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Letnie rekordy sprzedaży kredytów hipotecznych w banku Dom 

 

Jak pokazały doświadczenia zaledwie dwóch lat działalności na rynku, letnie 

miesiące to najlepszy okres sprzedaży kredytów hipotecznych w banku Dom – 

hipotecznym oddziale Getin Banku SA. 

 

Wartość kredytów udzielonych w samym czerwcu wyniosła 220 421 tys. zł. To ponad 

dwukrotnie więcej w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku, kiedy to bank święcił pierwszy 

miesiąc swej działalności, w którym sprzedano kredyty o łącznej wartości przekraczającej 100 

mln zł. 

Popyt na kredyty nie zawiódł również w lipcu, kiedy bank sprzedał kredyty o wartości 252 910 

tys. zł, co stanowiło kwotę dwuipółkrotnie większą niż w analogicznym okresie roku zeszłego. 

Średnia wartość kredytu w lipcu wyniosła 168,27 tys zł. 

Pod względem wartości lipcowej sprzedaży Dom uplasował się na piątym miejscu wśród 

największych kredytodawców w Polsce, zaś lipcowa dynamika sprzedaży banku Dom była 

najwyższą na rynku. 

 

Łącznie przez pierwsze siedem miesięcy 2006 roku Dom udzielił kredytów o wartości ponad 

1,16 mld zł. Analogiczny okres 2005 roku zaowocował sprzedażą o wartości 588 944 tys. zł. 



                               

Od sierpnia 2004 do lipca 2006 Dom udzielił kredytów hipotecznych o łącznej wartości ponad 

2,6 mld zł. 

 

 Informacje dotyczące GETIN Banku S.A. DOM Oddział w Łodzi 

GETIN Bank SA DOM Oddział w Łodzi, specjalizuje się w udzielaniu Klientom indywidualnym 

kredytów zabezpieczonych hipoteką na cele: mieszkaniowy, konsolidacyjny oraz dowolny cel 

konsumpcyjny (pożyczka hipoteczna). Choć na rynku funkcjonuje zaledwie od sierpnia 2004 

roku, łączna wartość udzielonych przez bank kredytów sytuuje go wśród największych 

kredytodawców w Polsce. 

 

Sprzedaż kredytów hipotecznych marki „Dom-hipoteki po prostu” prowadzona jest w Biurach 

Kredytów Hipotecznych na terenie całego kraju, poprzez wybranych pośredników kredytowych 

i portale finansowe oraz stronę www.dombank.pl. Dom dysponuje obecnie 24 Biurami 

Kredytów Hipotecznych, a niebawem planowane jest otwarcie kolejnych. Centrala banku 

mieści się w Łodzi. 

GETIN Bank należy do grupy GETIN Holding S.A. notowanej na GPW w Warszawie. 


