
Symulacja ofert kredytów hipotecznych 
z dnia: 2023-02-06 22:58:26
Paulina Karczmarczyk tel: 507475152, 
E-mail: paulina.karczmarczyk@grupaang.pl

Kwota Kredytu: 500 000 PLN
Wartość zabezpieczenia: 625 000 PLN
Waluta: PLN
Wkład własny: 125 000 PLN
Okres Kredytowania: 300 m-cy

Nazwa banku PKO BP Bank Polskiej Spółdzielczości Alior Bank

Nazwa oferty Pakiet Własny Kąt - obowiązuje do 31.03.2023 "MÓJ DOM" Intensywnie Zielona edycja 2022 (Wariant 
podst. + 3) - obowiązuje do 31.03.2023

Lekki Start - obowiązuje do odwołania

SYMULACJA KREDYTOWA

Kwota Kredytu 500 000 PLN 500 000 PLN 500 000 PLN

Kwota kredytu brutto
LTV

500 000 PLN
80%

500 000 PLN
80%

500 000 PLN
80%

Okres Kredytowania 300 m-cy 300 m-cy 300 m-cy

Prowizja 0% 0% 0%

Marża 1.67% 1.77% 1.8%

Oprocentowanie 
Nominalne

8.66%
Marża 1.67% + WIBOR6M 6.99 %

8.69%
Marża 1.77% + WIBOR3M 6.92 %

8.72%
Marża 1.8% + WIBOR3M 6.92 %

Rodzaj Rat Równe Równe Równe

Rata przejściowa 3 888,94 PLN 4 090,36 PLN 3 508,42 PLN

Rata docelowa 4 075,56 PLN 4 090,36 PLN 4 084,70 PLN

Koszty miesięczne Miesiące: 1 - 12
Łączny koszt: 3 888,94 PLN
Rata kapitałowo odsetkowa: 3 888,94 PLN
Ubezpieczenie nieruchomości (co 12 m-cy): 400 PLN
Karta Kredytowa (co 12 m-cy): 60 PLN

Miesiące: 1 - 300
Łączny koszt: 4 107,36 PLN
Rata kapitałowo odsetkowa: 4 090,36 PLN
Ubezpieczenie nieruchomości (co 12 m-cy): 687,50 PLN
Konto: 17 PLN
Karta Kredytowa (co 12 m-cy): 150 PLN

Miesiące: 1 - 12
Łączny koszt: 3 508,42 PLN
Rata kapitałowo odsetkowa: 3 508,42 PLN
Ubezpieczenie nieruchomości (co 12 m-cy): 531,25 PLN

Miesiące: 13 - 300
Łączny koszt: 4 075,56 PLN
Rata kapitałowo odsetkowa: 4 075,56 PLN
Ubezpieczenie nieruchomości (co 12 m-cy): 400 PLN
Karta Kredytowa (co 12 m-cy): 60 PLN

Miesiące: 13 - 300
Łączny koszt: 4 084,70 PLN
Rata kapitałowo odsetkowa: 4 084,70 PLN
Ubezpieczenie nieruchomości (co 12 m-cy): 531,25 PLN

Całkowite koszty kredytu 748 578,60 PLN 753 644,26 PLN 757 276,65 PLN

Składowe koszty kredytu Koszt wyceny: 400 PLN
Ub. od utraty pracy: 16 250 PLN
Ub. nieruchomości: 10 000 PLN

Karta Kredytowa: 1 500 PLN
Kwota odsetek: 720 428,60 PLN

Koszt wyceny: 500 PLN
Ub. nieruchomości: 17 187,50 PLN

Konto: 5 100 PLN
Karta Kredytowa: 3 750 PLN

Kwota odsetek: 727 106,76 PLN

Koszt wyceny: 500 PLN
Ub. na życie: 25 000 PLN

Ub. nieruchomości: 13 281,25 PLN
Kwota odsetek: 718 495,40 PLN

Całkowita kwota do spłaty 1 248 578,60 PLN 1 253 644,26 PLN 1 257 276,65 PLN

Koszty początkowe 16 650 PLN 500 PLN 25 500 PLN

Lista kosztów 
początkowych

Koszty niekredytowane:
Wycena: 400 PLN

Ubezpieczenie od utraty pracy: 16 250 PLN

Koszty niekredytowane:
Wycena: 500 PLN

Koszty niekredytowane:
Wycena: 500 PLN

Ubezpieczenie na życie: 25 000 PLN

Okres karencji 0 m-cy 0 m-cy 0 m-cy

Uwagi Marża w pierwszych 12 miesiącach wynosi 1,1 p.p.. Marża w pierwszych 12 miesiącach wynosi 0 p.p..

DODATKOWE KOSZTY KREDYTOWANIA

Wycena nieruchomości 400 PLN (Wycena bankowa) 500 PLN (Operat klienta) 500 PLN (Operat klienta)

Komentarz do wyceny Bank nie akceptuje zewnętrznych operatów. Wycena musi być aktualna tj. nie starsza niż 12 miesięcy. Bank wymaga przedstawienia operatu szacunkowego 
nieruchomości wykonanego przez rzeczoznawcę 

majątkowego na zlecenie Klienta. Ważność operatu 
szacunkowego wynosi 12 miesięcy od daty 

sporządzenia. Powyżej 12 miesięcy jednak nie dłużej niż 
do 24 miesięcy wstecz możliwe jest przedłożenie 

aktualizacji operatu szacunkowego.

PRODUKTY DODATKOWE

Ub. na życie (opcjonalne) Brak - konieczność zawarcia karty 
kredytowej

- (wymagane) Ubezpieczenie na życie

Koszt:
25 000 PLN

5% od kwoty kredytu brutto wymagane przez 60 m-ce, 
płatne jednorazowo

Opis:
Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU S.A. 

obejmujące zgon kredytobiorcy oraz niezdolność do 
samodzielnej egzystencji w wyniku choroby lub 

nieszczęśliwego wypadku. Pierwszy okres ubezpieczenia 
wynosi 5 lat (60 miesięcy), następnie umowa odnawia 
się automatycznie na roczne okresy ubezpieczenia z 

miesięcznymi składkami.

Ub. od utraty pracy (wymagane) ubezpieczenie od utraty pracy

Koszt:
16 250 PLN

3.25% od kwoty kredytu brutto wymagane przez 48 m-ce, 
płatne jednorazowo

Opis:
Zakres ochrony Klienta: 

• Utrata źródła 
• Inwalidztwo następstwie nieszczęśliwego wypadku

• Leczenie szpitalne

- -
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Nazwa banku PKO BP Bank Polskiej Spółdzielczości Alior Bank

Ub. nieruchomości (opcjonalne) Ubezpieczenie nieruchomości za 
pośrednictwem Banku

Koszt:
10 000 PLN

0.08% od kwoty kredytu wymagane przez cały okres 
kredytowania, płatne co 12 m-ce

(wymagane) Ubezpieczenie nieruchomości

Koszt:
17 187,50 PLN

0.11% od kwoty wartości nieruchomości wymagane 
przez cały okres kredytowania, płatne co 12 m-ce

Opis:
Ubezpieczenie Nieruchomości zakupione za 

pośrednictwem Banku.
Stawka 0,11% wartości nieruchomości rocznie jest 
szacowaną średnią stawką ubezpieczenia. Finalna 

stawka ubezpieczenia (zależna m. in. od szczegółowego 
zakresu ubezpieczeni oraz rodzaju i położenia 

nieruchomości) będzie możliwa do wyliczenia w 
momencie zawierania umowy ubezpieczenia.

Bank wymaga kontynuowania ubezpieczenia w całym 
okresie kredytowania.

(opcjonalne) Pakiet Podstawowy

Koszt:
13 281,25 PLN

0.085% od kwoty wartości nieruchomości wymagane 
przez cały okres kredytowania, płatne co 12 m-ce

Opis:
Pakiet podstawowy: - ubezpieczenie budynków i lokali, - 

assistance dom.

Ub. inne (np. pakiety) - - -

Ub. pomostowe - - -

Ub. niskiego wkładu 
własnego

(wymagane) Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Opis:
Bank podwyższa marżę/oprocentowanie do czasu aż 
saldo kredytu nie obniży się do poziomu poniżej 80% 

wartości nieruchomości.

(wymagane) Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Opis:
Bank podwyższa marżę do czasu do kiedy saldo kredytu 

przekracza 80% wartości nieruchomości.

-

Konto (wymagane) ROR - deklarowany wpływ min. 3000 PLN

Zysk:
-14 235,20 PLN

Obniżenie marży o 0.15%

(wymagane) VIPKonto

Koszt:
5 100 PLN

Opłata 17 zł, płatna co 1 m-cy przez cały okres 
kredytowania

Opis:
VIPKonto wraz z dostępem do bankowości 

elektronicznej oraz kartą debetową (w całym okresie 
kredytowania).

0 zł za prowadzenie konta jeżeli w miesiącu 
poprzedzającym naliczenie opłaty Klient przeleje w 

sumie środki w kwocie co najmniej 10 tys. zł (nie dotyczy 
to przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami 

własnymi, uznań konta ze zwrotów z depozytów, lokaty 
nocnej, kapitalizacji odsetek oraz wypłat kredytów), w 

innym przypadku opłata wynosi 17 zł

(wymagane) ROR z wpływami wynagrodzenia

Opis:
Klient będzie posiadał rachunek/rachunek płatniczy oraz 
kartę debetową w Alior Banku i dostęp do Bankowości 
Mobilnej (dotyczy wszystkich kredytobiorców), zapewni 

comiesięczny wpływ całości wynagrodzenia na rachunek 
oraz w każdym miesiącu wykona transakcje płatnicze 

(karta/ BLIKI) na łączą kwotę min.300 zł.

Karta Kredytowa (wymagane) Karta kredytowa

Koszt:
1 500 PLN

Opłata 60 zł, płatna co 12 m-cy przez cały okres 
kredytowania

Opis:
Roczna opłata za obsługę "Przejrzystej karty kredytowej" 

PKO BP wynosi 0,00 zł – gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę min. 600,00 zł  LUB 30,00 

zł – gdy średnio w miesiącu dokonano transakcji na 
kwotę min. 500 zł LUB 60,00 - w pozostałych 

przypadkach

(wymagane) WORLD Mastercard

Koszt:
3 750 PLN

Opłata 150 zł, płatna co 12 m-cy przez cały okres 
kredytowania

Opis:
Karta kredytowa WORLD MasterCard dla każdego z 
Kredytobiorców Umowy Kredytu Mój Dom w całym 

okresie
kredytowania min. 2.500 PLN (nie mniej niż dwie karty 
kredytowe w przypadku co najmniej 2 kredytobiorców).

Obsługa karty kredytowej 150 zł rocznie - opłata 
pobierana, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji 

bezgotówkowych i wypłat gotówki obciążających 
rachunek karty wyniosła mniej niż 25 000 zł (zgodnie z 

TOiP).

-

Inne (opcjonalne) Lokalizacja nieruchomości - inne nier. poza 
Warszawą

Zysk:
-4 761,33 PLN

Obniżenie marży o 0.05%

Opis:
Inne nieruchomości poza miastem stołecznym 

Warszawa.

- -

POZOSTAŁE

RRSO 10.09% 9.44% 10.54%

Zasady wcześniejszej 
spłaty kredytu*

Brak opłat dla częściowej / całkowitej spłaty kredytu 
przez cały okres kredytowania.

Prowizja za wcześniejszą częściową/całkowitą spłatę 
3,0% od kwoty przedterminowej spłaty - przez pierwsze 3 
lata od dnia zawarcia umowy kredytu/pożyczki. Po tym 

okresie spłata jest bezpłatna.

Prowizja za wcześniejszą częściową/całkowitą spłatę 
3,0% od kwoty przedterminowej spłaty, min. 100 zł - 

przez pierwsze 3 lata od momentu wypłaty kredytu. Po 
tym okresie spłata jest bezpłatna.

Opis Obowiązuje od 01.01.2023r. do 31.03.2023r. Obowiązuje od 01.12.2022r. do 31.03.2023r. Cel związany z nabyciem domu lub lokalu mieszkalnego 
(wraz z miejscem postojowym/parkingowym, garażem o 
ile dotyczy) lub wykończeniem/wyremontowaniem tego 
domu lub lokalu mieszkalnego - w którym dom lub lokal 
mieszkalny, o których mowa powyżej, są przedmiotem 

kredytowania.

Klient musi spełnić łącznie wymogi x-sellu:
- będzie posiadał rachunek/rachunek płatniczy oraz kartę 

debetową w Alior Banku,
- zapewni comiesięczny wpływ całości wynagrodzenia na 

w/w rachunek,
- w każdym miesiącu wykona transakcje płatnicze (karta/ 

BLIKI) na łączą kwotę min.300 zł.,
- będzie posiadał dostęp do Bankowości Mobilnej 

Obowiązuje od 21.10.2022

Komentarz Dochód 2-osobowego gospodarstwa domowego 
wymagany do posiadania zdolności kredytowej na 

wskazaną kwotę: 9 500 zł (maksymalna zdolność: 517 
950 zł)

Dochód 2-osobowego gospodarstwa domowego 
wymagany do posiadania zdolności kredytowej na 

wskazaną kwotę: 11 250 zł (maksymalna zdolność: 509 
350 zł)

Dochód 2-osobowego gospodarstwa domowego 
wymagany do posiadania zdolności kredytowej na 

wskazaną kwotę: 10 000 zł (maksymalna zdolność: 500 
664,58 zł)
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Notatka: Ranking (luty 2023)

* Zgodnie z art. 40 ust 2 i 3 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową kredytodawca może 
pobierać rekompensatę wyłącznie,gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, a wysokość tej rekompensaty nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby 
naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty, ani większa niż 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Jego celem jest zwrócenie uwagi konsumenta na parametry poszczególnych ofert kredytowych, które 
mają charakter szacunkowy. Zawiera informacje dodatkowe, o których mowa w art.12 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej: ustawa o kredycie hipotecznym). Ostateczne warunki 
kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami 
poszczególnych kredytodawców.

Grupa ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia) z siedzibą w Warszawie jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i 
agentami. Grupa ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia) jest umocowana do wykonywania czynności faktycznych związanych z pośrednictwem kredytowym w zakresie wynikającym z zawartych z kredytodawcami umów agencyjnych. Aktualna lista 
kredytodawców dostępna jest u agentów Grupy ANG S.A.
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