
Poz. Nazwa	  banku Całkowity	  koszt	  kredytu Rata	  równa Prowizja Oprocentowanie

1 ING	  Bank	  Śląski 85	  540	  zł 558,32	  zł 0,00% 3,70%

2 Bank	  BGŻ 88	  156	  zł 558,32	  zł 3,00% 3,70%

3 Bank	  BPH 88	  350	  zł 540,00	  zł 0,00% 3,41%

4 Deutsche	  Bank	  Polska 88	  543	  zł
W	  I	  roku	  -‐	  527,74	  zł
Od	  II	  roku	  -‐	  553,33	  zł

0,00%
W	  I	  roku	  -‐	  3,24%
Od	  II	  roku	  -‐	  3,63%

5 eurobank 91	  591	  zł 561,74	  zł 2,00% 3,73%

6 Citi	  Handlowy 91	  736	  zł 598,00	  zł 2,00% 4,06%

7 Bank	  Zachodni	  WBK 91	  865	  zł 578,59	  zł 2,00% 3,75%

8 mBank 91	  940	  zł 565,90	  zł 0,00% 3,81%

9 Bank	  Pekao	  SA 92	  863	  zł 576,45	  zł 1,79% 3,95%

10 PKO	  Bank	  Polski 93	  665	  zł 573,82	  zł 0,00% 3,92%

11 BOŚ	  Bank 94	  744	  zł 595,72	  zł 2,00% 4,15%

12 Credit	  Agricole	  Bank	  Polska 96	  470	  zł 609,00	  zł 2,00% 3,75%

13 BNP	  Paribas	  Bank	  Polska 97	  900	  zł 573,00	  zł 2,50% 3,91%

14 Bank	  Pocztowy 98	  068	  zł 597,43	  zł 0,00% 4,26%

15 Alior	  Bank 98	  242	  zł 599,00	  zł 2,00% 4,26%

16 Raiffeisen	  Polbank 100	  038	  zł 563,53	  zł 0,00% 3,74%

17 Bank	  Millennium 103	  805	  zł 590,00	  zł 2,00% 4,15%

18 Getin	  Bank 113	  993	  zł 634,00	  zł 4,00% 4,35%

Założenia:	  Kredyt	  na	  80%	  LTV,	  kwota	  kredytu:	  121,3	  tys.	  zł,	  waluta:	  PLN,	  okres	  kredytowania:	  30	  lat.	  	  Raty	  równe.	  Klient:	  osoba	  samotna	  (tzw.	  
singiel)	  z	  dochodami	  w	  wysokości	  4284	  zł,	  zatrudniony	  na	  podstawie	  umowy	  o	  pracę	  na	  czas	  nieokreślony,	  mieszkająca	  w	  mieście	  powyżej	  100	  tys.	  
mieszkańców.	  Klient	  nie	  posiada	  innych	  kredytów,	  korzysta	  z	  karty	  kredytowej	  (limit	  5000	  zł,	  zadłużenie	  spłacane	  na	  bieżąco).	  Prowizja	  wliczona	  w	  
ratę.	  Oferta	  z	  cross-‐sell.	  W	  zestawieniu	  ujęte	  zostały	  banki,	  które	  odesłały	  wypełnione	  ankiety	  do	  14	  stycznia	  2015	  r.
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