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1. WPROWADZENIE – MAJ 2018 
 

Witam Cię bardzo serdecznie!  

 Zbliża się połowa roku. To ważny moment dla tych wszystkich, którzy inwestują w nieruchomości na 

wynajem, bowiem to ostatni dzwonek, by zaczynać poszukiwania nieruchomości (lub budować sobie 

zdolność kredytową:). Aby zdążyć ze wszystkim na sezon, trzeba działać właśnie teraz. Do września wcale 

nie zostało wiele czasu, ponieważ znalezioną już nieruchomość trzeba sfinansować i wyremontować, a to 

trwa i jak wiedzą doświadczeni inwestorzy, może przedłużyć się w czasie. Dlatego pamiętajcie, działajcie 

tak, aby ważne nigdy nie stało się pilnym.  

Wiosną razem z RM Kredyty byłem obecny na kilku ciekawych wydarzeniach branżowych. Wspomnę 

jedynie o dwóch z nich, jako, że wydają się być szczególnie godne uwagi z punktu widzenia inwestowania 

w nieruchomości. W dniach 12-13 maja w Lublinie byłem prelegentem na konferencji Daniela Siwca - Forum 

Nowoczesny Inwestor. Te dwa dni zapamiętam jako mile spędzony czas w gronie ambitnych i żądnych 

wiedzy osób z całej Polski, gorąco polecam drugą edycję, która z tego co mi wiadomo, jest już w planach 

na następny rok. W Krakowie zaś na zaproszenie Forum Business Centre Club miałem przyjemność 

poprowadzić prelekcję na temat flipowania – wielu młodych ludzi na sali, widać gołym okiem, że 

zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości jest coraz większe. To dobrze, ponieważ na polskim rynku 

najmu jest jeszcze naprawdę dużo miejsca.  

W majowym raporcie zapraszam Was do przeczytania artykułu Martyny i Marcina Szczawińskich z Torunia. Ich publikacja porusza niesamowicie 

ważny temat jakim jest home staging. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy jak ważny jest wystrój nieruchomości lub odpowiednie wykadrowanie 

zdjęć zarówno przy wynajmie na pokoje jak i przy flipowaniu. Gorąco polecam, ten artykuł może realnie wpłynąć na Wasz dochód                                           

z nieruchomości, szczególnie w sezonie.  

PS. Wielu z Was - również inwestorów - zgłasza się do nas w momencie, kiedy nieruchomość jest już znaleziona, aby ją sfinansować. Zachęcam 

gorąco, abyście odzywali się do nas już na etapie myślenia o zakupie pierwszego mieszkania/mieszkań. To pozwoli nam jeszcze lepiej opracować 

strategię finansowania nieruchomości na kilka lat do przodu z uwzględnieniem Waszych potrzeb i celów.  

 

  
Ronald Szczepankiewicz 
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2. 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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3. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD SYTUACJI 

RYNKOWEJ 

Dwa z popularnych w Polsce banków podniosły marże kredytów hipotecznych, mowa o Millenium i Banku Zachodnim WBK. 

W rezultacie tych zmian średnia marża dla kredytów z wysokim wkładem własnym (25%) urosła do 2,18%. Wzrosła również średnia 

marża dla kredytów o najniższym wkładzie własnym (10%), ta z kolei do 2,38%. Warto zaznaczyć, że to najwyższe poziomy marż                   

od 2010 roku. 

 

Oczywiście to oprocentowanie wpływa w sposób bezpośredni na wysokość rat i mimo, że też rośnie, wciąż uznawane jest 

przez ekspertów za bardzo niskie. Takie połącznie – wyższych marż i niskiego oprocentowania – oznacza, że kredyty są wciąż tanie                    

i opłacalne, lecz w wypadku wzrostu stóp procentowych staną się droższe. Doprowadzi to zapewne do sytuacji, że osoby, które 

spłacają kredyty zaciągane teraz, w przyszłości zorientują się, że ich własny bank proponuje nowym klientom marże na wyraźnie 

niższym poziomie. Zmiana w pułapie marż będzie możliwa wówczas, gdy w Polsce wzrosną stopy procentowe. Warto zatem wziąć 

to pod uwagę w kontekście obecnego zadłużenia, aby być może w przyszłości postarać się ze swoim ekspertem kredytowym                          

o obniżkę marży. Jak to zrobić? Przenieść kredyt do innego banku oferującego lepsze warunki lub po prostu negocjowac obniżkę                   

z bankiem, w którym mamy kredyt. W tym drugim wypadku realne szanse na powodzeni będziemy mieli jedynie, gdy faktycznie 

wykażemy, iż inny bank kusi nas lepszymi warunkami.  
 

Powyższe informacje warto odnieść do faktu, iż w ostatnim czasie zainteresowanie kredytami hipotecznymi jest naprawdę bardzo 

duże. Jak wynika z danych w I kwartale 2018 roku łączna wypłacona kwota kredytów hipotecznych wyniosła ok. 12 mld złotych. To 

ogromna suma, która wpływa na to, że jest to jeden z lepszych pierwszych kwartałów w historii kredytów hipotecznych. Podobne 

wyniki udało się uzyskać raptem trzy razy w 2007, 2008 i 2011 roku. Co wpływa na tak duże zainteresowanie kredytami? Specjaliści 

wskazuje na rekordowo niskie stopy procentowe, które co warto zaznaczyć nie powinny zostać podwyższone w najbliższych 

miesiącach zgodnie z zapowiedziami prezesa NBP. Oznacza to zatem, że kredyty są tanie i łatwo dostepne. Ważne jest również, że 

Polacy nie boją się zadłużać i dość chętnie korzystają z możliwości jakie oferuje obecnie sektor bankowy. Dobra koniunuktura, 

rosnące zarobki i niskie bezrobocie często dodatkowo przyspieszają realizację marzeń o własnym mieszkaniu, zwłaszcza, że jak 
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pokazują dane Unii Europejskiej, Polacy są w czołówce państw, których obywatele żyją w przeludnionych mieszkaniach. Dobre 

wskaźniki gospodarcze są więc katalizatorem zmian zbliżających nas do standardów Europy Zachodniej. Jeżeli nie pojawi się jakieś 

zagrożenie zewnętrzne np. kryzys finansowy, wojna – jeszcze więcej osób będzie decydowało się na zakup nieruchomości 

niekonicznie dla siebie, ale w wielu wypadkach również na wynajem (głównie w dużych miastach). Obserwuje sisię również boom      

w wydawanych decyzjach na budowę, co świadczy o tym, że deweloperzy starają się wykorzystać dobrą koniunkturę.  

Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 

  Mieszkanie Plus. Mówiono o nowych i tanich 

mieszkaniach dla Polaków, a będą - 

najprawdopodobniej - dopłaty do czynszów dla 

mniej zamożnych. Rządzący poinformowali 

niedawno o zmianie koncepcji w programie 

mieszkaniowym Mieszkanie Plus. Pula pieniędzy 

przewidziana na ten cel w 2019 roku to pomiędzy 

200 mln – 2 mld zł Ile będą wynosiły dopłaty? 

Przykładowo, osoba lub rodzina chcąca wynająć 

mieszkanie 50-metrowe, będzie za nie płaciła 

między 550 a 650 złotych, resztę dopłaci rząd. 

Wysokość dopłat ma być jednak stopniowo 

zmniejszana (co 3 lata). Natomiast jeszcze w starej 

konwencji programu aż 186 rodzin wprowadzi się 

do nowych lokali w Białej Podlaskiej na przełomie 

maja i czerwca. 

 Deweloperzy budują dla inwestorów. Mieszkania o powierzchni do czterdziestu metrów kwadratowych sprzedają się 

deweloperom na pniu. Jednak głównymi odbiorcami takich mieszkań zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat są osoby 

chcące bezpiecznie ulokować kapitał. W tym roku inwestujących przybywa, bo z zapowiedzi wynika, że ceny mieszkań nadal 

będą szły w górę. Prognozy wskazują, że stawki będą wzrastać w jeszcze szybszym tempie niż w zeszłym roku, kiedy mieszkania 

deweloperskie zdrożały średnio o 5-6 proc. 

        Średnia zdolność kredytowa w PLN  
         Dotyczy 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tyś zł netto 
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  RODO w bankach. Rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych (RODO) ma na celu 

ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony 

danych stosowanych na terytorium UE. Nowe 

przepisy zaczną obowiązywać już 25 maja 2018 

roku. RODO dotkliwie odczują banki, których 

sprzedaż w dużej mierze opierała się na 

pozyskiwanych zgodach marketingowych. Jako 

instytucje zaufania publicznego skrupulatnie 

musiały przygotować się na nadciągające przepisy, 

tj. zmienić standardy obsługi czy zaktualizować 

oświadczenia dotyczące danych osobowych. 

Choć rozporządzenie RODO jest dokumentem 

pełnym ogólnych zapisów, które pozwalają na 

szeroką interpretację, jedno jest pewne – powstało 

w celu wzmocnienie dzisiejszej pozycji 

konsumentów oraz wyczulenia ich na kwestie dotyczące ochrony ich wrażliwych danych osobowych. Rozporządzenie 

umacnia obowiązek informacyjny, co oznacza, że każdy podmiot ma prawo wiedzieć, jakim procesom będą poddawane 

jego dane osobowe oraz w każdej chwili może domagać się udzielenia informacji na temat procedur ich przetwarzania. Co 

istotne, obowiązek informacyjny powinien zostać spełniony już w trakcie pozyskania danych osobowych klienta. Bank ma 

zatem obowiązek dopilnowania, aby każdy klient zapoznał się z klauzulami informacyjnymi, zanim jego dane zostaną 

poddane procesom przetwarzania.  

 

                         Wykres zmian stopy procentowej WIBOR3M 
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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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4. RELACJA RM KREDYTY – 19. ZJAZD ABSOLENTÓW EDUKACJI 

INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI PIOTR HRYNIEWICZA 
 

 

20-22 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbył się kolejny, 19. Zjazd Absolwentów Edukacji Inwestowania w Nieruchomości Piotra 

Hryniewicza. RM Kredyty również było na nim obecne, potężna dawka wiedzy na temat nieruchomości! Jeżeli inwestujesz                                

w nieruchomości, zachęcamy do wzięcia udziału w jubileuszowym, bo już 20. Zjeździe Absolwentów, który odbędzie się w dniach                

19-21.10.2018 w Warszawie.  

 

W linku materiał ze Zjazdu Absolwentów -  https://www.youtube.com/watch?time_continue=375&v=wVmBJlGwhCM 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=375&v=wVmBJlGwhCM
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5. ARTYKUŁ PARTNERA – MARTYNA SZCZAWIŃSKA. SPRZEDAŻ LUB 

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI, A JEJ WYGLĄD – CZYLI CO MOŻNA 

ZYSKAĆ ZATRUDNIAJĄC HOME STAGERA 

Zawód home stagera jest stosunkowo nowym zjawiskiem w naszym kraju. Po co nam taka osoba w zespole przy inwestowaniu w 

nieruchomości, kim dokładnie jest i jakie są korzyści ze współpracy z nim? Jakie są statystyki dotyczące jego działania oraz czym 

różni się od architekta wnętrz? W poniższym artykule Martyna Szczawińska, aktywny inwestor na rynku nieruchomości oraz home 

stager, przedstawi zalety jakie można zyskać zatrudniając taką osobę. 

Kim jest home stager i czym się zajmuje? 

Home stager to innowacyjny zawód, który stanowi połączenie pracy: architekta wnętrz, marketingowca i pośrednika nieruchomości. 

Home staging natomiast to układanie strategii sprzedaży i wynajmu danej nieruchomości wraz z zaplanowaniem odpowiednich 

prac i ich wykonaniem, mających na celu doprowadzenie do szybszej sprzedaży mieszkania/domu lub bezpiecznego i bardziej 

rentownego wynajmu lokalu. To również analiza nieruchomości pod kątem jej mocnych i słabych stron.  

Innymi słowy, można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju lifting nieruchomości, który przy zaangażowaniu możliwie najmniejszego 

kapitału da spore korzyści w postaci bardziej intratnej sprzedaży i skrócenia czasu trwania całej transakcji. W wynajmie oznacza to 

lepszy zysk za wynajem i najemcy chętni do dłuższej współpracy. Brak pustostanów to dodatkowy zysk właściciela mieszkania. 

Czy home staging jest zawsze konieczny? 

Zakres usług wykonywanych przez profesjonalnie działającego home stagera jest rozbudowany. Osoba na tym stanowisku, 

współpracę z kontrahentem rozpoczyna od konsultacji home stagingowej prowadzonej na miejscu w nieruchomości. Konsultacja 

taka może być zakończona szczegółowym raportem opisującym, jakie zmiany powinny być dokonane w nieruchomości. Jest to 

zupełnie podstawowa usługa. której koszt zazwyczaj oscyluje w granicach 200-350 zł. Wówczas klient zyskuje swojego rodzaju 

„przewodnik”,  dzięki któremu pozna słabe i moce strony nieruchomości, jednocześnie zyskując wskazówki jak wyeliminować te mn iej 

pożądane. Właściciel takie prace może wykonać samodzielnie, więc praca home stagera kończy się na tym etapie. Jest to 
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stosunkowo niska inwestycja, która pozwoli zwiększyć rentowność inwestycji często o kilkadziesiąt procent. Więc koszt takiej usługi 

zwraca się wielokrotnie.  Ale czy to zawsze konieczne?  Odpowiem przewrotnie: i tak i nie. 

Jeśli chodzi o wynajem, wydaje się, że inwestując w nieruchomość majątek swojego życia lub też wiążąc się kredytem na wiele lat 

koszt usługi home stagera, to tak naprawdę mały promil całych kosztów związanych z inwestowaniem. Jeśli więc masz na 

wyciagnięcie ręki eksperta, który pozwoli ci zaoszczędzić tysiące złotych na etapie meblowania lokalu i zwiększy rentowność 

nieruchomości, to świadomy inwestor, który ceni sobie bezpieczeństwo transakcji, powinien skorzystać z takiej pomocy. Szczególnie, 

jeśli sam dopiero „raczkuje” w tych sprawach. Bezwzględnie osobami potrzebującymi wsparcia home stagera są osoby, które 

chciałyby, ale z jakiś względów nie wynajmują mieszkania przez 12 miesięcy w roku lub też w ich mieszkaniu pojawia się tzw. rotacja 

najemców (wymieniają się w ciągu roku i to kilka razy). Podobnie, jeśli mieszkanie zanim się wynajmie, stoi dłużej niż miesiąc puste a 

telefon od potencjalnych najemców milczy. Jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości to szczególnie zaleca się wsparcie home stagera 

przy sprzedaży luksusowych i wartościowych nieruchomości, dużych i mniej chodliwych mieszkań oraz domów. 
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Kolejnym rozszerzeniem usługi wykonywanej przez home stagera jest znalezienie i przygotowanie niezbędnych atrybutów i 

wyposażenia dla danej nieruchomości, podesłanie w postaci tabularycznej pełnego wyposażenia i zasugerowanie ułożenia 

przedmiotów. Jednak kwestię koordynacji prac fachowców przy np. zmianach elektycznych w mieszkaniu, malowaniu ścian 

składaniu mebli wieszaniu i rozmieszczaniu dodatków przejmuje już sam właściciel nieruchomości.  

Całkowita metamorfoza mieszkania polega na przejęciu wszystkich obowiązków przez home stagera w zakresie przygotowania 

mieszkania, nadzór nad pracami fachowców oraz ich koordynacja. W grę wchodzi również przygotowanie przykładowej treści 

ogłoszenia dla danej nieruchomości.  

Najbardziej rozbudowaną usługą jest poprowadzenie w imieniu właściciela nieruchomości sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, 

zarządzanie ogłoszeniem i umawianie spotkań z potencjalnymi zainteresowanymi oraz prezentacja nieruchomości. Klient 

każdorazowo decyduje jaki ma być zakres usługi wykonany przez home stagera. Home stager staje się pewnego rodzaju 

przyjacielem właściciela nieruchomości, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu doprowadzi lub pomoże doprowadzić do 

skutecznej sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. 

Z uwagi na to, że bardzo często zdarza się, że klienci nie do końca potrafią uplasować zjawisko home stagingu i home stagera 

postanowiłam zestawić ten zawód z zawodami, z którymi najczęściej jest mylony i podkreślić różnice, jakie go charakteryzują. 

Czym różni się home stager od architekta wnętrz? 

Home stager Architekt wnętrz 

Jego zadaniem jest odpersonalizowanie wnętrza oraz takie 

zaplanowanie zmian, aby podobały się one jak największej ilości 

potencjalnych klientów. 

Jego zadaniem jest wsłuchanie się w potrzeby swojego klienta 

tak, aby zaprojektowane przez niego wnętrze było zgodne z 

oczekiwaniami zleceniodawcy. 

Dokonuje tylko koniecznych zmian w nieruchomości, często 

wykorzystując elementy zastane. 

Najczęściej przeprojektowuje wnętrze. 

Tworzy strategię wynajmu i sprzedaży nieruchomości, bazując na 

konkretnych danych i liczbach. 

Nie tworzy strategii wynajmu sprzedaży, ponieważ nie koniecznie 

musi znać rynek wynajmu i sprzedaży. 

Jest jednocześnie marketingowcem i sprzedawcą. Jest artystą. 

Może poprowadzić sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Nie prowadzi sprzedaży ani wynajmu nieruchomości. 

Może przygotować treść ogłoszenia wynajmu/sprzedaży. Nie przygotowuje treści ogłoszenia wynajmu/sprzedaży. 
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Ale przecież architekci wnętrz często mają w swojej usłudze home staging. Czy to znaczy, że wykonują usługę na której się nie znają? 

Architekt wnętrz posiada wiedzę, która pomoże uporządkować odpowiednio przestrzeń i zaaranżować ją funkcjonalnie. Pod kątem 

kompleksowego projektowania wnętrza, w tym planowania rozmieszczenia elektryki i oświetlenia, posiada dużo szerszą wiedzę niż 

home stager. Jego słabszą stroną w kontekście sprzedaży i wynajmu nieruchomości jest natomiast to, że niekoniecznie musi znać się 

na samym wynajmie czy sprzedaży oraz czynnikach, które determinują taką transakcję. Architekt wnętrz nie patrzy też tak ściśle na 

budżet inwestycji jak home stager. Więc zdarza się, że proponuje umeblowanie zbyt drogie do danego rodzaju inwestycji. Architekt 

nie poprowadzi za klient usługi wynajmu i sprzedaży, więc nie  jest odpowiedzią na potrzeby klientów potrzebujących bardziej 

kompleksowej usługi.  

Czym różni się home stager od pośrednika? 

Home stager Pośrednik 

Układa strategię sprzedaży/wynajmu dostosowując wnętrze i 

otoczenie nieruchomości do obranej strategii. 

W zdecydowanej większości przyjmuje ofertę nieruchomości w 

stanie zastanym nie dokonując w niej zmian. 

Dokonując wyceny nieruchomości do sprzedaży bazuje na 

operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego. 

Dokonując wyceny nieruchomości najczęściej nie bazuje na 

operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego.. 

Reprezentuje jedną stronę transakcji: sprzedającego lub 

wynajmującego nieruchomość. 

Reprezentuje najczęściej obie strony transakcji – zarówno 

sprzedającego jak i kupującego lub odpowiednio wynajmującego 

i najemcę. 

Nie dokonuje sprawdzenia sytuacji formalno-prawnej 

nieruchomości. 

Dokonuje sprawdzenia sytuacji formano- prawnej nieruchomości. 

Może poprowadzić sprzedaż lub wynajem nieruchomości, w 

zależności od potrzeb klienta. 

Prowadzi sprzedaż lub wynajem nieruchomości. 

Pracuje dla właściciela na podstawie umowy zlecenia i 

pełnomocnictwa . 

Pracuje w oparciu o umowy otwarte lub na wyłączność, na 

podstawie umowy pośrednictwa. 

Pośrednicy coraz częściej proponują w swojej usłudze usługę home stagingu. Zdarza się jednak, że sama wizja home stagingu zostaje 

spłycona do kwestii położenia kilku poduszek lub świeczek (zastosowaniu tylko home stagingu fragmentarycznie), co niestety ani nie 

podniesie wartości nieruchomości, ani nie przyśpieszy samej transakcji. Zakładając jednak, że pośrednik będzie bardzo dobrze czuł 

kwestie doboru koloru i tkanin, zaplanuje w sposób funkcjonalny przestrzeń i umeblowanie, jego słabszą stroną z punktu widzenia 

klienta może być to, że konieczne jest poprowadzenie przez niego samej sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Przygotowanie 
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lokalu pod kątem wizualnym, samo w sobie nie stanowi odrębnej usługi. Home stager natomiast nie musi prowadzić wynajmu i 

sprzedaży. Może wykonać jedynie konsultacje lub koordynację zaplanowanych czynności, a właściciel nieruchomości będzie mógł 

poprowadzić zarówno sprzedaż jak i wynajem samodzielnie. 

Garść statystyk 

Amerykańskie i brytyjskie doświadczenia pokazują, że: 

 80% osób ma problem z wyobrażeniem sobie swoich rzeczy w nowym mieszkaniu, dlatego warto im to zobrazować.  

 90% osób szuka mieszkania w Internecie. Zainteresowanie nieruchomością wzrasta im lepsze i ciekawsze jest zdjęcie. Więc 

należy swoją ofertę wyróżnić spośród setek innych. 

 46% klientów chętniej odwiedza nieruchomość po usłudze home stagingu (oglądając ją wcześniej online), w porównaniu do 

nieruchomości, u których takiej usługi nie przeprowadzono. Czy nadal zastanawiasz się czy warto zainwestować w taką 

usługę? 

 10% średnio o tyle wzrasta wartość nieruchomości po przeprowadzeniu home stagingu. Należy jednak liczyć to od realnej 

ceny nieruchomości, nie od oczekiwań lub marzeń właściciela. 

 40% średnio o tyle czasu skraca się czas sprzedaży nieruchomości. Czy w zaoszczędzonym czasie twoje pieniądze nie mogą 

lepiej pracować i zarabiać? 

 30 sek. około tyle czasu potrzebuje potencjalny klient, by stwierdzić czy nieruchomość mu się podoba, czy jest zainteresowany 

kupnem, czy też nie. Czasu jest niewiele, należy go bardzo dobrze wykorzystać.  

 

Martyna Szczawińska  

Home stager, inwestor i właściciel firmy 

 

http://www.metrkwadratowy.net
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6. 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 maju 2018. W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy oferty 

następujących banków: 

 PeKaO – nowa oferta cenowa (obowiązuje do końca maja) 

 mBank – wprowadzenie ograniczeń LTV przy zaciąganiu kolejnych kredytów hipotecznych, nowa oferta promocyjna 

(obowiązuje do 24.05.2018) 

W tym miesiącu kończą się również promocje w następujących bankach: 

 BZ WBK – promocja trwa do końca maja 

 Raiffeisen – promocja trwa do końca maja 

 ING – promocja trwała do 19.05.2018 

Szczegóły ofert oraz nasze komentarze na ich temat, w zestawieniach poniżej.   

Kryteria wyboru banku: 

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

• Okres kredytowania do 35 lat (najlepiej), 
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• 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 

 

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 2000 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 300k) i konieczność podpisywania druków z nią związanych przez 

księgowego.  
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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 300k (dla Warszawy i innych miast 

wojewódzkich) lub do 200k (dla pozostałych miast) 

- Operat szacunkowy (369 zł): w pozostałych 

przypadkach 

Płatne przed decyzją 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 
- 

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 200k, 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 2000 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 
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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 200k – 

1,79% 

 dla LTV powyżej 60% do 80% włącznie i kwoty 

powyżej 200k – 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 

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 
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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 pp 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, dług 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 prawa 

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, brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, procesowanie 

wniosku bez podpisanej umowy przedwstępnej, bardzo dobrze liczona zdolność kredytowa,  

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

cenowymi. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, uzyskanie kredytu w mBanku wiąże się z kilkutygodniowym oczekiwaniem. 

Radzimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż cała procedura może zająć od 6 do 7 tygodni, lub nawet nieco dłużej. W ostatnim 

czasie zmianie uległy również regulacje związane z udzielaniem kredytów hipotecznych dla klientów posiadających więcej 

niż 2 zobowiązania hipoteczne: przy 3cim kredycie max LTV to 80%, przy 4tym 70%. 

Przypominamy również o zmianach z początku kwietnia: 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 zakupu lokalu użytkowego 

po wynajem. Trzeba pamiętać jednak, że lokal ten nie może być wykorzystywany do prowadzenia własnej działalności 

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

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  - 
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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 

 promocja: Kredyt Dobrze Dobrany 

 2,00% - dla LTV do 80% 

 2,10% dla LTV powyżej 80%  

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. Oferty promocyjne: Warto zwrócić uwagę na korzystne zmiany wprowadzone 

w ustalaniu marż promocyjnych dla kredytów z LTV powyżej 80%. Do tej pory marża promocyjna obowiązywała przez cały 

okres kredytowania. Zgodnie z warunkami najnowszej promocji marża ta zostanie automatycznie obniżona, gdy poziom LTV 

spłacanego kredytu osiągnie wysokość 80%. W przypadku wyboru oferty promocyjnej lista wymaganych produktów 

dodatkowych jest dość długa: ubezpieczenie nieruchomości, karta kredytowa, konto z kartą debetową ORAZ przelewami 

całości wynagrodzenia (co ważne, należy pamiętać, że zaprzestanie przelewu wynagrodzenia skutkuje podwyżką marży o 
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1,5pp – co skutkuje wzrostem marży powyżej 3,00%). W aktualnej promocji bank oferuje również wersję z ubezpieczeniem od 

utraty pracy (ubezpieczenie CPI). Klient otrzymuje w niej niższą prowizję (1,15% zamiast 1,90%) oraz marżę (niższą o 0,15pp). 

Jednak w naszej ocenie (ze względu na wysoki koszt ubezpieczenia – 2,00% kwoty kredytu) wariant ten jest mało atrakcyjny i 

po prostu drogi. 

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 300k lub 479 zł dla 

kwot powyżej 300k), lub operat dostarczony przez 

klienta (wymagana płatna weryfikacja – koszt 

137 zł). Płatne przed decyzją ostateczną.  

Środki na cel 

dowolny 
4 % (zwykle do pokrycia kosztów okołokredytowych) - 

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% - dla oferty „Mieszkam spokojnie” (bez ubezpieczenia 

CPI) 

1,15 % - dla oferty „Mieszkam spokojnie” (z ubezpieczeniem 

CPI, koszt ubezpieczenia wynosi 2,00% kwoty kredytu) 

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 – „Mieszkam spokojnie” (bez CPI) 

 Od 200 tyś zł: 2,05% dla kredytu powyżej 80% LTV, 

1,85% dla kredytu do 80% lub od momentu, gdy 

wskaźnik LTV spłacanego kredytu osiągnie poziom 

80%  

 W przypadku wyboru oferty z ubezpieczeniem 

CPI wszystkie marże zostają obniżone o 0,15pp  
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 Do 200 tyś zł: 2,10% dla kredytu powyżej 80% LTV, 

1,90% dla kredytu do 80% lub od momentu gdy 

wskaźnik LTV spłacanego kredytu osiągnie poziom 

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, szyki 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. 

Środki na cel 

dowolny 
tak, po koszcie kredytu mieszanego przy kredycie mieszanym zwykle do 80% LTV 
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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, 
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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 400k: 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 ogromy 

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 konsol idacyjnych, 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) 
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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 0,1pp. 

 

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 

400k 

Marże promocyjne dla kredytów z LTV powyżej 

80%: 

- 2,29% dla kwot poniżej 200k  

-2,19% dla kwot od 200k do 400k 

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, dług 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 prawa 

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 
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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% - 

 

2. ING Bank Śląski  

Wyróżniki na tle konkurencji: dług 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, ale uwaga – z odczuwalnie dłuższym niż średnia rynkowa procesem. Procedura uzyskania kredytu może zająć od 5-
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7 tygodni. Duży wpływ na tą sytuację ma polityka banku polegająca na informowaniu klienta o ewentualnych brakach, czy 

koniecznych uzupełnieniach, na chwilę przed upływem ustawowego, 21dniowego terminu i wznowieniu procesu po ich 

dostarczeniu. Wracając do oferty: 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 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 19.05.2018.  

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 0,4p.p. 
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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.  

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 
1,85% - 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,  

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

cenowymi. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, uzyskanie kredytu w mBanku wiąże się z kilkutygodniowym oczekiwaniem. 

Radzimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż cała procedura może zająć od 6 do 7 tygodni, lub nawet nieco dłużej. W ostatnim 

czasie zmianie uległy również regulacje związane z udzielaniem kredytów hipotecznych dla klientów posiadających więcej 

niż 2 zobowiązania hipoteczne: przy 3cim kredycie max LTV to 80%, przy 4tym 70%. 

Przypominamy również o zmianach z początku kwietnia: 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 zakupu lokalu użytkowego 
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po wynajem. Trzeba pamiętać jednak, że lokal ten nie może być wykorzystywany do prowadzenia własnej działalności 

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

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 

 promocja: Kredyt Dobrze Dobrany 

 2,00% - dla LTV do 80% 

 2,10% dla LTV powyżej 80%  

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) 
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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. 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 BP 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 
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● 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  

● 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 1300 

euro/mies.! Także dochód minimalny to 2500 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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7. 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 2017 roku 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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8. SŁOWNIK INWESTORA 

Księga Wieczysta – publiczny rejestr, który zawiera stan prawny nieruchomości. Dokument zakłada się dla każdej 

nieruchomości i uzupełniany jest na bieżąco. Dane zawarte w księdze wieczystej (KW) mają pierwszeństwo ważności. Oznacza to, że 

jeżeli jest w niej zapis, który różni się na przykład od zapisu w akcie własności nieruchomości, moc prawną ma treść zawarta w KW. W 

imię bezpieczeństwa obrotu przepisy uznają bezwzględną przewagę stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej nad 

rzeczywistym stanem prawnym. Nazywa się to rękojmią wiary publicznej i dotyczy wszystkich danych zawartych w KW. To prawo ma 

w pierwszej kolejności chronić kupującego. UWAGA! Jeżeli nieruchomość nie ma KW, można bez problemu złożyć wniosek o kredyt 

hipoteczny. Jednak aby mogła być zabezpieczeniem kredytu, prawo własności gruntu musi zostać uregulowane – w przeciwnym 

wypadku nie będzie można założyć księgi, a bank nie będzie miał gdzie się „wpisać”. 

Księga Wieczysta składa się z 4 działów i na tej podstawie możemy dowiedzieć się ważnych informacji tj.: 

1. Dział I 

 Typ nieruchomości (np. działka, lokal mieszkalny itp.); 

 Adres nieruchomości; 

 Numer działki; 

 Opis praw, jakie jej przysługują (np. służebność gruntowa). 

2. Dział II 

 Dane właściciela nieruchomości; 

 Informacje o użytkowaniu wieczystym. 

3. Dział III 

 Informacja o służebności osób trzecich. W tym dziale można sprawdzić czy innej osobie lub podmiotowi nie 

przysługuje prawo do dożywotniego mieszkania w nieruchomości, pierwokupu lub odkupu lub wejścia, przejścia 

lub przejazdu przez nieruchomość. 

4. Dział IV 

 Znajdują się tutaj wszystkie wpisy dotyczące hipoteki/zobowiązań, dla których zabezpieczeniem jest konkretna 

nieruchomość. 
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9. 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 - „Nowoczesny Inwestor”, „Nowoczesny Deweloper” 

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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10. 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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11. 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 

Ilona Nowak 

Marek Jackiewicz 

Artur Bajon 

Weronika Szwankowska 

Sandra Łazarska 

 

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

 

● 09-10.06.2018 r. – Piotr Hryniewicz – 82. Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości, Gdańsk 

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

● 10.06.2018 r. – Wojciech Orzechowski – 4. Maraton WIWN, Łódź 

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

● 16.06.2018 r. – Paweł Albrecht – Akademia Sourcingu 18™, Wrocław 

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

● 22.06.2018 r. – Paweł Albrecht – 8. Szkolenie z podnajmu mieszkań, Wrocław 

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

● 23-24.06.2018 r. – Mateusz Brejta – 17. Szkolenie z podnajmu „Jak osiągnąć dochód 6.000 zł miesięcznie w ciągu roku”, Warszawa 

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

● 24-25.11.2018 r. – Mieszkanicnzik – X Kongres Mieszkanicznika, Warszawa 

Link do wydarzenia: http://mieszkanicznik.org.pl/kongres/ 

http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
http://maratonwiwn.pl/
http://www.pawelalbrecht.com/akademiasourcingu/
https://www.pawelalbrecht.com/podnajem/
http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/podnajem/
http://mieszkanicznik.org.pl/kongres/
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13. 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://mzuri.pl/
http://www.bnipolska.pl/
http://globalinvestorclub.pl/
https://moniter.pl/
http://mistrzwynajmu.pl/
http://www.bogatyojciec.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/

