
Poz. Nazwa	  banku
Całkowita	  kwota	  do	  

zapłaty	  przez	  konsumenta
Miesięczna	  rata	  w	  zł

Oprocentowanie	  
nominalne

Prowizja

1 T-‐Mobile	  Usługi	  Bankowe 10	  993	  zł 458,04	  zł 4,40% 4,79%

2 eurobank 11	  075	  zł 461,45	  zł 10,00% 0,00%

3 Getin	  Bank 11	  303	  zł 470,97	  zł 5,90% 5,99%

4 Meritum	  Bank	  ICB 11	  304	  zł 470,99	  zł 9,90% 0,00%

5 Bank	  BPH 11	  382	  zł 474,26	  zł 6,90% 5,90%

6 Bank	  BGŻ	  BNP	  Paribas	  1) 11	  535	  zł 480,63	  zł 10,00% 2,99%	  (302,30zł)

7 BOŚ	  Bank 11	  605	  zł 483,54	  zł 7,00% 6,00%

8 Raiffeisen	  Polbank 11	  625	  zł 484,39	  zł 9,99% 5,00%

9 Bank	  Pekao	  SA 11	  782	  zł 490,90	  zł 10,00% 6,00%

10 mBank 11	  848	  zł 493,65	  zł 7,69% 9,49%

11 Bank	  BGŻ	  BNP	  Paribas	  2) 11	  873	  zł 461,40	  zł 9,99% 7,99%

12 Bank	  Millennium 12	  073	  zł 461,40	  zł 9,99% 9,99%

13 PKO	  Bank	  Polski 12	  108	  zł 504,50	  zł 9,49% 8,99%

14 Citi	  Handlowy 12	  121	  zł 505,00	  zł 9,95% 3,00%

15 Plus	  Bank 12	  148	  zł 506,15	  zł 9,25% 9,50%

16 ING	  Bank	  Śląski 12	  189	  zł 485,93	  zł 10,00% 5,00%

17 Credit	  Agricole	  Bank	  Polska 12	  281	  zł 511,70	  zł 9,99% 10,90%

18 Bank	  Zachodni	  WBK 12	  323	  zł 514,66	  zł 10,00% 9,99%

19 Bank	  Pocztowy 12	  500	  zł 576,81	  zł 10,00% 20,00%

Założenia:	  Kwota	  kredytu	  10	  000	  zł	  "na	  rękę",	  okres	  kredytowania	  24	  miesiące.	  Raty	  równe.	  Klient:	  rodzina	  2+1	  z	  miesięcznymi	  dochodami	  netto	  w	  
wysokości	  4	  404	  zł	  uzyskiwanymi	  z	  umowy	  o	  pracę	  zawartej	  na	  czas	  nieokreślony.	  Klient	  zewnętrzny	  (nie	  posiada	  konta	  osobistego	  w	  danym	  banku	  i	  
nie	  chce	  go	  zakładać).	  W	  zestawieniu	  zostały	  ujęte	  banki,	  które	  odesłały	  wypełnione	  ankiety	  do	  12	  maja	  2015	  r.

1)	  Oferta	  dostępna	  tylko	  w	  sieci	  oddziałów	  oznaczonych	  logo	  dawnego	  BNP	  Paribas	  Banku	  Polska
2)	  Oferta	  dostępna	  tylko	  w	  sieci	  oddziałów	  oznaczonych	  logo	  Banku	  BGŻ

Ranking	  kredytów	  gotówkowych	  -‐	  maj	  2015	  (klient	  zewnętrzny)


