Symulacja ofert kr. gotówkowych z dnia: piątek, 3 maja 2019, godz. 21:50

Doradca: ................................
tel.:
................................
e-mail:
................................
Nazwa oferty

Kwota kredytu: 50 000 PLN

Pocztowy
Kredyt Pocztowy

Eurobank
PO PROSTU TANI KREDYT z
ubezpieczeniem do 30/06/2019

Okres kredytu: 96 m-cy
Pocztowy
Kredyt Pocztowy- Promocja Stałej ceny - do
31.07.2019

Rodzaj rat: równe
Eurobank
PO PROSTU TANI KREDYT bez
ubezpieczenia do 30/06/2019

SYMU L A C JA K R ED YT O WA *
Kwota kred. brutto

57 803 zł

Koszty początkowe

55 601 zł

53 758 zł

53 800 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

skredytowano

skredytowano

skredytowano

skredytowano

Opłata przygotowawcza

-

100 zł (koszt jednorazowy)

-

100 zł (koszt jednorazowy)

Ubezpieczenie nr 1

-

skredytowano

-

-

729 zł (1. miesiąc)
729 zł (kolejne m-ce)

755 zł (1. miesiąc)
755 zł (kolejne m-ce)

757 zł (1. miesiąc)
757 zł (kolejne m-ce)

758 zł (1. miesiąc)
758 zł (kolejne m-ce)

729 zł (przez cały kredyt)

755 zł (przez cały kredyt)

757 zł (przez cały kredyt)

758 zł (przez cały kredyt)

-

-

-

-

12 181 zł

16 879 zł

18 914 zł

18 968 zł

Prowizja

Koszty miesięczne
Rata kredytu
Koszt konta osobistego
Całkowite koszty kredytu
Odsetki

12 181 zł

16 879 zł

18 914 zł

18 968 zł

Prowizja

skredytowano

skredytowano

skredytowano

skredytowano

Opłata przygotowawcza

-

100 zł

-

100 zł

Ubezpieczenie nr 1

-

-

-

-

Ubezpieczenie nr 2

-

-

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

-

-

69 984 zł

72 480 zł

72 672 zł

72 768 zł

Całkowita kwota do spłaty

O F ER T A B A N K U
Uwagi do oferty

Pożyczka gotówkowa może być
przeznaczona na dowolny cel w
tym spłatę zobowiązań w BP i
innych instytucjach - brak limitu
ilości konsolidowanych
zobowiązań
Max. kwota 100 tys - 29-krotność
dochodu netto wnioskodawcy

Oferta z obowiązkowym ubezpieczeniem
podstawowym lub pakietem ubezpieczeń.
Oprocentowanie stałe.

Pożyczka gotówkowa na cel
dowolny z wyłączeniem
konsolidacji zobowiązań w BP
S.A.
Oferta z ubezpieczeniem lub bez.
Grupa scoringowa - 1-12% - pozostali
klienci będą kredytowani na standardowych
warunkach cenowych.
Do 200 tys -max. 29-krotność
dochodu netto wnioskodawcy
* Powyżej 100 tys z wyłączeniem rolników i
działalności gosp (nie dotyczy Wolnych
Zawodów) dla osób poniżej 65 rż.*

Oferta bez ubezpieczeniem lub z
ubezpieczeniem dodatkowym
Oprocentowanie stałe.

Oprocent. rzeczywiste

5.01%

7.11%

8.18%

8.2%

Oprocent. nominalne

4.9%

6.9%

7.9%

7.9%

Marża banku

4.9%

6.9%

7.9%

7.9%

0%

0%

0%

0%

skredytowano / 13.5%

skredytowano / 5.4%

skredytowano / 6.99%

skredytowano / 7.4%

0 zł

100 zł

0 zł

100 zł

zł

zł

zł

zł

Brak opłat

Brak opłat

Brak opłat

Brak opłat

Stopa referencyjna
Prowizja
Opłata przygotowawcza
Opłata operacyjna
Wcześniejsza spłata kredytu
Bez opłat.
Poręczyciel/zabezpieczenie

brak opłat

Bez opłat.

Bank akceptuje następujące
zabezpieczenia pożyczki:
ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie
od utraty pracy lub NW, polisa
zewnętrzna

Bank akceptuje następujące
zabezpieczenia pożyczki:
ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie
od utraty pracy lub NW, polisa
zewnętrzna

Ubezpieczenie wymagane od 65 lat(łącznie
z okresem kredytowania)

Ubezpieczenie wymagane od 65 lat(łącznie
z okresem kredytowania)

brak opłat

D O D A T K O WE PR O D U K T Y
Cross-sell
Konto osobiste

Uwagi do ubezpieczeń

Ubezpieczenie nr 1

niewymagane

niewymagane

niewymagane

niewymagane

Nieuwzględniono, ponieważ konto nie jest
wymagane lub nie wpływa pozytywnie na
warunki tego kredytu.

Nieuwzględniono, ponieważ konto nie jest
wymagane lub nie wpływa pozytywnie na
warunki tego kredytu.

Nieuwzględniono, ponieważ konto nie jest
wymagane lub nie wpływa pozytywnie na
warunki tego kredytu.

Nieuwzględniono, ponieważ konto nie jest
wymagane lub nie wpływa pozytywnie na
warunki tego kredytu.

Ustanowienie zabezp. uzależnione od
przeprowadzonej przez Bank oceny ryzyka
i/lub wieku klienta. Ubezp. wymagane od
65lat(łącznie z okresem kredytowania).
Ubezp. od utraty pracy lub NW - dla klientów
< 65lat zatrudnionych na umowę o
pracę/kontrakt/dział. gosp. Ubezp. na życie
>65lat lub młodszych uzyskujących dochód
ze źródeł innych niż powyższe.
niewliczone (dobrowolne)
0,13% kwoty kredytu
Ubezpieczenie obejmuje śmierć
Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia.
Bank akceptuje polisę z zewnątrz, jeżeli
warunki ubezpieczenia są zgodne z
wymogami Banku.

Ustanowienie zabezp. uzależnione od
przeprowadzonej przez Bank oceny ryzyka
i/lub wieku klienta. Ubezp. wymagane od
65lat(łącznie z okresem kredytowania).
Ubezp. od utraty pracy lub NW - dla klientów
< 65lat zatrudnionych na umowę o
pracę/kontrakt/dział. gosp. Ubezp. na życie
>65lat lub młodszych uzyskujących dochód
ze źródeł innych niż powyższe.
skredytowano (wymagane)
0,047% kwoty i okresu kredytu

niewliczone (dobrowolne)
0,13% kwoty kredytu
Ubezpieczenie obejmuje śmierć
Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia.
Bank akceptuje polisę z zewnątrz, jeżeli
warunki ubezpieczenia są zgodne z
wymogami Banku.

niewliczone (dobrowolne)
0,047% kwoty i okresu kredytu

Ubezpieczenie nr 2

niewliczone (dobrowolne)
0,2% kwoty kredytu
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko utraty pracy
lub NW. Bank akceptuje polisę z zewnątrz,
jeżeli warunki ubezpieczenia są zgodne z
wymogami Banku.

niewliczone (dobrowolne)
0,135% kwoty i okresu kredytu

niewliczone (dobrowolne)
0,2% kwoty kredytu

niewliczone (dobrowolne)
0,135% kwoty i okresu kredytu

Ubezpieczenie obejmuje ryzyko utraty pracy
lub NW. Bank akceptuje polisę z zewnątrz,
jeżeli warunki ubezpieczenia są zgodne z
wymogami Banku.

Wydruk 1/3
* Dokładne warunki kredytowe określa bank po rozpatrzeniu kompletnego wniosku kredytowego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93; z późn. zm.).

Doradca: ................................
tel.:
................................
e-mail:
................................
Nazwa oferty

Symulacja ofert kr. gotówkowych z dnia: piątek, 3 maja 2019, godz. 21:50
Kwota kredytu: 50 000 PLN

ING Bank Śląski
Pożyczka gotówkowa

mBank
Kredyt gotówkowy

Okres kredytu: 96 m-cy
Pekao S.A.
"Pożyczka na II kwartał 2019" do 30/06/2019
r. - nowe pożyczki

Rodzaj rat: równe
Santander
Oferta promocyjna 1

SYMU L A C JA K R ED YT O WA *
Kwota kred. brutto

52 775 zł

Koszty początkowe

54 495 zł

53 191 zł

53 495 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

skredytowano

skredytowano

skredytowano

skredytowano

Opłata przygotowawcza

-

-

-

-

Ubezpieczenie nr 1

-

-

-

-

682 zł (1. miesiąc)
682 zł (kolejne m-ce)

770 zł (1. miesiąc)
770 zł (kolejne m-ce)

779 zł (1. miesiąc)
779 zł (kolejne m-ce)

753 zł (1. miesiąc)
753 zł (kolejne m-ce)

682 zł (przez cały kredyt)

770 zł (przez cały kredyt)

779 zł (przez cały kredyt)

753 zł (przez cały kredyt)

-

-

0 zł (przez cały kredyt)

-

12 697 zł

19 425 zł

21 593 zł

18 793 zł

Prowizja

Koszty miesięczne
Rata kredytu
Koszt konta osobistego
Całkowite koszty kredytu
Odsetki

12 697 zł

19 425 zł

21 593 zł

18 793 zł

Prowizja

skredytowano

skredytowano

skredytowano

skredytowano

Opłata przygotowawcza

-

-

-

-

Ubezpieczenie nr 1

-

-

-

-

Ubezpieczenie nr 2

-

-

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

-

-

65 472 zł

73 920 zł

74 784 zł

72 288 zł

Całkowita kwota do spłaty

O F ER T A B A N K U
Promocja oprocentowania i marży
dla kwot od 20 do 100 tys zł.
Marża 5.55 %, prowizja 5.55 %
(3.55% z ubezpieczeniem) Dostępna
konsolidacja wewnętrzna.

Okres kredytowania pow. 120 m-cy tylko
gdy:
dla kwoty > 30 tys zł
widoczne w BIK zobowiązania spłacane
są terminowo

Oprocent. rzeczywiste

5.69%

8.29%

9.37%

8.17%

Oprocent. nominalne

5.55%

7.99%

8.99%

7.89%

Marża banku

3.76%

6.27%

7.25%

7.89%

Stopa referencyjna

1.79%

1.72%

1.74%

0%

skredytowano / 5.55%

skredytowano / 8.99%

skredytowano / 6%

skredytowano / 6.99%

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

zł

zł

zł

zł

Brak opłat

Brak opłat

Uwagi do oferty

Prowizja
Opłata przygotowawcza
Opłata operacyjna
Wcześniejsza spłata kredytu

Brak opłat
Brak opłaty za wcześniejszą spłatę.

Poręczyciel/zabezpieczenie

Nie wymagane zabezpieczenia. Nie
wymagane poręczenie.

Pożyczka przeznaczona na
dowolny cel, za wyjątkiem finansowania
działalności gospodarczej, zakupu akcji i
instrumentów pochodnych, gier
hazardowych.
Wymagane: wpływ wynagrodzenia na
Jeżeli wnioskodawca ma
rachunek(marża - 1 p.p.), aktywacja aplikacji
ukończone 70 lat, wymagane
PeoPay lub/i Pekao24 i wyrażenie zgody
spełnienie dodatkowych
marketingowej.
warunków:
Do 31.06.2019 maksymalny okres
(gdy jest 1 kredyt.) kwota o którą klient
kredytu 120 m-cy dla: - kwota od
wnioskuje nie przekracza 1x średn.
miesięcznego dochodu Wnioskodawcy z 30 do 150 tys zł - dochód z umowy
o pracę w PL lub
ost. 3 m-cy
(gdy jest 2 kredyt.) jego dochód stanowi renta(kraj/zagranica) lub
emerytura(kraj.zagranica)
nie więcej niż 50% sumy dochodów
branych do zdolności

Brak opłat
Brak opłaty za wcześniejszą spłatę.

Kredyt gotówkowy przeznaczony na
dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z
działalnością gospodarczą (w tym zakup
samochodu) oraz spłatę zobowiązań
finansowych (konsolidację). Wysokość
kredytu nie może przekroczyć 30 - krotności
dochodu Klienta.
Z kwoty kredytu finansowane są: *
koszty około kredytowe z tytułu prowizji *
koszty z tytułu składek ubezpieczenia
(maksymalnie do 230 000 zł).
* Stała stopa oprocentowania * dla okresu
kredytowania do 24 miesięcy * Zmienna
stopa oprocentowania* dla kredytu powyżej
24 miesięcy
* Brak dodatkowych opłat w postaci opłaty
przygotowawczej oraz obowiązkowych
ubezpieczeń *

Brak opłaty.

D O D A T K O WE PR O D U K T Y
Cross-sell
Konto osobiste

Uwagi do ubezpieczeń

Ubezpieczenie nr 1

niewymagane

niewymagane

Nieuwzględniono, ponieważ konto nie jest
wymagane lub nie wpływa pozytywnie na
warunki tego kredytu.

Nieuwzględniono, ponieważ konto nie jest
wymagane lub nie wpływa pozytywnie na
warunki tego kredytu.

Ubezpieczenie dostępne dla
pożyczek do kwoty 100 tyś zł
brutto.
niewliczone (dobrowolne)
0,28% kwoty kredytu
Pakiet ubezpieczeń zapewniający spłatę
pożyczki na wypadek śmierci, utraty
dochodów lub niezdolności do pracy.
Stawka za ubezpieczenie wynosi 0,28% od
kwoty kredytu brutto, zarówno dla opcji Silver
Plus lub Gold Plus.

wymagane
Eurokonto 0 zł (miesięcznie)

niewymagane

Nieuwzględniono, ponieważ konto nie jest
wymagane lub nie wpływa pozytywnie na
Eurokonto Mobilne - koszt 5,99zł lub
Eurokonto Aktywne - koszt 9,99zł do wyboru. warunki tego kredytu.
W przypadku wpływu na rachunek
wynagrodzenia lub innych regularnych
zasileń na kwotę jednorazowo min. 500zł w
danym miesiącu (z wyłączeniem wpłat
gotówkowych), w następnym miesiącu opłata
wyniesie 0zł. Wymagana karta debetowa koszt 3,99zł - przy 4 transakcjach
bezgotówkowych miesięcznie opłata
wyniesie 0zł
Brak uwag

brak ubezpieczenia
Nieuwzględniono w symulacji, ponieważ
ubezpieczenie nie jest wymagane

niewliczone (dobrowolne)
0,34% kwoty kredytu

brak ubezpieczenia

Nieuwzględniono w symulacji, ponieważ
Ubezpieczenie wymagane dla klienta, który ubezpieczenie nie jest wymagane
w dniu spłaty kredytu przkroczy 70 lat (wiek +
okres kredytu). Zakres ochrony
ubezpieczeniowej CPI obejmuje trzy pakiety:
podstawowy "Życie", rozszerzony "Życie
Plus" oraz "Majątek + Życie".
Koszt ubezpieczenia dla 1 os.

Ubezpieczenie nr 2

brak ubezpieczenia

brak ubezpieczenia

brak ubezpieczenia

brak ubezpieczenia

Nieuwzględniono w symulacji, ponieważ
ubezpieczenie nie jest wymagane

Nieuwzględniono w symulacji, ponieważ
ubezpieczenie nie jest wymagane

Nieuwzględniono w symulacji, ponieważ
ubezpieczenie nie jest wymagane

Nieuwzględniono w symulacji, ponieważ
ubezpieczenie nie jest wymagane

Wydruk 2/3
* Dokładne warunki kredytowe określa bank po rozpatrzeniu kompletnego wniosku kredytowego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93; z późn. zm.).

Doradca: ................................
tel.:
................................
e-mail:
................................
Nazwa oferty

Symulacja ofert kr. gotówkowych z dnia: piątek, 3 maja 2019, godz. 21:50
Kwota kredytu: 50 000 PLN
Santander
Oferta promocyjna 2

Okres kredytu: 96 m-cy

Alior bank
Oferta Optymalna

Rodzaj rat: równe

mBank
Kredyt gotówkowy - Promocja "Obniżamy prowizję" do
11.06.2019

SYMU L A C JA K R ED YT O WA *
Kwota kred. brutto

52 995 zł

Koszty początkowe

63 283 zł

52 495 zł

0 zł

0 zł

0 zł

skredytowano

skredytowano

skredytowano

Opłata przygotowawcza

-

-

-

Ubezpieczenie nr 1

-

-

-

749 zł (1. miesiąc)
749 zł (kolejne m-ce)

894 zł (1. miesiąc)
894 zł (kolejne m-ce)

796 zł (1. miesiąc)
796 zł (kolejne m-ce)

749 zł (przez cały kredyt)

894 zł (przez cały kredyt)

796 zł (przez cały kredyt)

-

-

-

18 909 zł

22 541 zł

23 921 zł

Prowizja

Koszty miesięczne
Rata kredytu
Koszt konta osobistego
Całkowite koszty kredytu
Odsetki

18 909 zł

22 541 zł

23 921 zł

Prowizja

skredytowano

skredytowano

skredytowano

Opłata przygotowawcza

-

-

-

Ubezpieczenie nr 1

-

-

-

Ubezpieczenie nr 2

-

-

-

Koszt konta osobistego

-

-

-

71 904 zł

85 824 zł

76 416 zł

Całkowita kwota do spłaty

O F ER T A B A N K U
Kredyt gotówkowy przeznaczony na dowolny cel
konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą
(w tym zakup samochodu) oraz spłatę zobowiązań
finansowych (konsolidację). Wysokość kredytu nie może
przekroczyć 30 - krotności dochodu Klienta.
Z kwoty kredytu finansowane są: * koszty około
kredytowe z tytułu prowizji * koszty z tytułu składek
ubezpieczenia (maksymalnie do 230 000 zł).
* Stała stopa oprocentowania * dla okresu kredytowania
do 24 miesięcy * Zmienna stopa oprocentowania* dla
kredytu powyżej 24 miesięcy
* Brak dodatkowych opłat w postaci opłaty
przygotowawczej oraz obowiązkowych ubezpieczeń *

Wymagane: dochód każdego z wnioskodawców min.
500 zł.
Max. kwota pożyczki może zostać podwyższa na
odstępstwo.
Max. okres kredytowania 120 m-cy, możliwość
wydłużenia do 144 m-cy w przypadku dochodu na
czas nieokreślony: umowa o pracę,
mianowanie,powołanie,emerytura,świadczenie
przedemerytalne, renta oraz w zawodzie „medycyna
– lekarz" (dz. gosp). Wymagane jest również
posiadanie min. 1 aktywnego od 6 m-cy
zobowiązania kredytowego (brak zaległości i
opóźnień)

Oprocent. rzeczywiste

8.29%

8.28%

10.45%

Oprocent. nominalne

7.99%

7.99%

9.99%

Marża banku

7.99%

7.99%

8.27%

0%

0%

1.72%

skredytowano / 5.99%

skredytowano / 20.99%

skredytowano / 4.99%

0 zł

0 zł

0 zł

zł

zł

Brak opłat

Brak opłat

Uwagi do oferty

Stopa referencyjna
Prowizja
Opłata przygotowawcza
Opłata operacyjna
Wcześniejsza spłata kredytu

brak opłat

Promocja jest dedykowana dla Klientów,
którzy w dniu składania wniosku o kredyt
gotówkowy nie posiadali i nie posiadają
obecnie kredytu gotówkowego w mBanku.
Okres kredytowania pow. 120 m-c:
dla kwoty > 30 tys zł
widoczne w BIK zobowiązania spłacane są
terminowo
Jeżeli wnioskodawca ma ukończone 70 lat,
wymagane spełnienie dodatkowych
warunków:
(gdy jest 1 kredyt.) kwota o którą klient wnioskuje nie
przekracza 1x średn. miesięcznego dochodu
Wnioskodawcy z ost. 3 m-cy
(gdy jest 2 kredyt.) jego dochód stanowi nie więcej
niż 50% sumy dochodów branych do zdolności

zł
Brak opłat
Brak opłaty za wcześniejszą spłatę.

Poręczyciel/zabezpieczenie

D O D A T K O WE PR O D U K T Y
Cross-sell
Konto osobiste

niewymagane

niewymagane

niewymagane

Nieuwzględniono, ponieważ konto nie jest wymagane
lub nie wpływa pozytywnie na warunki tego kredytu.

Nieuwzględniono, ponieważ konto nie jest wymagane
lub nie wpływa pozytywnie na warunki tego kredytu.

Nieuwzględniono, ponieważ konto nie jest wymagane
lub nie wpływa pozytywnie na warunki tego kredytu.

Uwagi do ubezpieczeń
Ubezpieczenie nr 1

Ubezpieczenie nr 2

brak uwag.
brak ubezpieczenia

brak ubezpieczenia

brak ubezpieczenia

Nieuwzględniono w symulacji, ponieważ ubezpieczenie
nie jest wymagane

Nieuwzględniono w symulacji, ponieważ ubezpieczenie
nie jest wymagane

Nieuwzględniono w symulacji, ponieważ ubezpieczenie
nie jest wymagane

brak ubezpieczenia

brak ubezpieczenia

brak ubezpieczenia

Nieuwzględniono w symulacji, ponieważ ubezpieczenie
nie jest wymagane

Nieuwzględniono w symulacji, ponieważ ubezpieczenie
nie jest wymagane

Nieuwzględniono w symulacji, ponieważ ubezpieczenie
nie jest wymagane

Wydruk 3/3
* Dokładne warunki kredytowe określa bank po rozpatrzeniu kompletnego wniosku kredytowego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93; z późn. zm.).

