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1. WPROWADZENIE – MARZEC 2018 
 

Witam Cię bardzo serdecznie!  

 Pierwszy kwartał 2018 roku już prawie za nami. Mam nadzieję, że Twoje plany dotyczące 

inwestowania w nieruchomości idą we właściwym kierunku! Pamiętaj, najkrótszy czas po jakim niektóre                    

z banków zaakceptują Twój dochód to już 3 miesiące (dochód z umowy o pracę), zatem teraz może być 

ostatni moment, aby zbudować odpowiednią zdolność kredytową pod zakup nieruchomości na wynajem 

na wrzesień. Jeśli masz w tej materii pytania lub wątpliwości, sprawdź gdzie w najbliższym czasie będę 

uczestniczyć w spotkaniu poruszającym tę tematykę lub napisz do nas.  

W marcowym raporcie kontynuujemy serię naszych artykułów dotyczących różnych form uzyskiwania 

dochodu i budowania za jego pomocą zdolności kredytowej. W tym miesiącu omówimy umowę zlecenie         

i umowę o dzieło. Wbrew pozorom to nie tak popularne źródła dochodów Polaków. Warto przy tym 

wspomnieć, że taki rodzaj formy zatrudnienia wcale nie skreśla nas z możliwości zaciągnięcia kredytu 

hipotecznego. Co więcej, w niektórych bankach taki dochód jest już brany pod uwagę po okresie                            

6 miesięcy! Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule na stronie 10. 

Szczególnie godny uwagi jest także marcowy artykuł ekspercki. Dzięki niemu poznasz 10 sposobów 

na zwiększenie rentowności najmu. Jeśli posiadasz nieruchomości na wynajem lub dopiero planujesz to 

zrobić na pewno przydadzą Ci się wskazówki zawarte w tym tekście. Dowiesz się jak w łatwy sposób zmienić 

swoje podejście, a tym samym zwiększyć rentowność najmu i cieszyć się większymi przychodami. W roli eksperta Józef Kajta – dyrektor zarządzający 

w firmie Promabi oraz autor cyklu szkoleń Mistrz Wynajmu, które polecamy.  

PS. Wraz ze zbliżającymi się świętami, chciałbym Ci życzyć, wraz z całym zespołem RM Kredyty, szczęśliwych, pogodnych i rodzinnych Świąt 

Wielkanocnych. Niech to będzie okazja do spędzenia czasu w gronie najbliższych, pełnym uśmiechów i szczerych rozmów. Aby wraz z początkiem 

wiosny, przyszły nowe pomysły i cele do realizacji. 

 

  
Ronald Szczepankiewicz 
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2. HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH WYKŁADÓW I SZKOLEŃ RM KREDYTY  

 

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

http://edukacjainwestowania.pl/zjazd-absolwentow/ 

 

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

Temat: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

 

● 12-13 maj 2018 r. –   Forum Nowoczesnego Inwestora, Lublin 

Temat: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

 

● 16-17 maj 2018 r. –   Inteligencja Finansowa, Kraków 

Temat: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

 

 

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

http://edukacjainwestowania.pl/zjazd-absolwentow/
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 

Obecna sytuacja na rynku kredytów hipotecznych jest stabilna. Rada Polityki Pieniężnej w dalszym ciągu nie podniosła stóp 

procentowych. Niektórzy eksperci twierdzą, że ich aktualna wysokość może utrzymywać się do końca 2019 roku, a nawet na 

początku 2020 r. Większość analityków twierdzi jednak zgodnie, że do 2020 roku nastąpi przynajmniej jedna podwyżka stóp 

procentowych1. 

Jak wygląda natomiast sprawa na rynku nieruchomości? Niedawno Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dokładne 

wyniki budownictwa mieszkaniowego za rok 2017. W poprzednim roku do użytku zostało oddanych o 9,3% mieszkań więcej, 

w stosunku do 2016 roku. W zaprezentowanych danych widać znaczący wzrost inwestorów, w 2017 roku rozpoczęto budowę prawie 

206 tys. mieszkań, o 18,4% więcej niż w roku 20162. Niedawno także GUS przedstawił już wyniki za styczeń 2018 roku. Z danych wynika, 

że początek roku był słabszy dla inwestorów, do użytku oddano o 11,7% mniej mieszkań w porównaniu do roku poprzedniego. Jednak 

dobrze wypadła ilość pozwoleń na budowę, która wzrosła o 38,7% względem stycznia 20173. Związek Banków Polskich (ZBP) 

przedstawił natomiast Raport AMRON-SARFiN za IV kwartał 2017 roku, gdzie pokazuje między innymi jak zmieniały się ceny na 

przestrzeni ostatniego roku. 
 

 

 

 

 

Źródło: Raport AMRON-SARFiN 4/2017 

                                                 
1 http://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/1109778,analitycy-co-najwyzej-jedna-podwyzka-stop-procentowych-przed-2020-r.html 
2 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-i-iv-kwartal-2017-roku,4,32.html 
3 http://www.pap.pl/aktualnosci/gospodarka/news,1294821,gus-w-styczniu-rdr-wiecej-mieszkan-ktorych-budowe-rozpoczeto-mniej-oddanych-do-uzytku.html 

Kwartał 2017 roku Warszawa Białystok 
Aglomeracja 

katowicka 
Wrocław Gdańsk Kraków Poznań Łódź 

I 7 659 4 330 2 767 5 560 5 562 6 332 5 465 3 729 

II 7 704 4 351 2 863 5 585 5 717 6 202 5 445 3 864 

III 7 787 4 401 2 962 5 701 5 919 6 361 5 622 3 913 

IV 7 882 4 443 3 011 5 928 6 162 6 489 5 727 3 972 

Zmiana względem 

 I kwartału 
2,9% 2,6% 8,8% 6,6% 10,8% 2,5% 4,8% 6,5% 

http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/luty_2018/Amron_Raport_4_17_PL_skrot_180227ver2.pdf
http://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/1109778,analitycy-co-najwyzej-jedna-podwyzka-stop-procentowych-przed-2020-r.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-i-iv-kwartal-2017-roku,4,32.html
http://www.pap.pl/aktualnosci/gospodarka/news,1294821,gus-w-styczniu-rdr-wiecej-mieszkan-ktorych-budowe-rozpoczeto-mniej-oddanych-do-uzytku.html
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Porównując 8 wybranych miast w powyższej tabeli, można zaobserwoać jak na przestrzeni ostatniego roku zmieniały się średnie ceny 

transakcyjne za metr kwadartowy. Z zaprezentowanych danych wynika, że największy wzrost cen wystąpił w Gdańsku, prawie o 11% 

względem I kwartału 2017 roku. Znaczny wzrost został także zaobserwowany  w aglomeracji katowickiej, Wrocławiu oraz Łodzi, gdzie 

średnie ceny zmieniły się w przedziale 8,8-6,5%. W Krakowie i Białymstoku różnica w średnich cenach transakcyjnych była najmniejsza, 

nie przekroczyła 2,6% względem cen z początku roku. Jednak jak można zauważyć, na przestrzeni 2017 roku, wzrost cen powyżej 2,5% 

można było zaobserować w każdym z prezentowanych w raporcie ZBP polskich miast. 

Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 

 REIT-ach. W lutym Rada Mieszkalnictwa 

zaakceptowała założenia ustawy o spółkach 

wynajmu nieruchomości, tzw. REIT-ach. Jak już 

wcześniej było wspominane, REIT-y, a raczej FINNY-

y (nowa robocza nazwa to Fundusze Inwestycyjne 

w Najem w Nieruchomości) mają obejmować tylko 

inwestycje  mieszkaniowe. Dla przypomnienia, 

mają być to instrumenty finansowe, które są 

bezpieczniejsze niż inwestowanie w akcje lub 

różnego rodzaju fundusze. Dzięki  temu rząd chce 

w łatwy sposób umożliwić każdemu inwestowanie 

w nieruchomości i przekierować środki obywateli 

z lokat, do rozwoju rynku mieszkalnictwa w Polsce, 

a także rządowego programu Mieszkanie Plus4. 

 Użytkowaniu wieczystym. Od wielu miesięcy, nie 

było mowy o planowanej ustawie dotyczącej 

użytkowania wieczystego, na którą czeka wiele Polaków. Daty wejścia nowych przepisów odkładane są już od stycznia 2017 roku. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce wznowić pracę nad tą ustawą, tak aby zaczęła ona obowiązywać od nowego roku. 

                                                 
4 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kwiecinski-FINN-y-zamiast-REIT-ow-4077070.html 

        Średnia zdolność kredytowa w PLN  
         Dotyczy 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tyś zł netto 
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Według obecnych założeń właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych będą wnosić opłatę przekształceniową przez 20 lat, 

natomiast właściciele lokali użytkowych w blokach przez 33 lata. Jak informuje wiceminister Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Artur 

Soboń - „W przepisach trzeba pogodzić interesy samorządów i właścicieli lokali, a to nie jest proste. Dlatego prace się przeciągają, 

a Komitet Stały Rady Ministrów odesłał projekt ministerstwu do dopracowania”5. 

 Specustawie. Rada Mieszkalnictwa na posiedzeniu 

w lutym przyjęła założenia dotyczące specustawy. Ma 

ona przyśpieszyć proces budowy mieszkań w Polsce 

i usunąć bariery biurokratyczne, a także bariery, które 

są związane z procesem przygotowawczym do 

budowy – tłumaczył Minister Inwestycji i Rozwoju. 

Obecnie proces uzyskiwania zezwoleń na budowę 

trwa nawet w okolicach 5 lat, w planach jest skrócenie 

go do pół roku – roku. Specustawa ma również 

zawierać przepisy przyśpieszające proces odrolnienia 

gruntów nadających się pod zabudowę 

mieszkaniową. Dzięki temu rząd chce rozwiązać 

problem z brakiem gruntów pod budowę w miastach, 

co może spowolnić wzrost ich cen. Według planów 

ustawa ma wejść w życie w pierwszej połowie 2018 

roku6. 

                                                 
5 https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/uzytkowanie-wieczyste-ustawa-1-stycznia-2019,88,0,2399832.html 
6 http://www.pap.pl/aktualnosci/gospodarka/news,1317792,w-przyszlym-tygodniu-powinny-ruszyc-prace-rzadowe-nad-projektem-specustawy-mieszkaniowej-.html 

                         Wykres zmian stopy procentowej WIBOR3M 
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WIBOR3M

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/uzytkowanie-wieczyste-ustawa-1-stycznia-2019,88,0,2399832.html
http://www.pap.pl/aktualnosci/gospodarka/news,1317792,w-przyszlym-tygodniu-powinny-ruszyc-prace-rzadowe-nad-projektem-specustawy-mieszkaniowej-.html
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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 DZIEŁO LUB UMOWA ZLECENIE. 

Wbrew pozorom nie jest to najczęstsze źródło dochodów w Polsce. Krążą mity, że jest ono szczególnie nielubiane przez banki.               

Nie jest to jednak prawdą. Taka forma zatrudnienia nie skreśla Cię z uzyskania kredytu hipotecznego. Dochód z umowy zlecenia czy 

umowy o dzieło, może być traktowany na równi z dochodem z umowy o pracę na czas nieokreślony. Wystarczy, że zostaną 

spełnione pewne warunki. 

Kiedy budujesz swoją zdolność kredytową, wiedz, że umowa o dzieło to możliwie najtańsze źródło zdolności kredytowej. Przy tej 

formie zatrudnienia koszt uzyskania dochodu może być równy 0 zł. Bardzo często zdarza się tak, że choć nasze koszty uzyskania 

przychodu wynoszą oficjalnie 20% lub nawet 50%, to banki zakładają, że faktycznie koszty te są mniejsze. Część z nich do określenia 

zdolności kredytowej przyjmie wartości mniejsze, zgodne z oświadczeniem wnioskodawcy dołączonym do wniosku o kredyt! Dzięki 

czemu zdolność będzie większa. 

Na co zwrócić szczególną uwagę?   

W tym wypadku część informacji pokrywa się z omówionymi przy umowie o pracę (Raport Luty 2018). Warto zwrócić uwagę na 

następujące zagadnienia:   

 Czy to, gdzie jestem zatrudniony, ma wpływ na ocenę mojej zdolności kredytowej?   

 Jak wygląda moja sytuacja, gdy wynagrodzenie nie jest wpłacane na konto?   

 Czy jeśli zmieniłem umowę lub pracodawcę, to muszę znowu odczekać jakiś czas, aby mieć zdolność kredytową?   

1. Okres zatrudnienia   

 Umowa zlecenie – po 12 miesiącach, niektóre banki jednak uznają ten dochód już po 6 miesiącach. 

 Umowa o dzieło – po 12 miesiącach, niektóre banki jednak uznają ten dochód już po 6 miesiącach. 

  

http://www.rmkredyty.pl/img/uploads/pliki/2018%20II%20-%20Raport%20RM%20Kredyty.pdf
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2. Z ilu miesięcy wyliczana jest średnia? 

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

biorą średnią z 12, a nawet z 24 miesięcy.   

 Większość banków weźmie pod uwagę całe wpływy na konto. Jednak są i takie, które obliczają zdolność kredytową 

na podstawie wartości pomniejszonej (np. 70% wpływu na konto).  

3. Co dzieje się w sytuacji, gdy dochody są nieregularne? 

 Jeżeli dochody w każdym miesiącu są inne, ale są systematyczne, bank weźmie pod uwagę średni dochód za cały 

badany okres.   

 W wypadku, gdy dochód jest bardzo nieregularny, ważna jest liczba wynagrodzeń, które wpłynęły na konto. Istnieją 

przypadki, gdy wnioskodawca wynagradzany był dwa razy w roku. Jego wynagrodzenie składało się z podstawy 

(umowa o pracę) oraz premii (umowa zlecenie). Dochód z umowy zlecenia został wzięty pod uwagę, gdyż, choć 

pojawiał się tylko dwa razy w roku, wypłacany był systematycznie od dwóch lat. Jeżeli więc dochód występuje tylko 

kilka razy w roku, najważniejsza będzie historia wpływów i ich powtarzalność.   

4. Umowy z różnymi zleceniodawcami   

 Jeżeli otrzymujesz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia od wielu podmiotów, każdy zleceniodawca traktowany 

jest jako osobny pracodawca, dla którego bank określa twój staż pracy, co w efekcie oznacza, że jeden 

pracodawca to jedno źródło dochodów. W takiej sytuacji, nawet jeśli ktoś jest zatrudniony na umowę zlecenie od 

roku, ale w tym czasie co miesiąc zmieniał zleceniodawcę, nie będzie to dobrze przyjęte przez bank i w większości 

przypadków taki dochód zostanie odrzucony. Podsumowując, należy podkreślić, że liczy się staż pracy u jednego 

zleceniodawcy.   

 Przy umowie o dzieło warunkiem uzyskania wynagrodzenia jest stworzenie dzieła. W tym wypadku banki nie są tak 

skrupulatne w przyglądaniu się zleceniodawcom i za każdym razem może to być ktoś zupełnie inny. Tu liczy się staż 

pracy i powtarzalność dochodów. 
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5. Koszt zatrudnienia 

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, umowa o dzieło to jedna z tańszych form zatrudnienia. Dla porównania koszty obu umów przy 

takiej samej kwocie dochodu netto. 
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6. ARTYKUŁ PARTNERA. JÓZEF KAJTA – 10 SPOSOBÓW NA ZWIĘKSZENIE 

RENTOWNOŚCI NAJMU 

Najniższy od lat poziom stóp procentowych skłania Polaków do szukania takich form lokowania kapitału, które pozwolą 

zarabiać lepiej niż na lokacie bankowej. Jedną z takich opcji jest zakup mieszkania na wynajem, co powoduje, że na rynku pojawia 

się rzesza inwestorów, którzy skuszeni wysokimi zyskami kupują nieruchomości przeznaczone na wynajem. W poniższym artykule 

Józef Kajta, dyrektor zarządzający w Promabi, firmie specjalizującej się w obsłudze mieszkań na wynajem na terenie Krakowa,  

przedstawi 10 prostych sposobów na zwiększenie rentowności z najmu. 

Swoje mieszkanie możemy wynajmować długo, średnio lub krótkoterminowo. W przypadku wynajmu długoterminowego 

nastawiamy się na to, że nasz najemca będzie mieszkał w lokalu co najmniej 10-12 miesięcy. W średnio lub krótkoterminowych 

formach najmu udostępniamy nasze mieszkanie na okres od 3-6 miesięcy lub na doby analogicznie do tego, jak to robią hotele. 

Warto tutaj nadmienić, że wynajem krótkoterminowy to nie wynajem, a usługa zakwaterowania, co wiąże się z działalnością 

gospodarczą i rozliczaniem podatku VAT w wysokości 8%. W sprawie szczegółów należy się skontaktować z biurem rachunkowym 

(np. Grzegorz Grabowski), ponieważ poniższy wpis nie jest poświęcony tematyce rozliczania podatku, a jedynie wskazuje pomysły na 

to, jak zwiększyć zyski z posiadanego mieszkania.  

Rentowność z najmu można liczyć na wiele sposobów. Osoby zawodowo inwestujące w wynajem liczą ROE (rentowność 

kapitału własnego), wykorzystując dźwignię w postaci zewnętrznego finansowania. Inni uczestnicy rynku liczą ROI (rentowność 

inwestycji), ponieważ najłatwiej odnieść to do oprocentowania lokat bankowych. Obecnie przeciętny zwrot z inwestycji                              

w wynajmowanym długoterminowo mieszkaniu wynosi od 4% do 5% brutto. Można tyle uzyskać kupując mieszkanie z ogłoszenia lub 

od dewelopera i wyremontować je tak, jak uważamy za stosowne. Brutto w powyższym wyliczeniu oznacza, że od przychodu lub 

dochodu musimy zapłacić podatek – w zależności od wybranej opcji – 8,5% od przychodu ryczałtem lub 18/32% od dochodu. 

Zatem jak podwyższyć rentowność najmu posiadanego mieszkania? 
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1. Zmiana formy opodatkowania 

Jeżeli obecnie Twój zysk netto nie jest zadowalający, być może wystarczy zmienić formę rozliczania najmu. Organy Skarbowe 

oczekują od nas rozliczania najmu, co nie zawsze oznacza płacenie podatku. Ryczałt – płacony od przychodu, zatem nie możemy 

w tej formie rozliczać takich kosztów jak remont czy doposażenie mieszkania. Kosztem uzyskania przychodu może być zakup AGD, 

koszt ogłoszeń, usług serwisowych lub pośredników. Zasady ogólne – rozliczanie wg skali podatkowej w zależności od uzyskiwanych 

dochodów. Rozliczając się w ten sposób możemy również rozliczać amortyzację posiadanej nieruchomości (nawet jeżeli nie 

prowadzimy działalności gospodarczej). Szczegóły należy omówić z pracownikiem biura rachunkowego lub doradcą podatkowym. 

Zmiany formy rozliczania można dokonać corocznie do 20 stycznia. 

2. Zrobienie lepszych zdjęć, home-staging lub zmiana treści ogłoszenia, posprzątanie mieszkania 

Kupujemy oczami. Szukając mieszkania na wynajem (coraz częściej na urządzeniach mobilnych) najemcy filtrują ogłoszenia na 

podstawie lokalizacji oraz ceny. Niezależnie od tego, jakie mieszkanie posiadasz, prawdopodobnie w okolicy jest 100 bardzo 

podobnych. Jak się wyróżnić?  

 Lepsze zdjęcia. Profesjonalna sesja fotograficzna kosztuje ok. 250-300 zł. Jeżeli za wynajem mieszkania oczekujesz 2500 zł, to 

tylko 1/10 miesięcznego czynszu, więc jeżeli dzięki lepszym zdjęciom Twoje mieszkanie wynajmie się o 3 dni szybciej – wygrałeś. 

 Home-staging. Usługa polegająca na ukazaniu wnętrz w najlepszy sposób, uwypuklając najlepsze cechy i funkcjonalność 

każdego z pomieszczeń. Dzięki temu Twój najemca łatwiej wyobrazi sobie siebie w nowym miejscu. Warto zadbać o dodatki 

takie jak serwety, świece, ręczniki. Jeżeli mieszkanie wygląda przyjaźnie i zachęcająco, to wywoła lepsze odczucia                               

u najemców. 

 Zmiana treści ogłoszenia. Rozbuduj je i pokaż korzyści płynące z zamieszkania właśnie u Ciebie. Wskaż jak można dojechać, 

jaka infrastruktura jest obok. Dopasuj ogłoszenie do Twojego modelowego najemcy i zawrzyj w treści to, co może być ważne 

dla Twojego Klienta. Czy chcesz czy nie – wynajem to sprzedaż na bardzo konkurencyjnym rynku. 

Gdy wynajmujesz pokój, kawalerkę - klientem będzie student albo młoda osoba, najczęściej bez samochodu. Pokaż w ofercie 

odległość od przystanków MPK, uczelni, głównych miejsc w mieście. Gdy wynajmujesz mieszkanie 2 pokojowe, w zależności od 

układu mieszkania będą tam mieszkały dwie lub cztery osoby - rodzina, para albo dwie niezależne pary. Zwykle osoby 
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zmotoryzowane, pracujące. Pokaż w ogłoszeniu łatwość komunikacji, dojazd do miejsc pracy, sklepów, miejsc rozrywki. Gdy 

wynajmujesz mieszkanie 3 pokojowe, najczęściej będzie tam mieszkała rodzina z dzieckiem lub dziećmi. W ogłoszeniu możesz 

pokazać odległość do przedszkoli, szkół, lekarza, place zabaw. 

 posprzątanie mieszkania. Tak, brzmi śmiesznie. Uwierz, że niewiele osób chce wynająć mieszkanie, które jest brudne i sprawia 

wrażenie mocno zużytego. Pamiętaj, że nie ma drugiej szansy na pierwsze wrażenie. Jeżeli prezentujesz mieszkanie 

potencjalnym najemcom, spraw, aby było czyste, dobrze oświetlone i wszystko było tak jak wtedy, gdy będą tam mieszkać. 

3. Weryfikacja najemcy 

Podobno mężczyzna cieszy się ze swojego samochodu dwa razy – gdy kupi i gdy sprzeda. Bardzo podobnie jest z właścicielami 

mieszkań, którzy trafili na trudnych najemców, ponieważ niedostatecznie zweryfikowali swoich Klientów. Pamiętaj, że najbardziej na 

wzrost zysków wpływa regularność płatności oraz brak pustostanów. Jeżeli Twój najemca nie płaci albo dewastuje mieszkanie, 

drastycznie wpływa to na rentowność Twojej inwestycji w mieszkanie na wynajem. Weryfikuj najemcę i stosuj umowy najmu 

okazjonalnego.  

4. Zainteresowanie się swoim mieszkaniem 

Czasami właściciele zapominają o swoim mieszkaniu i przypominają sobie wtedy, gdy pojawia się jakiś problem albo najemca się 

wyprowadza. Bądź zainteresowany swoim mieszkaniem i monitoruj cyklicznie co się dzieje w Twojej nieruchomości. Szybka reakcja 

na awarie zmniejsza straty i zniszczenia, najemcy czują się bardziej komfortowo, a jeżeli tak, to mieszkają dłużej, płaca terminowo,                    

a przy wyprowadzce polecają kolejnych sprawdzonych najemców na swoje miejsce. 

5. Współpraca z najemcą. 

Wynajem mieszkania to biznes jak każdy inny – Ty dostarczasz towar w postaci mieszkania, Twój najemca płaci za jego używanie. 

Jeżeli każdy w tym układzie czuje się komfortowo i partnersko, to będzie to trwało dłużej i przebiegało sprawniej, a to bezpośrednio 

przełoży się na stabilność i wzrost Twoich przychodów z najmu. Bądź uczciwy, pozwól przepisać media na najemcę (daje to wiele 

korzyści), starannie rozliczaj wodę i ogrzewanie. Jeżeli układ jest fair – będzie trwał dłużej.  
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6. Dopasowanie mieszkania do modelowego najemcy 

Każda nieruchomość ma swojego modelowego najemcę, a odkrycie tego i dopasowanie mieszkania pod docelowego Klienta 

może się okazać kamieniem milowym w Twojej przygodzie z wynajmem. 

 Pokój. Idealne miejsce dla pojedynczej osoby dowolnej płci. Sam musisz określić, czy mieszkanie wynajmowane na pokoje 

będzie przeznaczone dla jednej płci, czy obu. Wynajem dla Par jest kłopotliwy nie tylko dla Ciebie, ale przede wszystkim dla 

współlokatorów. Ważne jest pełne wyposażenie pokoju oraz części wspólnych.  

 Kawalerka. Idealne rozwiązanie dla jednej lub dwóch osób, najczęściej w wieku 23-30 lat. Dopasuj mieszkanie w taki sposób, 

aby czuli się jak u siebie. Pełne wyposażenie kuchni i pokoju, szczególnie w wygodne łóżko. Naczynia, deska do prasowania, 

suszarka, czajnik elektryczny mogą być miłym dodatkiem.  

 Mieszkanie dwupokojowe. Przeznaczone dla par, które myślą już poważnie o swojej wspólnej przyszłości, zwykle są w wieku ok. 

27-33 lat. Ich możliwości finansowe są większe niż wtedy, gdy musieli wynajmować kawalerkę, bardzo często w trakcie 

mieszkania rodzina się powiększa, a najemcy z czasem szukają czegoś większego lub kupują swoje mieszkanie. Koniecznie 

kuchnia wyposażona w AGD, sypialnia z wygodnym łóżkiem do spania, w salonie sofa z opcją rozłożenia dla gości. 

 Mieszkanie trzypokojowe i większe.  Dla rodziny lub grupy znajomych, chcących zmieścić się określonym, niższym budżecie. 

Zdecyduj, czy Twoje mieszkanie powinno być dla rodziny czy dla młodych pracujących mieszkających ze znajomymi. Od tego 

zależy umeblowanie mieszkania i dodatki. Jeżeli mieszkanie jest dla rodziny – może być bez mebli. Jeżeli dla grupy znajomych 

– każdy pokój musi spełniać funkcję niezależnego pomieszczenia, w którym jest łóżko, szafa, biurko, komoda. W każdym 

przypadku kuchnia wraz z AGD. 

 Dom. Rodzina szukająca czegoś na dłużej – 3-5 lat. Meble tylko w kuchni, ewentualnie pralka lub suszarka. Spora część rodzin 

posiada własne meble a nawet sprzęt AGD. Łatwiej w razie potrzeby dokupić łóżko czy szafę niż pozbyć się nowych mebli, 

gdy okaże się, że najemcy nie mogą wyobrazić sobie życia bez własnego materaca. 

7. Zmiana funkcjonalności pomieszczeń,  dobudowanie pokoju 

Czasami z danego metrażu można wyciągnąć znacznie więcej niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Być może zamiast kuchni 

można zrobić pokój, a kuchnię przenieść do salonu i stworzyć salon z aneksem. Dzięki temu z mieszkania jednopokojowego, na tym 

samym metrażu uzyskujemy nowe funkcjonalności pomieszczeń. Często spotyka się też dobudowanie ścianki, przez co można 
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uzyskać o jeden pokój więcej. Pamiętaj, że kupujemy metry, ale wynajmujemy pokoje. Za mieszkanie 36 metrowe, jeżeli ma jeden 

pokój, otrzymasz taki sam czynsz jak za mieszkanie 25 metrowe. W mieszkaniu 37 metrowym z powodzeniem można wydzielić 2 pokoje, 

na 50 metrach 3, przez co zyskasz na czynszu najmu ok. 200-300 zł/miesięcznie. 

8. Wynajem na pokoje 

Jeżeli posiadasz 3 lub 4 pokojowe mieszkanie, lepszą opcją może się okazać wynajem na pokoje. Każdy z pokoi wynajmujesz,                            

w zależności od lokalizacji, za 500-800 zł plus media, co powoduje, że zwiększasz swój przychód z najmu od 30 do 100%. 

9. Zmiana częstotliwości zmiany najemców 

W zależności od lokalizacji mieszkanie może być wynajęte na krótki termin, średni lub długi. Jeżeli masz mieszkanie w ścisłym centrum 

lub w miejscach bliskich centrom biznesowym (w zależności od miasta) wynajem krótkoterminowy wydaje się sensowną opcją przez 

cały rok. Jeżeli Twoja nieruchomość leży na obrzeżach, być może należy zastosować najem średnioterminowy lub hybrydę (w sezonie 

krótkie terminy, poza długi najem). 

10. Zlecenie obsługi najmu profesjonalnej firmie 

Teoretycznie ten pomysł wydaje się absurdalny, ponieważ takie usługi kosztują ok. 15% przychodu rocznie. Niemniej, jeżeli zlecisz 

zarządzanie najmem profesjonalnej firmie możesz zmniejszyć nakłady finansowe i czasowe potrzebne do sprawnego zarządzania. 

Czasami takie firmy, mając szerokie portfolio mieszkań, „przenoszą” swoich sprawdzonych najemców pomiędzy różnymi mieszkaniami 

(najemcy zmieniają pracę, potrzebują większych mieszkań), co znacząco wpływa na brak pustostanów. 

Być może niektóre sposoby wydają się banalne, inne mogą wymagać sporych nakładów. Jeżeli zastosujesz kombinację kilku spośród 

nich, z pewnością odczujesz to pozytywnie z swoim portfelu, czego z całego serca życzę. 

Józef Kajta 
Dyrektor zarządzający w Promabi  

oraz autor cyklu szkoleń 

http://mistrzwynajmu.pl/
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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 kwietniu 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 rozczarowujące podejście do kosztów początkowych dla kredytów powyżej 80% LTV (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 i 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 

Warunki standardowe 

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

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

 

Warunki promocyjne (kwota powyżej 200 tys., oraz LTV max 80%): 

- dla klientów spełniających kryterium VIP – 0,00%, 

- dla klientów wewnętrznych – 1,00% 

- dla klientów zewnętrznych – 1,50% 

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 

Warunki standardowe: 

1,99 - 2,39% zależne od poziomu LTV 

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

finansowych 

 

Warunki promocyjne: 

- dla LTV do 60% włącznie i kwoty powyżej 200 tys. – 1,79% 

- dla LTV powyżej 60% do 80% włącznie i kwoty powyżej 200 tys. – 

1,99% 

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. 
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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 bezkosztowego wyjścia z kredytu w dowolnym momencie (brak opłat za wcześniejszą 

spłatę). Dość wysokie koszty początkowe (prowizja lub ubezpieczenie w wariancie promocyjnym). 

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% - 
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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. 

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 - 
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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% - 

4. mBank 

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, 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. 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). 

Wraz z początkiem kwietnia bank wprowadził do swojej oferty kilka nowości. Po pierwsze dodano możliwość uzyskania kredytu 

konsolidacyjnego oraz pożyczki hipotecznej. Po drugie, co naszym zdaniem ważniejsze, bank powrócił do finansowania 

zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego. Należy jednak pamiętać o 

tym, że w przypadku przedstawienia SWPDLM jako zabezpieczenia, marża zostanie podniesiona o 2 punkty procentowe. Jeśli 

jednak w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia kredytobiorca zmieni formę prawną nieruchomości na odrębną własność, bank 

obniży marżę o 2 punkty procentowe. Po trzecie – wprowadzono możliwość przeznaczenia kredytu hipotecznego na zakup 

lokalu użytkowego pod wynajem. Trzeba pamiętać jednak, że lokal ten nie może być wykorzystywany do prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, maksymalna powierzchnia użytkowa - 150m2, maksymalne LTV 80%.  
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Z naszych doświadczeń wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca, proces kredytowy uległ znacznemu wydłużeniu. Radzimy uzbroić 

się w cierpliwość, gdyż cała procedura może zająć nawet około 6-7 tygodni. 

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  2,05% (promocja: Twój kredyt na Twoje potrzeby) 
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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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 

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 -  
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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 

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. 
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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. 

- 

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, 
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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. 

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) 



 

29 | S t r o n a    

 

 

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

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

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 0,1 p.p. 

 

W przypadku ubezpieczenia na życie – wymóg 

opłacania wnosi 60 miesięcy, wcześniejsza rezygnacja 

to podwyżka marży o 0,4 p. 

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 

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 
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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% - 

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, z bardzo ciekawą promocyjną ofertą 

cenową: marża nawet 1,69% oraz możliwość wyboru pomiędzy brakiem prowizji a wyższą marżą (lub odwrotnie). Uwaga: aby 

skorzystać z oferty promocyjnej, przynajmniej jeden spośród wnioskodawców w momencie złożenia kompletnego wniosku 
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w banku, nie może być starszy niż  35 lat. 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. 

Uwaga2: Aktualna promocja trwa do 13.05.2018. 

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 - 

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 0,4 p.p. 

Okres 

kredytowania 
max. 35 lat, do 70 roku życia - 

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

1,69% -  w wariancie „Lekka rata” 

wybór wariantu promocyjnego wpływa równocześnie 

na wysokość marży.  
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Cross-sell konto z wpływem 2 000 zł/mies. (nie musi być wynagrodzenie) 
brak realizacji tego warunku, skutkuje wzrostem marży 

o 0,4 p.p.   

Marża 
1,85% - w wariancie „Łatwy start” 

1,69% - w wariancie „Lekka rata” 

wybór wariantu promocyjnego wpływa równocześnie 

na wysokość prowizji 

Wcześniejsza 

spłata 
0,00% - 

3. mBank 

Wyróżniki na tle konkurencji: wysokie LTV, 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. 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). 

Wraz z początkiem kwietnia bank wprowadził do swojej oferty kilka nowości. Po pierwsze dodano możliwość uzyskania kredytu 

konsolidacyjnego oraz pożyczki hipotecznej. Po drugie, co naszym zdaniem ważniejsze, bank powrócił do finansowania 

zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego. Należy jednak pamiętać o 

tym, że w przypadku przedstawienia SWPDLM jako zabezpieczenia, marża zostanie podniesiona o 2 punkty procentowe. Jeśli 

jednak w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia kredytobiorca zmieni formę prawną nieruchomości na odrębną własność, bank 

obniży marżę o 2 punkty procentowe. Po trzecie – wprowadzono możliwość przeznaczenia kredytu hipotecznego na zakup 

lokalu użytkowego pod wynajem. Trzeba pamiętać jednak, że lokal ten nie może być wykorzystywany do prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, maksymalna powierzchnia użytkowa - 150m2, maksymalne LTV 80%.  



 

33 | S t r o n a    

 

 

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

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

Z naszych doświadczeń wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca, proces kredytowy uległ znacznemu wydłużeniu. Radzimy 

uzbroić się w cierpliwość, gdyż cała procedura może zająć nawet około 6-7 tygodni. 

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 2,05% (promocja: Twój kredyt na Twoje potrzeby) 
wysokość marży niezależna od poziomu wkładu 

własnego  

Wcześniejsza 

spłata 

 częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita spłata 

2% przez pierwsze 3 lata, następnie bez opłat 
- 

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 



 

34 | S t r o n a    

 

 

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

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

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. 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. 

6. mBank – około 4 tygodni na decyzję ostateczną, ostatnio (ze względu na dużą popularność oferty) okres ten może być 

jeszcze dłuższy. 

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?”. 

 

Uwaga: z dniem 2018-03-19 obniżony zostaje minimalny dochód Kredytobiorcy, wymagany przy kredytach indeksowanych walutami: 

GBP/USD/EUR. Kredyty te udzielane będą wyłącznie Klientom uzyskującym dochody w walucie indeksacji, którzy osiągają dochody 

netto, stanowiące równowartość min 5 tys. PLN miesięcznie (było 7,5 tyś. PLN miesięcznie). 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. 
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ALIOR BANK 

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

● Max. okres kredytowania: 30 lat  

● 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: z dniem 2018-03-19 obniżony zostaje minimalny dochód Kredytobiorcy, wymagany przy kredytach indeksowanych 

walutami: GBP/USD/EUR. Kredyty te udzielane będą wyłącznie Klientom uzyskującym dochody w walucie indeksacji, którzy 

osiągają dochody netto, stanowiące równowartość min 5 tys. PLN miesięcznie (było 7,5 tyś. PLN miesięcznie). 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. 2,70% - 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: 
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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  

● 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 1 osoby 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 

Operat szacunkowy – metoda wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego 

odpowiednią do tego licencję. Jest to dokument urzędowy określający wartość konkretnej nieruchomości. Każdy bank posiada listę 

preferowanych rzeczoznawców majątkowych. Większość z nich powtarza się w różnych bankach, dlatego starając się o kredyt w 

kilku instytucjach wystarczy zrobić taki operat tylko raz, a następnie dostarczyć im uwierzytelnione kopie. Listę akceptowanych 

rzeczoznawców udostępnia bezpośrednio bank lub ekspert kredytowy. Co bardzo ważne, wspomniani rzeczoznawcy nie pracują 

dla banków! Dlatego, jeśli wycena nieruchomości wykonywana jest na zlecenie banku, potencjalny kredytobiorca nie uzyska 

operatu szacunkowego! Bank zatrzyma go dla siebie, a osoba ubiegająca się o kredyt nie będzie miała do niego żadnych praw. 

Nie może go użyć w innych bankach, a czasami nawet nie ma wglądu do całości dokumentu. Aby podjąć chęć indywidualnej 

współpracy, należy zgłosić się do rzeczoznawcy majątkowego osobiście, a nie przez bank. 

Operat szacunkowy zawsze musi przybierać formę pisemną. Jakie informację powinien zawierać poprawny dokument? 

 Przedmiot i zakres wyceny; 

 cel wyceny; 

 podstawę formalną wyceny oraz źródła danych o nieruchomości; 

 datę określenia wartości nieruchomości; 

 opis stanu nieruchomości; 

 przeznaczenie wycenianej nieruchomości; 

 analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny; 

 wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania; 

 przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.7 

                                                 
7 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042072109/O/D20042109.pdf 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042072109/O/D20042109.pdf
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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 

Agata Skubis 

Ilona Sobiech 

Roman Gutowski 

Weronika Szwankowska 

Sandra Łazarska 

 

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

 

● 07-08.04.2018 r. – Mateusz Brejta – 16. Szkolenie z podnajmu „Jak osiągnąć dochód 6.000 zł miesięcznie w ciągu roku”, Warszawa 

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

● 07-08.04.2018 r. – Piotr Hryniewicz – 80. Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości, Warszawa 

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

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

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

● 21.04.2018 r. – Paweł Albrecht – Akademia Sourcingu 16™, Wrocław 

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

● 12-13.05.2018 r. – Wojciech Woźniczka – 12. Warsztaty ”Negocjuj i osiągaj jeszcze więcej na swoich transakcjach!”, Warszawa 

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

● 19.05.2018 r. – Grzegorz Grabowski – Handel Mieszkaniami, Warszawa 

Link do wydarzenia: http://handelmieszkaniami.pl/ 

http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/podnajem/
http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
https://www.pawelalbrecht.com/podnajem/
http://www.pawelalbrecht.com/akademiasourcingu/
http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/negocjacje/
http://handelmieszkaniami.pl/
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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://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/
https://swiat-inwestora.pl/

