
Poz. Nazwa	  banku
Całkowita	  kwota	  do	  

zapłaty	  przez	  
konsumenta

Miesięczna	  rata	  w	  zł
Oprocentowanie	  

nominalne Prowizja

1 Toyota	  Bank 17	  154	  zł 476,51	  zł 8,93% 0,00%

2 eurobank 17	  355	  zł 482,09	  zł 2,50% 10,20%

3 Raiffeisen	  Polbank 17	  764	  zł 493,43	  zł 7,99% 5,00%

4 Getin	  Bank 18	  001	  zł 500,03	  zł 7,49% 6,7%

5 Bank	  Pekao	  SA 18	  066	  zł 501,22	  zł 8,88% 5,00%

6 Bank	  Millennium 18	  156	  zł 473,51	  zł 8,50% 7,40%

7 PKO	  Bank	  Polski 18	  523	  zł 514,54	  zł 6,99% 9,99%

8 Bank	  BGŻ	  BNP	  Paribas	  1) 18	  614	  zł 517,07	  zł 9,99% 4,99%

9 Bank	  BGŻ	  BNP	  Paribas	  2)	   18	  620	  zł 483,94	  zł 9,99% 7,99%

10 Citi	  Handlowy	   18	  634	  zł 518,00	  zł 4,98% 8,50%

11 BOŚ	  Bank 18	  644	  zł 517,89	  zł 10,00% 7,00%

12 T-‐Mobile	  Usługi	  Bankowe 18	  728	  zł 520,98	  zł 8,39% 2,79%

13 Credit	  Agricole	  Bank	  Polska 18	  741	  zł 520,59	  zł 9,99% 10,90%

14 ING	  Bank	  Śląski 18	  780	  zł 504,32	  zł 10,00% 4,00%

15 Meritum	  Bank	  ICB 19	  135	  zł 531,51	  zł 9,40% 8,00%

16 Bank	  BPH 19	  165	  zł 532,37	  zł 9,90% 9,90%

17 mBank 19	  257	  zł 534,93	  zł 8,79% 12,49%

18 Bank	  Zachodni	  WBK 19	  398	  zł 539,83	  zł 10,00% 9,99%

19 Bank	  Pocztowy 19	  438	  zł 539,94	  zł 7,00% 6,50%

Założenia:	  Kwota	  kredytu	  15	  000	  zł	  "na	  rękę",	  okres	  kredytowania	  36	  miesięcy.	  Raty	  równe.	  Klient:	  rodzina	  2+1	  z	  
miesięcznymi	  dochodami	  netto	  w	  wysokości	  4	  410	  zł	  uzyskiwanymi	  z	  umowy	  o	  pracę	  zawartej	  na	  czas	  nieokreślony.	  Klient	  
wewnętrzny	  (posiada	  od	  1	  roku	  konto	  osobiste).	  W	  zestawieniu	  zostały	  ujęte	  banki,	  które	  odesłały	  wypełnione	  ankiety	  do	  11	  
czerwca	  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	  -‐	  czerwiec	  2015	  (klient	  wewnętrzny)


