomość komercyjną, nieruchomość
należy do os. trzeciej oraz w przypadku
domu i działki. Wycena może być wykonana
przez dowolnego rzeczoznawcę
majątkowego.

Bank akceptuje operat zewnętrzny. Operat
szacunkowy - zewnętrzny wymagany w
przypadku gdy: nieruchomość składa się z
części komercyjnej lub stanowi
nieruchomość komercyjną, nieruchomość
należy do os. trzeciej oraz w przypadku
domu i działki. Wycena może być wykonana
przez dowolnego rzeczoznawcę
majątkowego.

Bank nie akceptuje operatu zewnętrznego,
wyceny dokonuje samodzielnie, brak
kosztów po stronie klienta.

Bank nie akceptuje operatu zewnętrznego,
w każdym przypadku wymagana jest
inspekcja bankowa. Opłaty: 300zł – lokal
mieszkalny, dom jednorodzinny, działka
budowlana 500zł – lokal użytkowy 800zł –
nieruchomość nietypowa.

Inspekcja dokonywana przez bank w
przypadku gdy: - zabezpieczeniem jest lokal
mieszkalny - cel kredytowania związany jest
ze spłatą zobowiązań w Alior Banku/innym
banku/instytucjach finansowych - cel
kredytowania związany jest z
sfinansowaniem wykupu od Gminy/Skarbu
Państwa/Zakł. Pracy

Inspekcja dokonywana przez bank w
przypadku gdy: - zabezpieczeniem jest lokal
mieszkalny - cel kredytowania związany jest
ze spłatą zobowiązań w Alior Banku/innym
banku/instytucjach finansowych - cel
kredytowania związany jest z
sfinansowaniem wykupu od Gminy/Skarbu
Państwa/Zakł. Pracy

Rozliczenie transz

W oparciu o inspekcję pracowników banku.
Koszt rozliczenia transz: każdorazowo 250
PLN. Faktury nie są wymagane, nawet przy
budowie domu.

W oparciu o inspekcję pracowników banku.
Koszt rozliczenia transz: każdorazowo 250
PLN. Faktury nie są wymagane, nawet przy
budowie domu.

Uruchomienie kredytu może nastąpić tylko w
jednej transzy – dotyczy też rynku
pierwotnego. W przypadku
wykończenia/remontu pomimo wypłaty
kredytu w jednej transzy Bank przeprowadza
po 18 m-ach inspekcję, koszt 250 zł.

W oparciu o inspekcję pracowników
banku/osobę upoważnioną przez Bank
(bezpłatnie).Faktury nie wymagane, nawet
przy budowie domu.

Wcześniejsza spłata kredytu

2.5% od kwoty przedterminowej spłaty, min.
100 zł (przed upływem 3 lat od daty wypłaty
kredytu).

2,5% od kwoty przedterminowej spłaty, min.
100 zł (przed upływem 3 lat od daty wypłaty
kredytu).

Brak.

Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę
wynosi 2% kwoty kredytu pozostałego do
spłaty w ciągu pierwszych 3 lat od momentu
uruchomienia kredytu, natomiast prowizja za
wcześniejszą częściową spłatę 0%.

1% od kwoty przewalutowanej.

1% od kwoty przewalutowanej.

Przewalutowanie

Inspekcja wymagana jest, gdy warunkiem
uruchomienia kredytu jest potwierdzenie
stanu zaawansowania budynku i
mieszkania, koszt 250 zł.

nie dotyczy

D O D A T K O WE PR O D U K T Y
Cross-sell

Warunki oferty cenowej:
ub. na życie na 5 lat ze stawką 5% płatną
z góry z kontynuacją miesięczną 0.06%
przez cały okres kredytowania,
konto osobiste, (rezygnacja z konta nie
wpływa na ofertę).

Warunki oferty cenowej:
Bank weryfikuje segment Klienta co 6
miesięcy przez cały okres kredytowania
dostosowując marżę do aktualnego
segmentu Klienta. Marża może zostać
obniżona przy klientach zakwalfikowaych
do segmentu: Priority / Citi Gold / Citi
Gold Private Client

Klient po okresie 5 lat może zrezygnować z
ub. na życie bez konsekwencji, w przypadku
gdy: wnioskodawca nie jest głównym
żywicielem rodziny, (w przypadku osoby
stanu wolnego niemającej osób na
utrzymaniu warunek nie obowiązuje). Bank
zastosuje marżę obowiązującą w ofercie
standardowej w przypadku rezygnacji z ub.
głównego żywiciela rodziny.
niewymagane

niewymagane

niewymagane

wliczone (wymagane)
2,5% doliczane do marży

wliczone (wymagane)
2,5% doliczane do marży

wliczone (wymagane)
1,3% doliczane do marży

wliczone (wymagane)
1,5% doliczane do marży

Ubezp. nieruchomości

wliczone (wymagane dowolne)
0,095% kwoty kredytu

wliczone (wymagane dowolne)
0% kwoty kredytu

wliczone (wymagane dowolne)
0% wartości nieruchomości

wliczone (wymagane dowolne)
0,0065% wartości nieruchomości

Ubezpieczenie na życie

wliczone (wymagane z banku)
5% kwoty kredytu
0,06% kwoty pozostałej do spłaty

niewliczone (dobrowolne)
0% kwoty pozostałej do spłaty

niewliczone

niewliczone

niewliczone

niewliczone

niewliczone

niewliczone

niewliczone (niewymagane)

niewliczone (niewymagane)

niewliczone (niewymagane)

niewliczone (niewymagane)

Pakiet ubezpieczeń

niewliczone

niewliczone

niewliczone

niewliczone

Drugi pakiet ubezpieczeń

niewliczone

niewliczone

niewliczone

niewliczone

Konto osobiste

wymagane
Konto osobiste 0 zł (miesięcznie)
Konto osobiste lub rozsądne do wyboru.
Brak opłat za: prowadzenie rachunku,
wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą,
gdy wynagrodzenie będzie wpływać na
konto w Alior Bank.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezp. od utraty pracy
Ub. niskiego wkł. własnego
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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.
* Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani przyrzeczenia udzielenia określonego w
jego treści ﬁ nansowania. Jego celem jest jedynie zwrócenie uwagi danego klienta na parametry poszczególnych ofert kredytowych. Wszelkie wymagane przepisami
prawa obowiązki informacyjne są zaś przekazywane w oddzielnych dokumentach.

Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia: sobota, 16 lutego 2019, godz. 21:58

Doradca: ................................
tel.:
................................
e-mail:
................................
Nazwa symulacji

Kwota kredytu: 300 000 PLN
Wartoś ć zabezpieczenia: 375 000 PLN
mBank
Kredyt mieszkaniowy - bez x-sell

Wkład włas ny: 75 000 PLN
Okres kredytu: 30 lat

Waluta: PLN
Rodzaj rat: równe

ING Bank Śląski
Wariant Standard - z oprocentowaniem stałym

SYMU L A C JA K R ED YT O WA *
Kwota kred. brutto/LTV

300 000 zł / 80%

Koszty początkowe

300 000 zł / 80%

2 400 zł

6 120 zł

2 100 zł (koszt jednorazowy)

5 700 zł (koszt jednorazowy)

Opłata przygotowawcza

-

-

Ubezp.nieruchomości

-

-

Ubezpieczenie na życie

-

-

Wycena nieruchomości

300 zł

420 zł

Koszty miesięczne

1 822 zł (1. miesiąc)
1 542 zł (kolejne m-ce)

1 535 zł (1. miesiąc)
1 512 zł (kolejne m-ce)

1 542 zł (przez cały kredyt)

1 497 zł (pierwsze 60 m-cy)
1 483 zł (pozostały okres)

Prowizja

Rata kredytu
Ubezp. pomostowe

280 zł (do 3. m-ca)

9 zł (do 3. m-ca)

Ubezp.nieruchomości

0 zł (do 360. m-ca)

29 zł (do 360. m-ca)

Ubezpieczenie na życie

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

Koszty okresowe

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Ubezp. nieruchomości

-

-

258 360 zł

251 307 zł

Odsetki

255 120 zł

234 720 zł

Prowizja

2 100 zł

5 700 zł

Całkowite koszty kredytu

Opłata przygotowawcza
Ubezp. pomostowe

-

-

840 zł

27 zł

Ub. niskiego wkł. własnego

-

-

Ubezp.nieruchomości

-

10 440 zł

Ubezpieczenie na życie

-

-

Ubezp. od utraty pracy

-

-

Pakiet ubezpieczeń

-

-

Drugi pakiet ubezpieczeń

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

Wycena nieruchomości

300 zł

420 zł

558 360 zł

551 307 zł

Całkowita kwota do spłaty

SZ C Z EG Ó Ł Y SYMU L A C JI
Oprocent. rzeczywiste

4.81%

4.87%

Marża banku

2.9%

Przez 60 m-cy:4.37%
Po 60 m-cu:2.5%

Stopa referencyjna

1.72%

1.79%

Oprocent. nominalne

4.62%

Przez 60 m-cy: 4.37%
Po 60 m-cu: 4.29%

2 100 zł / 0.7%

5 700 zł / 1.9%

-

-

Prowizja
Opłata przygotowawcza
Wycena nieruchomości

Rozliczenie transz

Wcześniejsza spłata kredytu

Przewalutowanie

Operat szacunkowy: 0 zł

Operat szacunkowy: 0 zł

Koszt inspekcji: 300 zł

Koszt inspekcji: 420 zł

Bank nie akceptuje operatu zewnętrznego, w każdym przypadku wymagana jest
inspekcja bankowa. Opłaty: 300zł – lokal mieszkalny, dom jednorodzinny, działka
budowlana 500zł – lokal użytkowy 800zł – nieruchomość nietypowa.

Klient ponosi opłatę za wycenę nieruchomości. Wysokość opłat to 420 złotych
mieszkanie/działka, 680 złotych dom/siedlisko, 1200 złotych nieruchomość
niestandardowa. Bank akceptuje operat szacunkowy z zewnątrz.

W oparciu o inspekcję pracowników banku/osobę upoważnioną przez Bank
(bezpłatnie).Faktury nie wymagane, nawet przy budowie domu.

Po przedłożeniu aktualnych zdjęć, kopii stron dziennika budowy (bezpłatnie) lub w
oparciu o inspekcję pracowników banku/ osobę upoważnioną. Koszt: każdorazowo
150zł (przed wypłatą ostatniej wymagana inspekcja) Faktury nie wymagane, nawet przy
budowie domu. W przypadku budowy z deweloperem brak opłaty (bank nie rozlicza
transz).

Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę wynosi 2% kwoty kredytu pozostałego do
spłaty w ciągu pierwszych 3 lat od momentu uruchomienia kredytu, natomiast prowizja
za wcześniejszą częściową spłatę 0%.

Brak opłaty za wcześniejszą spłatę.

nie dotyczy

nie dotyczy

D O D A T K O WE PR O D U K T Y
Możliwa obniżka marży:
ub. nieruchomości w wariancie rozszerzonym - wymagane przez cały okres
kredytowania (-0,05 p.p.)

Cross-sell

W przypadku rezygnacji lub niespełnienia ww. warunków, bank zastosuje marżę bez
obniżek.
Konto osobiste
Ubezpieczenie pomostowe
Ubezp. nieruchomości

niewymagane

niewymagane

wliczone (wymagane)
1,5% doliczane do marży

wliczone (wymagane)
0,05% doliczane do marży

wliczone (wymagane dowolne)
0% wartości nieruchomości

wliczone (wymagane dowolne)
0,0096% kwoty kredytu

niewliczone (dobrowolne)
0,045% kwoty pozostałej do spłaty

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

niewliczone

niewliczone

niewliczone (niewymagane)

niewliczone (niewymagane)

Pakiet ubezpieczeń

niewliczone

niewliczone

Drugi pakiet ubezpieczeń

niewliczone

niewliczone

Ubezpieczenie na życie
Ubezp. od utraty pracy
Ub. niskiego wkł. własnego
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