
Nazwa Banku 
Minimalna i maksymalna  

kwota kredytu hipotecznego 

Alior Bank 

25 000 - 3 000 000 zł. 
Kwoty mniejsze lub większe w drodze odstępstwa,  

Ograniczenie do kwoty 500 000 zł dla celu konsolidacyjnego lub wobec klienta odnotowano w BIK 
4 lub więcej zapytań przez inne banki w okresie ostatnich 3 miesięcy 

BGŻ 
min 50 000 zł., max kwota kredytu 4 000 000 zł., dla kredytu na zakup gruntów rolnych nie może 

przekroczyć 2 000 000 zł. (LtV 75%, okres kredytowania 20 lat) 

BOŚ min 30 000, brak maksymalnej kwoty 

BPH min 30 000 tys. zł. - max – 3 000 000 zł 

BZ WBK min kwota 20 000 zł., max kwota 10 000 000 zł. 

Deutsche Bank 
20.000 zł. lub 10.000 EUR - w zależności od waluty wnioskowanego kredytu.  

Maksymalna kwota zależna od LtV i maksymalnej zdolności kredytowej. 

Eurobank 
Dla kredytu mieszkaniowego: min. 30 000 zł. (wartość netto), max. 4 000 000 zł. (wartość brutto).  

Dla pożyczki i kredytu konsolidacyjnego: min. 20 000 z. (wartość netto), max. 4 000 000 zł. 
(wartość brutto). 

Getin Noble 
Bank 

Tylko w ofercie Druga Hipoteka jest ograniczenie odnośnie max. 100 000 zł. kwoty kredytu,  
max 80% LtV.  

ING min 40 000 zł., max 4 000 000 zł. (łączne zaangażowanie max  40.000.000 zł) 

mBank min. 80.000 zł.; max. 2.000.000 zł. (max kwota podlega indywidualnym negocjacjom) 

mBank 
Hipoteczny 

min. 80.100 zł.; max. 2.000.000 zł. (max kwota podlega indywidualnym negocjacjom) 

Millennium 
min. 20.000 zł. max - nie jest ustalona dla kredytu hipotecznego;  

500.000 zł. dla pożyczki hipotecznej 

Pekao SA brak min. i max. kwoty 

PKO BP brak, w ramach akceptowanego poziomu LtV 

Raiffeisen 
Polbank 

30 000 zł. - minimalna kwota kredytu na dowolny cel konsumpcyjny 
50 000 zł. - minimalna kwota kredyt mieszkaniowy i kredyt konsolidacyjny 

maksymalna kwota finansowania łącznie z posiadanymi produktami kredytowymi: 
1 500 000 zł. - kredyt mieszkaniowy, kredyt konsolidacyjny  

1 000 000 zł. - kredytu na dowolny cel konsumpcyjny 
Wyższe kwoty możliwe w ramach bankowości prywatnej  

 


