
Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia 03 września 2022 o godzinie 09:45

Porównanie kredytów hipotecznych
Zakup mieszkania • Rynek pierwotny 

Wartość mieszkania: 500 000 zł • Raty równe

Sebastian Banaczek
sebastian.banaczek@lendi.pl

+48 884 910 110

Nazwa banku

PKO BP ING Bank Śląski BNP Paribas Santander Bank

Nazwa oferty

Pakiet Własny Kąt hipoteczny
- oprocentowanie stałe
(klient wewnętrzny) do

31/12/22

"Wakacje na swoim - Lekka
rata" - oprocentowanie stałe

5 lat - do 19/09/2022

Kredyt hipoteczny z zieloną
hipoteką - oprocentowanie

stałe 10 lat - WRZESIEŃ 2022

Kredyt mieszkaniowy -
oprocentowanie stałe 5 lat -

klient zewn.- SELECT -od
31/8/22

Podst. parametry

LTV 80 % 80 % 80 % 80 %

Kwota do spłaty 843 300 zł 854 637 zł 855 844 zł 860 787 zł

RRSO 9.68 % 9.76 % 9.71 % 9.79 %

Kwota kredytu brutto 400 000 zł 400 000 zł 400 000 zł 400 000 zł

Kwota kredytu netto 400 000 zł 400 000 zł 400 000 zł 400 000 zł

Okres kredytu 240 mc-y 240 mc-y 240 mc-y 240 mc-y

Marża banku Przez 60 m-cy: 7.61 %
Po 60 m-cu: 1.47 %

Przez 60 m-cy: 8.04 %
Po 60 m-cu: 1.59 %

Przez 120 m-cy: 8.5 %
Po 120 m-cu: 1.5 %

Przez 60 m-cy: 8.39 %
Po 60 m-cu: 1.69 %

Prowizja 0zł 3 000zł 0zł 0zł

Oprocentowanie
nominalne

przez 60 m-cy: 7.61 %
po 60 m-cu: 8.81 %

Przyjęta stopa

referencyjna: 7.34 %

przez 60 m-cy: 8.04 %
po 60 m-cu: 8.90 %

Przyjęta stopa

referencyjna: 7.31 %

przez 120 m-cy: 8.5 %
po 120 m-cu: 8.64 %

Przyjęta stopa

referencyjna: 7.14 %

przez 60 m-cy: 8.39 %
po 60 m-cu: 8.83 %

Przyjęta stopa

referencyjna: 7.14 %

Koszty początkowe 13 720 zł 3 462 zł 238 zł 930 zł

Prowizja - 3000 zł - -

Ub. nieruchomości 320 zł (12 m-cy) - 38 zł (1 m-c) 450 zł (12 m-cy)

Ub. na życie - - - -

Ub. od utraty pracy 13 000 zł (48 m-cy) - - -

Pakiet ubezpieczeń - - - -

Wycena nieruchomości 400 zł 462 zł 200 zł 480 zł

Rata przejściowa 3 249 zł 3 534 zł 3 798 zł 3 584 zł



Rata kredytu 3 249 zł 3 356 zł 3 471 zł 3 444 zł

Ub. nieruchomości - 38 zł (do 240 m-ca) 38 zł (do 240 m-ca) -

Ub. na życie - 140 zł (do 36 m-ca) - 140 zł (do 60 m-ca)

Ub. od utraty pracy - - - -

Ub. niskiego wkładu - - - -

Pakiet ubezpieczeń - - 290 zł (do 36 m-ca) -

Rata kapitałowo

odsetkowa
3 492 zł 3 532 zł 3 492 zł 3 535 zł

Koszty coroczne Tak Nie Nie Tak

Ub. nieruchomości 320 zł (do 240 m-ca) - - 450 zł (do 240 m-ca)

Koszt karty kredytowej - - - -

Całkowite koszty 443 300 zł 454 637 zł 455 844 zł 460 787 zł

Odsetki 423 500 zł 437 120 zł 435 560 zł 442 940 zł

Prowizja 0 zł 3 000 zł 0 zł 0 zł

Ub. pomostowe 0 zł 39 zł 774 zł 387 zł

Ub. niskiego wkładu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Ub. nieruchomości 6 400 zł 9 120 zł 9 158 zł 9 000 zł

Ub. na życie 0 zł 4 896 zł 0 zł 7 980 zł

Ub. od utraty pracy 13 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet ubezpieczeń 0 zł 0 zł 10 152 zł 0 zł

Koszt konta osobistego 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Koszt karty kredytowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Wycena nieruchomości 400 zł 462 zł 200 zł 480 zł

Kwota na dowolny cel 100 000 zł / 25 % 120 000 zł / 30 % 60 000 zł / 15 % 120 000 zł / 30 %



Kwota, którą klient może

przeznaczyć na

dowolnie wybrany przez

siebie cel, niezwiązany z

celem kredytowania.

Kwota może być

przeznaczona na

dowolny cel, nie

związany z prowadzoną

działalnością

gospodarczą przez

kredytobiorcę.

Kwota, którą klient może

przeznaczyć na

dowolnie wybrany przez

siebie cel, niezwiązany z

celem kredytowania.

Wolne środki mogą być

przeznaczona na

refinansowanie

nieudokumentowanych

kosztów – nie mogą one

przekroczyć 30%

wartości nieruchomości

stanowiących

zabezpieczenie oraz nie

mogą być wyższe niż

kwota przeznaczona na

cel główny.

Kwota, którą klient może

przeznaczyć na

dowolnie wybrany przez

siebie cel, niezwiązany z

celem kredytowania.

Występuje możliwość

uzyskania w ramach

kredytu kwoty na

dowolny cel w wys 15 %

środków na cel

mieszkaniowy, nie

wykraczając

dopuszczalnego

poziomu LTV.

Kwota, którą klient

może przeznaczyć na

dowolnie wybrany przez

siebie cel, niezwiązany

z celem kredytowania.

Możliwość dobrania

30% na cel dowolny od

wysokości nakładów

inwestycyjnych w cenie

kredytu mieszkaniowego

w ramach

dopuszczalnego LTV

Wcześniejsza spłata

kredytu

Brak opłaty za wcześniejszą

spłatę

Brak opłaty za wcześniejszą

spłatę.

Brak opłaty za wcześniejszą

spłatę

Brak opłaty za

wcześniejszą spłatę

Cross-sell

Konto osobiste WYMAGANE
Konto Za Zero

0zł / miesięcznie

0 zł za prowadzenia konta.
0 zł za korzystanie z karty
debetowej, gdy jest min. 5
transakcji kartą lub BLIKIEM
na m-c, inaczej opłata 10
zł/m-c.

WYMAGANE
Konto z Lwem Direct

0zł / miesięcznie

W systemie uwzględniono
darmowe Konto z Lwem
Direct. 0 zł za prowadzenie
konta, za wypłaty ze
bankomatów ING i sieci
Planet Cash, za przelew
krajowy w PLN przez
Internet, brak miesięcznej
opłaty za kartę VISA
zbliżeniową jeśli Klient
dokona transakcji
bezgotówkowych na co
najmniej 200 zł w okresie
od 29 dnia danego m-ca do
28 dnia następnego m-ca, w
innym wypadku koszt za
kartę wyniesie 7 zł.

WYMAGANE
Konto Otwarte na Ciebie
z wpływem min. 2500 zł

0zł / miesięcznie

0 zł za użytkowanie karty
debetowej dla posiadacza
pod warunkiem wykonania
w miesiącu poprzedzającym
pobranej opłaty trzech
transakcji bezgotówkowych;
w innym wypadku opłata
wyniesie 5 zł miesięcznie.

WYMAGANE
Konto Jakie Chcę

0zł / miesięcznie

Konto dobrowolne - obniża
marżę (-0.1 p.p.). Konto
Jakie Chcę lub VIP do
wyboru. Wybierając Konto
Jakie Chcę opłata za konto
0 zł pod warunkiem
wpływów min 500 zł na m-c
oraz za kartę 0 zł przy 1
transakcji płatniczej w
miesiącu.

Karta kredytowa Wliczone
Przejrzysta karta
kredytowa

0zł / rocznie

NIEWYMAGANE NIEWYMAGANE Wliczone
Karta Kredytowa

0zł / rocznie

   

 



Ubezpieczenie
pomostowe

WLICZONE
Wymagane z banku

brak 0 %

0% doliczane do marży od
1. miesiąca do końca
okresu pomostowego

WLICZONE
Wymagane z banku

marża +0,05%

0,05% doliczane do marży
od 1. miesiąca do końca
okresu pomostowego

WLICZONE
Wymagane z banku

+ 1.0 % do marży

1% doliczane do marży od
1. miesiąca do końca
okresu pomostowego

WLICZONE
Wymagane z banku

standard (+0.5 p.p)

0,5% doliczane do marży od
1. miesiąca do końca
okresu pomostowego

Ubezpieczenie
nieruchomości

WLICZONE
Wymagane dowolne

standard (0,08%) PZU SA

0,08% kwoty kredytu cały
okres trwania kredytu

WLICZONE
Wymagane dowolne

PODSTAWOWY

0,0096% kwoty kredytu od
1. miesiąca do końca
kredytu

WLICZONE
Wymagane dowolne

PAKIET WŁASNE M

0,0075% wartości
nieruchomości cały okres
trwania kredytu

WLICZONE
Wymagane dowolne

Standard - Aviva TU S.A.

0,09% wartości
nieruchomości cały okres
trwania kredytu

Ubezpieczenie na życie NIEWLICZONE
Wymagane dowolne

standard_PKO Życie

0,33276% kwoty kredytu od
uruchomienia kredytu do
12. miesiąca

0,02773% kwoty pozostałej
do spłaty od 13. miesiąca
do końca kredytu

WLICZONE
Wymagane dowolne

Życie PLUS do 50 lat (3
lata)

0,035% kwoty pozostałej do
spłaty od 1. miesiąca do 36.
miesiąca

BRAK PRODUKTU WLICZONE
Wymagane dowolne

5 lat - Spokojna Hipoteka
- Życie

0,035% kwoty pozostałej do
spłaty od 1. miesiąca do
60. miesiąca

Ubezpieczenie od utraty
pracy

WLICZONE
Wymagane z banku

grupa II (48 m-cy 3,25%)
PKO TU SA

3,25% kwoty kredytu od
uruchomienia kredytu do
48. miesiąca

BRAK PRODUKTU BRAK PRODUKTU BRAK PRODUKTU

Ubezpieczenie niskiego
wkładu

WLICZONE
Wymagane z banku

standard (0,25%)

0,25% doliczane do marży
od 1. miesiąca do
uzbierania wkł. własnego

BRAK PRODUKTU BRAK PRODUKTU WLICZONE
Wymagane z banku

0%

0% kwoty kredytu od 1.
miesiąca do uzbierania wkł.
własnego

Pakiet ubezpieczeń BRAK PRODUKTU BRAK PRODUKTU WLICZONE
Wymagane dowolne

Pakiet Premium H1 - 3lat

0,0725% kwoty pozostałej
do spłaty od 1. miesiąca do
36. miesiąca

BRAK PRODUKTU

   

   

  



 





Nazwa banku

Alior Bank Millennium Bank mBank Pekao S.A.

Nazwa oferty

Oferta specjalna: "Własne M
w Stolicy/Krakowie i Okolicy"
- oprocentowanie stałe ( zab.

mieszkanie, warunki
indywidualne)) -

Kredyt Hipoteczny -
oprocentowanie stałe przez
5L - wariant II - od 02/09/22

EKO kredyt - "Wymarzone m"
SEGMENT INTENSIVE -

oprocentowanie stałe 5 lat

KH - prowizja 1.99% -
oprocentowanie stałe - do

15/09/2022

Podst. parametry

LTV 80 % 80 % 80 % 80 %

Kwota do spłaty 862 322 zł 870 437 zł 874 879 zł 884 465 zł

RRSO 9.7 % 10.35 % 9.99 % 10.22 %

Kwota kredytu brutto 400 000 zł 400 000 zł 400 000 zł 400 000 zł

Kwota kredytu netto 400 000 zł 400 000 zł 400 000 zł 400 000 zł

Okres kredytu 240 mc-y 240 mc-y 240 mc-y 240 mc-y

Marża banku Przez 84 m-cy: 8.56 %
Po 84 m-cu: 1.99 %

Przez 60 m-cy: 8.04 %
Po 60 m-cu: 1.7 %

Przez 60 m-cy: 8.86 %
Po 60 m-cu: 2.3 %

Przez 60 m-cy: 8.76 %
Po 60 m-cu: 1.94 %

Prowizja 0zł 0zł 0zł 7 960zł

Oprocentowanie
nominalne

przez 84 m-cy: 8.56 %
po 84 m-cu: 9.13 %

Przyjęta stopa

referencyjna: 7.14 %

przez 60 m-cy: 8.04 %
po 60 m-cu: 9.01 %

Przyjęta stopa

referencyjna: 7.31 %

przez 60 m-cy: 8.86 %
po 60 m-cu: 8.86 %

Przyjęta stopa

referencyjna: 6.56 %

przez 60 m-cy: 8.76 %
po 60 m-cu: 9.24 %

Przyjęta stopa

referencyjna: 7.3 %

Koszty początkowe 675 zł 578 zł 400 zł 8 839 zł

Prowizja - - - 7960 zł

Ub. nieruchomości 425 zł (12 m-cy) 38 zł (1 m-c) - 400 zł (12 m-cy)

Ub. na życie - 120 zł (1 m-c) - -

Ub. od utraty pracy - - - -

Pakiet ubezpieczeń - - - -

Wycena nieruchomości 250 zł 420 zł 400 zł 479 zł

Rata przejściowa 3 487 zł 3 514 zł 3 776 zł 3 537 zł

Rata kredytu 3 487 zł 3 356 zł 3 563 zł 3 537 zł

Ub. nieruchomości - 38 zł (do 240 m-ca) 33 zł (do 240 m-ca) -



Ub. na życie - 120 zł (do 240 m-ca) 180 zł (do 60 m-ca) -

Ub. od utraty pracy - - - -

Ub. niskiego wkładu - - - -

Pakiet ubezpieczeń - - - -

Rata kapitałowo

odsetkowa
3 594 zł 3 555 zł 3 563 zł 3 639 zł

Koszty coroczne Tak Nie Nie Tak

Ub. nieruchomości 425 zł (do 240 m-ca) - - 400 zł (do 240 m-ca)

Koszt karty kredytowej - - - -

Całkowite koszty 462 322 zł 470 437 zł 474 879 zł 484 465 zł

Odsetki 453 572 zł 441 260 zł 455 120 zł 467 240 zł

Prowizja 0 zł 0 zł 0 zł 7 960 zł

Ub. pomostowe 0 zł 999 zł 1 179 zł 786 zł

Ub. niskiego wkładu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Ub. nieruchomości 8 500 zł 9 158 zł 7 920 zł 8 000 zł

Ub. na życie 0 zł 18 600 zł 10 260 zł 0 zł

Ub. od utraty pracy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet ubezpieczeń 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Koszt konta osobistego 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Koszt karty kredytowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Wycena nieruchomości 250 zł 420 zł 400 zł 479 zł

Kwota na dowolny cel 0 zł / 0 % 120 000 zł / 30 % 0 zł / 0 % 0 zł / 0 %

Kwota, którą klient może

przeznaczyć na

dowolnie wybrany przez

siebie cel, niezwiązany z

celem kredytowania.

W przypadku łączenia

celów nie ma

możliwości

zastosowania ub. NWW.

Bank zastosuje również

średnioważone LTV.

Kwota, którą klient może

przeznaczyć na

dowolnie wybrany przez

siebie cel, niezwiązany z

celem kredytowania.

Cel dowolny nie może

przekroczyć 30%, przy

czym marża będzie

ważona. Powyżej tej

kwoty, należy

wnioskować o kredyt

konsolidacyjny.

Kwota, którą klient może

przeznaczyć na

dowolnie wybrany przez

siebie cel, niezwiązany z

celem kredytowania.

Kwota, którą klient

może przeznaczyć na

dowolnie wybrany przez

siebie cel, niezwiązany

z celem kredytowania.



Wcześniejsza spłata

kredytu

W okresie do 36 m-cy Bank

pobiera rekompensatę w

wysokości równej kwocie

odsetek za 12 m-cy, które

byłyby naliczone od kwoty

kredytu (całkowita spłata)

lub od kwoty spłaty

(częściowa spłata), przy

czym nie więcej niż 3%

spłacanej kwoty kredytu. W

celu ustalenia dokładnej

wysokości opłaty należy

skontaktować się z doradcą

z Banku.

Brak opłaty za wcześniejszą

spłatę

Brak opłaty za wcześniejszą

spłatę

Brak opłaty za

wcześniejszą spłatę

Cross-sell

Konto osobiste NIEWYMAGANE WYMAGANE
Konto Millennium 360°

0zł / miesięcznie

Brak opłaty za konto oraz
za obsługę karty lub
płatności zbliżeniowych
BLIK, pod warunkiem
wykonania min. 1 płatności
(dla klienta 18-26 lat) lub 5
płatności (dla klienta
powyżej 26 lat) kartą do
konta/ Blikiem w miesiącu
poprzednim. Jeżeli warunki
nie zostaną spełnione,
miesięczny koszt za obsługę
karty wyniesie 5 lub 11 zł.

WYMAGANE
mKonto Intensive

0zł / miesięcznie

Prowadzenie konta
bezpłatne przy wpływach
min. 7 tys lub aktywach 100
tys zł. Karta debetowa
bezpłatna. W ofercie
promocyjnej konto musi być
zasilane przez okres min. 5
lat wynagrodzeniem lub
kwotą ustaloną w umowie.
Standardowa opłata za
konto 49,50 zł. W przypadku
oferty standard rachunek
nie jest wymagany.

WYMAGANE
Konto Przekorzystne z
kartą Wielowalutową

0zł / miesięcznie

Konto Przekorzystne - koszt
6zł. Karta Wielowalutowa -
3.99 zł. W przypadku
wpływu na rachunek na
kwotę jednorazowo min.
500zł w danym miesiącu (z
wyłączeniem wpłat
gotówkowych, rozliczeń
lokat, kredytów i wpływów z
rachunków własnych
klienta w Banku) oraz 1
transakcji kartą lub poprzez
aplikację PeoPay, w
następnym miesiącu opłata
za konto i kartę wyniesie
0zł.

Karta kredytowa NIEWYMAGANE NIEWYMAGANE NIEWYMAGANE Wliczone
Karta kredytowa z
Żubrem

0zł / rocznie

Ubezpieczenie
pomostowe

WLICZONE
Wymagane z banku

Brak

0% doliczane do marży od
1. miesiąca do końca
okresu pomostowego

WLICZONE
Wymagane z banku

Millenium pomostowe
0,0833 %

0,0833% kwoty pozostałej
do spłaty od 1. miesiąca do
końca okresu pomostowego

WLICZONE
Wymagane z banku

Rynek pierwotny /
wtórny

1,5% doliczane do marży od
1. miesiąca do końca
okresu pomostowego

WLICZONE
Wymagane z banku

Pomostowe 1%

1% doliczane do marży od
1. miesiąca do końca
okresu pomostowego

  



   



Ubezpieczenie
nieruchomości

WLICZONE
Wymagane dowolne

0,085% pakiet
podstawowy (lokal
mieszkalny)

0,085% wartości
nieruchomości cały okres
trwania kredytu

WLICZONE
Wymagane dowolne

standard (0.0075% mies.)

0,0075% wartości
nieruchomości cały okres
trwania kredytu

WLICZONE
Wymagane dowolne

"Mieszkam Bezpieczenie"
- Nieruchomość gotowa

0,0065% wartości
nieruchomości od 1.
miesiąca do końca kredytu

WLICZONE
Wymagane dowolne

Wariant 1 rok (0.1%)

0,1% kwoty kredytu cały
okres trwania kredytu

Ubezpieczenie na życie NIEWLICZONE
Wymagane dowolne

5% do 60 m-ca

5% kwoty kredytu od
uruchomienia kredytu do
60. miesiąca

WLICZONE
Wymagane dowolne

standard (0,03%) PZU

0,03% kwoty pozostałej do
spłaty cały okres trwania
kredytu

WLICZONE
Wymagane dowolne

Pakiet 1 - 5 lat

0,045% kwoty pozostałej do
spłaty od 1. miesiąca do 60.
miesiąca

NIEWLICZONE
Wymagane dowolne

Wariant I 0

0% kwoty kredytu cały
okres trwania kredytu

Ubezpieczenie od utraty
pracy

BRAK PRODUKTU BRAK PRODUKTU BRAK PRODUKTU BRAK PRODUKTU

Ubezpieczenie niskiego
wkładu

BRAK PRODUKTU WLICZONE
Wymagane z banku

0 %

0% kwoty kredytu od 1.
miesiąca do uzbierania wkł.
własnego

BRAK PRODUKTU WLICZONE
Wymagane z banku

podwyższenie marży
0.2p.p.

0,2% doliczane do marży od
1. miesiąca do uzbierania
wkł. własnego

Pakiet ubezpieczeń BRAK PRODUKTU BRAK PRODUKTU BRAK PRODUKTU BRAK PRODUKTU

lendi.pl TWÓJ EKSPERT KREDYTOWY

Sebastian Banaczek
sebastian.banaczek@lendi.pl

+48 884 910 110

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego ani przyrzeczenia udzielenia określonego w jego treści
finansowania. 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.

   

   

 


