Bernardeta Wiekiera
tel. 530494215
bernardeta.wiekiera@grupaang.pl

Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia: wtorek, 16 lutego 2021, godz. 12:51
Kwota kredytu: 240 000 PLN
Wartość zabezpieczenia: 300 000 PLN

Nazwa symulacji

Symulacja nr 1

Symulacja nr 2

Wkład własny: 60 000 PLN
Okres kredytu: 25 lat

Symulacja nr 3

Waluta: PLN
Rodzaj rat: równe

Symulacja nr 4

SYMUL ACJA KREDYT O WA *
Kwota kred. brutto/LTV

240 000 zł / 80%

240 000 zł / 80%

240 000 zł / 80%

240 000 zł / 80%

323 zł

3 420 zł

8 392 zł

400 zł

-

3 000 zł (koszt jednorazowy)

-

-

23 zł (za 1 m-c)

-

192 zł (za 12 m-cy)

-

Ubezp. od utraty pracy

-

-

7 800 zł (za 48 m-cy)

-

Wycena nieruchomości

300 zł

420 zł

400 zł

400 zł

1 342 zł (1. miesiąc)
1 047 zł (kolejne m-ce)

1 154 zł (1. miesiąc)
1 064 zł (kolejne m-ce)

1 055 zł (1. miesiąc)
1 091 zł (kolejne m-ce)

1 699 zł (1. miesiąc)
1 377 zł (kolejne m-ce)

1 024 zł (przez cały kredyt)

1 041 zł (przez cały kredyt)

943 zł (pierwsze 12 m-cy)
1 091 zł (pozostały okres)

1 357 zł (przez cały kredyt)

Koszty początkowe
Prowizja
Ubezp.nieruchomości

Koszty miesięczne
Rata kredytu
Ubezp. pomostowe
Ubezp.nieruchomości

121 zł (do 3. m-ca)

6 zł (do 3. m-ca)

112 zł (do 3. m-ca)

214 zł (do 3. m-ca)

23 zł (do 300. m-ca)

23 zł (do 300. m-ca)

-

20 zł (do 300. m-ca)
108 zł (do 60. m-ca)

Ubezpieczenie na życie
Pakiet ubezpieczeń
Koszt konta osobistego

Koszty okresowe

-

84 zł (do 36. m-ca)

-

174 zł (do 36. m-ca)

-

-

-

0 zł (przez cały kredyt)

0 zł (przez cały kredyt)

0 zł (przez cały kredyt)

0 zł (przez cały kredyt)

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Wartość (jak, do kiedy płatne)

Ubezp. nieruchomości

-

-

192 zł (rocznie, cały kredyt)

-

Koszt karty kredytowej

-

-

0 zł (rocznie, cały kredyt)

-

Całkowite koszty kredytu

80 762 zł

85 518 zł

98 860 zł

180 262 zł

Całkowita kwota do spłaty

320 762 zł

325 518 zł

338 860 zł

420 262 zł

SZ CZ EG Ó Ł Y SYMUL ACJI
Oprocent. rzeczywiste

2.59%

2.72%

3.17%

5.34%

Marża banku

1.85%

1.95%

Przez 12 m-cy:1.1%
Po 12 m-cu:2.37%

4.45%

Stopa referencyjna

0.21%

0.25%

0.25%

0.22%

Oprocent. nominalne

2.06%

2.2%

Przez 12 m-cy: 1.35%
Po 12 m-cu: 2.62%

4.67%

Prowizja
Wcześniejsza spłata kredytu

Przewalutowanie

0 zł / 0%

3 000 zł / 1.25%

0 zł / 0%

0 zł / 0%

Prowizja za wcześniejszą spłatę
wynosi 1% - obowiązuje przez okres
3 lat

Brak opłaty za wcześniejszą spłatę.

Brak prowizji (rekompensaty) w
przypadku całkowitej lub częściowej
spłaty kredytu dla kredytów ze
zmienną stopą oprocentowania.

Prowizja za wcześniejszą całkowitą
spłatę wynosi 2% kwoty kredytu
pozostałego do spłaty w ciągu
pierwszych 3 lat od momentu
uruchomienia kredytu, natomiast
prowizja za wcześniejszą częściową
spłatę 0%.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

DO DAT KO WE PRO DUKT Y

Cross-sell

Warunki oferty cenowej:
ROR + wpływ min 2500 zł +
zgoda na e-korespondencję brak spełnienia warunku
powoduje podwyżkę marży + 0.3
p.p.

Warunki oferty cenowej:
konto i wpływy min. 2000 zł wymagane przez okres 3 lat - w
przypadku rezygnacji (+0,4 p.p.)
ub. na życie - wymagane przez
okres 3 lat - w przypadku
rezygnacji (+0,4 p.p.)

Dodatkowe:
ub. nieruchomości z oferty banku Możliwa obniżka marży:
Wariant 1 /Wariant 2 (- 0,1 p.p.)
ub. nieruchomości w wariancie
Pakiet Premium H1 (-0.6 p.p.) rozszerzonym- wymagane przez
na okres min 3 lat
cały okres kredytowania (-0,05
Pakiet Standardowy (-0.4 p.p.) p.p.). W przypadku rezygnacji lub
na okres min, 3 lat
niespełnienia ww. warunku, bank
Zielona hipoteka (-0.1 p.p.)
zastosuje marżę bez obniżek.
Podpisanie umowy kredytowej w
ciągu 15 dni kalendarzowych
(-0.1 p.p.)

Warunki oferty cenowej:
ub. z grupy II (na 4 lata) dochód w Polsce - w przypadku
rezygnacji w okresie
obowiązywania (+0,5 p.p),
konto osobiste (cały okres
kredytowania) - w przypadku
rezygnacji (+0,1 p.p)
karta kredytowa /ubezpieczenie
na życie (cały okres
kredytowania) - w przypadku
rezygnacji (+0,1 p.p),

Warunki oferty cenowej:
ubezpieczenie na życie wymagane przez okres 5 lat - w
przypadku rezygnacji (marża
standardowa)
konto - wymagane przez cały
okres - w przypadku rezygnacji
(marża standardowa)
wpływ wynagrodzenia lub 2xrata
- wymagane przez okres 5 lat - w
przypadku rezygnacji (marża
standardowa)

W przypadku rezygnacji z ww.
produktów w ciągu pierwszych 12
m-cy, marża 1.1 przestaje
obowiązywać.
Możliwa obniżka marży:
Deklarowane wpływy na
rachunek:
min. 3000 PLN (włącznie)
(-0,15 p.p)
klient posiadający ROR w
banku PKO BP min. 6 m-cy
wraz z regularnymi wpływami
wynagrodzenia (-0.05 p.p)

W przypadku przekształcenia
własnościowego prawa do lokalu
w odrębną własność w ciągu 12
miesięcy od daty uruchomienia
kredytu marża zostanie obniżona
o 2 p.p.

lokalizacja zabezpieczenia :
Warszawa(wszystkie dzielnice)
(- 0.11 p.p.)
lokal poza miastem
stołecznym Warszawa (- 0.05
p.p.)
inna nieruchomość poza
miastem stołecznym
Warszawa - brak zniżki
* w/w obniżki mogą ulegać kumulacji
(sumowaniu) jednak ostateczna
marża nie może być niższa niż 1,3
p.p. *
Konto osobiste

Karta kredytowa

wymagane
0 zł (miesięcznie)

wymagane
0 zł (miesięcznie)

wymagane
0 zł (miesięcznie)

wymagane
0 zł (miesięcznie)

Darmowe konto osobiste. Obsługa
karty(Karta otwarta na dzisiaj) 0 zł
pod warunkiem dokonania 1
transakcji miesięcznie(w przeciwnym
wypadku 3 zł)

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.

0 zł w przypadku rachunku z kartą
debetową. Koszt konta bez karty to
6,90zł. Karta do konta 0zł/mies., gdy
transakcje bezgotówkowe to min.
300zł/mies.,

Ekonto z taryfą standard jest to
bezpłatny rachunek wymagany do
promocji, przy czym co najmniej
jeden kredytobiorca musi posiadać
przez cały okres trwania kredytu.
Dodatkowo konto musi być zasilane
przez okres min. 5 lat
wynagrodzeniem lub w przypadku
innych źródeł dochodu 2x wysokość
raty.

niewymagana

niewymagana

wymagana
0 zł (rocznie)

niewymagana

wliczone (wymagane)
1,5% doliczane do marży

Nieuwzględniono, ponieważ karta
Nieuwzględniono, ponieważ karta
nie jest wymagana lub nie wpływa
nie jest wymagana lub nie wpływa
pozytywnie na warunki tego kredytu. pozytywnie na warunki tego kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezp. nieruchomości

Nieuwzględniono, ponieważ karta
nie jest wymagana lub nie wpływa
Koszt roczny karty wynosi
odpowiednio: 0 zł przy transakcjach pozytywnie na warunki tego kredytu.
miesięcznych o wartości min.600 zł,
30 zł przy transakcjach miesięcznych
min.500 zł lub 60 zł przy
transakcjach miesięcznych poniżej
500 zł.

wliczone (wymagane)
1% doliczane do marży

wliczone (wymagane)
0,05% doliczane do marży

wliczone (wymagane)
0,9% doliczane do marży

Do czasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 1.0 p.p.

Do czasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 0,05 p.p.

Do czasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 0,9 p.p.

wliczone (wymagane dowolne)
0,0075% wartości nieruchomości

wliczone (wymagane dowolne)
0,0096% kwoty kredytu

wliczone (wymagane dowolne)
0,08% kwoty kredytu

wliczone (wymagane dowolne)
0,0065% wartości nieruchomości

(Bank akceptuje ubezpieczenia z
zewnątrz lecz nie obniża to
wówczas marży) Pierwsza rata
składki ubezpieczeniowej płacona
jest przez Klienta: • W dniu
uruchomienia kredytu-jeżeli
Ubezpieczający zawiera umowę
ubezpieczenia jednocześnie z
zawarciem umowy kredytu
Ubezpieczenie nieruchomości od
ognia i innych zdarzeń losowych.
Składka płatna co miesiąc. Składka
miesięczna = SU x 0.0075% (Suma
ubezpieczenia (SU) = wartość
nieruchomości)

W ofercie Banku występuje
ubezpieczenie nieruchomości od
ognia i innych zdarzeń losowych
oferowane we współpracy z TU
Nationale-Nederlanden oraz TU PZU
S.A. do wyboru przez Klienta. Bank
akceptuje ubezpieczenia z zewnątrz

Koszt ub.: 0.08% kwoty kredytu płatne rocznie. Suma ubezp.,
powinna odpowiadać wartości
domu/mieszkania i nie powinna być
niższa niż wartość zaciągniętego
kredytu/pożyczki hipotecznej. Bank
akceptuje ubezpieczenia
zewnętrzne – jeśli zakres ochrony
ubezpieczeniowej spełnia wymogi
banku.

"Mieszkam Bezpiecznie" Ubezpieczenie nieruchomości od
ognia i innych zdarzeń losowych
oferowane przez BRE
Ubezpieczenia. Posiada dwa
warianty: Jeden jest przeznaczony
dla nieruchomości gotowej, drugi dla
nieruchomości w budowie. Bank
akceptuje ubezpieczenia z zewnątrz
Istnieje opcja dodatkowego
ubezpieczenia ruchomości
domowych, OC i Home Assistance. .

Do czasu ustanowienia hipoteki
marża podwyższona jest o 1.5 p.p.

Ubezpieczenie na życie

wliczone w pak. ubezp.

wliczone (wymagane dowolne)
0,035% kwoty pozostałej do spłaty
Do ubezpieczenia przystępuje min.
1 osoba (dowolna).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
zgon Ubezpieczonego. Składka
ubezpieczenia wynosi 0,035%
aktualnego salda kredytu/ów do
spłaty na osobę/na m-c. Wiek klienta
max 50 lat lub kwota kredytu max
700 tys.

Ubezp. od utraty pracy

wliczone w pak. ubezp.

niewliczone
Nieuwzględniono w symulacji,
ponieważ ubezpieczenie nie jest
wymagane

Ub. niskiego wkł. własnego

Pakiet ubezpieczeń

Koszt ub: 0.33276% pierwsza
składka roczna, następnie
0.02773% m-c od salda zadłużenia.
Do ubezp. może przystąpić osoba,
która nie ukończyła 70 l. Ochrona
ubezp. trwa do ukończenia 75 l. W
przypadku gdy do ub. przystępuje 2
kredytobiorców, każdy z nich
ubezpieczony jest na 50%, bez
względu na uzyskiwany dochód. Do
ubezp. nie muszą przystępować
wszyscy kredytobiorcy.

wliczone (wymagane z banku)
3,25% kwoty kredytu
Koszt ub.: 3.25% kwoty kredytu płatne za 4 lata, bez kontynuacji.
Ubezp. dla osób pełnoletnich, do 70
rż. Zakres ubezp grupa I: poważne
zachorowanie, pobyt w szpitalu w
NNW oraz utrata źródła dochodu
wyłącznie dla osób które w ost 18 mcach były zatrudnione lub prowadziły
działalność przez min 12 m-cy.
Zakres ubezp. grupa II: poważne
zachorowanie i pobyt w szpitalu
dostępne dla emerytów, rencistów,
rolnika i małżonka rolnika, osób bez
dochodu oraz pracujących za
granicą zamieszkujących w PL.
wliczone (wymagane z banku)
0,25% doliczane do marży

wliczone (wymagane z banku)
0,045% kwoty pozostałej do spłaty
Ochrona ubezpieczeniowa jest
oferowana na okres 60 miesięcy. Po
upływie tego okresu istnieje
możliwość odnowienia ochrony na
kolejne 60-miesięczne okresy, o ile
w deklaracji przystąpienia do
ubezpieczenia wyrażono na to
zgodę.Suma ubezpieczenia równa
jest saldu zadłużenia z tytuły
kredytu na dzień wystąpienia
Zdarzenia ubezpieczeniowego (o ile
niżej nie wskazano inaczej).
Zakres Ubezpieczenia: śmierć
Ubezpieczonego ( z sumą
ubezpieczenia w wysokości 1 000 zł
), śmierć Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, trwała i
całkowita niezdolność do pracy w
wyniku nieszczęśliwego wypadku
niewliczone
Nieuwzględniono w symulacji,
ponieważ ubezpieczenie nie jest
wymagane

niewliczone (niewymagane)

niewliczone (niewymagane)

Nieuwzględniono w symulacji,
ponieważ ubezpieczenie nie jest
wymagane

Nieuwzględniono w symulacji,
ponieważ ubezpieczenie nie jest
wymagane

wliczone (dobrowolne)
0,0725% kwoty pozostałej do spłaty

niewliczone

niewliczone

niewliczone

Nieuwzględniono w symulacji,
ponieważ ubezpieczenie nie jest
wymagane

Nieuwzględniono w symulacji,
ponieważ ubezpieczenie nie jest
wymagane

Nieuwzględniono w symulacji,
ponieważ ubezpieczenie nie jest
wymagane

Pakiet Premium H1 obejmuje
ubezpieczenie na życie oraz trwałą i
całkowitą niezdolność do pracy.
Dodatkowo: Poważne
zachorowanie, Utrata pracy lub
Pobyt w szpitalu w NNW - osoby
zatrudnione na umowę o pracę lub
stosunek służbowy. Poważne
zachorowanie lub Pobyt w szpitalu
w NNW - osoby nie zatrudnione na
umowę o pracę lub ramach
stosunku służbowego.
Ubezpieczeniem obejmowani są
wszyscy kredytobiorcy. Składka
0.0725% m-cznie pobierana w racie
kredytu.
Wydruk 1/1

niewliczone (dobrowolne)
0,33276% kwoty kredytu
0,02773% kwoty pozostałej do
spłaty

Koszt ub.: + 0.25 p.p. do marży do
czasu spłaty kwoty kredytu
odpowiadającej kwocie
kredytowanego wkładu
finansowego.

niewliczone (niewymagane)
Nieuwzględniono w symulacji,
ponieważ ubezpieczenie nie jest
wymagane

* 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.

