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MYŚLISZ O WŁASNYM MIESZKANIU? 

TWOJE MIESZKANIE WYMAGA REMONTU? 

TE ORAZ INNE POTRZEBY ZREALIZUJESZ KORZYSTAJĄC Z OFERTY KREDYTU 
HIPOTECZNEGO! 

Skorzystaj z kredytu hipotecznego w PKO Banku Polskim i spełnij swoje marzenia. Nasi Doradcy 
przedstawią Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i przeprowadzą Cię przez wszystkie 
formalności.  

 
 

                                                                              ATRAKCYJNE WARUNKI CENOWE: 
 marża 1,1 pp. w pierwszym roku kredytowania 
 atrakcyjna marża w kolejnych latach kredytowania 
 prowizja 0% 

 
Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim to: 

 długi okres kredytowania (do 35 lat)  
 akceptacja różnych źródeł dochodów 
 raz w roku „wakacje kredytowe” – możliwość 

zawieszenia spłaty jednej raty 
 pakiety ubezpieczeniowe, które zapewniają spłatę 

kredytu w przypadku m.in. utraty źródła dochodu lub 
śmierci. 

 

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z doradcą hipotecznym Banku: 

Oddział 1 w Łomży                         
ul. Niemcewicza 4  
18-400 Łomża 
 
Anna Tomaszewska                                            Jolanta Chętnicka                                
Tel. 86 215 51 34                                                Tel.  86 215 51 20                               
Tel. +48 666 824 582                                          Tel. +48 666 824 592 
anna.tomaszewska@pkobp.pl                             jolanta.chetnicka@pkobp.pl               	
	
	
	
 
*RRSO wynosi 4,21% dla kredytu Własny Kąt hipoteczny w PLN, po ustanowieniu zabezpieczenia; dla marży 1,1% w pierwszym roku kredytowania 
oraz marży 1,65% w kolejnych latach i prowizji 0%; kwota kredytu 400 tys. PLN na 35 lat, udział własny 20%, raty annuitetowe; przy uwzględnieniu 
posiadania przez Klienta ROR i karty kredytowej w PKO Banku Polskim oraz 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji (stan na 
19.11.2014 r.). Marża jest podwyższana o 0,9 pp. do momentu ustanowienia hipoteki. 
 
Nie ma możliwości łączenia warunków promocyjnych z warunkami innych ofert specjalnych bądź promocji obowiązujących w Banku. 
Szczegóły oferty, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz warunki ubezpieczenia, dostępne w placówkach Banku.  

 

	

	


