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1. WPROWADZENIE – WRZESIEŃ 2018 
 

Witam Cię bardzo serdecznie! 

 

Zaczął się wrzesień, a tym samym najgorętszy miesiąc dla tych, którzy inwestują                                

w nieruchomości na wynajem – zatem pewnie dla Ciebie też.  Jeżeli interesują Cię porady 

dotyczące wynajmowania na pokoje - znajdziesz je w naszych poprzednich raportach na 

http://rmkredyty.pl/raport . 

W tym miesiącu przypomnimy Ci informacje dotyczące Biura Informacji Kredytowej. Odpowiemy 

między innymi na pytania jaki wpływ na udzielenie kredytu ma BIK, czym jest ocena punktowa oraz 

co ma na nią wpływ. Przybliżymy Ci sposoby na uzyskanie jeszcze lepszej historii kredytowej, a co za 

tym idzie jak powiększyć swoje szanse na otrzymanie pożądanego przez nas kredytu. Artykuł na ten 

temat znajdziesz na stronie 16. 

W niniejszym raporcie znajdziesz również przegląd sytuacji na rynku nieruchomości i kredytów 

hipotecznych oraz nasz szczegółowy, ekspercki przegląd najlepszych ofert pod różnym kątem. Jeżeli jesteś inwestorem (lub planujesz 

inwestować na kredyt hipoteczny) koniecznie rzuć okiem na stronę 22.  

Zapraszam Cię również do zapoznania się z harmonogramem wrześniowych wydarzeń zarówno naszych jak i Partnerów.                                     

W nadchodzących miesiącach warto zapoznać się z ofertą szkoleń proponowanych przez Edukację Inwestowaniu w Nieruchomości 

Piotra Hryniewicza - między innymi XX Zjazdem Absolwentów oraz szkoleniem z negocjacji realizowanym we współpracy z Wojtkiem 

Woźniczką, czyli „Negocjuj i osiągaj jeszcze więcej na swoich transakcjach”. 

Serdecznie zapraszam do lektury raportu!   

http://rmkredyty.pl/raport
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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. 

WARSZAWA 
 

Podcast z Danielem Siwcem, Business Rider  

TEMAT: Rozmowa o finansowaniu nieruchomości kredytami.  

19-21 PAŹDZIERNIK 2018 R.  

WARSZAWA  

        

PAŹDZIERNIK 2018 R. 

KATOWICE 

  

XX Zjazd Absolwentów Praktycznego Seminarium Inwestowania w Nieruchomości,   

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

 

Podcast z Filipem Kowarskim, Moniter.pl,  

TEMAT: Budowanie zdolności kredytowej i hurtowy zakup nieruchomości. 

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH 

INFORMACJI 

ZNAJDZIESZ 

NA NASZYM PROFILU 

FACEBOOKOWYM 

  

 

 

 

FACEBOOK.COM/RMKREDYTY 

 

 

 

 

file:///C:/Users/katarzynapastor/Dropbox/Raporty/2018/2018.08/Raport%20wersja%20robocza/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 

W drugim kwartale 2018 roku, banki odnotowały największy wynik kwartalny od 2010 r. Z danych wynika, że udzieliły prawie 

14 mld zł kredytów hipotecznych. Powodem takiego wzrostu mogą być stale rosnące ceny mieszkań. Odnotowano wzrost 

przeciętnego zobowiązania w stosunku do pierwszych trzech miesięcy roku o prawie 10 procent.  

 

Pierwszy raz w historii wartość zadłużenia Polaków przekroczyła 400 mld zł. Sprzedaż kredytów hipotecznych w drugim kwartale 

2018 roku nadal jest na wysokim poziomie, chociaż ilość nowo podpisanych umów spadła. Kwartał ten zakończył się największym 

sukcesem od 2010 roku z uwagi na wartości udzielonych zobowiązań. 

W okresie od kwietnia do czerwca banki podpisały łącznie 53,6 tysięcy nowych umów o kredyt hipoteczny. Wynik ten oznacza 

spadek w stosunku do pierwszego kwartału 2018 r. o 2,67 proc. i wzrost o 7,7 procent w porównaniu z analogicznym okresem                      

2017 roku1. Biorąc pod uwagę wartość nowych kredytów padł rekord. Banki udzieliły finansowania na łączną kwotę 13,7 mld zł, co 

świadczy o 6,4 procentowym wzroście w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 roku oraz 17,5 procentowym w porównaniu                            

z II kwartałem 2017 roku. Kolejne szczyty, rekordy sprzedaży, czy to kolejny zwiastun nadejścia kryzysu finansowego? Czas pokaże. 

Średnia kwota nowego kredytu przekroczyła granicę ćwierć miliona złotych. W II kwartale tego roku wyniosła 255 861 zł i była 

wyższa o 9,52 proc. niż w pierwszych trzech miesiącach2. Średnio dla zobowiązań we wszystkich walutach wyniosła 255,4 tysiące zł, 

co jest efektem spadku wysokości kredytu w walucie obcej.  

 

                                                 
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyty-hipoteczne-pozyczamy-coraz-wiecej-najlepszy-kwartal-dla-bankow-od-2010-r-7611799.html  
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyty-hipoteczne-pozyczamy-coraz-wiecej-najlepszy-kwartal-dla-bankow-od-2010-r-7611799.html  

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyty-hipoteczne-pozyczamy-coraz-wiecej-najlepszy-kwartal-dla-bankow-od-2010-r-7611799.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyty-hipoteczne-pozyczamy-coraz-wiecej-najlepszy-kwartal-dla-bankow-od-2010-r-7611799.html
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Od kilku kwartałów widoczny jest regularnie obniżający się udział zobowiązań z wkładem własnym do 20 procent.                                              

W II kwartale 2018 r. 41,6% nowych umów posiadało wskaźnik LTV 80 procent lub wyższy. Oznacza to o 8 pp. mniejszy wynik niż rok 

wcześniej. Wzrost zaobserwowano natomiast w umowach z wkładem własnym od 20 do 50 procent, które stanowiły w analizowanym 

kwartale, 37,8 procent. Kredyty z wyższym wkładem własnym mogą przeważyć nad zobowiązaniami z niskim, w sytuacji utrzymującej 

się tendencji.  

Zmian nie widać w średnim okresie kredytowania. Zobowiązania zaciągane są na 25 do 35 lat, co czwarty kredyt ma być spłacany 

zgonie z umową przez 15 do 25 lat.  

Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 

 Potwierdzony boom mieszkaniowy. Według statystyk GUS-u bazujących na informacjach Ministerstwa Sprawiedliwości                        

w 2017 roku zostało sprzedanych więcej polskich nieruchomości. Od początku stycznia do końca grudnia 2017 zostało 

podpisanych około 488 106 aktów notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości. Wynik ten, oznacza wzrost                                   

o 1,2 procent w porównaniu z rokiem 2016. Dane z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) również donoszą                               

o zwiększającej się liczbie transakcji dotyczących nieruchomości. Kategorie transakcji, które wygenerowały najwięcej aktów 

notarialnych: 

1. sprzedaż lokali - 191 369 aktów notarialnych (39,2% analizowanych aktów notarialnych) 

2. sprzedaż działek niezabudowanych - 94 564 akty notarialne (19,4% analizowanych aktów notarialnych) 

3. sprzedaż nieruchomości rolnych - 57 492 akty notarialne (11,8% analizowanych aktów notarialnych) 

4. sprzedaż działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym - 47 904 akty notarialne (9,8% analizowanych aktów notarialnych) 



 

8 | S t r o n a  

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych, wrzesień 2018 
 

5. sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 47 219 aktów notarialnych (9,7% analizowanych aktów 

notarialnych)3 .  

 „Mieszkanie na Start” – dopłaty do czynszu. Według najnowszych doniesień Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wartość dopłat 

do czynszu w programie „Mieszkanie na Start” ma wynieść zgodnie z ustawą 300-500 zł. Ustawa o dopłatach do czynszu, 

podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Dopłaty mają być udzielane 

do 15 lat i będą skierowane do rodzin z dziećmi, ludzi młodych oraz osób niepełnosprawnych i seniorów. Na pomoc finansową 

mogą liczyć osoby o umiarkowanych lub niższych dochodach niezależnie od tego, czy mieszkanie będą wynajmowali od 

towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej czy rynku komercyjnego. Z analiz resortu wynika, że na 

największe miesięczne dopłaty mogą liczyć 4- osobowe rodziny z Warszawy - 561zł , w Gdańsku - 507zł,  w Krakowie - 473zł, 

we Wrocławiu -471zł, w Łodzi - 375zł4. Każda osoba fizyczna która jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym                  

w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy może ubiegać się                                           

o dopłaty.  Ponadto jest najemcą mieszkania wybudowanego przez inwestora we współpracy z gminą lub spółką gminną. 

Mieszkanie musi zostać zasiedlone po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej 

wówczas dopłaty będą obowiązywały dla danego lokalu przez 20 lat. 

Ważną sprawą są warunki ustawowe m.in. spełnienie kryteriów majątkowych i dochodowych. Najemca nie może być właścicielem 

innego mieszkania oraz musi zawrzeć umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną.  

 Ceny mieszkań nadal rosną. Indeks cen transakcyjnych odnotował najwyższy poziom cen nieruchomości od około 10 lat. 

Najnowsze notowanie Home Brokera i Open Finance wskazuje, że ceny mieszkań w największych miastach Polski są najwyższe 

od października 2008. Stawka za metr kwadratowy lokalu mieszkalnego w Warszawie pierwszy raz od lutego                                       

2011 r. przekroczyła 8 tys. zł. Przez ostatnie 12 miesięcy zaobserwowano 8,4 procentowy wzrost przeciętnych cen za metr 

kwadratowy w największych miastach. Aktywność na rynku pierwotnym powoli spada, jednak większość statystyk 

dotyczących mieszkań wciąż bije rekordy.  

                                                 
3 http://forsal.pl/nieruchomosci/komercyjne/artykuly/1228628,mieszkaniowy-boom-potwierdzony-kupujemy-coraz-wiecej-nieruchomosci.html 
4 http://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1213967,mieszkanie-na-start-juz-wiemy-ile-wyniosa-doplaty-do-czynszu.html 
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5. WRZESIEŃ 2018. ARTYKUŁ PARTNERA - MONITER – SZUKANIE INWESTYCJI 

NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
 

Inwestowanie w nieruchomości to zajęcie, które wymaga przemyślanego planu działania. W zależności od tego, czego oczekujesz 

– jednorazowego zastrzyku gotówki czy osiągnięcia stałego, pasywnego dochodu – musisz obrać odpowiednią strategię. W jakie 

mieszkania najlepiej inwestować? Gdzie i jak ich szukać? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.  

 

Ustal priorytety 

Przed każdym inwestorem stoi wyzwanie: jaką nieruchomość kupić, aby w przyszłości przyniosła zysk? Drogi z reguły są                             

dwie - mieszkanie, w które zainwestujemy nasz kapitał, możemy sprzedać lub wynająć. Wybór to kwestia indywidualna i zależna od 

Twoich potrzeb.  

Pierwsza opcja przyniesie Ci zysk krótkoterminowy (zakupioną nieruchomość remontujesz, a następnie sprzedajesz w znacznie wyższej 

cenie), druga – długoterminowy (wynajmujesz mieszkanie, otrzymując tym samym comiesięczne dochody z tytułu najmu).                            

I w zależności od tego, którą drogę wybierzesz, powinieneś dokładnie zaplanować swoje działania. Musisz wiedzieć, że inwestowanie 

to zajęcie czasochłonne i wymaga dobrego zaznajomienia się z rynkiem nieruchomości w danym mieście. Dlatego też pierwsze,        

co powinieneś zrobić, to szukać ofert mieszkań, analizować je i zdobywać wiedzę. 

Jak szukać? 

Znalezienie dobrej okazji nie jest zadaniem łatwym. Wielu inwestorów ogląda na początku tylko kilka mieszkań i na tej podstawie 

dokonuje wyboru. W ten sposób nieświadomie przepłaca (mam tu na myśli naprawdę duże kwoty, rzędu nawet 20 tysięcy zł).  
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Dlatego też jestem zwolennikiem zasady autorstwa Dolfa de Roosa – 100-10-3-1 – która mówi o tym, że każdy początkujący inwestor 

przed kupnem swojej pierwszej nieruchomości powinien obejrzeć 100 mieszkań dostępnych na rynku, a następnie wybrać spośród 

nich 10 najlepszych, w których spróbuje złożyć swoją ofertę kupna i wynegocjować cenę.  

Przynajmniej trzech właścicieli nieruchomości powinno zaakceptować złożoną im ofertę – wówczas inwestor może wybrać jedną        

z nich, którą sam uzna za najkorzystniejszą.  

Zastosowanie tej zasady na początku działania inwestycyjnego da Ci pewność, że dokonujesz przemyślanego i trafnego zakupu,        

a dodatkowo pozwoli na zdobycie szerokiej wiedzy na temat stanu sprzedawanych mieszkań oraz ich średnich cen na rynku 

nieruchomości. Dzięki temu zminimalizujesz jakiekolwiek ryzyko niepowodzenia.  

Bardzo ważne jest, abyś oglądał wszystko - zarówno mieszkania do remontu, jak i po nim; zarówno do wynajmu, jak i do sprzedaży. 

Dzięki temu zobaczysz, jakie standardy sprzedawane są w danych cenach, a także jak ludzie opowiadają o swoich mieszkaniach – 

co chwalą, a jakich tematów unikają.  

Wystarczy zatem, że będziesz oglądał 4 mieszkania dziennie, a w 25 dni zobaczysz 100 nieruchomości. Zdobyta wiedza będzie 

niezastąpiona i bardzo przyda Ci się przy następnych etapach inwestycji.  

Gdzie i kiedy szukać? 

Oferty mieszkań możesz znaleźć w ogłoszeniach (np. na portalach internetowych, takich jak otodom.pl, olx.pl, dom.gratka.pl, 

gumtree.pl czy domiporta.pl), a także na licytacjach komorniczych i przetargach (m.in. miejskich, spółdzielczych). Wystawiane są 

one przez cały rok, dlatego też nie można określić „najlepszego czasu” na szukanie inwestycji. Nigdy nie wiadomo, kiedy znajdą się 

ludzie, których pilna sytuacja zmusi do sprzedaży mieszkania (np. choroba lub względy finansowe). Spółdzielnie i urzędy miejskie 

natomiast wystawiają oferty wtedy, kiedy znajdą na to chęci i czas.  

Warto zatem śledzić ogłoszenia przynajmniej raz w tygodniu. W tym celu polecam Ci skorzystać z narzędzia internetowego, jakim jest 

Moniter.pl. Portal ten gromadzi oferty nieruchomości ze wszystkich najważniejszych baz ogłoszeniowych, selekcjonuje je według 

kryteriów ustalanych przez użytkownika (np. cena za metr, liczby pokojów, lokalizacji) i informuje go o najlepszych okazjach za 
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pośrednictwem e-maila. Dzięki temu będziesz mógł zaoszczędzić sporo czasu, który musiałbyś przeznaczyć na poszukiwanie ofert na 

każdym jednym portalu z osobna.  

Wybór rynku nieruchomości 

Inwestorów interesują niemal wyłącznie mieszkania z rynku wtórnego, ponieważ mogą przynieść największe zyski. Istnieją ku temu 

dwa powody.  

Po pierwsze, nowe osiedla są najczęściej budowane na uboczu i nie posiadają rozwiniętej infrastruktury. Starsze budynki natomiast 

znajdują się blisko centrum i są bardzo dobrze skomunikowane z innymi dzielnicami miasta. Jest to bardzo ważny punkt zaczepienia 

– na mieszkania w centrum zawsze znajdą się chętni (zarówno do ich wynajęcia, jak i zakupu).  

Po drugie, aby osiągnąć zysk, należy kupić mieszkanie, wyremontować je, a następnie sprzedać lub wynająć w znacznie wyższej 

cenie - dlatego opłaca się inwestować niemal wyłącznie w takie nieruchomości, które są stare, zaniedbane i nadają się do 

generalnego remontu.  

I są to jednocześnie dwa najważniejsze czynniki, które decydują o atrakcyjności mieszkania (zarówno do sprzedaży, jak i wynajmu): 

lokalizacja oraz wnętrze. 

Znaczenie lokalizacji 

Im bliżej centrum miasta, tym lokalizacja jest lepsza. I tak, dla przykładu – jeśli jakieś osiedle znajduje się blisko Śródmieścia, otoczone 

jest stawami i lasami, a do tego w jego pobliżu znajduje się główna trasa wylotowa, to możesz być pewien, że spotka się z dużym 

zainteresowaniem potencjalnych kupujących bądź najemców. Inwestycja w nieruchomość znajdującą się w takim rejonie będzie        

z pewnością udana – ludzie chcą mieszkać w okolicach parków i lasów, marzą o tym, aby mieć ładny widok z okna i jednocześnie 

mieć dobre połączenie komunikacyjne z centrum miasta. Plusów i minusów w określonej lokalizacji może być wiele, dlatego warto, 

abyś je wszystkie przeanalizował i dokonał przemyślanego zakupu.  

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem mieszkania pod wynajem, to podzielę się z Tobą pewną radą. Głównym motorem napędowym 

najmu mieszkań w Polsce są nieruchomości znajdujące się tuż przy uniwersytetach, dlatego inwestycja w mieszkanie w takiej 
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lokalizacji będzie strzałem w dziesiątkę. Tam zawsze znajdą się studenci, którzy będą poszukiwać pokojów do wynajęcia. Dlatego też 

właśnie w takich okolicach rekomenduję szukać nieruchomości każdemu początkującemu inwestorowi.   

Kolejną istotną kwestią jest to, że mieszkania znajdujące się w niektórych dzielnicach miasta mogą być tańsze, a niektóre droższe. 

Uwarunkowane może to być wieloma czynnikami, np. prestiżem danej okolicy czy wartościami historycznymi.  Warto, abyś wszystkie 

te czynniki wziął pod uwagę. A jeśli planujesz rozpocząć swoje działania inwestycyjne w mieście, którego zbyt dobrze nie znasz, 

polecam Ci prześledzić widok interesującej Cię dzielnicy w Google Maps.  

Znaczenie wnętrza 

I tutaj również wszystko zależy od tego, czy daną nieruchomość planujesz sprzedać, czy wynająć. W obu przypadkach podczas 

oglądania nieruchomości powinieneś skupić się na tym, jak można je wyremontować, aby podnieść ich wartość rynkową.  

Jeśli planujesz zakup nieruchomości w celu jej dalszej sprzedaży, powinieneś skupić się na tym, aby móc zaoferować potencjalnym 

kupującym wysoki standard wnętrza. O wartości takiej nieruchomości decydują głównie dwa elementy – kuchnia i łazienka. Musisz 

pamiętać o tym, że tzw. house flipping to działanie szybkie i konkretne. Dokonujesz zakupu po to, aby przeprowadzić remont 

(szczególnie tych dwóch najważniejszych pomieszczeń), zadbać o ogólny wygląd mieszkania, a następnie sprzedać je z zyskiem.   

Zakup nieruchomości pod wynajem rządzi się natomiast innymi prawami. W tym przypadku wnętrze mieszkania powinno być bardzo 

dokładnie przemyślane – jest to bowiem inwestycja długoterminowa. Powinieneś maksymalnie wykorzystać przestrzeń tak, aby 

utworzyć jak największą liczbę pokoi do wynajęcia. Im większa bowiem liczba pomieszczeń sypialnych, tym wyższe miesięczne zyski 

dla Ciebie. Tutaj najważniejszą rolę będzie więc odgrywać funkcjonalność.  

Działaj dokładnie 

Pośpiech jest najgorszym doradcą inwestora. Spokojnie zastanów się nad tym, jakie masz priorytety, i na tej podstawie nakreśl swój 

plan działania. Wolisz wynajmować mieszkania i uzyskiwać comiesięczny dochód czy może handlować nieruchomościami                           

i otrzymywać jednorazowo dużą gotówkę? Proces poszukiwania mieszkania będzie różnić się w zależności od tego, jaką opcję 

wybierzesz. 
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Jeśli planujesz rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem w nieruchomości, zacznij chłonąć rynek już dzisiaj. Zdobywaj wiedzę 

poprzez przeglądanie ofert, oglądanie mieszkań i rozmowę z ich właścicielami, a także podejmuj próby negocjacji ceny.  

Szukanie i podjęcie pierwszej decyzji zakupowej to bowiem najważniejszy (i bez wątpienia najtrudniejszy) krok dla każdego 

początkującego inwestora.  

Jeżeli nie należysz do osób, które lubią tracić codziennie kilka godzin na przeglądanie ofert na wszystkich portalach ogłoszeniowych, 

to zachęcam Cię do sprawdzenia możliwości Monitera. Narzędzia, które przygotowałem początkowo dla siebie, a następnie 

postanowiłem udostępnić innym inwestorom. Zachęcam Cię do przetestowania Monitera z kilku powodów. Najważniejszym jest fakt, 

że Monitera stworzył zespół osób, które same na co dzień inwestują w nieruchomości. Brakowało mi na rynku narzędzia, które jest 

proste w obsłudze i pozwala zaoszczędzić dziesiątki godzin oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych. Drugim równie ważnym jest argument, 

że z Monitera korzysta znaczna część doświadczonych jak i początkujących inwestorów. Jeżeli zależy Ci na oszczędności czasu                  

i maksymalizacji zysków osiąganych z flipów, czy z wynajmów to Moniter jest narzędziem dla Ciebie. Jeżeli natomiast pasjonuje Cię 

spędzanie dziesiątek godzin tygodniowo na przeglądaniu wszystkich portali i przeglądaniu często już nieaktualnych ogłoszeń                   

to prawdopodobnie nie jest to narzędzie dla Ciebie. 

Jeśli chcesz ułatwić sobie proces pozyskiwania mieszkań, czy to na flipa, czy na wynajem to wejdź i sprawdź możliwości Monitera: 

https://moniter.pl/  

Jeżeli wiedza, która przekazałem Ci w tym artykule wydaje Ci się wartościowa i uznasz, że w jakiś sposób udało mi się Tobie pomóc 

napisz do mnie lub przybij piątkę na najbliższym spotkaniu lub konferencji dla inwestorów. Często na nich bywam i Tobie również 

polecam. 

 

Filip Kowarski 

Inwestor i twórca Moniter.pl 

 

https://moniter.pl/albrecht
https://moniter.pl/albrecht
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6. WRZESIEŃ 2018. ARTYKUŁ RM KREDYTY – BIURO INFORMACJI 

KREDYTOWEJ (BIK) 

 

Biuro Informacji Kredytowej jest głównym źródłem danych kredytowych i gospodarczych w Polsce. Gromadzi i udostępnia 

informacje o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Informuje o tym jak osoby fizyczne oraz podmioty 

gospodarcze realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe, od tych najprostszych na przykład za abonament telewizyjny, 

aparat fotograficzny, poprzez poręczenia, kończąc na kredytach. Baza danych BIK przechowuje informacje dotyczące nie tylko 

kredytobiorcy, lecz również samego zobowiązania. Zbierane materiały dotyczą między innymi nazwy banku, wysokości raty a nawet 

parametrów takich jak opóźnienia w płatnościach.  

BIK, jako instytucja powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, ma ustawowe prawo przetwarzać dane stanowiące 

tajemnicę bankową w celu wspomagania banków i SKOK-ów w ocenie zdolności kredytowej ich klientów. 5  Biuro to nie decyduje 

jednak o przyznaniu kredytu. Decyzję podejmuje samodzielnie wyłącznie dana instytucja finansowa.  

JAKI WPŁYW W UDZIELANIU KREDYTU PRZEZ BANK MA BIK?  

Przed udzieleniem kredytu banki i inne instytucje finansowe muszą ocenić ryzyko, z jakim wiąże się ta decyzja. Jedną z metod 

kwalifikacji jest tak zwany scoring, czyli ocena punktowa. Przygotowywana jest ona przez BIK na podstawie analizy określonych cech 

i kryteriów przy użyciu starannie opracowanej formuły matematycznej. Przykładowymi normami są między innymi zawód, 

wykształcenie, miejsce zamieszkania, wysokość zarobków, posiadanie ubezpieczenia na życie, stan cywilny jak i posiadanie 

produktów oszczędnościowych. Ostateczna ocena punktowa to suma punktów uzyskanych przez potencjalnego kredytobiorcę za 

poszczególne elementy jego profilu. Scoring przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów.  

                                                 
5 https://www.bik.pl/jak-dzialamy  

https://www.bik.pl/jak-dzialamy
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CO WPŁYWA NA ILOŚĆ PUNKTÓW W OCENIE PUNKTOWEJ?  

Do czynników mających wpływ na wysokość oceny punktowej zalicza się: 

 

 Jakość kredytów, a przede wszystkim terminowość ich spłacania.  

 

Jeżeli spłata dokonywana jest w terminie, ocena się podnosi, natomiast w przypadku opóźnień jest niższa. Wszystko zależy od 

tego jak często przekraczany jest termin płatności, jak długie jest opóźnienie oraz na jaką kwotę. 6 Zwłoka do 30 dni nie niesie 

ze sobą żadnych konsekwencji. Od 31 do 90 dni zaległości uniemożliwia uzyskanie kredytu w około 95% banków. 5% z nich 

zgodzi się pod warunkiem wyższego oprocentowania. Większe opóźnienia zanotowane przez BIK zmniejszają szanse uzyskania 

kredytu do minimalnej.  

 

 Aktywność kredytowa, czyli ilość spłaconych i aktualnie spłacanych kredytów.  

Im dłuższa historia terminowo spłacanych zobowiązań - tym lepiej, ponieważ oznacza to niższe ryzyko kredytowe. Z drugiej 

strony, duża ilość kredytów zaciągniętych w krótkim czasie może negatywnie wpłynąć na ocenę. Aby spłacony dług był 

brany pod uwagę przy naliczaniu oceny punktowej, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Bez takiej zgody 

spłacone w terminie zobowiązania nie istnieją w danej historii kredytowej. Warto więc wyrazić zgodę na przetwarzanie 

danych, gdy zobowiązania były spłacane, ponieważ może to podnieść scoring w przyszłości.  

 Wykorzystanie limitów kredytowych np. w kontach bankowych  

Jeżeli przyznane limity są często wykorzystywane, jest to oceniane jako zachowanie bardziej ryzykowne. W raporcie BIK 

znajdują się szczegółowe informacje o każdym comiesięcznym przekroczeniu limitu w przypadku kart kredytowych                                    

i debetowych. Niespłacone limity obniżają scoring, natomiast umiarkowane ich wykorzystywanie wpływa pozytywnie na 

ocenę.  

                                                 
6 https://www.bik.pl/poradnik-bik/co-wplywa-na-wysokosc-oceny-punktowej  

https://www.bik.pl/poradnik-bik/co-wplywa-na-wysokosc-oceny-punktowej
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 Ubieganie się o kilka kredytów w niedługim czasie i tym samym otrzymywanie decyzji odmownych wiąże się z niższą oceną 

punktową z uwagi na zwiększone ryzyko takich działań.  

 

Brak historii kredytowej nie przekreśla szans na zaciągnięcie zobowiązania. Osoby bez historii dostaną go prawdopodobnie na 

takich samych warunkach jak osoby z dobrą historią kredytową. Inaczej jest w przypadku negatywnej oceny punktowej. 

 

Mimo faktu, iż BIK nie decyduje o przydzieleniu kredytu, bank bierze pod uwagę scoring. Warto więc, zwrócić uwagę na 

przedstawione przez nas kryteria oceny i zacząć zastanawiać się nad ulepszeniem własnej historii kredytowej, na przykład 

poprzez zakup na raty i co najważniejsze regularną spłatę zadłużenia produktu. 
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 JAK DZIAŁA BIK? 



 

20 | S t r o n a  

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych, wrzesień 2018 
 

7. 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 biznesowe. Właściwie to dzięki niemu 

zostałem inwestorem.                         

 

Piotr od lat prowadzi szkolenia, uczy 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, a jest nim Piotr Hryniewicz. 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 RMKREDYTY! 
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8.  PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD 

RÓŻNYM KĄTEM – Z PERSPEKTYWY KREDYTOBIORCY, INWESTORA, 

EKSPERTA KREDYTOWEGO – OSOBY FIZYCZNE. 
 

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

oferty następujących banków: 

 Santander (dawne BZ WBK) – zakończenie oferty promocyjnej i powrót do standardowych warunków marżowych, zmiany                  

w stawkach prowizji za udzielenie. 

 mBank – nowa oferta promocyjna („Zainwestuj w Marzenia”, obowiązuje do 04.10.2018) 

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. 

Przedstawiamy najlepsze banki pod kątem: 

● Inwestorów 

● kredytów na FLIPa 
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● 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.  Santander (dawne 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 (w opcji bez produktów dodatkowych) 

 Wysokie marże 
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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 min 2000 zł) i całkiem nieźle liczoną zdolność kredytową ofert na rynku. Dość dobre warunki cenowe 

dla klientów z grupy VIP (marże od 1,79% do 2,19%), dużo drożej w pozostałych przypadkach (od 1,99% do 2,39%)  

Od 01.09 bank wprowadził możliwość zaciągnięcia kredytu bez konieczności zakupu produktów dodatkowych (dla kwot 

powyżej 150K) – wiąże się to jednak z wyższą prowizją. Kredyt z kontem i przelewami wynagrodzenia – prowizja 1,00%/2,50% 

(dla klienta wewnętrznego/zewnętrznego) lub bez produktów dodatkowych 2,00%/2,50% (klient wewnętrzny/zewnętrzny) 

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. 

 

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

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 
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- w pozostałych przypadkach – jedynie osoba             

z listy rzeczoznawców akceptowanych przez bank  

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 

Kwota poniżej 150k 

- Klient zewnętrzny: prowizja 2,50%  

- Klient wewnętrzny: prowizja 2,00% 

 

Kwota powyżej 150k lub VIP 

- Klient zewnętrzny: 2,50% (bez konta) lub1,50% (z kontem i 

wpływami)  

– Klient wewnętrzny: 2,00% (bez konta) lub 1,00% (z kontem 

i wpływami) 

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.) 

- 

Marża 

Warunki standardowe: 

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) 

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 
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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%).  

 

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 



 

27 | S t r o n a  

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych, wrzesień 2018 
 

Środki na cel 

dowolny 

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) 

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  
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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 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% - 

 

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.  

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 – „Zainwestuj w Marzenia” obowiązuje do 04.10.2018 

 

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 

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%  
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Cross-sell 
 wymagany ROR z wpływem wynagrodzenia oraz 

ubezpieczenie na życie z oferty banku  
wymagane przez 5 lat 

Marża 

 promocja: Hipoteka w mBanku 

 1,99% - dla LTV do 80% 

 2,00% 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 
- 

 

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%.  
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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 30.09.2018 

 

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 
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). 
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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) 

 Do 200 tyś zł: 1,90%  

 Powyżej 200 tyś zł: 1,85%  

 

Promocyjna – „Mieszkam spokojnie” (z CPI) 

 Do 200 tyś zł: 1,75% 

 Powyżej 200 tyś zł: 1,70% 

, 

- 

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 

Mocne strony: 

 Wysokie LTV 

 Dobrze liczona zdolność kredytowa 

 Możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej 

 Szybki proces kredytowy 

 

Słabe strony: 

 Cena 
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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. 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 cel 

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

UNWW 

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego podnosi marżę o 

0,2% (liczone od ceny transakcyjnej, przez cały okres 

kredytowania) 

w przypadku kredytów walutowych liczone od 

70% LTV 

Ubezpieczenie 

na życie 

w większości przypadków klient otrzymuje „promocję 

Megahipoteka z Ubezpieczeniem na życie TU Europa”. 

Koszt tego ubezpieczenia to 5 (słownie pięć (sic!) % od 

kwoty kredytu (a realnie sporo powyżej 5%, ponieważ 

płacisz ubezpieczenie od ubezpieczenia 

w sytuacji, gdy o kredyt ubiega się tylko jeden 

kredytobiorca, gdy występuje duża dysproporcja 

dochodów kredytobiorców lub gdy klient otrzyma 

negatywną ocenę scoringową bank żąda 

wykupienia ubezpieczenia na życie 

Okres 

kredytowania 
max. 30 lat, do 80 roku życia - 
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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 

 

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 
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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 października 2018 obowiązuje oferta promocyjna polegająca na obniżce marży kredytu do poziomu 1,69% 

(dla kredytów hipotecznych z LTV poniżej 80%)  

Kryteria Oferta banku Dodatkowe informacje 

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. 
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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, 

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

1. 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 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  

 

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 21.10.2018.  

 

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 



 

41 | S t r o n a  

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych, wrzesień 2018 
 

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. 

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” 

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% - 
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3.  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 

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.  

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 – „Zainwestuj w Marzenia” obowiązuje do 04.10.2018 

 

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. 
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Środki na cel 

dowolny 
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 

 1,99% - dla LTV do 80% 

 2,00% 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: PKO BP, PEKAO, mBank, Raiffeisen, Millennium, Santander (dawny BZ WBK), ING (ale LTV tylko 

80%) (szczegółowo przedstawione wyżej) 

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

Raiffeisen, Alior, Santander (dawny BZ WBK) 

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

1. 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. 
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2. Raiffeisen – około 3-4 tygodnia na decyzję ostateczną, bardzo dużo zależy od kompletności wniosku kredytowego  

3. mBank – około 4 tygodni na decyzję ostateczną, ostatnio zauważamy skrócenie okresu. 

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

5. Santander (dawne BZ WBK) – decyzja wstępna przy umowie o pracę 2 dni, przy działalności do 4 dni, 

6. Alior Bank - decyzja ostateczna około 10 dni kalendarzowych, 

7. Pekao SA - szybka decyzja wstępna około 10 dni roboczych, 

BANK NA HIPOTEKĘ ŁĄCZNĄ – Bank, który zabezpieczy się jednorazowo na więcej niż jednej nieruchomości: Santander (dawne                     

BZ WBK), 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?”. 

 

Aktualnie oferta kredytu walutowego dostępna jest w 2 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 
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● 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. 

 

2. Deutsche Bank 

● Od dnia 20.08 bank podjął decyzję o wycofaniu z oferty produktów hipotecznych udzielanych w walutach. 

 

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%  

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

kredytu. 

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

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

 

Na ten moment nie jest tanio. Bank wymaga dość dużego wkładu własnego i przyznaje kredyt na dość krótki okres
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8. 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 

Zadatek – pojęcie zdefiniowane w art. 394 Kodeksu Cywilnego7.  Zadatek jest stosowany najczęściej w umowach 

przedwstępnych. Ma to na celu zabezpieczenie interesów obu podmiotów i zapieczętowaniu umowy. Nie istnieją odgórne wytyczne, 

jaką kwotę powinno się pobierać na poczet zadatku. Jednak w przypadku nieruchomości jest to zazwyczaj 10% ceny transakcyjnej. 

Jeśli z umowy przedwstępnej wynika, że zbywca otrzymał w gotówce bezzwrotny zadatek, wówczas bank ma dowód, że wkład 

własny został wniesiony. A więc bez problemu powinien udzielić nam kredytu na pozostałą wartość. W przypadku zadatku można 

przedstawić kilka najpopularniejszych scenariuszy zabezpieczenia wykonania umowy: 

1. Kupujący nagle wycofuje się z umowy – sprzedający w takiej sytuacji zatrzymuje całość otrzymanego zadatku. 

2. Sprzedający nagle wycofuje się z umowy – zadatek, nawet w dwukrotnej wysokości musi być zwrócony dla kupującego. 

3. Jeżeli umowa nie dojdzie do skutku z winy obu stron, lub zaistniałych okoliczności, za które żadna ze stron nie podnosi 

odpowiedzialności, zadatek zostaje zwrócony. 

4. Jeśli nie jesteśmy pewni co do otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej, możemy zawrzeć dodatkowy zapis w umowie (o ile 

druga strona się zgodzi), aby w razie odmowy ze strony banku, zadatek został zwrócony kupującemu w wysokości 100%.  Należy 

zwrócić uwagę na fakt, że jeśli w umowie przedwstępnej nie zdefiniujemy wpłaconej kwoty jako zadatek, będzie traktowana 

jako zaliczka. Ta forma nie zabezpieczy nas w taki sam sposób, ponieważ nie jest ona zobowiązująca 

 

                                                 
7 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
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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 

 

 

 

 

 

 
 

             29 - 30 WRZ 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/   

 

27-28 PAŹ 2018 

               PIOTR HRYNIEWICZ  

87. Edycja Seminarium, Warszawa 

Link do wydarzenia:  https://edukacjainwestowania.pl/warszawa/ 

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/  

http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/podnajem/
https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
https://edukacjainwestowania.pl/warszawa/
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/

