Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia: czwartek, 14 sierpnia 2014
Andrzej Żurawik
tel. 502105805
andrzej.zurawik@kreatorkredytow.pl
Nazwa oferty Oferta nr 1

Maks. zdolność kredytowa
Koszty początkowe

Kwota kredytu: 300 000 PLN
Wartość zabezpieczenia: 350 000 PLN

Oferta nr 2

689 624 zł

Wkład własny: 50 000 PLN
Okres kredytu: 30 lat

Oferta nr 3

651 416 zł

Waluta: PLN
Rodzaj rat: równe

Oferta nr 4

375 655 zł

30 685 zł

1 336 zł

621 zł

648 zł

Wartość (za jaki okres)

Wartość (za jaki okres)

Wartość (za jaki okres)

Wartość (za jaki okres)

skredytowano

skredytowano

skredytowano

-

-

879 zł (za jednorazowo)

-

-

285 zł (za 12 m-cy)

305 zł (za 12 m-cy)

350 zł (za 12 m-cy)

248 zł (za 12 m-cy)

Ubezpieczenie na życie

30 000 zł (za 60 m-cy)

15 zł (za 1 m-c)

-

-

Wycena nieruchomości

400 zł

137 zł

271 zł

400 zł

Nazwa kosztu
Prowizja
Ub. niskiego wkł.
własnego
Ubezp.nieruchomości

Koszty miesięczne

Nazwa kosztu
Rata kredytu

1 861 zł (1. miesiąc)

1 761 zł (1. miesiąc)

1 855 zł (1. miesiąc)

1 658 zł (1. miesiąc)

1 488 zł (kolejne m-ce)

1 574 zł (kolejne m-ce)

1 576 zł (kolejne m-ce)

1 599 zł (kolejne m-ce)

Wartość (do kiedy płatna)

Wartość (do kiedy płatna)

Wartość (do kiedy płatna)

Wartość (do kiedy płatna)
1 440 zł (pierwsze 12 m-cy)

1 488 zł (przez cały kredyt)

1 559 zł (przez cały kredyt)

1 558 zł (przez cały kredyt)

373 zł (do 3. m-ca)

187 zł (do 3. m-ca)

168 zł (do 3. m-ca)

171 zł (do 3. m-ca)

Ub. niskiego wkł.

-

-

111 zł (do 59. m-ca)

47 zł (do 67. m-ca)

Ubezpieczeniewłasnego
na życie

-

15 zł (do 360. m-ca)

-

-

Ubezpieczenie spłaty

-

-

-

-

0 zł (przez cały kredyt)

0 zł (przez cały kredyt)

18 zł (przez cały kredyt)

0 zł (przez cały kredyt)

Wartość (jak i do kiedy płatne)

Wartość (jak i do kiedy płatne)

Wartość (jak i do kiedy płatne)

Wartość (jak i do kiedy płatne)

Ubezp. nieruchomości

285 zł (rocznie, cały kredyt)

305 zł (rocznie, cały kredyt)

350 zł (rocznie, cały kredyt)

248 zł (rocznie, cały kredyt)

Koszt karty kredytowej

-

-

-

0 zł (rocznie, cały kredyt)

Ubezp. pomostowe

Koszt konta osobistego

1 599 zł (pozostały okres)

Koszty okresowe
Nazwa kosztu

Całkowite koszty kredytu

275 749 zł

272 132 zł

279 073 zł

275 045 zł

Suma przez cały kredyt

Suma przez cały kredyt

Suma przez cały kredyt

Suma przez cały kredyt

Odsetki

235 680 zł

255 990 zł

254 880 zł

263 590 zł

Prowizja

skredytowano

skredytowano

skredytowano

-

1 119 zł

561 zł

504 zł

513 zł

-

879 zł

6 438 zł

3 102 zł

8 550 zł

9 150 zł

10 500 zł

7 440 zł

30 000 zł

5 415 zł

-

-

Ubezpieczenie spłaty

-

-

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

6 480 zł

-

Koszt karty kredytowej

-

-

-

-

Wycena nieruchomości

400 zł

137 zł

271 zł

400 zł

Kwota kredytu brutto

300 000 zł

305 250 zł

306 000 zł

310 078 zł

Całkowita kwota do spłaty

575 749 zł

577 382 zł

585 073 zł

585 123 zł

5.38%

4.71%

4.66%

4.77%

Nazwa kosztu

Ubezp. pomostowe
Ub. niskiego wkł.
własnego
Ubezp.nieruchomości
Ubezpieczenie na życie

Oferta banku
Oprocent. rzeczywiste

Marża banku

1.89%

1.85%

4.32%

4.57%

4.54%

4.62%

skredytowano

skredytowano

skredytowano

0 zł / 0%

Oprocent. nominalne
Prowizja
Wycena nieruchomości
Kwota na dowolny cel
Wcześniejsza spłata kred.

Przez 12 m-cy: 1.1%

1.65%

Po 12 m-cu: 1.98%

400 zł

137 zł

271 zł

400 zł

0zł / 0%

0zł / 0%

90 000zł / 30%

75 000zł / 25%

2.5% od kwoty przedterminowej spłaty, min.

W przypadku wcześniejszej częściowej

2% min. 100 zł w okresie pierwszych 5 lat

Całkowita spłata kredytu 2% od kwoty spłaty

100 zł (przed upływem 3 lat od daty wypłaty

spłaty kredytu, gdy łączna kwota

kredytowania, później za darmo.

nie mniej niż 200 zł, częściowa spłata 1,5%

kredytu).

wcześniejszych spłat (nie wynikających z

w ciągu trzech pierwszych lat spłaty

harmonogramu) w danym roku kredytowania

kredytu.Standardowo bank zmniejsza ratę

nie przekracza 10% kwoty udzielonego

kredytu. W przypadku złożenia dyspozycji o

kredytu - brak opłat. Prowizja za

skrócenie okresu spłaty kredytu bank

wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu i

naliczy opłatę 0,5% od aktualnego

częściową, gdy łączna kwota

zadłużenia, nie mniej niż 300 zł.

wcześniejszych spłat (nie wynikających z
harmonogramu) w danym roku kredytowania
przekracza 10% kwoty udzielonego kredytu
wynosi 2,00% min 200,00 zł. Prowizja
pobierana jest od całej kwoty podlegającej

