
Poz. Nazwa  banku
Całkowity  koszt  

kredytu
Rata  równa Prowizja Oprocentowanie

1 Citi  Handlowy 171  104  zł 1  286,00  zł 1,00% 3,25%

2 Deutsche  Bank  Polska 182  418  zł
W  I  roku  -‐  1  223,70  zł
Od  II  roku  -‐  1  268,65  zł

0,00%
W  I  roku  -‐  2,85%
Od  II  roku  -‐  3,14%

3 Bank  BGŻ 187  127  zł 1  286,47  zł 3,00% 3,25%

4 ING  Bank  Śląski 192  638  zł 1  319,14  zł 0,00% 3,45%

5 Bank  Zachodni  WBK 194  386  zł 1  313,58  zł 2,00% 3,34%

6 mBank 196  310  zł 1  306,02  zł 0,00% 3,37%

7 PKO  Bank  Polski 197  584  zł 1  319,76  zł 0,00% 3,45%

8 Bank  Pekao  SA 204  850  zł 1  347,65  zł 1,69% 3,61%

9 Raiffeisen  Polbank 207  346  zł 1  286,00  zł 0,00% 3,25%

10 BOŚ  Bank 208  526  zł 1  353,92  zł 2,00% 3,66%

11 Bank  Pocztowy 212  308  zł 1  385,80  zł 0,00% 3,85%

12 eurobank 214  383  zł 1  340,96  zł 2,00% 3,56%

13 Alior  Bank 221  998  zł 1  412,00  zł 2,00% 4,01%

14
BNP  Paribas  Bank  

Polska
222  343  zł 1  354,00  zł 2,50% 3,66%

15
Credit  Agricole  Bank  

Polska
234  273  zł 1  485,00  zł 2,00% 3,75%

16 Bank  Millennium 237  176  zł 1  394,00  zł 2,00% 3,90%

17 Getin  Bank 250  041  zł 1  475,29  zł 4,00% 4,35%

Założenia:  Kredyt  na  80%  LTV,  kwota  kredytu:  295,6  tys.  zł,  waluta:  PLN,  okres  kredytowania:  30  lat.    Raty  równe.  Klient:  
rodzina  2+2  z  dochodami  w  wysokości    5  483  zł,  rodzice  zatrudnieni  na  podstawie  umowy  o  pracę  na  czas  nieokreślony,  
mieszkająca  w  Szczecinie.  Klienci  nie  posiadają  innych  kredytów,  korzysta  z  karty  kredytowej  (limit  5  000  zł,  zadłużenie  
spłacane  na  bieżąco).  Oferta  z  cross-‐sell.  W  zestawieniu  zostały  ujęte  banki,  które  odesłały  wypełnione  ankiety  do  13  marca  
2015  r.
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