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1. WPROWADZENIE – SIERPIEŃ 2018 
 

Witam Cię bardzo serdecznie! 

Pora letnia powoli dobiega końca, tym samym sezon najmu dla studentów należy uznać za otwarty. 

Wiąże się to ze wzmożoną pracą inwestorów w nieruchomości. Remonty, przedłużanie umów, 

szukanie nowych lokatorów stają się teraz szczególnie istotne, bowiem jak teraz sobie  pościelimy 

(jakie stawki uda nam się osiągnąć) – tak wyśpimy się przez resztę roku (tyle nieruchomości na nas 

zarobią). Życzę Wam zatem powodzenia w tym ważnym momencie, by potem cieszyć się 

rezultatami przez cały rok.   

 

 W sierpniowym opracowaniu przyglądamy się kredytom konsolidacyjnym. Po przeczytaniu 

naszego artykułu zyskasz wiedzę kiedy i na jakich zasadach możesz wnioskować o skonsolidowanie 

dwóch lub więcej zobowiązań. Poznasz procedury uzyskania takiego kredytu, w tym warunki jakie 

powinieneś spełnić, aby się o niego ubiegać. Zdradzę Ci dla kogo ten sposób redukcji kilku 

zobowiązań jest opłacalny i co dzięki temu zyskasz. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym 

artykule na stronie 12.  

 

W tym miejscu chciałbym zaprosić Cię również na październikowy jubileuszy XX Zjazd Absolwentów Praktycznego Seminarium 

Inwestowania w Nieruchomości Piotra Hryniewicza. Będzie to wydarzenie dla mnie szczególne, ponieważ to właśnie od Piotra zaczęła 

się moja przygoda z nieruchomościami. 19-21.10.2018 r. Warszawa – jeżeli inwestujesz w nieruchomości nie może Cię tam zabraknąć! 

W raporcie tradycyjnie już znajdziesz aktualne oferty bankowe – z nich dowiesz się m.in. który bank najlepiej policzy zdolność 

kredytową lub gdzie uzyskasz najniższą marżę.  Szczegółowe informacje na stronie 17. 

PS Aktualnie kończymy prace nad drugą edycją książki „Tajna Broń Kredytobiorcy”. Nowe wydanie będzie dostępne 

najprawdopodobniej pod koniec września. Pamiętaj, że jeżeli posiadasz pierwsze wydanie, drugą edycję w wersji elektronicznej 

otrzymasz bezpłatnie – wystarczy że napiszesz do nas na kontak@rmkredyty.pl , a my wyślemy Ci ją mailem. 

mailto:kontak@rmkredyty.pl
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2. HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 
 

 

 

WRZESIEŃ 2018 R. 

ŁÓDŹ 
  

Podcast z Katarzyną i Jeremiaszem Gorządowskimi, 

TEMAT: FLIPY na kredyt.  

WRZESIEŃ 2018 R. 

KATOWICE 
  

Podcast z Filipem Kowarskim, Moniter.pl,  

TEMAT: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

       19-21.10.2018 R            

WARSZAWA 
  

XX Zjazd Absolwentów Praktycznego Seminarium Inwestowania w Nieruchomości,   

LINK DO WYDARZENIA: edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/  

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH 

INFORMACJI 

ZNAJDZIESZ 

NA NASZYM PROFILU 

FACEBOOKOWYM 

  

FACEBOOK.COM/RMKREDYTY  

FACEBOOK.COM/RMKREDYTY
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3. SŁOWNIK POJĘĆ KREDYTOWYCH 
 

 

OPROCENTOWANIE 

KREDYTU 
  marża + stopa procentowa (przykład dla PLN   2,37% + 1,73% = 4,10%) 

MARŻA 
  jest stała i niezmienna przez cały okres kredytowania. Na jej wysokość mamy wpływ 

poprzez wkład własny, źródło dochodów, cross sell ITP. 

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 w skali 

roku. Ustalana przez banki między sobą. Klienci i doradcy nie mają wpływu na jej 

wysokość. Np: WIBOR3M (dla PLN), LIBOR3M (dla CHF, USD, EUR), EURIBOR3M (dla EUR) 

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 

Wiceminister inwestycji i rozwoju przewiduje wejście nowej specustawy mieszkaniowej jesienią bieżącego roku. Pozwoli to 

na przyspieszenie procedur poprzedzających uzyskanie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych w przypadku 

braku planu zagospodarowania przestrzennego. Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe na podstawie gminnej 

uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 

 

Z początkiem lipca rząd wprowadził nową specustawę mieszkaniową. Pierwotny projekt tej ustawy, przedstawiony 15 marca 

bieżącego roku1, spotkał się z krytyką między innymi ze strony samorządowców, urbanistów i aktywistów miejskich. Zarzuty 

przedstawiane wobec ustawy dotyczyły przede wszystkim redukowania roli samorządów, braku transparentności decyzji wojewody, 

a tym samym korupcjogenny charakter nowej ustawy. Przedstawiony pomysł ministerstwa, aby do inwestycji mieszkaniowej 

korzystającej z rozwiązań specustawy, nie była stosowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wzbudził 

najwięcej emocji. W wyniku konsultacji publicznych, nowe prawo uległo modyfikacji. Aktualna wersja przewiduje, iż inwestycję 

mieszkaniową można byłoby realizować niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

nie może być ona jednak sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z uchwałą 

o utworzeniu parku kulturowego. Wyklucza jednak budownictwo mieszkaniowe na terenach: rodzinnych ogrodów działkowych, 

podlegających ochronie oraz zagrożonych powodzią. Jest to możliwe w momencie, gdy inwestorowi udałoby się uzyskać na to 

zgodę w trybie przepisów przewidujących ochronę tych sektorów. Ustawa umożliwia ominięcie tego toru przeszkód. Wystarczy 

pozwolenie na budowę na podstawie gminnej uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. 

                                                 
1 http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/150023,Specustawa-mieszkaniowa-przyjeta-przez-Sejm,1,80,1.html 

 

http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/150023,Specustawa-mieszkaniowa-przyjeta-przez-Sejm,1,80,1.html
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W takiej sytuacji, w czasie 60 dni rada gminy podejmie taką uchwałę, którą wydałaby po konsultacjach społecznych. Wójt, 

burmistrz, albo prezydent miasta musiałby w tym celu zamieścić wniosek wraz z dokumentami w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Następnie, mieszkańcy w okresie 21 dni mają czas na składanie swoich uwag. Ostatecznie, do wystąpienia o pozwolenie na budowę 

potrzebna by była zgoda radnych.   

Jakie warunki specustawa stawia inwestorom? Taka ścieżka prawna powoduje, że inwestor musiałby spełnić szereg           

ustawowych warunków. Przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania w wyniku której, powstałby budynek lub budynki mieszkalne 

wielorodzinne, w rozumieniu ustawy jest inwestycją mieszkaniową.   

Warto zauważyć, że po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nie można byłoby zmienić sposobu użytkowania obiektu     

budowlanego, pomijając te części, które są przeznaczone na działalność handlową lub usługową. Według specustawy          

mieszkaniowej do wniosku o zgodę, inwestor musiałby dołączyć dokumenty określające m.in. charakterystykę inwestycji            

mieszkaniowej, granice obrębu objętego wnioskiem, zmiany w dotychczasowym sposobie zagospodarowania, planowaną         

minimalną i maksymalną powierzchnię użytkową mieszkań i ich liczbę. Kolejnym etapem jest rozpatrzenie nowego prawa przez   

Senat, a następnie podpisanie jej przez Prezydenta, można stwierdzić, że jest duża szansa na wejście nowego prawa w życie jeszcze 

w trzecim kwartale 2018 roku. Przewidywany okres obowiązywania ustawy to 10 lat.  

 

Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 

 

 Projekcie ustawy deweloperskiej. Nowelizacja tej ustawy ma na celu zapewnienie lepszej ochrony osobom kupującym 

mieszkanie. W uzasadnieniu do projektu można przeczytać iż, w Polsce brakowało regulacji dotyczących stosunków między 

nabywcą a deweloperem. W przypadku upadłości dewelopera, to nabywcy ponosili ryzyko inwestycji deweloperskiej. 

Projektowana ustawa jest tworzona w związku z niepomyślnymi wydarzeniami na rynku między innymi upadłościami firm 

deweloperskich. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, autor projektu, proponuje likwidację otwartych mieszkaniowych 
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rachunków powierniczych (OMRP) bez zabezpieczeń, zamierza też uregulować umowy o rezerwację mieszkania zawierane 

np. na czas potrzebny do otrzymania kredytu2. 

Aktualnie, przepisy ich nie regulują dlatego, deweloperzy mogą je dowolnie kształtować. Urząd chce, aby w informatorze, 

który klient otrzymuje od dewelopera przed zawarciem umowy, znalazły się dodatkowe informacje. Będzie obowiązek 

podania w nim ceny oferowanego mieszkania (obecnie nie ma takiego wymogu). Ponadto będzie musiał ostrzec nabywcę 

o ryzyku utraty części pieniędzy w sytuacji upadłości banku prowadzącego MRP. Prawa i obowiązki stron umowy 

deweloperskiej w przypadku upadłości banku również będą regulowane przez wyżej wymieniony projekt.  

Jedną z propozycji UOKiK jest, aby załącznikiem do umowy deweloperskiej była zgoda banku, który finansuje dewelopera, 

albo innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką, na to, by kupujący po wpłaceniu pełnej ceny otrzymał mieszkanie                       

z czystą hipoteką. Pierwszeństwo w zaspokajaniu roszczeń, w przypadku upadłości dewelopera, ma kredytujący go bank. Bez 

takiej zgody umowa deweloperska będzie nieważna. Przewidywane w nowelizacji są także sankcje dla deweloperów.                          

W sytuacji nie zapewnienia klientom jednego z obowiązkowych środków ochrony ich wpłat, może im grozić grzywna albo kara 

ograniczenia  lub pozbawienia wolności do dwóch lat.  

 

 Kredyty Hipoteczne najtańsze w historii. Zaobserwowany jest wyraźny wzrost udzielonych w tym roku kredytów hipotecznych. 

Według BIK, w maju wartość złożonych wniosków była aż o 25,5% wyższa niż przed rokiem3 Dostępne dane NBP na temat 

oprocentowania podają, że stają się one coraz tańsze. W przypadku kredytów udzielonych (bez umów renegocjowanych)              

w kwietniu średnie oprocentowanie wyniosło 4,35%. To trzeci najniższy wynik w historii. Odrobinę taniej było jedynie w kwietniu 

i maju 2016 r. – odpowiednio 4,31% i 4,34%.   

 

 Wzrost popytu na kredyty.  Jak do tej pory rok 2018 jest udany dla banków udzielających kredyty hipoteczne. Raporty     

kwartalne chwalą się wyraźnym przyspieszeniem sprzedaży. Najlepszy wynik odnotował ING Bank Śląski. W I kwartale 2018 r. 

                                                 
2 http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1121991,rosnie-popyt-na-kredyty-hipoteczne.html 

3 http://polskabankowosc.com.pl/ranking-kredytow-hipotecznych/ 

http://polskabankowosc.com.pl/ranking-kredytow-hipotecznych/
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bank udzielił 2,2 mld zł finansowania, co znaczy wzrost o 69 proc. w stosunku do I kwartału 2017 r.W pierwszych trzech      

miesiącach 2018 r., wynik też okazał się nieco lepszy niż w IV kwartale 2017 r. (o 1 procent). Podczas pierwszych trzech      

miesięcy 2018 r. Bank Pekao udzielił niemal 2,8 mld zł kredytów mieszkaniowych. O 13,8 proc. wyższy wynik niż w I kwartale 

2017 r. i o 26 procent niż w IV kwartale 2017 r. Bank Zachodni WBK informuje o 22% wzroście. Zostało uruchomione finansowanie 

na 1,58 mld zł w okresie styczeń- koniec marca. mBank również chwali się dwucyfrowymi wzrostami. 760 mln zł - na taką kwotę 

w pierwszym kwartale 2018r. zaciągnęli kredyty hipoteczne klienci banku w samej Polsce. Wskazuje to wzrost   o 23 procent            

w stosunku do wyniku osiągniętego rok wcześniej. 

 

Jaki jest powód takiego wzrostu popytu? Nie jest to wyłącznie zasługa programu „Mieszkanie dla młodych”. Przyczyniły się do 

tego również złagodzenia kryteriów udzielania kredytów, w niektórych bankach, jak i prognozy przyszłej sytuacji na rynku 

mieszkaniowym. W 2018 r. kwota, która miała trafić do kredytobiorców była bliska tej zarezerwowanej na rok 2017, czyli około 

760 mln zł. Liczba wnioskodawców zidentyfikowanych przez BIK w 2018 roku była wyższa o 13,8 proc. Niż w kwietniu 2017 r.                  

i wyniosła 38,2 tys. osób. Ten wynik zapowiada pozytywnie dalsze miesiące tego roku dla banków i pośredników kredytowych.    
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5. SIERPIEŃ 2018. ARTYKUŁ – KONSOLIDACJA  

 

Konsolidacja z definicji to połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych kredytów. Nie należy jednak mylić jej                                        

z refinansowaniem kredytu, które można stosować przy jednym zobowiązaniu. Najczęściej pożądanym efektem konsolidacji jest 

płacenie jednej, niższej raty.  

 

 

Konsolidować możemy poprzez zamianę kredytów konsumpcyjnych na gotówkowe, a więc takich które nie wymagają     

zabezpieczenia. Dług bez poręczenia możemy konsolidować w jeden kredyt, również bez zabezpieczenia. Jeżeli natomiast 

zobowiązanie, które chcemy konsolidować jest pod zastaw czegoś (np. samochodu lub mieszkania), wtedy zabezpieczenie będzie 

w dalszym ciągu wymagane. Dla banków najlepszą możliwą gwarancją odzyskania długu są  oczywiście nieruchomości. Ze względu 

na akredytacje w tej postaci, jest to zdecydowanie najtańszy sposób konsolidacji.  

 

Dla kogo jest kredyt konsolidacyjny?  

Kredyt konsolidacyjny przyznawany jest na takiej samej zasadzie co inne produkty kredytowe. Wnioskodawca powinien otrzymywać 

stałe dochody, posiadać zdolność do czynności prawnych, zdolność kredytową oraz dobrą historię kredytową.2 

 

Jakie zobowiązania możemy ze sobą skonsolidować?  

Możemy skonsolidować wszystko, co jest kredytem, pożyczką lub jej podobnym zobowiązaniem na przykład kredyty hipoteczne, 

gotówkowe, ratalne, samochodowe, jak i karty kredytowe czy limity na kontach.  

 

 

 

 



 

13 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych, sierpień 2018 

Zadajmy sobie zatem pytanie, jaki jest sens konsolidacji? 

 

Głównym plusem jest obniżenie łącznej raty kredytowej. Oprócz tego, posiadanie jednej raty jest wygodniejsze, gdyż nie trzeba 

pamiętać o płaceniu kilku. Co za tym idzie, mniejsza rata to automatycznie mniejsze miesięczne zobowiązanie i tym samym większa 

zdolność kredytowa. Jednak to nie wszystkie zalety konsolidacji. Decydując się na takie rozwiązanie można - przenosząc 

zobowiązania do innego banku - wynegocjować lepsze warunki kredytu. Oprócz tego, możliwa jest zmiana daty spłaty miesięcznych 

rat zobowiązania, a nawet wydłużenie okresu kredytowania. Poza kwotą, którą będziemy spłacali, banki dają nam możliwość 

dobrania dodatkowych pieniędzy, najczęściej jest to określony przez bank procent od pożyczanej kwoty. Istnieje również szansa na 

skonsolidowanie wszystkich zobowiązań - od kredytu gotówkowego po limit odnawialny. 

 

Zastanówmy się teraz, jaka konsolidacja się opłaca? 

 

Wszystko zależy od tego, jaki jest powód konsolidacji. Jeżeli masz na głowie dużo rat kredytowych i nie dajesz sobie z nimi rady, 

rozwiązanie jest proste. Należy zdecydować się na konsolidacje, aby miesięczne zobowiązanie oraz koszt były możliwie jak 

najmniejsze. W tym przypadku konsolidacja jest koniecznością. Aby jednak dług był jak najmniejszy, trzeba maksymalnie wydłużyć 

okres kredytowania. Kredyt konsolidacyjny pomoże w redukcji obciążeń, jednak kosztem wydłużenia okresu spłaty i wyższym 

całkowitym kosztem takiego zobowiązania w porównaniu z kosztami dotychczasowych kredytów4 

 

Sytuacja przedstawia się inaczej w momencie, gdy nie mamy problemu ze spłatą rat, a konsolidację chcemy zastosować po to, aby 

na przykład zwiększyć swoją zdolność kredytową. W takim przypadku warto się zastanowić, czy lepszym pomysłem nie będzie 

spłacenie całego zobowiązania gotówką, a następnie odebranie jej w formie kredytu hipotecznego (LTV/remont). 

 

                                                 
4 http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl  

http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/
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Takie posunięcie może być spowodowane wysokością oprocentowania kredytu hipotecznego, konsolidacyjnego. Samo w sobie jest 

ono wyższe od kredytu na zakup nieruchomości o około 2-3%, a w konsekwencji podnosi marżę kredytu na dowolny cel - zakup, 

remont, wykończenie mieszkania. 

Jeżeli chcesz kupić nieruchomość, a z powodu obecnych zobowiązań nie masz zdolności kredytowej, zamiast                                  

konsolidować, spłać je gotówką. Następnie spróbuj powiększyć kwotę kredytu hipotecznego o wartość spłaconych    zobowiązań 

w wyniku czego odzyskasz poniesione koszty.  

 

Procedura uzyskania kredytu konsolidacyjnego  

Procedura ubiegania się o kredyt konsolidacyjny nie różni się od tego samego procesu dla innych zobowiązań. Jedynym 

rozwiązaniem jest wysokość kredytów i pożyczek, które podlegać mają konsolidacji. Środki przyznanego kredytu trafiają                   

bezpośrednio na poczet spłaty, czyli na rachunki zobowiązań 5 

 

Kredyt konsolidacyjny to szereg korzyści, zaczynając od wygody obsługi tylko jednej raty, poprzez oszczędność czasu, kończąc na 

zmniejszeniu kwoty miesięcznej raty. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które zaciągały kredyty w warunkach wysokich stóp 

procentowych. Mają na głowie dużo rat kredytowych i nie radzą sobie z ich spłatą. Jeśli jednak Twoim celem jest zwiększenie 

zdolności kredytowej poprzez konsolidację, a nie masz problemu ze spłacaniem rat warto zastanowić się czy w tej sytuacji inne 

rozwiązanie nie byłoby korzystniejsze. W tym celu zapytaj swojego doradcę o korzystniejsze wyjście z Twojej sytuacji. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 https://muratordom.pl/prawo/finanse/konsolidacja-kredytow-na-czym-polega-kiedy-warto-z-niej-skorzystac-aa-hJ59-2pFL-2ve2.html  

https://muratordom.pl/prawo/finanse/konsolidacja-kredytow-na-czym-polega-kiedy-warto-z-niej-skorzystac-aa-hJ59-2pFL-2ve2.html
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6. RM KREDYTY ZAPRASZA NA JUBILEUSZOWY XX ZJAZD ABSOLWENTÓW 

PIOTRA HRYNIEWICZA 

 

Moja znajomość z Piotrem trwa już ponad sześć lat, poznaliśmy się w 2012 roku. To człowiek dla mnie szczególny, ponieważ właśnie 

on kilka lat temu pokazał mi, że nieruchomości to kierunek, z którym chcę związać swoje życie na stałe. Właściwie to dzięki niemu 

zostałem inwestorem.                         

 

Piotr od lat prowadzi szkolenia, uczy Polaków jak mądrze i właściwie inwestować w nieruchomości. Od 2012 roku byłem na 

dziesiątkach szkoleń z inwestowania w nieruchomości, u kilkunastu prowadzących. Wielu z nich było bardzo dobrymi, 

doświadczonymi szkoleniowcami. Jednak, najlepszy może być tylko jeden. Moim zdaniem, jak i zdaniem wielu innych inwestorów 

nie ma lepszego miejsca w Polsce, aby posiąść wiedzę w zakresie inwestowania w nieruchomości niż właśnie marka tworzona przez 

Piotra Hryniewicza.  

Początkowo jego oferta skierowana była do poczatkujących inwestorów. Obecnie na warsztatach firmowanych jego marką 

Edukacja Inwestowania w Nieruchomości każdy inwestor znajdzie coś dla siebie. To przemyślana ścieżka rozwoju zarówno dla 

początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych inwestorów w nieruchomości. Warto wspomnieć również                                     

o szkoleniach specjalistycznych, prowadzonych przez Ekspertów ze swojej branży. Tematyka szkoleń: 

 Podnajem, czyli jak w ciągu roku osiągnąć minimum 6.000 zł dochodu miesięcznie 

 Remont w podnajmie, czyli jak efektywnie i tanio przygotować mieszkanie do podnajmu, 

 Remont mieszkań inwestycyjnych, czyli jak przygotować mieszkania na wynajem i gotowce inwestycyjne, 

 Warsztaty negocjacji, 

 Finansowanie zakupu mieszkań inwestycyjnych kredytem hipotecznym. A w tym między innymi szkolenie „Jak 

zaplanować i legalnie zrealizować zakup i wynajem 7 mieszkań na kredyt mieszkaniowy”, szkolenie zrealizowane przez 

moją wspólniczkę Magdalenę Łyczko, Piotra Hryniewicza i mnie, 

 Flipowanie, czyli optymalizacja handlu mieszkaniami, 

 Zarządzanie mieszkaniami wynajmowanymi na pokoje. 
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Wraz z rosnącą liczbą szkoleń, a co za tym idzie uczestników powstała idea Zjazdów Absolwentów szkoleń Piotra. Na Zjazdach 

Absolwenci mają możliwość uczestniczenia w specjalnych i unikalnych szkoleniach, wymiany doświadczeń oraz poznania się 

osobiście, co często owocuje wspólnymi projektami i biznesami. Dotychczas odbyło się dziewiętnaście takich Zjazdów.                                        

W październiku w Warszawie w dniach 19-21.10.2018 r. obędzie się zaś jubileuszowy, bo XX Zjazd Absolwentów Praktycznego 

Seminarium Inwestowania w Nieruchomości Piotra Hryniewicza.  

 

Zapraszam Cię na niego serdecznie w imieniu swoim i całego Zespołu RM Kredyty! 
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7.  PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD 

RÓŻNYM KĄTEM – Z NASZEJ PERSPEKTYWY, Z KONKRETNĄ CENĄ. 

OSOBY FIZYCZNE 
 

 

Oto jak przedstawia się sytuacja na rynku bankowym w sierpniu 2018. W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy 

oferty następujących banków: 

 BZ WBK – nowa oferta promocyjna („Kredyt hipoteczny w letniej odsłonie”, obowiązuje do 31.08.2018) 

 mBank – nowa oferta promocyjna („Hipoteka w mBanku”, obowiązuje do 05.09.2018) 

 PeKaO – zmiany w zakresie pobierania ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, nowa oferta promocyjna (obowiązuje do 

31.08.2018) 

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

(obowiązuje do 24.05.2018) 

 ING – wprowadzenie ograniczeń w akceptowanych źródłach dochodu oraz w maksymalnym możliwym okresie kredytowania, 

nowa oferta promocyjna („Mieszkaj bez kompromisów, bez limitu wieku”, obowiązuje do 02.09.2018) 

 Alior – wprowadzenie oferty specjalnej dla kredytów walutowych (obowiązuje do 30.09.2018) 

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), 

• 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. 
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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  

 

Mocne strony: 

 90% LTV 

 Brak opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego 

 Dobrze robione wyceny nieruchomości 

 Szybka decyzja finansowa 

 Prosty cross-sell 

 

Słabe strony: 

 Ograniczenia w ilości udzielanych kredytów  

 Wysoka prowizja za udzielenie (dla kredytów powyżej 80% LTV) 
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Okiem eksperta: 

Jedna z ciekawszych, ze względu na szybki proces, dobre podejście do wycen, niewymagający cross sell (jedynie przelewy 

wynagrodzenia w kwocie 2000 zł) i całkiem nieźle liczoną zdolność kredytową ofert na rynku.  

Ze względu na powyższe oraz dość atrakcyjne warunki cenowe (marża poniżej 2,00% i 0% prowizji) oferta może spodobać się 

klientom posiadającym przynajmniej 20% wkładu własnego. W przypadku klientów szukających kredytów z minimalnym 

wkładem własnym trzeba liczyć się z dużo wyższymi kosztami początkowymi (prowizja od 2,5%) oraz wyższą marżą (od 2,29%)  

Dodatkowo w przypadku osiągania 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.  

Ze względu na ograniczenia w ilości udzielanych kredytów hipotecznych – oferta przeznaczona jest dla początkujących 

inwestorów. 

Uwaga: Aktualna promocja - „Kredyt hipoteczny w letniej odsłonie” obowiązuje do 31.08.2018 

 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFO. 

MAX LTV. 90% 

wartość nieruchomości ustalana w oparciu                    

o wycenę sporządzaną przez bank (koszt dla 

mieszkań 450 zł, dla domów 800 zł, płatne przy 

uruchomieniu), lub operat dostarczony przez 

klienta. 

Uwaga! w przypadku operatu dostarczonego 

przez klienta osobą sporządzającą wycenę 

może być: 

- w przypadku klient posiada status VIP – 

dowolna osoba z uprawnieniami 

- w pozostałych przypadkach – jedynie osoba                

z listy rzeczoznawców akceptowanych przez 

bank  
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ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 

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 

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 

- prowizja 3,00% dla klienta zewnętrznego, 

LTV>80% 

- prowizja 2,50% dla klienta wewnętrznego, 

LTV>80% 

  

Warunki promocyjne (kwota powyżej 150k, 

oraz LTV max 80%): 

- prowizja 0,00% 

  

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 

MARŻA 

Warunki standardowe: 

status VIP - jeden z wnioskodawców ma dochody na 

poziomie 10 000 zł netto lub posiada w banku 

depozyt na min. 100 tys. zł 

1,99 - 2,39% zależnie od poziomu LTV (pozostali 

klienci) 

1,79 - 2,19% zależnie od poziomu LTV ( dla osób ze 

statusem VIP lub pracowników finansowych) 

  

Warunki promocyjne 

        dla LTV do 60% włącznie i kwoty powyżej 150k 

– 1,79%
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        dla LTV powyżej 60% do 80% włącznie i kwoty 

powyżej 150k – 1,99%

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  

 

Mocne strony: 

 90% LTV 

 Długi okres kredytowania 

 Brak opłaty za wcześniejszą spłatę 

 Możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej 

 

Słabe strony: 

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

 Nie najlepiej liczona zdolność z działalności gospodarczej 

 

Okiem eksperta:  

Bank z jedynym z najszybszych procesów kredytowych na rynku, umożliwiający zaciągnięcie kredytu z minimalnym wkładem 

własnym, z dobrze liczoną zdolnością kredytową (uwaga na działalność gospodarczą, tu wygląda to dużo gorzej) oraz z opcją 

całkowitego braku produktów dodatkowych.   

W 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). Niestety w przypadku wyboru oferty banku należy liczyć się z dość wysokim kosztami początkowymi – w zależności od 

wybranego warianty obowiązkowe są prowizja (od 2,00%) lub ubezpieczenie (3,25%).  
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFO. 

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 

DOWOLNY CEL 

do 25% „na cel dowolny”, oczywiście po 

cenie kredytu na zakup, max do 90% LTV 
- 

UNWW 

podwyżka marży kredytu o 0,25pp do 

momentu, gdy poziom LTV spłacanego 

kredytu osiągnie wysokość 80%. 

- 

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) przy LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu 

marża wynosi 2,51% w standardzie i w promocji 

2,23% 
Promocja: 1,10% w pierwszym roku, następnie 

1,98% (promocja: "Pakiet Własny Kąt 

hipoteczny") 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 
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3. Millennium  

 

Mocne strony: 

 Wysokie LTV 

 Długi okres kredytowania 

 Brak kosztów wejścia i wyjścia 

 Możliwa decyzja (finansowa) bez dostarczania operatu szacunkowego 

 Atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie 

 

Słabe strony: 

 Nie najlepszy proces kredytowy, zwłaszcza od momentu podpisania umowy kredytowej.  

 Restrykcyjne podejście do wycen w niektórych miastach 

 

Okiem eksperta:  

Jedyny na rynku bank z jednoczesnym brakiem prowizji za udzielenie oraz brakiem prowizji za wcześniejszą spłatę. Dodatkowo, 

dość dobrze liczona zdolność kredytowa oraz akceptowalny cross-sell. Odnośnie procesu, z naszych doświadczeń wynika, że 

przebiega on sprawnie tylko do momentu wygenerowania umowy (do tego czasu wnioski procesowane są centralnie), na 

kolejnych etapach (czyli podpisanie umowy, spełnienie ewentualnych warunków i uruchomienie kredytu) tempo 

zdecydowanie zwalnia. 

Przy wyborze oferty zdecydowanie warto rozważyć opcję z cross-sellem. Wariant I (z kartą 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"). 
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFO. 

MAX LTV. 90% 
wartość nieruchomości ustalana jedynie                     

w oparciu o wycenę dostarczoną przez klienta. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
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% - 

 

4. mBank 

 

Mocne strony: 

 Wysokie LTV 

 Brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego 

 Bardzo dobrze liczona zdolność kredytowa 

 

Słabe strony: 

 Ograniczenia LTV w przypadku 3 i kolejnych kredytów hipotecznych 

 Dość drogie ubezpieczenie na życie 
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Okiem eksperta:  

Bank zdecydowanie wyróżniający się bardzo dobrze liczoną zdolnością kredytową oraz dość atrakcyjnymi warunkami 

marżowymi. Decydując się na warunki promocyjne trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty prowizji, wykupienia 

ubezpieczenia na życie oraz przeniesienia wpływów do banku. Na plus zaliczyć trzeba jednak brak opłat związanych                         

z wcześniejszą spłatą kredytu. W ostatnich dniach zauważamy również lekką poprawę w tempie procesowania nowych 

wniosków kredytowych. 

Uwaga: Inwestorom przypominamy o ograniczeniach w wysokości maksymalnego LTV dla klientów posiadających więcej niż 

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

Uwaga: Aktualna promocja – „Hipoteka w mBanku” obowiązuje do 05.09.2018 

 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFO. 

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 

DOWOLNY CEL 
nie udziela - 

UNWW  finansuje bank  - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

 wymagane w przypadku skorzystania z oferty 

promocyjnej 

koszt 0,0450% 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: Hipoteka w mBanku 
wysokość marży niezależna od poziomu wkładu 

własnego  
        1,99% - dla LTV do 80%

        2,10% dla LTV powyżej 80% 
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WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

 częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, 

całkowita spłata 2% przez pierwsze 3 lata, następnie 

bez opłat 

- 

 

5. Pekao SA  

 

Mocne strony: 

 Wysokie LTV 

 Szybki proces kredytowy 

 

Słabe strony: 

 Słabo liczona zdolność z działalności gospodarczej 

 Wysokie koszty wejścia i wyjścia 

 

Okiem eksperta:  

Bank z umiarkowanie szybkim procesem kredytowym (dla kredytów do 300 000 zł, wyższe kwoty trafiają do centrali co proces 

wydłuża), dość dobrze liczoną zdolnością kredytową (nie dotyczy działalności gospodarczej), niestety z wysokimi opłatami 

zarówno za wejście (prowizja lub ubezpieczenie) jak i za wcześniejszą spłatę.  

Warto zwrócić uwagę na korzystne zmiany dotyczące płatności ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – zamiast 

jednorazowej opłaty (płatnej przy uruchomieniu kredytu) bank wprowadził przejściową podwyżkę marży. Podwyżka o 0,2pp 

obowiązuję do momentu, 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 1,5pp – co powoduje wzrost 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. 

Uwaga: Aktualna promocja obowiązuje do 31.08.2018 
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFO. 

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 

DOWOLNY CEL 

4 % (zwykle do pokrycia kosztów 

okołokredytowych) 
- 

UNWW 

podwyżka marży kredytu o 0,20pp do 

momentu, gdy poziom LTV spłacanego 

kredytu osiągnie wysokość 80%. 

- 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

standardowo nie jest wymagane, obowiązek 

jego zakupu pojawia się jednak w sytuacji 

gdy do kredytu przystępuje jedna osoba 

minimalna wymagana suma ubezpieczenia to 

25% kwoty kredytu.  

OKRES 

KREDYTOWANIA 
max. 30 lat, do 70 roku życia -  

PROWIZJA 

1,90% - dla oferty „Mieszkam spokojnie” (bez 

ubezpieczenia CPI) 
płatne gotówką (można kredytować, jeśli 

pozwala na to LTV). 
1,15 % - dla oferty „Mieszkam spokojnie” (z 

ubezpieczeniem CPI, koszt ubezpieczenia 

wynosi 2,00% kwoty kredytu) 

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) - 
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        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% 

        Do 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% , 

  

Promocyjna – „Mieszkam spokojnie” (z CPI) 

        Od 200 tyś zł: 1,90% dla kredytu powyżej 

80% LTV, 1,70% dla kredytu do 80% lub od 

momentu, gdy wskaźnik LTV spłacanego 

kredytu osiągnie poziom 80% 

Do 200 tyś zł: 1,95% dla kredytu powyżej 80% 

LTV, 1,75% 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. 
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6. Alior Bank 

  

Mocne strony: 

 Wysokie LTV 

 Dobrze liczona zdolność kredytowa 

 Możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej 

 Szybki proces kredytowy 

 

Słabe strony: 

 Koszty „wejścia” 

 

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 INFO. 

MAX LTV. 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 

DOWOLNY CEL 
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 marża na LTV 90% + ubezpieczenie niskiego 

wkładu = 3,50%!  przy LTV 90% i ofercie z ubezpieczeniem na 

życie od 2,49%, bez ubezpieczenia 3,30% 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

pobierana przez pierwsze 3 lata. jej 

wysokość to mniejsza z kwot: 

- 

 3 % od nadpłacanej kwoty kredytu lub 

wysokość odsetek, które byłyby naliczone od 

spłaconej przed terminem części kredytu.  

  

Po 3 latach nadpłaty i spłata częściowa są 

bezpłatne. 
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7. Raiffeisen 

 

Mocne strony: 

 Wysokie LTV 

 Brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego 

 Prosty cross-sell 

Słabe strony: 

 Ograniczenia LTV w przypadku 3 i kolejnych kredytów hipotecznych 

 

Okiem eksperta:  

Bank z wysokim LTV, umiarkowanie szybkim procesem kredytowym oraz dobrze liczoną zdolnością z działalności. Z naszych 

doświadczeń wynika, że na szybkość procesowania największy 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). 

Dość atrakcyjna, ale droga oferta promocyjna (rozbudowany cross-sell: konto z zasileniem, karta kredytowa, ubezpieczenie 

na życie 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%).  

Ze względu na ograniczenia w ilości udzielanych kredytów (maksymalnie 2 kredyty na 90% LTV, kolejne max 60%) oferta 

przeznczona głównie dla początkujących inwestorów. 

Uwaga: Do końca sierpnia 2018 obowiązuje oferta promocyjna polegająca na obniżce marży kredytu do poziomu 1,69% (dla 

kredytów hipotecznych z LTV poniżej 80%)  
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFO. 

MAX LTV. 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. 

UWAGA: ubezpieczanie będzie wymagane 

przez CAŁY okres kredytowania, gdy jeśli 

spełniony jest jeden z warunków: 

a. Do kredytu przystępuje jedna osoba 

b. Do kredytu przystępuje więcej osób, ale tylko 

jedna osoba ma dochód 

c. Gdy kredytobiorca w momencie spłaty 

kredytu przekroczy 65 lat 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
max. 30 lat, do 70 roku życia - 

PROWIZJA 2,00% 

Możliwość obniżenia do 0,00% w przypadku 

skorzystania z ubezpieczenia na życie lub 

ubezpieczenia od utraty pracy (z oferty banku) 

CROSS-SELL 

- konto, 

Konto, karta i ubezpieczenie na życie 

wymagane są przez cały okres kredytowania. 

wcześniejsza rezygnacja z dowolnego produktu 

skutkuje podwyżką marży każdorazowo o 0,1pp. 

- karta kredytowa   

-ubezpieczenie na życie 

W przypadku ubezpieczenia na życie – wymóg 

opłacania wnosi 60 miesięcy, wcześniejsza 

rezygnacja to podwyżka marży o 0,4p 
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- ubezpieczenie nieruchomości   

MARŻA 

Promocja: 1,69% - dla LTV poniżej 80% i 

dowolnej kwoty kredytu, 

Marże promocyjne dla kredytów z LTV powyżej 

80%: 

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

powyżej 400k 
- 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 

 

JW. 

 

2. ING Bank Śląski  

 

Mocne strony: 

 Długi okres kredytowania 

 Brak opłat za wcześniejszą spłatę, 

 Możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej 

 Bardzo atrakcyjne warunki cenowe 

Słabe strony: 

 Krótka lista akceptowanych źródeł dochodu 

 Duże restrykcje odnośnie długości okresu kredytowania.  
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Okiem eksperta:  

Bank z jedna z najatrakcyjniejszych ofert cenowych dla klientów posiadających 20% (lub więcej) wkładu własnego, z dość 

dobrze liczoną zdolnością kredytową (dotyczy również działalności gospodarczej, ale z wyjątkiem ryczałtu). Do atutów banku 

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

(wystarczy oświadczenie klienta odnośnie nabywanej nieruchomości).  

Pozytywny obraz banku burza jednak 3 rzeczy: wolny proces kredytowy, bardzo wąska lista akceptowanych źródeł dochodu 

(umowy o pracę/powołanie, kontrakty managerskie/sportowe, emerytura/renta i działalność gospodarcza) oraz 

ograniczenia maksymalnego okresu kredytowania (upraszczając – maksymalnie do osiągnięcia wieku emerytalnego przez 

jednego z kredytobiorców) 

W aktualnej promocji można otrzymać kredyt z marżą na poziomie 1,69% (przy prowizji na takim samym poziomie) lub z marżą 

1,89% i zerową prowizją.  

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. Jednocześnie z naszych doświadczeń wynika, że dla najmu 

rozliczanego na podstawie ryczałtu zdolność liczona jest źle.  

 

Uwaga: Aktualna promocja trwa do 02.09.2018.  

 

 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFO. 

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 

DOWOLNY CEL 
tak, po cenie kredytu mieszkaniowego 

maksymalnie do wysokości podstawowej kwoty 

kredytu, ale nie więcej niż 30% LTV 

UNWW nie występuje - 
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UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

wymagane minimum przez 3 lata - 0,035% od 

aktualnego salda kredytu 

z ubezpieczenia można zrezygnować od razu, 

skutkuje to wzrostem marży o 0,4p.p. 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
max. 35 lat, do 70 roku życia 

Uwaga: od połowy lipca bank wprowadził 

zmianę w zasadach wyliczania maksymalnego 

okresu kredytowania poprzez uwzględnienie 

momentu przejścia klientów na emeryturę.  

 W przypadku gdy przynajmniej 51% dochodu 

przyjętego do analizy osiąga kobieta 

maksymalny okres kredytowania nie będzie 

mógł przekroczyć jej 60 roku życia, jeżeli 

mężczyzna: 65 roku życia, 

PROWIZJA 
0,00% - w wariancie „Łatwy start” wybór wariantu promocyjnego wpływa 

równocześnie na wysokość marży.  1,69% -  w wariancie „Lekka rata” 

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” wybór wariantu promocyjnego wpływa 

równocześnie na wysokość prowizji 
1,69% - w wariancie „Lekka rata” 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

 

 

3. mBank 

 

JW. 
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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?”. 

 

Aktualnie oferta kredytu walutowego dostępna jest w 3 bankach: 

 

1.  ALIOR BANK 

 

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

● Max. okres kredytowania: 30 lat  

● Marża: Warunki promocyjne (oferta obowiązuje do 30.09.2018):  

o 3,30% marża i 1,00% prowizji, dla kredytów z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia 

na życie (TU EUROPA ze składką jednorazową płatną z góry za 5 lat), kwota max 1 000 000 pln.  

o 4,30% marża i 2,00% prowizji, dla kredytów bez ubezpieczenia, kwota max 1 000 000 pln.  

● 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 

● Kredyty walutowe (EUR/GBP/USD) udzielane będą wyłącznie Klientom uzyskującym dochody w walucie indeksacji, którzy 

osiągają dochody netto, stanowiące równowartość min 5 tys. 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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2.  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: 

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. 

 

3.  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%  
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● 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych, sierpień 2018 

8. ZAAWANSOWANE SZKOLENIE „JAK ZAPLANOWAĆ I ZREALIZOWAĆ 

ZAKUP I WYNAJEM 7 NIERUCHOMOŚCI NA KREDYT MIESZKANIOWY” 

 Pierwsza oficjalna edycja szkolenia realizowana wraz z moją wspólniczką Magdaleną Łyczko-Hałaszczyk oraz Piotrem 

Hryniewiczem 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 mimo chęci nie mogli wziąć udziału w szkoleniu zapraszamy do indywidualnego kontaktu z nami.                                 

W przyszłości odbędzie się jeszcze niejedno takie szkolenie, o czym na pewno będziemy informować. Odpowiedzi na wiele z pytań, 

którą być może pojawiły się w odniesieniu do szkolenia znajdziecie na stronie internetowej z możliwością rejestracji - pod TYM linkiem. 

Znajdują się tam wszelkie informacje na temat warsztatu, 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. 

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 

https://youtu.be/Jo5mpvc7Do0 . 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 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 

PROWIZJA KREDYTOWA - dotyczy każdej formy kredytu hipotecznego. Najczęściej mylona jest z marżą. Prowizja występuje 

zawsze przed jego wypłatą i jest naliczana od całej kwoty kredytu. Może zostać skredytowana lub zapłacona gotówką. Jej koszt 

utrzymuje się średnio w okolicach 3%. Zakładając, że kupowana nieruchomość kosztuje 300 tys. zł, prowizja wyniesie ok. 9 tys. zł. Nie 

jest to mała kwota         i często osoby ubiegające się o kredyt nie są na nią przygotowane. Jednak warto zwrócić uwagę, że można 

negocjować prowizje. Bank może zaoferować inną wysokość opłaty np. dla nowych klientów, osób o tzw. statucie VIP (o określonych 

dochodach), pracownikom konkretnych zawodów lub w zamian za kupno dodatkowych usług tj. karta kredytowa czy dodatkowe 

ubezpieczenie. Obniżając prowizję należy jednak zwrócić uwagę czy nie robi się tego kosztem marży. Najlepiej jest wyliczyć, czy aby 

jednorazowa zapłata większej sumy jest lepsza niż podniesienie miesięcznej raty kredytu oraz zwiększenie odsetek, które przyjdzie nam 

zapłacić.  

Innym rodzajem prowizji jest prowizja od przygotowania wniosku. Chodzi o opłatę potrzebną do uzyskania decyzji kredytowej. 

Ten koszt wynosi najczęściej 0 zł, a jeżeli występuje, kształtuje się na poziomie 0,2% kwoty kredytu (płatne przed wydaniem decyzji 

kredytowej). Prowizja przygotowawcza występuje zazwyczaj przy kredytach inwestycyjnych. Ową kwotę najczęściej odejmuje się od 

końcowej prowizji związanej z uruchomieniem kredytu, innymi słowy, jest ona zwracana kredytobiorcy. 

Istnieje jeszcze trzeci rodzaj prowizji w kredytach hipotecznych - prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu. W związku z nową 

Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami  

ograniczyła bankom naliczanie takiej prowizji, mogą to robić tylko przez pierwsze 3 lata spłaty kredytu. W części banków możliwe jest 

nadpłacanie kredytu bez ponoszenia za to prowizji . Średnio jednak taka prowizja wynosi ok. 3%. Jest to opłata za wcześniejszą spłatę 

kredyt.  W zależności od banku, każdy może mieć inną ofertę opłat od spłaty całości bądź części kredytu. UWAGA! Nadpłacany jest 

tylko kapitał! Nie nadpłacamy odsetek. Gdy chcemy nadpłacić kredyt, koniecznie musimy poinformować o tym bank, w innym 

wypadku przelane pieniądze będą „wisieć” nieoprocentowane i czekać na swoją kolej (następną ratę). 
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10. BIBLIOTEKA INWESTORA, CZYLI CO WARTO ABY PRZECZYTAŁ KAŻDY 

PRZEDSIĘBIORCA / INWESTOR 
 

ROBERT KIYOSAKI 
 

„Bogaty ojciec, biedny ojciec”, „Kwadrant przepływu pieniędzy”, „Młody bogaty rentier” oraz wiele 

innych pozycji tego autora   

MICHAŁ SZAFRAŃSKI  „Finansowy Ninja” 

BRIAN TRACY  „Zjedz tę żabę”, „Psychologia osiągnięć”, „Maksimum osiągnięć”, „Psychologia sprzedaży” 

DALE CARNEGIE  „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” 

RONALD SZCZEPANKIEWICZ  „Tajna Broń Kredytobiorcy” 

TIMOTHY FERRIS  „4-godzinny tydzień pracy” 

WOJCIECH WOŹNICZKA  „Negocjuj, czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach”, „NEGOCJUJ 2. Czyli czego nauczyłem się,   

MARK FISCHER  „Sekret Milionera” 

GRZEGORZ GRABOWSKI  „Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny. Edycja 2018.” 

ANDRZEJ FESNAK  „Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy, działając inaczej” 

DANIEL SIWIEC  „Nowoczesny Inwestor”, „Nowoczesny Deweloper” 

KATARZYNA I JEREMIASZ 

GORZĘDOWSCY 
 „Jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkanie” 

MARCIN MARCZAK  „Jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej” 

SŁAWEK MUTURI 
 

„Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości”, „Zarządzanie najmem”, „Pomysł do 

wynajęcia” 

STEPHEN COVEY  „7 Nawyków skutecznego działania” 

WOJCIECH ORZECHOWSKI  „Zarabiaj na nieruchomościach”, „10 Wskazówek jak podnieść wartość nieruchomości” 

BARTOSZ NOSIADEK  „Zarabianie prawdziwych pieniędzy” 
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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.TAJNABROŃKREDYTOBIORCY.pl 

http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/img/products/tajna-bron-kredytobiorcy-fragment.pdf
http://www.tajnabrońkredytobiorcy.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 

Monika Owsiany 

Katarzyna Sawicka 

Agata Skubis 

Ilona Sobiech 

Dorota Popiłowska 

Ilona Nowak 

Marek Jackiewicz 

Artur Bajon 

Łukasz Nowak 

Weronika Szwankowska 

Sandra Łazarska 

Katarzyna Pastor 

 

mailto:kontakt@rmkredyty.pl
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13. WSPÓŁPRACA 

Jeżeli pragniesz szybko i sprawnie skontaktować się z przedstawicielem RM Kredyty Niezależne Pośrednictwo Kredytowe 

odpowiedzialnym za program afiliacyjny oraz współpracę z mediami zachęcamy do kontaktu: 

 

Rupert Aleksiejuk 

Dyrektor ds. Marketingu i PR 

+ 48 794 785 249 

rupert.aleksiejuk@rmkredyty.pl 

 

Dodatkowo, nasze internetowe biuro prasowe zapewnia zainteresowanym dziennikarzom dostęp do aktualnych komunikatów i 

informacji prasowych, zdjęć oraz materiałów filmowych. 

tel:+%2048%20794%20785%20249
mailto:rupert.aleksiejuk@rmkredyty.pl
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14. HARMONOGRAM ISTOTNYCH SPOTKAŃ I SZKOLEŃ PARTNERÓW 

 

 

25 - 26 SIE 2018 

PIOTR HRYNIEWICZ 

 

85. Edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, Poznań 

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

 

08 - 09 WRZ 2018 

PIOTR HRYNIEWICZ 

  

Flipowanie, czyli optymalizacja handlu mieszkaniami, Warszawa  

Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/flipowanie-mieszkaniami/  

29 - 30 SIE 2018 

MATEUSZ BREJTA  

Szkolenie z podnajmu „Jak osiągnąć dochód 6.000 zł miesięcznie w ciągu roku”, Warszawa 

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

19 - 21 PAŹ 2018 

PIOTR HRYNIEWICZ  

XX Zjazd Absolwentów, Warszawa 

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

24 - 25 LIS 2018 

MIESZKANICZNIK  

X Kongres Mieszkanicznika, Warszawa 

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

01 - 02 GRU 2018 

WOJCIECH WOŹNICZKA  

13. Edycja szkolenia Negocjuj i osiągaj jeszcze więcej na swoich transakcjach!, Warszawa 

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

 

https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/flipowanie-mieszkaniami/
http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/podnajem/
https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
http://mieszkanicznik.org.pl/kongres/
https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/negocjacje/
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15. 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/
http://www.wynajmistrz.pl/
http://mieszkanicznikodpodszewki.pl/
http://www.kontestacja.com/
http://marciniwuc.com/
https://swiat-inwestora.pl/

