
Porównanie kredytów hipotecznych z dnia: 21/08/2019 13:34

Ekspert: Paweł Pilarczyk 
Telefon: 502584882
E-mail: pawel.pilarczyk@expander-plus.pl

Kwota kredytu: 300 000 PLN 
Wart. zabezp. 375 000 PLN

Waluta: PLN
Okres kredytu: 360 m-cy Rodzaj rat: Równe

Nazwa produktu
Alior Bank

Megahipoteka z prowizją
CitiBank

Segment - Inne
PKO BP

Własny Kąt Hipoteczny

Kwota kredytu brutto / LTV 300 000 zł  / 80.0% 300 000 zł  / 80.0% 300 000 zł  / 80.0%

Rata docelowa 1 577,62 zł  mies. (4-360) 1 521,84 zł  mies. (4-360) 1 512,93 zł  mies. (4-360)

Rata przejsciowa 2 060,79 zł  mies. (1-3) 1 762,17 zł  mies. (1-3) 1 677,11 zł  mies. (1-3)

OPROCENTOWANIE

Marża 5.6% (1-3 m-cy)
3.1% (4-360 m-cy)

4.09% (1-3 m-cy)
2.79% (4-360 m-cy)

3.57% (1-3 m-cy)
2.67% (4-360 m-cy)

Typ stawki referencyjnej 1.72% (WIBOR - 3M) 1.72% (WIBOR - 3M) 1.79% (WIBOR - 6M)

Oprocentowanie nominalne 7.32% (1-3 m-cy)
4.82% (4-360 m-cy)

5.81% (1-3 m-cy)
4.51% (4-360 m-cy)

5.36% (1-3 m-cy)
4.46% (4-360 m-cy)

RRSO 5.66% 5.05% 5.11%

KOSZTY POCZĄTKOWE

Suma kosztów początkowych 6 000 zł 5 370 zł 6 400 zł

Prowizja 6 000 zł (2.0%) 5 370 zł (1.79%) 6 000 zł (2.0%)

Wycena nieruchomości po stronie klienta - 400 zł

KOSZTY MIESIĘCZNE

Suma kosztów miesięcznych - 18,38 zł -

Ubezpieczenie pomostowe - - -

Ubezpieczenie nieruchomości - 18,38 zł mies. (1-360) -

KOSZTY ROCZNE

Suma kosztów rocznych 356,25 zł - 300 zł

Ubezpieczenie nieruchomości 356,25 zł - 300 zł

KOSZT CAŁKOWITY

Suma 286 080,21 zł 260 568,39 zł 260 547,34 zł

Odsetki 269 392,71 zł 248 583,39 zł 245 147,34 zł

Prowizja 6 000 zł (2.0%) 5 370 zł (1.79%) 6 000 zł (2.0%)

Wycena nieruchomości po stronie klienta - 400 zł

Opłata przygotowawcza - - -

Ubezpieczenie pomostowe - - -

Ubezpieczenie nieruchomości 10 687,5 zł 6 615 zł 9 000 zł

Całkowita kwota do spłaty 586 080,21 zł 560 568,39 zł 560 547,34 zł

PRODUKTY DODATKOWE / ZABEZPIECZENIA PRZEJŚCIOWE

Ubezp. pomostowe
Wliczone bankowe

Wymagane z banku
2.5% do marży

Wliczone bankowe
Wymagane z banku
1.3% do marży

Wliczone bankowe
Wymagane z banku
0.9% do marży

Ubezp. nieruchomości
Wliczone bankowe

Wymagane z banku lub własne
0.095% wartości zabezpieczenia

Wliczone bankowe
Wymagane z banku lub własne
0.0049% wartości zabezpieczenia

Wliczone bankowe
Wymagane z banku lub własne
0.08% wartości zabezpieczenia

Ubezp. na życie
Niewliczone

Dobrowolne własne
Niewliczone

Dobrowolne własne
Niewliczone

Dobrowolne z banku

Konto bankowe
Niewliczone

Dobrowolne z banku
Wliczone bankowe

Wymagane z banku
Niewliczone

Dobrowolne z banku

Karta kredytowa
Niewliczone

Dobrowolne własne
Niewliczone

Dobrowolne własne
Niewliczone

Dobrowolne z banku

OPISY

1

pawel
Stempel
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Wcześniejsza spłata

Pobierana przez pierwsze 36 mies.,
jej wysokość to mniejsza z kwot: 
- 3,00 % spłacanej kwoty kredytu, lub 
- wysokość odsetek, które byłyby
naliczone od spłacanej przed
terminem całości lub części kredytu w
okresie roku od dnia faktycznej
spłaty.

Brak opłat przez cały okres
kredytowania.

Brak opłat przez cały okres
kredytowania.

Ubezp. pomostowe Podwyższenie marży o 2,50 p.p. do
momentu wpisu hipoteki.

Podwyższenie marży o 1,30 p.p. do
momentu wpisu hipoteki.

Podwyższenie marży o 0,90 p.p. do
momentu wpisu hipoteki.

Ubezp. nieruchomości

Ubezpieczenie z oferty banku.
Składka za 12 mies. 0,095% wartości
nieruchomości

Ubezpieczenie z oferty banku:
0,0049% % wartości nieruchomości,
okres ubezpieczenia 1 mies.

Ubezpieczenie z oferty banku. 
Składka roczna - 0,08% od min.
wartości aktualnego zadłużenia z
tytułu kredytu, płatna jednorazowo 'z
góry'.

Ubezp. na życie

bank akceptuje ubezpieczenie klienta bank akceptuje ubezpieczenie klienta Za pierwszy rok składka płatna z
góry i wynosi 0,33276% od kwoty
kredytu. Następnie składka płatna
miesięcznie. Wysokość stawki to
0,02773%. od salda zadłużenia.

Konto bankowe

Konto obowiązkowe dla ofert „Własne
M w wielkim mieście". Obowiązkowe
zasilenie min.1500 zł mies., konto
bezpłatne. 

Konto CitiPriority - koszt prowadzenia
0 zł, wymagane przez cały okres
kredytowania z zasilaniem  rachunku
kwotą zależną od rodzaju oferty
kredytowej, w przypadku braku
wpływów koszt prowadzenia konta -
30 zł i zmiana oferty cenowej
produktu hipotecznego.

Koszt  konta Aurum :
- 0,00 zł - jeżeli systematyczne
wpływy na rachunek w ostatnim
miesiącu wynoszą nie mniej niż 9 tys.
zł lub średnie saldo depozytów na
rachunkach wynosi nie mniej niż 150
tys. zł 
- 40 zł w pozostałych przypadkach

Koszt konta Platinum II :
- 0,00 zł - jeżeli systematyczne
wpływy na rachunek w ostatnim
miesiącu wynoszą nie mniej niż 20
tys. złotych lub średnie saldo
depozytów na rachunkach wynosi nie
mniej niż 250 tys. zł  albo gdy
zawarto umowę ramową o
świadczenie usług bankowości
prywatnej 
- 80 zł w pozostałych przypadkach 

Karta kredytowa

Opłata za wydanie 0 zł.
Obsługa roczna:
- 0 zł gdy średnio w miesiącu
dokonano transakcji na kwotę min.
600 zł.
- 30 zł gdy średnio w miesiącu
dokonano transakcji na kwotę min.
500 zł.
- 60 zł w pozostałych przypadkach 
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Pozostałe informacje

Wymagane produkty dodatkowe: 
- Brak
Warunki oferty cenowej: 
-Marża zależna od oceny scoringowej
Klienta (od 3,10% do 4,20%) 
-Maksymalna kwota kredytu 1 000
000,00 zł (powyżej tej kwoty warunki
cenowe ustalane są indywidualnie)

Wymagane produkty dodatkowe: 
- Brak 
Warunki oferty cenowej: 
- Minimalna kwota kredytu dla
Warszawy - 300 000,00 zł 
- Minimalna kwota kredytu dla
pozostałych lokalizacji - 200 000,00 zł

Wymagane produkty dodatkowe
(obniżają marżę)

- deklarowane wpływy na rachunek
min. 3 tys. zł (-0,1%) 
- klient z ROR  min. 6 mies. z
regularnymi wpływami
wynagrodzenia  (-0,15%),
- konto Aurum/Konto Platinum II (-
0,02%),
- karta kredytowa (-0,05%)
- zabezpieczenie w postaci
ubezpieczenia od utraty pracy na
okres 4 lat (-0,15%)
- zabezpieczenie w postaci
ubezpieczenia na życie (-0,07%)
- lokalizacja nieruchomości
stanowiącej zabezpieczenie
kredytu/pożyczki hipotecznej:
*m.st. Warszawa (wszystkie
dzielnice) (-0,11%)
*lokal poza m.st.Warszawa (-0,05%)
-w przypadku innych nieruchomości
poza m.st. Warszawa-brak obniżki
marży

Obniżki mogą ulegać kumulacji
(sumowaniu) jednak ostateczna
marża nie może być niż 1,3%.

Warunki oferty cenowej :
- Brak
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Nazwa produktu
ING Bank Śląski
Oferta standard

ING Bank Śląski
Oferta standard - oproc. stałe

Millennium
Oferta Standardowa wariant 1

Kwota kredytu brutto / LTV 300 000 zł  / 80.0% 300 000 zł  / 80.0% 300 000 zł  / 80.0%

Rata docelowa 1 482,85 zł  mies. (4-360) 1 482,85 zł  mies. (61-360) 1 418,44 zł

Rata przejsciowa 1 491,67 zł  mies. (1-3)
1 456,56 zł  mies. (1-3)

1 447,86 zł  mies. (4-60)
-

OPROCENTOWANIE

Marża
2.55% (1-3 m-cy)
2.5% (4-360 m-cy)

2.35% (1-3 m-cy)
2.3% (4-60 m-cy)

2.5% (61-360 m-cy)
2.2%

Typ stawki referencyjnej 1.79% (WIBOR - 6M) 1.79% (WIBOR - 6M) 1.72% (WIBOR - 3M)

Oprocentowanie nominalne
4.34% (1-3 m-cy)

4.29% (4-360 m-cy)

4.14% (1-3 m-cy)
4.09% (4-60 m-cy)

4.29% (61-360 m-cy)
3.92% (1-360 m-cy)

RRSO 4.92% 4.88% 4.96%

KOSZTY POCZĄTKOWE

Suma kosztów początkowych 6 120 zł 6 120 zł -

Prowizja 5 700 zł (1.9%) 5 700 zł (1.9%) -

Wycena nieruchomości 420 zł 420 zł po stronie klienta

KOSZTY MIESIĘCZNE

Suma kosztów miesięcznych 28,8 zł 28,8 zł 338,03 zł

Ubezpieczenie pomostowe - - 249,9 zł mies. (1-3)

Ubezpieczenie nieruchomości 28,8 zł mies. (1-360) 28,8 zł mies. (1-360) 28,13 zł mies. (1-360)

Ubezpieczenie na życie - - 60 zł mies. (1-360)

KOSZT CAŁKOWITY

Suma 250 340,46 zł 248 240,7 zł 243 113,1 zł

Odsetki 233 852,46 zł 231 752,7 zł 210 638,4 zł

Prowizja 5 700 zł (1.9%) 5 700 zł (1.9%) -

Wycena nieruchomości 420 zł 420 zł po stronie klienta

Opłata przygotowawcza - - -

Ubezpieczenie pomostowe - - 749,7 zł

Ubezpieczenie nieruchomości 10 368 zł 10 368 zł 10 125 zł

Ubezpieczenie na życie - - 21 600 zł

Całkowita kwota do spłaty 550 340,46 zł 548 240,7 zł 543 113,1 zł

PRODUKTY DODATKOWE / ZABEZPIECZENIA PRZEJŚCIOWE

Ubezp. pomostowe
Wliczone bankowe

Wymagane z banku
0.05% do marży

Wliczone bankowe
Wymagane z banku
0.05% do marży

Wliczone bankowe
Wymagane z banku
0.0833% kwoty kredytu

Ubezp. nieruchomości
Wliczone bankowe

Wymagane z banku lub własne
0.0096% kwoty kredytu

Wliczone bankowe
Wymagane z banku lub własne
0.0096% kwoty kredytu

Wliczone bankowe
Wymagane z banku lub własne
0.0075% wartości zabezpieczenia

Ubezp. na życie
Niewliczone

Dobrowolne z banku lub własne
Niewliczone

Dobrowolne z banku lub własne
Wliczone bankowe

Wymagane z banku lub własne
0.02% kwoty kredytu

Konto bankowe
Niewliczone

Dobrowolne z banku
Niewliczone

Dobrowolne z banku
Wliczone bankowe

Wymagane z banku

Karta kredytowa
Niewliczone

Dobrowolne własne
Niewliczone

Dobrowolne własne
Niewliczone

Dobrowolne z banku
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OPISY

Wcześniejsza spłata Brak opłat przez cały okres
kredytowania.

Brak opłat przez cały okres
kredytowania.

Brak opłat przez cały okres
kredytowania.

Ubezp. pomostowe

Podwyższenie marży o 0,05 p.p. do
momentu wpisu hipoteki.

Podwyższenie marży o 0,05 p.p. do
momentu wpisu hipoteki.

Prowizja w wysokości 0,0833%
miesięcznie, pobierana od
aktualnego salda zadłużenia. Płatne
do momentu wpisu hipoteki.

Ubezp. nieruchomości

Ubezpieczenie z oferty banku
(wariant podstawowy). Składka za 1
mies: 0,0096% kwoty przyznanego
kredytu.

Ubezpieczenie z oferty banku
(wariant podstawowy). Składka za 1
mies: 0,0096% kwoty przyznanego
kredytu.

Ubezpieczenie z oferty banku.
Składka za 12 mies.: 0,09% wartości
nieruchomości

Ubezp. na życie

Opcje Życie Plus- 0,035% aktualnego
salda kredytu do spłaty dla
Kredytobiorcy objętego
ubezpieczeniem (miesięcznie).
Wiek klienta do 50 lat oraz kwota
kredytu do 700 tyś zł. Do
ubezpieczenia przystępuje min. 1
osoba.

Ochrona życia plus z Avivą: 0,035%
aktualnego salda kredytu do spłaty
dla Kredytobiorcy objętego
ubezpieczeniem (miesięcznie).
Wiek klienta do 50 lat oraz kwota
kredytu do 700 tyś zł. Do
ubezpieczenia przystępuje min. 1
osoba.

Ubezpieczenie z oferty banku

Konto bankowe

Konto osobiste Direct-koszt
prowadzenia 0 zł,wpływ
wynagrodzenia min.2 tyś zł

Konto osobiste Direct-koszt
prowadzenia 0 zł,wpływ
wynagrodzenia min.2 tyś zł

Warunki posiadania bezpłatnego
konta: min.1 transakcja kartą i wpływ
na rachunek min.1000 zł.
Przy niespełnieniu warunków koszt
prowadzenia konta 8zł

Karta kredytowa Nie jest wymagana

Pozostałe informacje

Wymagane produkty dodatkowe: 
- brak

Wymagane produkty dodatkowe: 
- Brak 
Warunki oferty cenowej: 
- Oprocentowanie stałe, na poziomie
4,09% przez pierwsze 60 mies.
kredytowania

Wymagane produkty dodatkowe: 
- Konto 
- Karta debetowa 
- Wykonywanie operacji kartą
debetową na kwotę minimum 500,00
zł miesięcznie. 
- Ubezpieczenie na życie z oferty
banku lub dostarczone przez Klienta. 
Warunki oferty cenowej: 
- Rezygnacja z ubezpieczenia na
życie powoduje wzrost marży o 0,50
p.p.
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Nazwa produktu
Santander

Oferta ze stałym oprocentowaniem -
bez wpływów wynagrodzenia

BNP Paribas Bank Polska
Oferta standardowa z inspekcją

Pekao Bank Hipoteczny SA
Oferta standardowa do 31.08.2019

Kwota kredytu brutto / LTV 300 000 zł  / 80.0% 300 000 zł  / 80.0% 300 000 zł  / 80.0%

Rata docelowa 1 399,58 zł  mies. (61-360) 1 418,44 zł  mies. (4-360) 1 447,86 zł  mies. (4-360)

Rata przejsciowa
1 675,24 zł  mies. (1-3)

1 493,44 zł  mies. (4-60)
1 632,54 zł  mies. (1-3) 1 627,01 zł  mies. (1-3)

OPROCENTOWANIE

Marża
3.63% (1-3 m-cy)
2.63% (4-60 m-cy)

2.09% (61-360 m-cy)

3.4% (1-3 m-cy)
2.2% (4-360 m-cy)

3.3% (1-3 m-cy)
2.3% (4-360 m-cy)

Typ stawki referencyjnej 1.72% (WIBOR - 3M) 1.72% (WIBOR - 3M) 1.79% (WIBOR - 6M)

Oprocentowanie nominalne
5.35% (1-3 m-cy)
4.35% (4-60 m-cy)

3.81% (61-360 m-cy)

5.12% (1-3 m-cy)
3.92% (4-360 m-cy)

5.09% (1-3 m-cy)
4.09% (4-360 m-cy)

RRSO 4.5% 4.46% 4.28%

KOSZTY POCZĄTKOWE

Suma kosztów początkowych 9 450 zł 6 270,6 zł 3 500 zł

Prowizja 9 000 zł (3.0%) 6 000 zł (2.0%) 3 000 zł (1.0%)

Wycena nieruchomości 450 zł 270,6 zł 500 zł

KOSZTY MIESIĘCZNE

Suma kosztów miesięcznych - - -

Ubezpieczenie pomostowe - - -

Ubezpieczenie nieruchomości - - -

KOSZTY ROCZNE

Suma kosztów rocznych 300 zł 337,5 zł -

Ubezpieczenie nieruchomości 300 zł 337,5 zł -

KOSZT CAŁKOWITY

Suma 228 475,8 zł 227 676,3 zł 225 267,05 zł

Odsetki 210 025,8 zł 211 280,7 zł 221 767,05 zł

Prowizja 9 000 zł (3.0%) 6 000 zł (2.0%) 3 000 zł (1.0%)

Wycena nieruchomości 450 zł 270,6 zł 500 zł

Opłata przygotowawcza - - -

Ubezpieczenie pomostowe - - -

Ubezpieczenie nieruchomości 9 000 zł 10 125 zł -

Całkowita kwota do spłaty 528 475,8 zł 527 676,3 zł 525 267,05 zł

PRODUKTY DODATKOWE / ZABEZPIECZENIA PRZEJŚCIOWE

Ubezp. pomostowe
Wliczone bankowe

Wymagane z banku
1.0% do marży

Wliczone bankowe
Wymagane z banku
1.2% do marży

Wliczone bankowe
Wymagane z banku
1.0% do marży

Ubezp. nieruchomości
Wliczone bankowe

Wymagane z banku lub własne
0.08% wartości zabezpieczenia

Wliczone bankowe
Wymagane z banku lub własne
-0.1% do marży

Wliczone bankowe
Wymagane z banku lub własne

Ubezp. na życie
Niewliczone

Dobrowolne własne
Niewliczone

Dobrowolne własne
Niewliczone

Dobrowolne własne

Konto bankowe
Niewliczone

Dobrowolne z banku
Niewliczone

Dobrowolne z banku
Niewliczone

Dobrowolne własne

Karta kredytowa
Niewliczone

Dobrowolne własne
Niewliczone

Dobrowolne własne
Niewliczone

Dobrowolne własne
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OPISY

Wcześniejsza spłata

Pobierana przez pierwsze 36 mies.,
jej wysokość to mniejsza z kwot: 
1,00% spłacanej kwoty kredytu, lub
wysokość odsetek, które byłyby
naliczone od spłaconej przed
terminem całości lub części kredytu w
okresie roku od dnia faktycznej
spłaty. 

Uwaga, bank nie pobierze prowizji od
pierwszej przedterminowej spłaty
części kapitału, gdy jej kwota nie
będzie przekraczała 50,00% kwoty
udzielonego kredytu.

Pobierana przez pierwsze 36 mies.
od każdej nadpłaty (częściowej jak i
całkowitej), jej wysokość wynosi:
- 1,00% spłacanej kwoty kredytu. 

Brak opłat przez cały okres
kredytowania.

Ubezp. pomostowe Podwyższenie marży o 1,00 p.p do
momentu wpisu hipoteki.

Podwyższenie marży o 1.20 p.p. do
momentu wpisu hipoteki.

Podwyższenie marży o 1,00 p.p. do
momentu wpisu hipoteki. 

Ubezp. nieruchomości

Ubezpieczenie z oferty banku: 0,08%
wartości nieruchomości, okres
ubezpieczenia 12 mies. (dla
nieruchomości istniejącej) 0,20%
wartości nieruchomości, okres
ubezpieczenia 12 mies. (dla
nieruchomości w budowie)

Ubezpieczenie z oferty banku
(wariant 1).
Składka za 12M: 0,09% wartości
nieruchomości.

Brak w ofercie.

Ubezp. na życie bank akceptuje ubezpieczenie klienta bank akceptuje ubezpieczenie klienta bank akceptuje ubezpieczenie klienta

Konto bankowe

Konto Jakie Chcę-koszt prowadzenia
0 zł ,wpływ wynagrodzenia min.2 tyś
zł., rezygnacja/brak wpływów
minimalnej kwoty w ciągu 7 lat
wówczas marża wyższa o 0,5%.
Po 7 latach - brak wpływu na marżę.

Konto z kartą debetową, wpływem
wynagrodzenia min.2500 zł oraz
zgodą na e-korespondencję
Rezygnacja z konta: podwyżka marży
o 0,3%

Karta kredytowa

Pozostałe informacje

Wymagane produkty dodatkowe: 
- Brak 

Warunki oferty cenowej: 
- Oprocentowanie stałe, na poziomie
4,35% przez pierwsze 60 mies.
kredytowania 
- Oprocentowanie po 60 miesiącu
kredytowania oparte jest o stawkę
rynkową WIBOR 3M powiększony o
marżę z oferty dla klienta Select

Wymagane produkty dodatkowe: 
- Brak 

Dodatkowe produkty bankowe
(obniżające marżę): 
- Konto z wpływami wynagrodzenia w
kwocie minimum 2 500,00 zł, karta
debetowa i zgoda na e-
korespondencję. (-0,30 p.p) 
- Ubezpieczenie nieruchomości z
oferty banku (- 0,10 p.p.) 

Warunki oferty cenowej: 
- Brak

Wybrane produkty dodatkowe: 
- Brak

Warunki oferty cenowej:
- Bank kredytuje tylko nieruchomos ́ci
mieszkalne oddane do uz ̇ytkowania. 
- Bank nie kredytuje spo ́łdzielczego
własnos ́ciowego prawa do lokalu
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Nazwa produktu
Alior Bank

„Własne M w wielkim mieście” do 31.10.2019 z prowizją: dla Wa-wy, Krk i
Wroc (r.wtórny)

Kwota kredytu brutto / LTV 300 000 zł  / 80.0%

Rata docelowa 1 418,44 zł  mies. (4-360)

Rata przejsciowa 1 880,45 zł  mies. (1-3)

OPROCENTOWANIE

Marża 4.7% (1-3 m-cy)
2.2% (4-360 m-cy)

Typ stawki referencyjnej 1.72% (WIBOR - 3M)

Oprocentowanie nominalne 6.42% (1-3 m-cy)
3.92% (4-360 m-cy)

RRSO 4.18%

KOSZTY POCZĄTKOWE

Suma kosztów początkowych 6 000 zł

Prowizja 6 000 zł (2.0%)

KOSZTY MIESIĘCZNE

Suma kosztów miesięcznych -

Ubezpieczenie pomostowe -

KOSZTY ROCZNE

Suma kosztów rocznych -

Ubezpieczenie nieruchomości po stronie klienta

KOSZT CAŁKOWITY

Suma 218 024,43 zł

Odsetki 212 024,43 zł

Prowizja 6 000 zł (2.0%)

Wycena nieruchomości po stronie klienta

Opłata przygotowawcza -

Ubezpieczenie pomostowe -

Ubezpieczenie nieruchomości -

Całkowita kwota do spłaty 518 024,43 zł

PRODUKTY DODATKOWE / ZABEZPIECZENIA PRZEJŚCIOWE

Ubezp. pomostowe
Wliczone bankowe

Wymagane z banku
2.5% do marży

Ubezp. nieruchomości
Wybrane własne

Wymagane z banku lub własne
Nie uwzględniony w kosztach

Ubezp. na życie
Niewliczone

Dobrowolne własne

Konto bankowe
Wliczone bankowe

Wymagane z banku

Karta kredytowa
Niewliczone

Dobrowolne własne
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OPISY

Wcześniejsza spłata

Pobierana przez pierwsze 36 mies., jej wysokość to mniejsza z kwot: 
- 3,00 % spłacanej kwoty kredytu, lub 
- wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem
całości lub części kredytu w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.

Ubezp. pomostowe Podwyższenie marży o 2,50 p.p. do momentu wpisu hipoteki.

Ubezp. nieruchomości Polisa nieruchomości dostarczona przez klienta. 
Minimalna suma ubezpieczenia: wartość nieruchomości.

Ubezp. na życie

Konto bankowe Konto obowiązkowe dla ofert „Własne M w wielkim mieście". Obowiązkowe
zasilenie min.1500 zł mies., konto bezpłatne. 

Karta kredytowa

Pozostałe informacje

Wymagane produkty dodatkowe: 
- Konto z zasileniem minimum 1 500,00 zł miesięcznie 
- Karta debetowa 
- Wykonywanie minimum 3 operacji płatniczych miesięcznie z użyciem karty
debetowej (w tym operacje z użyciem BLIK). 
Warunki oferty cenowej: 
- Akceptowane dochody: umowa o pracę na czas nieokreślony, renta lub
emerytura 
- Kwota kredytu od 100 000,00 zł do 700 000,00 zł 
- Zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym
- Nieruchomość położona w granicach administracyjnych miast: Kraków,
Warszawa, Wrocław

9




