
Nazwa Banku Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy 

Alior Bank 18-80 lat 

BGŻ 
min. - brak określenia w regulacjach (musi mieć pełną zdolność do czynności 

prawnych), max - w okresie kredytowania nie może przekroczyć 75 roku życia 

BOŚ 

min. 18 lat, max. do 70 roku życia.  
Suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy nie może przekroczyć 70 lat, 

chyba że klient ustanowi dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji na rzecz Banku 
praw z umowy ubezpieczenia na życie. 

BPH 
min.18lat . Max wiek - 75 lat - chyba że do kredyty kredytobiorca przystępuje 

razem z dziećmi lub LTV jest poniżej 50% LTV to do 80 lat 

BZ WBK min wiek 18 lat, max 70 (powyżej z ubezpieczeniem) 

Deutsche Bank 
a) minimalny: 18 lat   

b) maksymalny przypadający na ostatni rok spłaty kredytu: 70 lat 

Eurobank 
Min. 18 lat, Max. 70 lat. 

Przy ustalaniu okresu kredytowania brany jest pod uwagę wiek najstarszego 
Kredytobiorcy osiągającego dochody. 

Getin Noble Bank 

min. wiek 21 lat, max. 80lat ( w momencie spłaty ostatniej raty kredytu). Przy celu 
konsolidacyjnym i pożyczce wiek kredytobiorcy to min. 26 lat i w okresie spłaty 

kredytu nie powinien przekroczyć 65 roku życia lub 75go przy zachowaniu 
MR1=60% dochodu dyspozycyjnego 

ING 

min 18 lat do max 70 rok życia(oraz osoba małoletnia która zawarła związek 
małżeński), posiadająca zdolność do czynności prawnych, przy braku głównego 

kredytobiorcy(kryterium dochody)możliwość kredytowania do 75 roku życia 
najstarszego z kredytobiorców 

mBank 18-70 

Millennium 
min. 20 lat, max.75 lat; jeśli wszyscy kredytobiorcy mają powyżej 50 lat to 

maksymalny okres kredytowania jest do 70 lat 

Pekao SA 
min. 18, max. do  70 roku życia (jeżeli wiek kredytobiorcy + okres spłaty kredytu 

przekroczy wartość 65 - wymagana polisa na życie) 

PKO BP min. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Max. do 75 roku życia 

Raiffeisen Polbank min 21 lat max 70 lat w okresie spłaty ostatniej raty  

 


