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1. WPROWADZENIE – LUTY 2018 
 

Witam Cię bardzo serdecznie!  

 Pierwszy miesiąc nowego roku za nami. Mam nadzieję, że sukcesywnie dążysz do osiągnięcia 

swoich celów wyznaczonych na 2018 rok. Czy w tym roku uda Ci się osiągnąć wolność finansową? Trzymam 

za Ciebie kciuki! Na pewno pomoże Ci w tym ciągłe edukowanie się w tematyce rynku nieruchomości, 

a jeśli kredytujesz swoje nieruchomości, to także z rynku kredytów hipotecznych. Właśnie dlatego tworzymy 

ten raport - aby móc rozpowszechniać wiedzę, zarówno wśród osób dążących dopiero do swojej wolności 

finansowej, ale także wśród doświadczonych inwestorów. 

W poprzednim raporcie omówiliśmy jak przy pomocy działalności gospodarczej odpowiednio 

budować zdolność kredytową oraz dlaczego warto założyć ją na początku roku. Otrzymałem jednak wiele 

pytań, jak wygląda to w przypadku innych źródeł uzyskiwania dochodu. Tak naprawdę niezależnie od formy 

zatrudnienia, warto dbać o swoją zdolność kredytową cały czas. Od ostatniego momentu gdy opisywałem 

różne metody osiągania dochodów i jak do tego podchodzą banki (ok. 3 lata temu), niektóre rzeczy się 

zmieniły, to oczywiste. Dlatego w tym, a także kilku kolejnych raportach, przedstawimy Ci jak następujące 

formy zatrudnienia kształtują naszą zdolność kredytową. W tym miesiącu poruszymy temat umowy o pracę. 

Najbardziej lubianej przez banki formie zatrudnienia oraz najszybszej do zbudowania zdolności kredytowej. 

Więcej na ten temat na stronie 10. 

Niedawno odbył się Zjazd Absolwentów Akademii Sourcingu™ Pawła Albrechta. Jako jeden z prelegentów miałam zaszczyt uczestniczyć 

w tym spotkaniu i dzielić się wiedzą z innymi. Cieszy mnie, że inwestorzy coraz częściej uczestniczą w takich spotkaniach i stale się rozwijają.  W tym 

miesiącu, w naszym gościnnym artykule możesz zapoznać się z tematyką sourcingu. Paweł Albrecht, ekspert w swoim fachu wyjaśni Ci dlaczego 

budowanie wartościowych relacji biznesowych to jeden obowiązków każdego inwestora, nie tylko tego, który inwestuje w nieruchomości. 

Zapraszam na stronę 14. 

PS. Przypominam, że już w lutym możesz spotkać się ze mną osobiście na spotkaniach Mieszkanicznika – w Bielsko-Białej i we Wrocławiu. Wystąpię 

na nich z zagadnieniem budowania zdolności pod wielokrotny zakup nieruchomości. Mam nadzieję do zobaczenia!  

 

  Ronald Szczepankiewicz 
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2. HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH WYKŁADÓW I SZKOLEŃ RM KREDYTY  

● 21 luty 2018 r. – Stowarzyszenie Mieszkanicznik, oddział Bielsko-Biała 

Temat: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/184908582241784/ 

● 22 luty 2018 r. – Stowarzyszenie Mieszkanicznik, oddział Wrocław  

Temat: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/183722475728763/ 

● 13 marzec 2018 r. – Stowarzyszenie Mieszkanicznik, oddział Toruń 

Temat: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

● 21-22 kwiecień 2018 r. – 19. Zjazd Absolwentów Edukacji Inwestowania w Nieruchomości, Warszawa 

● 10 maj 2018 r. – Stowarzyszenie Mieszkanicznik, oddział Kraków 

Temat: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

 

 

Więcej bieżących informacji znajdziesz na naszym profilu facebookowym: https://www.facebook.com/RMKREDYTY/  

https://www.facebook.com/events/184908582241784/
https://www.facebook.com/events/183722475728763/
https://www.facebook.com/RMKREDYTY/
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3. Z CZEGO SKŁADA SIĘ OPROCENTOWANIE KREDYTU? 
 

 

Marża - jest stała i niezmienna przez 

cały okres kredytowania. Na jej 

wysokość mamy wpływ poprzez: 

- wkład własny 

- wybór waluty (PLN, EUR, CHF) 

- typ kredytowanej nieruchomości 

- źródło dochodów 

- raport BIK 

- cross sell (dokupienie dodatkowych 

rozw. finansowych) 

- zmianę banku (na tańszy) 

- inne 

+ 

Stopa procentowa - jest zmienna. 

Pożyczamy pieniądze z banku, ten sam 

najczęściej ich nie posiada, pożycza je od 

innego banku na procent. Stopa pr. to 

wysokość tej pożyczki. Ustalana przez 

banki między sobą. Klienci i doradcy nie 

mają wpływu na jej wysokość. 

- dla PLN WIBOR 

- dla EUR EURIBOR lub LIBOR 

- dla CHF LIBOR 

= Oprocentowanie w skali roku. 

 

 

 

    

Przykład dla PLN 

2,37% + 1,73% = 4,10% 

 

 

LTC = Loan (dług) To (do) Cost (koszt, np. zakupu, remontu, ale również notariusza prowizji bankowej itd.) 

LTP = Loan (dług) To (do) Price (cena transakcyjna) 

LTV = Loan (dług) To (do) Value (wartości, np. z operatu szacunkowego) 

Cashflow = to co nam zostanie z przychodu po odjęciu wszystkich kosztów związanych z inwestycją. 

Cashback = jeżeli po całej inwestycji nasz wkład własny jest równy zero, a jeszcze dodatkowo zostaje nam gotówka, której wcześniej 

nie mieliśmy, to ta gotówka jest cashbackiem.  
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4. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD SYTUACJI 

RYNKOWEJ 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przygotował założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw 

nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej ustawą deweloperską. Zmiany mają zapewnić ochronę 

kupującym w razie upadłości dewelopera, zaprzestania przez niego prac na budowie czy wypowiedzenia przez  bank umowy                 

o prowadzenie rachunku powierniczego. Ostatnia ustawa deweloperska została opracowana w 2011 roku i jak mówi prezes UOKiK 

Marek Niechciał - nie rozwiązała jednak wszystkich problemów, a teraz po kilku latach widać co należy jeszcze poprawić, aby 

lepiej chronić kupujących. Jakie najważniejsze zmiany planuje wprowadzić UOKiK1? 

 Likwidacja otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczeń. Zgodnie ze zmianami wpłaty klientów mają 

być powiązane z postępami prac na budowie. Banki mają także dokładniej sprawdzać wszelkie nieprawidłowości ze strony 

dewelopera m.in. takie jak prawo do terenu czy ważność pozwolenia na budowę. Deweloper będzie mógł zamknąć 

mieszkaniowy rachunek powierniczy dopiero po wybudowaniu bloku i gdy zostanie ustanowione prawo odrębnej własności 

ostatniego z niesprzedanych lokali. 

 Rozszerzenie ochrony konsumentów o osoby kupujące już gotowe lokale z rynku pierwotnego. Dzięki temu konsumenci zyskają 

ochronę wpłaconych pieniędzy do czasu przeniesienia na nich własności. Byliby zabezpieczeni w razie bankructwa dewelopera. 

Również wszelkie prawa związane z odbiorem mieszkania i zgłaszaniem wad, byłyby takie same jak osób, które wykupiły lokal 

przed ukończeniem budowy. Według nowelizacji oprócz mieszkań ustawa będzie dotyczyła także garaży, komórek użytkowych 

czy udziałów w prawie własności osiedlowej uliczki. 

 Regulacja umów rezerwacyjnych. Prezes UKOiK poinformował, że opłata rezerwacyjna miałaby charakter kaucji i nie 

przekraczałaby 1% ceny. Podczas podpisania umowy deweloperskiej kwota ta byłaby zaliczona na poczet ceny mieszkania                     

i trafiłaby na mieszkaniowy rachunek powierniczy. W przypadku rozwiązania umowy rezerwacyjnej, np. przez odmowę banku do 

                                                 
1 https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13927&print=1 

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13927&print=1
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udzielenia kredytu, klient odzyskałby kaucje. Natomiast jeśli umowa zostałaby zerwana z winy dewelopera, pieniądze musiałaby 

zostać zwrócone w podwójnej wysokości. 

 Prospekt informacyjny, który jest przekazywany przez dewelopera klientowi przed podpisaniem umowy będzie musiał zawierać 

dodatkowe informację: cenę oferowanego mieszkania oraz ostrzeżenie o ryzyku utraty części pieniędzy (powyżej kwoty 100 tys. 

euro) w sytuacji upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy. 

 UOKiK chciałby wprowadzić także obowiązkowy załącznik do umowy deweloperskiej – zgodę banku finansującego dewelopera 

albo innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką. Dzięki temu kupujący po wpłaceniu całej kwoty otrzyma mieszkanie z czystą 

hipoteką. 

 Planowana nowelizacja przewiduje także 

sankcje dla deweloperów. Jeśli nie zapewnią 

klientom jednego z obowiązkowych środków 

ochrony ich wpłat, ma im grozić grzywna 

albo kara ograniczenia lub pozbawienia 

wolności do dwóch lat. 

 

   

        Średnia zdolność kredytowa w PLN  
         Dotyczy 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tyś zł netto 

 zł640 000,00

 zł660 000,00

 zł680 000,00

 zł700 000,00

 zł720 000,00

 zł740 000,00

 zł760 000,00

 zł780 000,00

 zł800 000,00

 zł820 000,00

 zł840 000,00

 zł860 000,00

st
y
.1

3

k
w

i.
1
3

lip
.1

3

p
a

ź.
1
3

st
y
.1

4

k
w

i.
1
4

lip
.1

4

p
a

ź.
1
4

st
y
.1

5

k
w

i.
1

5

lip
.1

5

p
a

ź.
1
5

st
y
.1

6

k
w

i.
1
6

lip
.1

6

p
a

ź.
1
6

st
y
.1

7

k
w

i.
1
7

lip
.1

7

p
a

ź.
1
7

st
y
.1

8



 

8 | S t r o n a  

 

 

Raport z rynku Kredytów Hipotecznych i Nieruchomości, luty 2018. www.RMKREDYTY.pl 

RM KREDYTY NIEZALEŻNE POŚREDNICTWO KREDYTOWE, +48 503 804 619, kontakt@rmkredyty.pl 

Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 

 Stopach procentowych. Na ostatnim posiedzeniu Rady 

Polityki Pieniężnej (RPP) stopy procentowe pozostały w 

dalszym ciągu niezmienione. Prezes NBP Adam 

Glapiński, wspomniał na konferencji prasowej, z dużym 

stopniem pewności o braku podwyżek stóp w 2018 roku. 

Powiedział, że nie zdziwiłby się, gdyby w pierwszych 

kwartałach 2019 r. też tak było. Dla osób spłacających 

kredyty w złotych jest to bardzo dobra informacja, ich 

raty w dalszym ciągu mogą być na najniższym poziomie. 

Mniej optymistycznie podejdą do tego osoby, które 

swoje oszczędności trzymają na lokacie. Może to w 

dalszym ciągu zwiększać transakcje gotówkowe na 

rynku nieruchomości. Uwaga! Stopy procentowe są na 

najniższym poziomie od lat. Pamiętaj, że kwestią czasu 

jest, kiedy wzrosną, a wraz z nimi rata Twojego kredytu! 

Podwyższenie stóp procentowych o 1%, to rata wyższa o 

około 60 zł na każde 100 000 zł pożyczonego kapitału... 

 Banku hipotecznym. W styczniu Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na utworzenie przez ING Bank Śląski 

specjalistycznego oddziału hipotecznego. Do tej pory na rynku istniały 3 takie oddziały: mBank, Pekao oraz  PKO Bank Polski.   Z 

doniesień mediów wynika, że wkrótce także Bank Zachodni WBK złoży wniosek o utworzenie własnego banku hipotecznego. 

Czym  wyróżniają się one od uniwersalnych banków? Przede wszystkim w swojej ofercie mają jeden produkt – kredyt hipoteczny. 

Jednak finansują one tylko mieszkania, które są już gotowe do kupna. Główną różnicą, która może być ciekawa, zwłaszcza kiedy 

Rada Polityki Pieniężnej ustali stopy procentowe na wyższym poziomie, że banki te oferują kredyty hipoteczne nawet do 10 lat z 

ofertą oprocentowania stałego. Jest to możliwe dzięki innej formie finansowania – emisjami listów zastawnych, a nie depozytami 

bankowymi. Specjalistyczne banki hipoteczne wymagają także wkładu własnego min. 20%. Często możemy nie zdawać sobie 

                         Wykres zmian stopy procentowej WIBOR3M 
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sprawy, że trafiliśmy do banku specjalistycznego, ponieważ obsługuje nas i tak bank „matka”. Bank hipoteczny jest regulowany 

przez osobną ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych z 1997 roku2. 

 Budownictwo mieszkaniowe.  Główny Urząd Statystyczny  podał wstępne dane  za okres styczeń-grudzień 2017 r.  Do użytkowania 

oddano o 9,1% więcej  mieszkań niż w roku 2016, oraz wydano o 18,3% więcej pozwoleń na budowę.  Budowa lokali mieszkalnych 

w 2017 roku wzrosła o 18,4% względem poprzedniego roku . Największy wzrost oddanych do użytkowania mieszkań można było 

zauważyć w województwie kujawsko-pomorskim – 23,1% oraz pomorskim – 20,1%. Najmniejszy natomiast w województwie 

mazowieckim – 2,9% oraz podkarpackim – 3,0%3.  

                                                 
2 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400940/U/D19970940Lj.pdf 
3 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-grudzien-2017-roku,5,74.html 

Dotyczy kredytu na kwotę 300 tyś zł, wkład własny 25%. 

Średnie marże kredytowe w PLN 

Dotyczy kredytu na kwotę 300 tyś zł, wkład własny 25%. 

Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w PLN 
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5. ARTYKUŁ RM KREDYTY – ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA A ŹRÓDŁA 

DOCHODU. UMOWA O PRACĘ. 

Budując zdolność kredytową warto zaznajomić się z pojęciem źródeł dochodu. Bardzo wiele od nich zależy, między innymi 

to, czy otrzymamy kredyt, w jakiej wysokości, na jakich warunkach oraz jak szybko możemy się o niego ubiegać od podjęcia pracy. 

Najpopularniejszym źródłem dochodu jest oczywiście umowa o pracę, właśnie te umowy banki lubią najbardziej. W niektórych                    

z nich już nawet po 3 miesiącach pracy będziemy mogli uzyskać kredyt. W poniższym artykule wyjaśnimy, na co trzeba zwrócić 

uwagę podczas budowania zdolności kredytowej na podstawie umowy o pracę. 

Umowy o pracę na czas określony i na czas nieokreślony pod względem zdolności kredytowej traktowane są tak samo. Oznacza 

to, że osoba zarabiająca X zł „na rękę” ma zdolność kredytową Y niezależnie od tego, czy zatrudniona jest na czas określony, czy na 

nieokreślony. Oczywiście, nie bez znaczenia jest termin wygaśnięcia umowy na czas określony, ale do wyliczenia zdolności kredytowej 

przeliczanej na tysiące złotych, rodzaj umowy nie ma znaczenia. Wiedz, że budując zdolność kredytową na podstawie dochodu                

z umowy o pracę, godzisz się na płacenie możliwie największych podatków (umowa o pracę jest obarczona największymi podatkami 

spośród wszystkich źródeł dochodów osoby fizycznej w Polsce). Jednak ze względu na krótki czas, po którym banki akceptują te 

źródło dochodów do zdolności (już od 3 miesięcy), może być to najtańszy sposób na uzyskanie zdolności kredytowej!  

Czy jednak wszystkie umowy o pracę traktowane są tak samo? Otóż nie, dlatego przedstawimy Ci najczęstsze zagadnienia, na 

które warto zwrócić uwagę i mają istotne znaczenie dla analityków w banku: 

1. Rodzaj pracodawcy 

Jeżeli zatrudniasz się na etacie z myślą o budowaniu zdolności kredytowej, bardzo ważne jest to, kto jest Twoim pracodawcą. Patrząc 

z tej perspektywy, najlepszym możliwym pracodawcą jest Państwo. Na drugim miejscu znajduje się spółka: spółka akcyjna musi istnieć 

minimum 12 miesięcy, spółka z o.o. – najczęściej 24 miesiące. Gdy pracodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, 

uważaj – bank może podważyć ten dochód lub w ogóle nie wziąć go pod uwagę. Ważne, aby zatrudniająca Cię firma działała już 

od jakiegoś czasu. Okres działalności poniżej 12 miesięcy nie jest specjalnie przez banki lubiany. Jeżeli działalność istnieje na rynku 

dłużej i jest marką rozpoznawalną, to zdecydowanie może pomóc. Zatrudnienie u rodziny może skończyć się tym samym, a więc 
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decyzją negatywną. Bank odnajdzie więzi rodzinne poprzez imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, konta na Facebooku lub po 

prostu pytając o to wprost. Jeżeli musisz zatrudnić się u rodziny, najlepiej aby zatrudnienie było w formie umowy o pracę na czas 

nieokreślony od minimum 12 miesięcy, podatki odprowadzane były terminowo, a wynagrodzenie wpływało na konto. To musi być 

dochód „czysty jak łza”. Inaczej bank może pomyśleć, że jest generowany specjalnie po to, aby zwiększyć Twoją zdolność kredytową. 

To, czy jest to jedyny dochód, czy też największy ze wszystkich, nie ma większego znaczenia. Funkcja członka zarządu firmy – choć 

jest to stosunkowo rzadkie źródło dochodu, jest dość lubiane przez banki. Jeżeli członek zarządu jest jednocześnie udziałowcem                    

i posiada znaczną ilość udziałów (powyżej 10%), może się okazać, że bank poprosi o dokumenty finansowe spółki, aby zobaczyć,              

w jakiej kondycji się ona znajduje i czy stać ją na utrzymanie członka zarządu lub czy przypadkiem zaraz nie ogłosi upadłości. Taka 

spółka musi istnieć od minimum 24 miesięcy. 

2. Okres zatrudnienia 

 Umowa o pracę na czas nieokreślony - niektóre banki uznają ten dochód już po 3 miesiącach, jednak zdecydowana większość 

weźmie je pod uwagę dopiero po okresie 6 miesięcy.  

 Umowa o pracę na czas określony – banki wezmą pod uwagę ten rodzaj umowy po 6 miesiącach. W tym przypadku jednak, 

z racji tego, że jest to umowa terminowa, musi ona trwać jeszcze przynajmniej rok (w nielicznych bankach 6 miesięcy). Jeśli 

Twoja umowa nie mieści się w tym przedziale i niedługo wygaśnie, postaraj się o dodatkowy aneks do umowy (przedłużający 

jej ważność lub zamieniający ją na umowę o pracę na czas nieokreślony). 

 Mianowanie na członka zarządu – po 12 miesiącach, niektóre banki jednak uznają ten dochód już po 6 miesiącach. 

3. Wpływ pensji na konto 

Jeżeli nie chcesz mieć problemów z uzyskaniem kredytu, Twoje wynagrodzenie powinno wpływać na konto. Nie tyle ułatwi to sprawę, 

co jej po prostu nie skomplikuje. Jeżeli jednak Twoja pensja nie widnieje w wykazach bankowych, należy udać się do ZUS i poprosić 

o zaświadczenie o wysokości odprowadzonych przez pracodawcę składek. 

Najczęściej średnia dochodu netto wyliczana jest na podstawie wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy, choć zdarzają się banki, które 

biorą średnią z 3 miesięcy albo nawet z 12 miesięcy. 



 

12 | S t r o n a  

 

 

Raport z rynku Kredytów Hipotecznych i Nieruchomości, luty 2018. www.RMKREDYTY.pl 

RM KREDYTY NIEZALEŻNE POŚREDNICTWO KREDYTOWE, +48 503 804 619, kontakt@rmkredyty.pl 

4. Zmiana pracodawcy 

Jeżeli od daty zerwania umowy do podpisania kolejnej nie minęło więcej niż 14 dni kalendarzowych, to można mówić o zachowaniu 

ciągłości zatrudnienia. W takim wypadku potwierdzeniem, że umowa faktycznie „działa”, jest jedna wypłata wynagrodzenia od 

nowego pracodawcy. Dotyczy to również sytuacji, w której pracodawca przenosi pracownika do swojej innej firmy/spółki lub zamyka 

starą firmę i otwiera nową. Jeżeli jednak minęło więcej niż 14 dni, „zegar się resetuje” i trzeba ponownie czekać, aż staż pracy z nową 

umową będzie odpowiednio długi. 

W wypadku zmiany umowy o pracę na czas określony na umowę na czas nieokreślony liczy się moment, w którym pracownik zaczął 

pracę na umowę na czas określony. To często spotykany model: pracodawca na 3 miesiące daje umowę na czas określony, a po 

tym okresie zmienia ją na umowę na czas nieokreślony. 

5. Wynagrodzeni podstawowe a prowizje/premie 

W wypadku wynagrodzenia podstawowego sprawa jest jasna: bank weźmie pod uwagę całą kwotę wynagrodzenia netto.  Jak to 

jednak wygląda jeśli otrzymujesz dodatek do podstawowej pensji? Dla banku nie ma znaczenia, czy jest to wynagrodzenie 

prowizyjne, czy też wynagrodzenie w postaci premii. Obydwa mogą być traktowane na równi z podstawą wynagrodzenia i po 

spełnieniu kilku poniższych warunków najczęściej tak jest. 

 Tytuł przelewu. Jeżeli w tytule przelewu znajdzie się informacja „premia uznaniowa”, dla banku oznacza to, że fakt, iż 

pracodawca dziś zdecydował się na premię, nie daje gwarancji, że da ci ją jutro. Podobnie jest, gdy tytuł przelewu w zasadzie 

nic nie znaczy (np. „za paliwo”, spotykaliśmy się z takimi) – bank poprosi wtedy o zaświadczenie z ZUS, które potwierdzi, że to 

„paliwo” jest w istocie przelewem wynagrodzenia. Unikajmy jak ognia takich tytułów przelewów. Wystarczy prosta nazwa 

„wynagrodzenie z tytułu umowy o…”, nic więcej.  

 Gdy jest to premia miesięczna, a pieniądze wpływają na konto regularnie, bank uzna ją w całości.  

 Gdy premia występuje rzadziej niż co miesiąc, bank podzieli jej sumę przez wykazaną w tytule zapłaty liczbę miesięcy.  

Przykład: Premia w wysokości 3000 zł „na rękę” wypłacana jest co kwartał. Bank, wyliczając zdolność kredytową, podzieli tę kwotę 

przez 3 i wynik doda do dochodu miesięcznego. W tym wypadku średni dochód miesięczny zwiększy się o 1000 zł. W wypadku premii 

półrocznych kwoty dzieli się przez 6, a rocznych czy też „trzynastek” – przez 12 itd. 
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6. Ciąża, urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy 

Gdy kobieta wnioskodawca jest w ciąży, nie wpływa to na jej zdolność kredytową. Dzieci jako członkowie rodziny brane są pod 

uwagę od momentu narodzin. Bardzo często spotykamy się z obawą, że gdy przyszła mama kredytobiorca w zaawansowanej ciąży 

uda do banku podpisać umowę kredytową, bank będzie robić problemy. Bzdura! Wszelkie urlopy/zasiłki będą widoczne na 

zaświadczeniu od pracodawcy oraz na wyciągach bankowych. Urlop macierzyński i urlop rodzicielski od 2016 roku mogą w sumie 

trwać prawie 12 miesięcy (dokładnie 52 tygodnie), przy czym zasiłek z ZUS w wysokości 80–100% podstawy wynagrodzenia, 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne liczą się do emerytury. Jeżeli wnioskodawca oświadczy, że po urlopie 

macierzyńskim kobieta wróci do pracy, kilka banków weźmie ten dochód pod uwagę. Po tych około 12 miesiącach może nastąpić 

urlop wychowawczy (do 3 lat, z ubezpieczeniami emerytalno-rentowym i zdrowotnym, ale praktycznie bez zasiłku; liczy się do 

emerytury). Nie jest on akceptowany przez banki. Często podczas ciąży kobiety korzystają ze zwolnień lekarskich, przy czym 

pracodawca płaci za pierwsze 33 dni, a potem wynagrodzenie wypłaca ZUS. Gdy wnioskodawca jest na zwolnieniu chorobowym,                       

a wynagrodzenie otrzymuje z ZUS, banki najczęściej nie biorą tego dochodu pod uwagę. 

7. Koszt umowy o pracę 

Z punktu widzenia inwestora, koszt umowy o pracę, mimo że jest stosunkowo krótki, to jednak największy. Poniżej przykład jak go 

obliczyć: 
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6. ARTYKUŁ PARTNERA – AKADEMIA SOURCINGU. NETWORKING 

KLUCZEM DO TWORZENIA OKAZJI I FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI.

Rynek inwestowania w nieruchomości wzorem krajów zachodnich, także na polskim rynku wykształca w naturalny sposób nową 

dziedzinę pośrednictwa, zwaną dalej sourcingiem. Sourcing to wyszukiwanie i dostarczanie okazji inwestycyjnych dla inwestorów. 

W większości przypadków, jest to po prostu wzajemne polecanie atrakcyjnych nieruchomości w kręgu znajomych ze spotkań 

networkingowych. Paweł Albrecht, specjalista w zakresie pozyskiwania ofert inwestycyjnych i ich finansowania oraz organizator 

wydarzeń networkingowych przedstawia na czym to polega. 

 

Sourcing dotyczy również finansowania nieruchomości – czyli organizowania gotówki od inwestorów na zakup danego mieszkania. 

Duża siatka kontaktów jest tutaj szczególnie istotna, ponieważ dzięki niej jesteśmy w stanie nabyć praktycznie każdą nieruchomość, 

która do nas trafi. Oczywiście pozyskanie pieniędzy od drugiej osoby możliwe jest tylko poprzez zbudowanie odpowiedniej relacji. 

Szybko można zatem dojść do wniosku, że dzięki networkingowi możemy mieć wszystko – tanie nieruchomości, gotówkę na zakup 

oraz niezbędną wiedzę. Jedyną przeszkodą w inwestowaniu w nieruchomości może okazać się solidna i uczciwa ekipa remontowa.  

Spotkania z inwestorami to klucz do sukcesu  

W Polsce w każdym miesiącu i prawie każdym dużym mieście organizowane są wydarzenia, które przyciągają od kilkudziesięciu do 

kilkuset inwestorów. Są też wyspecjalizowane wydarzenia nastawione na networking – pozyskiwanie okazji inwestycyjnych i gotówki 

od inwestorów. Takim wydarzeniem jest między innymi Akademia Sourcingu™ Pawła Albrechta. 

Dlaczego inwestorzy poznani na takich wydarzeniach są najlepszym źródłem okazji? Jest tak, ponieważ inwestorzy szczególnie 

zainteresowani są mieszkaniami, których przeciętny obywatel nie bierze pod uwagę. Takie nieruchomości zazwyczaj nadają się do 

generalnego remontu, mają wyjątkowo dużą powierzchnię i/lub nieunormowaną sytuację prawną. W efekcie mają odpowiednio 

niższą cenę i nadają się na np. tak zwanego FLIPA. Inwestorzy - również w momencie, kiedy kończy się im własna gotówka - chętnie 

oddają wyszukane nieruchomości dalej, oczywiście za odpowiednią prowizją. 

http://www.pawelalbrecht.com/akademiasourcingu/
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W momencie, gdy trafiają do nas okazje inwestycyjne, pojawiają się również kontakty do osób, które z drugiej strony narzekają na 

nadmiar środków i chętnie dzielą się gotówką, aby taką wyszukaną poniżej ceny rynkowej nieruchomość wspólnie nabyć, 

wyremontować, a docelowo niej zarobić. Dzisiaj najpopularniejsze są modele, w których jedna osoba zajmuje się wyszukaniem okazji 

i remontem, a druga finansuje cały projekt. Wspólnicy dzielą się zyskiem 50/50 i razem realizują kolejne inwestycje. 

Przede wszystkim należy pamiętać, że okazje inwestycyjne to nie tylko niska cena. Liczą się także takie składowe jak: termin wydania 

nieruchomości, możliwość płatności ratalnej lub udział sprzedającego w transakcji. Z tego powodu tak ważne jest zrozumienie 

procesu inwestowania w oparciu o inne elementy niż cena, aby niezależnie od gotówki posiadanej na koncie nabywać następne 

nieruchomości. Taką wiedzę zdobywa się głównie w trakcie rozmów kuluarowych. 

Najlepszym sposobem na przekonanie do siebie znajomych inwestorów jest 

nabycie własnych nieruchomości na wynajem przez kredyt hipoteczny. Nasze 

małe portfolio będzie pokazywało, że wiemy o czym mówimy i pieniądze 

inwestorów są u nas bezpieczne. To najlepszy początek do pozyskiwania większych 

funduszy. 

21 stycznia 2018 zaprosiłem na Zjazd Absolwentów Akademii Sourcingu™ zespół 

RM Kredyty, aby wprowadzić inwestorów w bankowy świat kredytów hipotecznych. 

Ronald Szczepankiewicz dokładnie przedstawił możliwości nabywania 

nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego, co pozwoliło uczestnikom 

wyznaczyć ścieżkę do prawidłowej pielęgnacji swojej zdolności kredytowej. 

Umiejętność świadomego budowania siatki specjalistów wokół siebie, m.in. takich 

jak Ronald i całe RM Kredyty, jest kluczem do budowania swojej wolności 

finansowej. Tylko dzięki kontaktom i relacjom zdobytym na stacjonarnych 

wydarzeniach dla inwestorów możemy dowiedzieć się o tym, o czym Internet 

milczy. 

Dlatego od teraz wszędzie tam gdzie się pojawisz, powinieneś zabierać ze sobą swoje wizytówki. Pamiętaj, że w środowisku 

inwestorów dwie najciekawsze do poznania osoby to te, które mają okazje do przekazania oraz te, które mają nadmiar gotówki, 
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którą chętnie zainwestują. Jedyne co należy zrobić to sprawić, aby powierzyli ją właśnie Tobie. Warto pojawiać się na wszystkich 

eventach dla inwestorów, gdzie tytuł wydarzenia związany jest z rynkiem nieruchomości. Pamiętaj, że nie jeździmy tam tylko po to, 

by ciągle pogłębiać swoją wiedzę. Na pewnym etapie wiesz już praktycznie wszystko na temat procesów zachodzących 

w inwestowaniu. Wtedy pojawiasz się na spotkaniu po to, by 80% swojej uwagi skierować ku budowaniu nowych znajomości. 

Pozyskujesz partnerów do współinwestowania, rozwiązujesz konkretne problemy czy znajdujesz osoby, które dostarczą Ci tego, czego 

w tej chwili szukasz. 

Paweł Albrecht 

 

 

 

  

https://www.pawelalbrecht.com/
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7. SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD RÓŻNYM KĄTEM – Z NASZEJ 

PERSPEKTYWY, Z KONKRETNĄ CENĄ. OSOBY FIZYCZNE 

Bez owijania w bawełnę, przechodzimy do sedna. ☺ 

Oto jak przedstawia się sytuacja na rynku bankowym w lutym 2018. 

Kryteria wyboru banku: 

• LTP min. 80%, najlepiej 90% i to w LTV, 

• Okres kredytowania do 35 lat (najlepiej), 

• Jeżeli to możliwe, brak prowizji lub możliwość jej skredytowania, 

• Brak cross-sell’u - dodatkowych rozwiązań finansowych (ubezpieczeń, programów regularnego oszczędzania oraz innych 

Inwestorowi niepotrzebnych bzdur), 

• Dopiero na samym końcu, ale również ważna - najniższa marża kredytowa. 

Przedstawiamy najlepsze banki pod kątem: 

● Inwestorów 

● kredytów na FLIPa 

● najniższej marży 

● najlepszego liczenia zdolności kredytowej 

● najszybszego przebiegu procesu 

● hipoteki łącznej 

● osób osiągających dochód w walucie obcej 
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NAJLEPSZY– Bank dla Inwestora (spełniający powyższe kryteria) 

1. BZWBK  

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, dobrze robione 

wyceny, prosty cross-sell, szybka decyzja finansowa. 

Okiem eksperta: Bank dla początkującego inwestora (ze względu ograniczenia w ilości udzielanych kredytów hipotecznych), 

z dość szybkim procesem, niewymagającym cross-sellem (jedynie przelewy wynagrodzenia w kwocie 2 000 zł) i dobrym 

podejściem do wycen. Nieco rozczarowujący stosunek do kosztów początkowych - wysoka prowizja. W przypadku dochodu 

z działalności gospodarczej, warto zwrócić uwagę na konieczność osiągania dochodu od 2 pełnych lat obrachunkowych 

(dla kredytów powyżej 300 tys.) i konieczność podpisywania druków z nią związanych przez księgowego. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 90% 

Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę sporządzaną przez bank. Koszt: 

-  Oszacowanie wartości (200 zł): gdy kwota kredytu do 

300 tys. zł  (dla Warszawy bądź innych miast 

wojewódzkich) lub do 200 tys. zł (dla pozostałych miast) 

- Operat szacunkowy (369 zł): w pozostałych 

przypadkach. 

Płatne przed decyzja ostateczną. 

Środki na cel 

dowolny 

max. 30% kwoty celu podstawowego kredytu do 90% wartości 

określonej przez bank 
- 

UNWW finansuje bank - 

Ubezpieczenie 

na życie 
wymagane, jeżeli klient w okresie spłaty przekroczy 70 rok życia - 
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Okres 

kredytowania 
max. 30 lat, brak limitu wiekowego  

jeżeli okres spłaty przekroczy 70 r.ż. bank wymaga 

ubezpieczenia na życie w dowolnym TU 

Prowizja 
- prowizja 3,00% dla klienta zewnętrznego, LTV>80% 

- prowizja 2,50% dla klienta wewnętrznego, LTV>80% 

klient wewnętrzny to klient posiadający konto osobiste 

w BZWBK spełniające następujące warunki: nie jest 

oznaczone jako niepracujące (nie posiada statusu 

default) i w ciągu ostatnich trzech miesięcy na koncie 

tym zostały zarejestrowane co najmniej trzy transakcje 

lub bieżące saldo rachunku w analizowanym miesiącu 

jest większe niż 100 zł 

Cross-sell 

konto z wpływami wynagrodzenia w wysokości 2 000 zł 

miesięcznie przez 84 miesiące (brak zadeklarowanego wpływu 

wynagrodzenia – marża +0,2 p.p.) 

jeśli klient zadeklaruje w umowie wpływ wynagrodzenia 

a nie spełni tego warunku marża wzrasta o 0,5 p.p. 

Marża 

1,99 - 2,39% zależne od poziomu LTV 

1,79 - 2,19% dla osób ze statusem VIP lub pracowników 

finansowych 

Status VIP - jeden z wnioskodawców ma dochody na 

poziomie 10 000 zł netto lub posiada w banku depozyt 

na min. 100 tys. zł 

Wcześniejsza 

spłata 

wcześniejsza spłata do 50% kapitału jednorazowo bez opłat 

w ciągu pierwszych 3 lat, później bez opłat 

przekroczenie 50% lub druga nadpłata w okresie 3 lat 

powoduje, że bank pobiera opłatę 1% z tytułu nadpłaty 

2. PKO BP 

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, długi okres kredytowania, brak kosztów wyjścia, możliwy brak cross-sell, możliwa 

decyzja bez umowy przedwstępnej. 

Okiem eksperta: Bank z umiarkowanie szybkim procesem kredytowym, z opcją całkowitego braku produktów dodatkowych 

oraz dobrze liczoną zdolnością (UWAGA: dla klientów z działalnością gospodarczą niestety wygląda to dużo gorzej). Warto 

zwrócić uwagę na możliwość otrzymania decyzji finansowej bez podpisanej umowy przedwstępnej (konieczne dostarczenie 

druku oświadczenia nabywcy) oraz bez kosztowego wyjścia z kredytu w dowolnym momencie (brak opłat za wcześniejszą 

spłatę). Dość wysokie koszty początkowe (prowizja lub ubezpieczenie w wariancie promocyjnym). 
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Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 90% 

wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań to 

400 zł, płatne przy podpisaniu umowy kredytowej 

Środki na cel 

dowolny 

do 25% „na cel dowolny”, oczywiście po cenie kredytu na 

zakup, max do 90% LTV 
- 

UNWW 
marża podnoszona jest o 0,25 p.p. do czasu aż saldo kredytu 

spadnie poniżej 80% LTV 
- 

Ubezpieczenie 

na życie 
nie jest wymagane - 

Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, realnie do 75 roku życia - 

Prowizja 2,00% lub 0,00% w promocji "Pakiet Własny Kąt hipoteczny" 

aby uzyskać prowizję 0% wymagane jest jednorazowe 

wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy (3,25% od 

kwoty kredytu) 

Cross-sell 

obniżka marży o 0,15 p.p. dla klienta posiadającego ROR w 

banku od min. 6 miesięcy z systematycznymi wpływami 

wynagrodzenia. Dodatkowo marżę można obniżyć poprzez 

produkty dodatkowe takie jak: konto z określonymi wpływami 

czy kartę kredytową, ale obniżka jest nieznaczna… 

w promocji "Pakiet Własny Kąt hipoteczny" konto i karta 

kredytowa są obowiązkowe 

Marża 

Standardowa: od 2,26% (dla kredytu powyżej 200 000 zł) 

Promocja: 1,10% w pierwszym roku, następnie 1,98% (promocja: 

"Pakiet Własny Kąt hipoteczny") 

przy LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu marża 

wynosi 2,51% w standardzie i w promocji 2,23% 

Wcześniejsza 

spłata 
0,00% - 

3. Millennium  

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, długi okres kredytowania, brak kosztów wejścia i wyjścia, możliwa decyzja bez 

wykonywania operatu szacunkowego, atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie. 
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Okiem eksperta: Jedyny na rynku bank z opcją 0% za wejście 0% za wyjście (brak zarówno prowizji za udzielenie jak i za 

wcześniejszą spłatę), do tego z dość szybkim procesem kredytowym. Warto rozważyć opcję z cross-sellem (zalecamy wybór 

wariantu I zawierającego jedynie kartę debetową z miesięcznymi obrotami w wysokości 500 zł, daje on co prawda 

niższą obniżkę marży, ale ze względu na brak konieczności przeniesienia wpływów wynagrodzenia jest zdecydowanie mniej 

uciążliwy). Warto zwrócić uwagę na możliwość otrzymania decyzji finansowej bez konieczności dostarczania operatu 

szacunkowego (należy go jednak dostarczyć po tym etapie), oraz atrakcyjną stawkę ubezpieczenia na życie (podnosi ona 

co prawda koszty całkowite, ale wyróżnia się na tle ofert konkurencji). Dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą 

istotnym będzie fakt uwzględniania amortyzacji wyliczaniu zdolności kredytowej (jest to możliwe jedynie w przypadku, gdy 

działalność jest "na plusie"). Uwaga: z naszych doświadczeń wynika, że proces przebiega sprawnie tylko do momentu 

wygenerowania umowy (do tego czasu wnioski procesowane są centralnie), kolejne etapy, czyli podpisanie umowy, 

spełnienie ewentualnych warunków i uruchomienie kredytu tempo zdecydowanie zwalnia. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 90% 
wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę dostarczoną przez klienta. 

Środki na cel 

dowolny 
tak, po koszcie kredytu mieszanego 

LTV zmienia się w zależności udziału środków na cel 

dowolny 

UNWW finansuje bank - 

Ubezpieczenie na 

życie 

wymagane przez cały okres kredytowania (warto wybrać to z 

oferty banku, bo jest tanie - 0,02% od salda kredytu) 
- 

Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, do 75 roku życia - 

Prowizja 0,00% - 

Cross-sell 
konto z kartą debetową i wpływ wynagrodzenia może obniżyć 

marże 0,5 pp., bez wpływu o 0,3 p.p. 
- 

Marża marża standardowa dla LTV 90% = 2,80%  po obniżkach 2,30% lub 2,50% 

Wcześniejsza 

spłata 
0,00% - 
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4. mBank 

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, długi okres kredytowania (ale uwaga na wiek w momencie zakończenia kredytu), 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, procesowanie wniosku bez podpisanej umowy 

przedwstępnej, bardzo dobrze liczona zdolność kredytowa, brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych 

choć ostatnio, w przypadku klientów z dużą ilością zobowiązań hipotecznych otrzymaliśmy kilka decyzji kredytowych z LTV 

obniżonym do poziomu 80%, lub co gorsza odmowę finansowania w ogóle. 

Okiem eksperta: Bank zdecydowanie wyróżniający się bardzo dobrze liczoną zdolnością kredytową i przyzwoitymi warunkami 

cenowymi (konkurencyjne marże i niska prowizja okupiona jednak koniecznością zakupu ubezpieczenia na życie). Do zalet 

należy zaliczyć również możliwość procesowania wniosku kredytowego bez podpisanej umowy przedwstępnej oraz brak 

ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych (uwaga, w przypadku uwzględniania w zdolności dochodów 

z najmu, mogą pojawić się ograniczenia). Warto pamiętać jednak, że bank nie przyjmuje, jako zabezpieczenia kredytu 

nieruchomości mających status lokali spółdzielczo-własnościowych oraz rezygnuje z transakcji, gdzie formą nabycia jest 

przetarg lub licytacja komornicza. Z naszych doświadczeń wynika również, że ostatnio bank cechuje się niską elastycznością 

oraz dłuższym niż średnia rynkowa procesem. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 90% 

wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań 

to 300 zł, płatne przy uruchomieniu kredytu. 

Środki na cel 

dowolny 
nie udziela - 

UNWW  finansuje bank  - 

Ubezpieczenie na 

życie 
 wymagane w przypadku skorzystania z oferty promocyjnej 

do wyboru jeden z dwóch pakietów, najtańsza wersja 

to koszt 0,0208% aktualnego salda kredytu 

miesięcznie, wymagane przez okres 5 lat 
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Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, do 67 roku życia (w chwili spłaty ostatniej raty)  

kredyt powyżej 30 lat można zaciągnąć tylko dla 

LTV≤85% 

Prowizja  1,00%  

Cross-sell 
 wymagany ROR z wpływem wynagrodzenia oraz ubezpieczenie 

na życie z oferty banku  
wymagane przez 5 lat 

Marża  1,99% (promocja: Kredyt z widokiem na przyszłość) 
wysokość marży niezależna od poziomu wkładu 

własnego  

Wcześniejsza 

spłata 

 częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita spłata 

2% przez pierwsze 3 lata, następnie bez opłat 
- 

4. Pekao SA  

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, umiarkowanie szybki proces (dla kredytów do 300 000 zł),  

Okiem eksperta: Bank z bardzo dobrym i szybkim procesem kredytowym, ale wyłącznie dla kredytów do 300 000 zł, niestety 

z wysoką opłatą za wcześniejszą spłatę i nie najlepiej liczoną zdolnością z działalności gospodarczej. Polecany raczej dla 

pierwszego kredytu (w przypadku drugiego i kolejnego bardzo często pojawia się żądanie wyższego wkładu własnego 15-

20%). Warto zwrócić uwagę, że dla klientów posiadających minimum 15-20% wkład własny bank nie wprowadza ograniczeń 

w ilości posiadanych kredytów hipotecznych. UWAGA: W przypadku wyboru oferty promocyjnej (wymagane produkty 

dodatkowe to: ubezpieczenie nieruchomości, karta kredytowa, konto z kartą debetową ORAZ przelewami całości 

wynagrodzenia), gwarantującej dość dobre warunki cenowe (zarówno marża jak i prowizja poniżej 2%) należy pamiętać, że 

zaprzestanie przelewu wynagrodzenia skutkuje podwyżką marży o 1,5 p.p. – co skutkuje wzrostem marży powyżej 3,00%. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

max. LTV 90% 

wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

sporządzaną przez bank (koszt dla mieszkań 137 zł dla 

kwot do 300 tys. zł lub 479 zł dla kwot powyżej 300 tys. 

zł), lub operat dostarczony przez klienta (wymagana 
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płatna weryfikacja – koszt 137 zł). Płatne przed 

decyzją ostateczną.  

Środki na cel 

dowolny 
4 % (zwykle do pokrycia kosztów około kredytowych) - 

UNWW płatne z góry za cały okres! - 

Ubezpieczenie na 

życie 

bank na 100% zażąda ubezpieczenia na życie, gdy do kredytu 

przystępuje jedna osoba 

trzeba się ubezpieczyć na min. 25% kwoty kredytu, 

małe składki, opłaca się 

Okres 

kredytowania 
max. 30 lat, do 70 roku życia -  

Prowizja 1,90% 
płatne gotówką (można kredytować, jeśli pozwala na 

to LTV) 

Cross-sell 
ROR wraz z kartą debetową i wpływem wynagrodzenia + karta 

kredytowa i ubezpieczenie nieruchomości w banku 

produkty dodatkowe wymagane przez cały okres 

kredytowania 

Marża Promocyjna: 1,90% (dla kredytu od 200 tys. zł i LTV powyżej 80%) - 

Wcześniejsza 

spłata 

pobierana przez pierwsze 3 lata, jej wysokość to mniejsza z kwot: 

3% od nadpłacanej kwoty kredytu lub wysokość odsetek, które 

byłyby naliczone od spłaconej przed terminem części kredytu.  

 

Po 3 latach nadpłaty i spłata częściowa są bezpłatne. 

- 

6. Alior Bank  

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, szybki proces, dobrze liczona zdolność kredytowa, procesowanie bez umowy 

przedwstępnej, brak limitów posiadanych kredytów hipotecznych, remont rozliczany zdjęciami. 

Okiem eksperta: Trzeba to powiedzieć wprost – elastycznie, ale drogo. Ze względu na szybki proces, brak ograniczeń w ilości 

podsiadanych kredytów hipotecznych, dobrze liczoną zdolność kredytową oraz spore możliwości negocjacyjne odnośnie 

odstępstw bank dla zaawansowanego i świadomego inwestora. Teoretyczne niewielki cross-sell (konto), ale w praktyce 
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w większości decyzji pojawia się konieczność zakupu bardzo drogiego ubezpieczenia na życie. Nie należy zapominać również 

o podwyżce oprocentowania (przez cały okres kredytowania!!) za brak wymaganego wkładu własnego, marży 

zdecydowanie powyżej 3% oraz opłacie za wcześniejszą spłatę pobieranej przez 3 pierwsze lata.  Elastyczność ma swoją cenę.  

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

max. LTP 90% 

wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań 250 zł) lub 

operat dostarczony przez klienta. Płatne przed 

uruchomieniem. 

Środki na cel 

dowolny 
tak, po koszcie kredytu mieszanego przy kredycie mieszanym zwykle do 80% LTV 

UNWW 
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego podnosi marżę o 0,2% 

(liczone od ceny transakcyjnej, przez cały okres kredytowania) 
w przypadku kredytów walutowych liczone od 70% LTV 

Ubezpieczenie na 

życie 

w większości przypadków klient otrzymuje „promocję 

Megahipoteka z Ubezpieczeniem na życie TU Europa”. Koszt tego 

ubezpieczenia to 5 (słownie pięć (sic!) % od kwoty kredytu (a 

realnie sporo powyżej 5%, ponieważ płacisz ubezpieczenie od 

ubezpieczenia 

w sytuacji, gdy o kredyt ubiega się tylko jeden 

kredytobiorca, gdy występuje duża dysproporcja 

dochodów kredytobiorców lub gdy klient otrzyma 

negatywną ocenę scoringową bank żąda wykupienia 

ubezpieczenia na życie 

Okres 

kredytowania 
max. 30 lat, do 80 roku życia - 

Prowizja od 1,00% do 5,00% - 

Cross-sell wymagany ROR – bezpłatny  - 

Marża 

ustalana jest na podstawie oceny scoringowej klienta 

przy LTV 90% i ofercie z ubezpieczeniem na życie od 2,49%, bez 

ubezpieczenia 3,30% 

marża na LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu = 

3,50%!  

Wcześniejsza 

spłata 

Pobierana przez pierwsze 3 lata. jej wysokość to mniejsza z kwot: 

 3% od nadpłacanej kwoty kredytu lub wysokość odsetek, które 

byłyby naliczone od spłaconej przed terminem części kredytu.  

 

Po 3 latach nadpłaty i spłata częściowa są bezpłatne. 

- 
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7. Raiffeisen 

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, możliwy brak kosztów wejścia, dobre warunki cenowe, brak opłat związanych 

z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, prosty cross-sell. 

Okiem eksperta: Bank z przystępnymi warunkami cenowymi, umiarkowanie szybkim procesem kredytowym, dobrze liczoną 

zdolnością z działalności oraz wymagającym, ale nie uciążliwym cross-sellem (konto z zasileniem, karta kredytowa, 

ubezpieczenie na życie opłacane przez min. 5 lat oraz ubezpieczenie nieruchomości). Oferta raczej dla wyższych kwot kredytu 

(LTV powyżej 80% i kwota powyżej 400 tys. zł: marża 2,09%, prowizja 0%) lub klientów z wkładem własnym na poziomie minimum 

20% (niezależnie od kwoty: marża 1,89%, prowizja 0%). Z naszych doświadczeń wynika, że na szybkość procesowania ogromny 

wpływ ma kompletność wniosku oraz dołączenie operatu na etapie wnioskowania. W przypadku działalności gospodarczej 

bardzo istotne jest by dochód z niej uzyskiwany był stabilny (nie lubią różnic między okresem bieżącym a PITem z roku 

poprzedniego). Ze względu na ograniczenia w ilości udzielanych kredytów (maksymalnie 2 kredyty na 90% LTV, kolejne max. 

60%) ofertę rekomendujemy początkującym inwestorom. 

Uwaga: 0d 1 lutego do końca maja 2018 r. dla kredytów hipotecznych (mieszkaniowych i konsolidacyjnych, gdy cel nie 

mieszkaniowy stanowi max 10%) z LTV poniżej 80% obowiązuje promocja polegającą na obniżce marży kredytu od poziomu 

1,69%. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

max. LTP 90% 
wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę dostarczoną przez klienta. 

UNWW finansuje bank - 

Ubezpieczenie na 

życie 
dobrowolne (jest elementem cross-sell) 

Jeśli wybrane jednocześnie obniża marżę o 0,4% oraz 

prowizję do 0,00%. Wymagane przez pierwsze 5 lat 

kredytowania, rezygnacja po tym okresie nie wpływa 

na zmianę warunków cenowych. 
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Okres 

kredytowania 
max. 30 lat, do 70 roku życia - 

Prowizja 2,00% 

Możliwość obniżenia do 0,00% w przypadku 

skorzystania z ubezpieczenia na życie lub 

ubezpieczenia od utraty pracy (z oferty banku) 

Cross-sell 

- konto, 

- karta kredytowa 

-ubezpieczenie na życie 

- ubezpieczenie nieruchomości 

Konto, karta i ubezpieczenie na życie wymagane są 

przez cały okres kredytowania. wcześniejsza 

rezygnacja z dowolnego produktu skutkuje podwyżką 

marży każdorazowo o 0,1p.p. 

 

W przypadku ubezpieczenia na życie – wymóg 

opłacania wnosi 60 miesięcy, wcześniejsza rezygnacja 

to podwyżka marży o 0,4p. 

Marża 
Promocja: 1,69% - dla LTV poniżej 80% i dowolnej kwoty kredytu, 

Promocja: 2,09% - dla LTV powyżej 80% i kwoty powyżej 400 000 zł 

Marże promocyjne dla kredytów z LTV powyżej 80%: 

- 2,29% dla kwot poniżej 200 000 zł 

-2,19% dla kwot od 200 000 zł do 400 000 zł 

Wcześniejsza 

spłata 
1,50% 

Pobierana przez pierwsze 3 lata, po tym okresie 

bezpłatnie. 

NAJLEPSZY– Bank na FLIPA (szybki zakup, szybka sprzedaż) 

1. Millennium 

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, długi okres kredytowania, brak kosztów wejścia i wyjścia, możliwa decyzja bez 

wykonywania operatu szacunkowego, atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie. 

Okiem eksperta: Jedyny na rynku bank z opcją 0% za wejście 0% za wyjście (brak zarówno prowizji za udzielenie jak i za 

wcześniejszą spłatę), do tego z dość szybkim procesem kredytowym. Warto rozważyć opcję z cross-sellem (zalecamy wybór 

wariantu I zawierającego jedynie kartę debetową z miesięcznymi obrotami w wysokości 500 zł, daje on co prawda niższą 
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obniżkę marży, ale ze względu na brak konieczności przeniesienia wpływów wynagrodzenia jest zdecydowanie mniej 

uciążliwy). Warto zwrócić uwagę na możliwość otrzymania decyzji finansowej bez konieczności dostarczania operatu 

szacunkowego (należy go jednak dostarczyć po tym etapie), oraz atrakcyjną stawkę ubezpieczenia na życie (podnosi ona 

co prawda koszty całkowite, ale wyróżnia się na tle ofert konkurencji). Dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą 

istotnym będzie fakt uwzględniania amortyzacji wyliczaniu zdolności kredytowej (jest to możliwe jedynie w przypadku, gdy 

działalność jest "na plusie"). Uwaga: z naszych doświadczeń wynika, że proces przebiega sprawnie tylko do momentu 

wygenerowania umowy (do tego czasu wnioski procesowane są centralnie), kolejne etapy, czyli podpisanie umowy, 

spełnienie ewentualnych warunków i uruchomienie kredytu tempo zdecydowanie zwalnia. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 90% 
wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę dostarczoną przez klienta. 

Środki na cel 

dowolny 
tak, po koszcie kredytu mieszanego 

LTV zmienia się w zależności udziału środków na cel 

dowolny 

UNWW finansuje bank - 

Ubezpieczenie na 

życie 

wymagane przez cały okres kredytowania (warto wybrać to z 

oferty banku, bo jest tanie - 0,02% od salda kredytu) 
- 

Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, do 75 roku życia - 

Prowizja 0,00% - 

Cross-sell 
konto z kartą debetową i wpływ wynagrodzenia może obniżyć 

marże 0,5 p.p., bez wpływu o 0,3 p.p. 
- 

Marża marża standardowa dla LTV 90% = 2,80%  po obniżkach 2,30% lub 2,50% 

Wcześniejsza 

spłata 
0,00% - 
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2. ING Bank Śląski  

Wyróżniki na tle konkurencji: długi okres kredytowania, brak opłat za wcześniejszą spłatę, atrakcyjne warunki cenowe, brak 

limitów odnośnie ilości posiadanych kredytów, procesowanie na podstawie oświadczenia klienta. 

Okiem eksperta: Bank dla klientów posiadających minimum 20% wkładu własnego, ale z bardzo ciekawą ofertą cenową 

(marża nawet 1,65% oraz możliwość wyboru pomiędzy brakiem prowizji a wyższą marżą lub odwrotnie). Do atutów banku 

zaliczyć trzeba również możliwość otrzymania decyzji kredytowej (finansowej) bez podpisanej umowy przedwstępnej 

(wystarczy oświadczenie klienta odnośnie nabywanej nieruchomości) oraz dobrze liczoną zdolność z działalności 

gospodarczej (w tym możliwość uwzględnienia przy jej wyliczaniu amortyzacji). Jednocześnie z naszych doświadczeń wynika, 

że dla najmu rozliczanego na podstawie ryczałtu zdolność liczona jest źle. W przypadku inwestorów należy zwrócić uwagę, że 

bank nie posiada limitów sztukowych (jeśli chodzi o ilość kredytów na jednego klienta), jednak zgodnie z procedurami 

maksymalny wolumen kredytów udzielonych pojedynczemu klienta (tzw. zaangażowanie banku) nie może przekroczyć kwoty 

4 mln złotych. 

Uwaga: Chcielibyśmy zwrócić uwagę na coraz większą nieprzewidywalność banku, wynikającą z faktu podziału klientów na 

3 grupy ryzyka. Klasyfikacja ta dokonywana jest automatycznie przez system w trakcie analizy wniosku, a nasze doświadczenia 

pokazują, że każda klasa inna niż pierwsza, kończy się decyzją negatywną, bądź drastycznym zmniejszeniem kwoty kredytu. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 80% 

wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań 420 zł) lub 

operat dostarczony przez klienta. Płatne przed 

wydaniem decyzji ostatecznej.  

Środki na cel 

dowolny 
tak, po cenie kredytu mieszkaniowego 

maksymalnie do wysokości podstawowej kwoty 

kredytu, ale nie więcej niż 30% LTV 

UNWW nie występuje - 
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Ubezpieczenie na 

życie 

wymagane minimum przez 3 lata - 0,035% od aktualnego salda 

kredytu 

z ubezpieczenia można zrezygnować od razu, skutkuje 

to wzrostem marży o 0,4p.p. 

Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, do 70 roku życia - 

Prowizja 
0,00% - w wariancie „Łatwy start” 

1,65% -  w wariancie „Lekka rata” 

wybór wariantu promocyjnego wpływa równocześnie 

na wysokość marży.  

Cross-sell konto z wpływem 2000 zł/mies. (nie musi być wynagrodzenie) 
brak realizacji tego warunku, skutkuje wzrostem marży 

o 0,4 p.p.   

Marża 
1,80% - w wariancie „Łatwy start” 

1,65% - w wariancie „Lekka rata” 

wybór wariantu promocyjnego wpływa równocześnie 

na wysokość prowizji 

Wcześniejsza 

spłata 
0,00% - 

3. mBank 

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, długi okres kredytowania (ale uwaga na wiek w momencie zakończenia kredytu), 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, procesowanie wniosku bez podpisanej umowy 

przedwstępnej, bardzo dobrze liczona zdolność kredytowa, brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych 

choć ostatnio, w przypadku klientów z dużą ilością zobowiązań hipotecznych otrzymaliśmy kilka decyzji kredytowych z LTV 

obniżonym do poziomu 80%, lub co gorsza odmowę finansowania w ogóle. 

Okiem eksperta: Bank zdecydowanie wyróżniający się bardzo dobrze liczoną zdolnością kredytową i przyzwoitymi warunkami 

cenowymi (konkurencyjne marże i niska prowizja okupiona jednak koniecznością zakupu ubezpieczenia na życie). Do zalet 

należy zaliczyć również możliwość procesowania wniosku kredytowego bez podpisanej umowy przedwstępnej oraz brak 

ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych (uwaga, w przypadku uwzględniania w zdolności dochodów 

z najmu, mogą pojawić się ograniczenia). Warto pamiętać jednak, że bank nie przyjmuje, jako zabezpieczenia kredytu 
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nieruchomości mających status lokali spółdzielczo-własnościowych oraz rezygnuje z transakcji, gdzie formą nabycia jest 

przetarg lub licytacja komornicza. Z naszych doświadczeń wynika również, że ostatnio bank cechuje się niską elastycznością 

oraz dłuższym niż średnia rynkowa procesem. 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

Max. LTV 90% 

wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań 

to 300 zł, płatne przy uruchomieniu kredytu. 

Środki na cel 

dowolny 
nie udziela - 

UNWW  finansuje bank  - 

Ubezpieczenie na 

życie 
 wymagane w przypadku skorzystania z oferty promocyjnej 

do wyboru jeden z dwóch pakietów, najtańsza wersja 

to koszt 0,0208% aktualnego salda kredytu 

miesięcznie, wymagane przez okres 5 lat 

Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, do 67 roku życia (w chwili spłaty ostatniej raty)  

kredyt powyżej 30 lat można zaciągnąć tylko dla 

LTV≤85% 

Prowizja  1,00%  

Cross-sell 
 wymagany ROR z wpływem wynagrodzenia oraz ubezpieczenie 

na życie z oferty banku  
wymagane przez 5 lat 

Marża  1,99% (promocja: Kredyt z widokiem na przyszłość) 
wysokość marży niezależna od poziomu wkładu 

własnego  

Wcześniejsza 

spłata 

 częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita spłata 

2% przez pierwsze 3 lata, następnie bez opłat 
- 
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NAJLEPSZY – Bank z najniższą marżą: mBank, PEKAO, PKO BP, Millennium, Raiffeisen, ING (ale LTV tylko 80%)  (szczegółowo 

przedstawione wyżej) 

NAJPEWNIEJSZY– Bank najlepiej liczący zdolność: mBank, Millenium, PKO BP (kiepsko liczą niestety dochody z działalności), Alior 

NAJSZYBSZY– Bank z najszybszym procesem (czas kalendarzowy deklarowany przez bank do uzyskania decyzji kredytowej): 

1. BZWBK- decyzja wstępna przy umowie o pracę 2 dni, przy działalności do 4 dni, 

2. Millennium – może być bardzo szybko ale i bardzo wolno – wszystko zależy na jakiego analityka trafi, 

3. Alior Bank - decyzja ostateczna do 10 dni kalendarzowych, 

4. Pekao SA - szybka decyzja wstępna do 10 dni roboczych, 

5. mBank - do 4 tygodni na decyzję ostateczną, 

6. PKO BP -  do 4 tygodni. Bardzo dużo zależy od tego, gdzie składamy wniosek kredytowy. Często bywa tak, że im większy 

i bardziej znany oddział, tym dłużej czekamy. 

BANK NA HIPOTEKĘ ŁĄCZNĄ– Bank, który zabezpieczy się jednorazowo na więcej niż jednej nieruchomości: BZWBK, DB, ING, PKO BP, 

Raiffeisen 

BANK DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W WALUCIE OBCEJ – Bank, który udzieli kredytu osobie zarabiającej w EURO (lub innej 

walucie obcej). Kolejność alfabetyczna.  

UWAGA! W tym przypadku, starając się o kredyt, trzeba zadać pytanie, nie „na jakich warunkach”, a „czy i gdzie, w ogóle dostanę 

kredyt w euro?”. 

ALIOR BANK 

● Max. LTV: 80% (dla EUR) i 76% (dla GBP i USD) 

● Max. okres kredytowania: 30 lat  
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● Marża – 4,45%-5,25% (uzależniony od grupy scoringowej klienta oraz od skorzystania z oferty ubezpieczenia na życie)  

● Bank oferuje kredyty w walutach: PLN, EUR, USD, GBP 

● Dokumenty, które muszą być przetłumaczone (chyba że są po angielsku, wówczas nie trzeba tłumaczyć): 

o raport odpowiednika BIK-u 

o wyciąg z konta za 6 miesiące (przy umowie o pracę) 

o umowa o pracę / kontrakt 

● Uwaga: do 21.11.2017 zmianie ulegają wymagania odnośnie minimalnego dochodu netto. Zgodnie z procedurą bankową, 

kredyty indeksowane walutami GBP/USD/EUR, udzielane będą wyłącznie Klientom uzyskującym dochody w walucie 

indeksacji, którzy osiągają dochody netto, stanowiące równowartość min 7,5 tys. PLN miesięcznie (było 20 tys.), w przypadku 

dochodów w kilku walutach bierze się pod uwagę walutę właściwą dla największej części dochodów). W przypadku kilku 

kredytobiorców, powyższy warunek musi być spełniony przez minimum jednego kredytobiorcę. 

Deutsche Bank 

● Max. LTV: 90% (Polak pracujący w Polsce zarabiający w walucie), 70% (Polak za granicą w UE)  

● Max. okres kredytowania: 30 lat 

● Oprocentowanie = EURIBOR 3M + Marża ok. 2,40% - 4,10% (w zależności od oferty i dodatkowych produktów oraz kwoty 

kredytu) 

● Bank oferuje kredyty w walutach: PLN, EUR, GBP 

● Dokumenty, które muszą być przetłumaczone: 

o raport odpowiednika BIK-u 

o umowa o pracę 

o wyciąg z konta z 6 miesięcy (przy umowie o pracę) 

o payslipy z 12 miesięcy 

● Dokumenty, które nie muszą być przetłumaczone: 

o zaświadczenie o dochodach (Bank ma druki PL, ENG, DE) 

o wszystkie - jeśli są w języku angielskim bądź niemieckim 

● Aby uzyskać kredyt w EUR, obowiązkowo należy: przy pakiecie standardowym założyć konto w banku, kartę kredytową  
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● Aby obniżyć ofertę cenową można skorzystać z ubezpieczenia na życie – 1,8% od kwoty kredytu za 2 lata płatne od razu 

(zamienne z programem regularnego oszczędzania, 120 zł składki na każde 100 000 zł kredytu, płatne za rok z góry). Oba 

produkty można skredytować, jeśli pozwala na to wartość nieruchomości. DROGO! 

● Mówiąc ogólnie trudno jest otrzymać kredyt w EUR w tym banku, za utrzymanie 1osoby za granicą bank policzy 1 300 

euro/mies.! Także dochód minimalny to 2 500 euro/mies. 

● Bank jako jedyny może zaakceptować dochód z działalności gospodarczej, ale tylko tej prowadzonej na terenie Niemiec. 

PEKAO S.A. 

● Max. LTV: 70% 

● Max. okres kredytowania: 20 lat (przy 60% LTV) lub 15 lat (przy 70% LTV) 

● Marża około 3,9%-5,9%  

● Bank oferuje kredyty w walutach: PLN, EUR, GBP, USD, NOK, SEK 

● Dokumenty, które muszą być przetłumaczone: 

o raport odpowiednika BIK-u 

o umowa o pracę 

o payslipy (odpowiednik RMUA) 

o wyciąg z konta z 12 miesięcy (przy umowie o pracę) 

o zeznanie roczne 

● Bank ma sankcje przewidziane wobec niektórych krajów, na które nie może udzielić kredytu. 

● Bank będzie potrzebował PIT-ów, więc jeśli klient nie rozlicza się na podobnych zasadach co w Polsce, to bank nie udzieli 

kredytu. 

● Jeśli klient nie rozlicza się w Polsce, wówczas powinien do wniosku złożyć oświadczenie, że nie jest zobowiązany do składania 

deklaracji podatkowych w Polsce, ani za granicą i że nie otrzymuje od swojego pracodawcy rozliczeń podatkowych. 

 

Na ten moment nie jest tanio. Bank wymaga dość dużego wkładu własnego i przyznaje kredyt na dość krótki okres. 
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8. SZKOLENIE „FINANSOWANIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI PRZY UDZIALE 

BANKÓW” 

 W poprzednich raportach wspominałem o gruntownym seminarium nt. kredytów hipotecznych, na którym wraz z moją 

wspólniczką Magdaleną Łyczko-Hałaszczyk oraz Piotrem Hryniewiczem dokładnie omówimy wszystkie istotne zagadnienia 

dotyczące finansowania nieruchomości przy udziale banków, osobiście doradzimy i pomożemy w zbudowaniu długoterminowego 

planu inwestowania na lata.  

Pierwsza oficjalna edycja tego szkolenia odbyła się w weekend 13-14 maja w Warszawie, uczestniczyło w niej około                          

20 uczestników. Wszyscy byli absolwentami Praktycznego Seminarium Inwestowania w Nieruchomości Piotra Hryniewicza. Sobotę 

spędziliśmy na intensywnym przekazywaniu wiedzy natomiast niedzielne południe przeznaczyliśmy na analizowanie i indywidualne 

opracowywanie przypadków uczestników szkolenia. Jak się okazało wielu z doświadczonych inwestorów popełnia podobne błędy 

na poziomie planowania i przygotowania strategii finansowania swoich inwestycji, co prowadzi do znacznego ograniczenia swoich 

możliwości. Im dokładniej opracujemy strategię inwestowania na trzy-cztery laty do przodu, tym więcej nieruchomości będziemy                        

w stanie legalnie nabyć szczególnie jeżeli planujemy posiłkować się kredytami. Cytując klasyka „Każda minuta poświęcona na 

przygotowaniu planu działania oszczędza aż 10 minut czasu potrzebnego do wykonania danego przedsięwzięcia”.  

Tych z Was, którzy nie mogli wziąć udziału w szkoleniu w terminie majowym lub nie wiedzieli o rejestracji informujemy, że 

odbędzie się jeszcze niejedno takie szkolenie.  Dostaję od was dużo pytań dotyczących szkolenia – odpowiedzi na wiele z nich 

znajdziecie na stronie internetowej z możliwością rejestracji - pod TYM linkiem. Znajdują się tam wszelkie informacje na temat szkolenia, 

zakresu zagadnień jakie będziemy poruszać oraz przykładowy harmonogram z I edycji szkolenia. Możecie zapisać się tam na listę 

chętnych na najbliższe szkolenie realizowane wspólnie z Piotrem, planujemy je już niebawem. Kiedy ruszy oficjalna rejestracja 

otrzymacie informację jako pierwsi.  Jeżeli masz dodatkowe pytania, pisz śmiało na naszego e-maila: szkolenia@rmkredyty.pl 

PS Zapraszamy również do zapoznania się z krótką prezentacją i opiniami uczestników szkolenia na naszym kanale YouTube – link 

TUTAJ. 

Mamy nadzieję, do zobaczenia na szkoleniu!  

http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/finansowanie-zakupu-nieruchomosci/
mailto:szkolenia@rmkredyty.pl
https://youtu.be/Jo5mpvc7Do0
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I edycja szkolenia ”Jak zaplanować i legalnie zrealizować zakup i wynajem 7 nieruchomości na kredyt 

mieszkaniowy”, czyli Finansowanie zakupu nieruchomości przy udziale banków, Warszawa 13-14 maja 2017 
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9. SŁOWNIK INWESTORA 

Marża – składowa oprocentowania kredytowego w ofertach bankowych. Stała i niezmienna przez cały okres 

kredytowania, to na niej bezpośrednio zarabia bank. Często mylona z prowizją bankową (która płacona jest jednorazowo). Im 

większa marża, tym większe oprocentowanie kredytu. Dla banku oznacza to większy zarobek, a dla kredytobiorcy – wyższą ratę i 

odsetki. Umowa kredytowa gwarantuje stałą i niezmienna wysokość marży przez cały okres kredytowania. W odróżnieniu od stopy 

procentowej (WIBOR/LIBOR/EURIBOR), której wysokość jest taka sama dla wszystkich banków, marża może mieć różną wartość w 

zależności od banku i oferty jaką proponuje kredytobiorcy. Na jej wysokość ma wpływ wiele czynników, najważniejsze z nich to: 

 Wkład własny – im wyższy, tym bank częściej zaoferuje niższą marżę. 

 Wybór waluty. 

 Cel kredytu – w zależności od rodzaju kredytu marża może znacząco się różnić. Najtańszym kredytem jest kredyt 

hipoteczny, dużo droższe jednak okazują się pożyczki czy konsolidacje. 

 Źródło i typ dochodów – osoby, które posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony, mogą łatwiej otrzymać niższą 

marżę niż osoba zatrudniona na umowę zlecenie czy działalność gospodarczą ze zróżnicowanymi dochodami. 

 Ocena kredytowa BIK – jeśli scoring punktowy jest na niskim poziomie (mamy złą historię kredytową), marża 

zaoferowana przez bank będzie za pewne wyższa. 

 Cross-sell - dokupienie dodatkowych rozwiązań finansowych skłania bank do zaproponowania niższej marży. W 

niektórych przypadkach może być to opłacalne, jednak częściej łatwo wpaść tutaj w dodatkowe koszty. 

 Oferta banku 

 Wiek kredytobiorcy – im starszy kredytobiorca, tym krótszy czas kredytowania i wyższa marża. 

Przy podpisywaniu umowy można negocjować jej warunki, w tym także wysokość marży. Wyżej wymienione czynniki na pewno mogą 

w tym pomóc. Są dobrymi argumentami podczas rozmów z bankiem. Pomóc w tym może także doświadczony ekspert kredytowy. 
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10. BIBLIOTEKA INWESTORA, CZYLI CO KAŻDY INWESTOR PRZECZYTAĆ 

POWINIEN 

1) Andrzej Fesnak - „Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy, działając inaczej” 

2) Anthony Robins - „Obudź w sobie olbrzyma” 

3) Bartosz Nosiadek - „Zarabianie prawdziwych pieniędzy” 

4) Brian Tracy - „Zjedz tę żabę”, „Psychologia osiągnięć”, „Maksimum osiągnięć”, „Psychologia sprzedaży” 

5) Dale Carnegie - „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” 

6) Daniel Siwiec - „Jak skutecznie zarabiać na nieruchomościach” 

7) Grzegorz Grabowski - „Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami 2017”, „Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 

100% praktyczny. Edycja 2018.” 

8) Katarzyna i Jeremiasz Gorzędowscy - „Jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkanie” 

9) Kim Kiyosaki - „Bogata kobieta” 

10) Maciej Samcik - „Jak inwestować i pomnażać oszczędności” 

11)  Marcin Marczak - „Jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej” 

12)  Mark Fischer - „Sekret Milionera” 

13)  Mark Victor Hansen, Robert G. Allen - „Jednominutowy milioner” 

14)  Michał Szafrański - „Finansowy Ninja” 

15)  Robert Kiyosaki - „Bogaty ojciec, biedny ojciec”, „Kwadrant przepływu pieniędzy”, „Inwestycyjny poradnik bogatego ojca”, 

„Młody bogaty rentier” oraz wiele innych pozycji tego autora 

16)  Ronald Szczepankiewicz - „Tajna Broń Kredytobiorcy” 

17)  Sławek Muturi - „Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości”, „Zarządzanie najmem”, „Pomysł do wynajęcia” 

18)  Stephen Covey - „7 Nawyków skutecznego działania” 

19)  Tim Ferris - „4-godzinny tydzień pracy” 

20)  Wojciech Orzechowski - „Zarabiaj na nieruchomościach”, „10 Wskazówek jak podnieść wartość nieruchomości” 

21)  Wojciech Woźniczka - „Negocjuj, czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach”, „NEGOCJUJ 2. Czyli czego nauczyłem się, 

negocjując dla siebie i dla innych” 
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11. INWESTUJESZ NA KREDYT? NA TO ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ! 
 

 

Jeśli w dalszym ciągu nie czytałeś mojej książki 

„Tajna broń kredytobiorcy” to zachęcam Cię 

do skorzystania ze specjalnego kuponu 

rabatowego dla czytelników raportu. Chcąc 

uzyskać rabat na zakup papierowej wersji 

książki w wysokości 15% należy przy zakupie 

podać kod rabatowy - „raport”.  

Pod TYM linkiem możesz zapoznać się                    

z darmowym fragmentem mojej książki  Jeśli 

chcesz sfinansować zakup nieruchomości na 

kredyt i maksymalnie oszczędzić na tym 

procesie, to zdecydowanie pozycja dla Ciebie 

- dowiesz się z niej jak zwiększać swoje 

możliwości kredytowe, zmniejszać prowizje 

bankowe, a także jak kupować nieruchomości 

na cele inwestycyjne!  

Życzę przyjemnej lektury!  
 

 

 

 

 

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl  

http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/img/products/tajna-bron-kredytobiorcy-fragment.pdf
http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/
http://WWW.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.PL
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12. PODSUMOWANIE 
 

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości za kredyt lub wzięciem kredytu pod 

nieruchomość, refinansowaniem, konsolidacją kredytów pod nieruchomość, ale nie wiesz: 
 

 Czy masz zdolność kredytową, 

 Jaka będzie rata,  

 Jak skredytować daną nieruchomość, 

 Jak się za to zabrać, 

 Nie masz czasu na chodzenie bo bankach, 

 Szukasz osoby, która załatwi kredyt za Ciebie, 
 

lub masz inne pytania, pisz / dzwoń, chętnie pomożemy!  

Nasz Zespół składa się z najlepszych pośredników finansowych w Polsce. 

 
 

RM KREDYTY 

Niezależne Pośrednictwo Kredytowe 

 

Specjalizacja Kredyty Hipoteczne 

Obszar działalności – cała Polska 

telefon: +48 503 804 619 

e-mail: kontakt@rmkredyty.pl 

www.RMKREDYTY.pl 

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl 

 

 

 

  

NASZ ZESPÓŁ 
 

Ronald Szczepankiewicz 

Magdalena Łyczko-Hałaszczyk 

Rupert Aleksiejuk 

Karolina Parowicz 

Jarosław Mądraszewski 

Karol Wójcik 

Marcin Bubiłek 

Małgorzata Słowik-Zwiercan 

Jakub Pastuszka 

Arkadiusz Fukowski 

Bartłomiej Świć 

Katarzyna Sawicka 

Bartosz Nowak 

Wojciech Izdebski 

Karol Świetlicki 

Agata Skubis 

Ilona Sobiech 

Roman Gutowski 

Krzysztof Baranowski 

Marta Kawka 

Jadwiga Mikuła 

Weronika Szwankowska 

Sandra Łazarska 
 

mailto:kontakt@rmkredyty.pl
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13. HARMONOGRAM ISTOTNYCH SPOTKAŃ I SZKOLEŃ PARTNERÓW 

● 17-18.02.2018 r. – Mateusz Brejta - Szkolenie z podnajmu „Jak osiągnąć dochód 6.000 zł miesięcznie w ciągu roku”, Warszawa 

Link do wydarzenia: http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/podnajem/ 

● 17-18.02.2018 r. – Piotr Hryniewicz - Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości, Warszawa 

Link do wydarzenia: http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/ 

● 03.03.2018 r. – Paweł Albrecht – Akademia Sourcingu 15™, Wrocław 

Link do wydarzenia: http://www.pawelalbrecht.com/akademiasourcingu/ 

● 03.03.2018 r. – Mieszkanicznik – Rentowna Nieruchomość - Poziom Średnio Zaawansowany, Warszawa 

Link do wydarzenia: http://www.akademiamieszkanicznika.pl/ 

● 07.03.2018 r. – Wojciech Orzechowski - Najskuteczniejsza Strategia Inwestowania w Nieruchomości, Webinar online 

Link do wydarzenia: http://zarabiajnanieruchomosciach.pl/webinar/ 

● 14.03.2018 r. – Wojciech Orzechowski - Jak uzyskiwać 40% stopy zwrotu na nieruchomościach?, Webinar online 

Link do wydarzenia: http://wojciechorzechowski.pl/webinar/ 

● 13.04.2018 r. – Paweł Albrecht – Szkolenie z podnajmu mieszkań, Wrocław 

Link do wydarzenia: https://www.pawelalbrecht.com/podnajem/  

http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/podnajem/
http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
http://www.pawelalbrecht.com/akademiasourcingu/
http://www.akademiamieszkanicznika.pl/
http://zarabiajnanieruchomosciach.pl/webinar/
http://wojciechorzechowski.pl/webinar/
https://www.pawelalbrecht.com/podnajem/
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14. GŁÓWNI PARTNERZY 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
http://www.jakoszczedzacpieniadze.pl
http://www.hryniewicz.pl/
http://www.mieszkanicznik.org
https://www.asbiro.pl/
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http://droga-do-bogactwa.pl/
http://www.bnipolska.pl/
http://globalinvestorclub.pl/
https://moniter.pl/
http://mistrzwynajmu.pl/
http://www.bogatyojciec.pl/
http://mzuri.pl/
http://mateuszbrejta.pl/
https://www.pawelalbrecht.com/
http://www.wynajmistrz.pl/
http://mieszkanicznikodpodszewki.pl/
http://www.kontestacja.com/
http://marciniwuc.com/

