
Poz. Nazwa	  banku
Całkowita	  kwota	  do	  

zapłaty	  przez	  
konsumenta

Miesięczna	  rata Oprocentowanie	  
nominalne Prowizja

1 Toyota	  Bank 1	  060	  zł 88,33	  zł 9,00% 1,00%

T-‐Mobile	  Usługi	  
Bankowe 1	  087	  zł 90,57	  zł 9,50% 1,00%

Raiffeisen	  Polbank 1	  087	  zł 90,62	  zł 10,00% 0,00%

3 BOŚ	  Bank 1	  090	  zł 87,48	  zł 9,90% 0,00%

PlusBank 1	  096	  zł 91,34	  zł 9,50% 4,00%

Bank	  SMART 1	  096	  zł 91,35	  zł 12,00% 3,00%

eurobank 1	  096	  zł 91,36	  zł 4,50% 7,00%

5 Bank	  BGŻ 1	  104	  zł 86,99	  zł 8,00% 5,99%

6 Bank	  Pekao	  SA 1	  110	  zł 92,53	  zł 10,49% 5,00%

7 Inteligo 1	  122	  zł 93,53	  zł 12,00% 5,00%

8 Bank	  Zachodni	  WBK 1	  123	  zł 94,25	  zł 12,00% 5,00%

9 PKO	  Bank	  Polski 1	  128	  zł 94,02	  zł 11,99% 5,50%

10 Bank	  Pocztowy 1	  130	  zł 97,25	  zł 5,99% 8,85%

11 mBank 1	  133	  zł 94,41	  zł 10,69% 7,00%

12 Getin	  Bank	   1	  134	  zł 90,10	  zł 5,00% 4,99%

13 Credit	  Agricole	  Bank	  
Polska 1	  135	  zł 94,57	  zł 9,99% 10,90%

14 ING	  Bank	  Śląski	   1	  143	  zł 91,81	  zł 10,50% 4,00%

15 Bank	  BPH 1	  159	  zł 96,62	  zł 9,90% 9,90%

16 Bank	  Millennium 1	  166	  zł 89,64	  zł 7,00% 8,99%

17 Meritum	  Bank	  ICB 1	  221	  zł 101,78	  zł 11,90% 3,50%

18 Citi	  Handlowy 1	  353	  zł 113,00	  zł 10,94% 5,00%

Kredyt	  gotówkowy	  na	  święta	  -‐	  1	  000	  zł	  (klient	  wewnętrzny)

Założenia:	  Kwota	  kredytu	  1	  000	  zł	  "na	  rękę",	  okres	  kredytowania	  12	  miesięcy.	  Raty	  równe.	  Klient:	  rodzina	  2+2	  z	  
miesięcznymi	  dochodami	  netto	  w	  wysokości	  5000	  zł	  netto	  	  uzyskiwanymi	  z	  umowy	  o	  pracę	  zawartej	  na	  czas	  nieokreślony.	  
Klienci	  nie	  posiadają	  innych	  zobowiązań	  kredytowych	  (poprzednie	  zostały	  już	  spłacone),	  mieszkają	  w	  mieście	  pow.	  300	  tys.	  
mieszkańców,	  miesięczne	  stałe	  wydatki	  klientów	  wynoszą	  2	  tys.	  zł	  miesięcznie.	  Klient	  wewnętrzny	  (posiada	  od	  pół	  roku	  
konto	  osobiste,	  na	  które	  wpływają	  jego	  dochody).	  W	  zestawieniu	  zostały	  ujęte	  banki,	  które	  odesłały	  wypełnione	  ankiety	  do	  
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