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1. WPROWADZENIE – PAŹDZIERNIK 2018 
 

Witam Cię bardzo serdecznie! 

   

Październik to czas, w którym pokoje powinny być już w większości wynajęte,                       

a dochód stabilny i zadowalający. Jeżeli tak jest – gratuluję Ci. Jednak jeśli nie posiadasz 

jeszcze żadnych nieruchomości na wynajem, w tym raporcie przedstawię Ci kilka 

informacji, które na pewno ułatwią Ci podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestowania                        

w nieruchomości.   

 

W tym miesiącu artykuł RM Kredyty przypomni Ci jakie koszty związane są zaciągnięciem 

kredytu hipotecznego. Dostarczona wiedza pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych 

niespodzianek oraz odpowiednio przygotuje Cię do zaciągnięcia potencjalnego 

zobowiązania.  

 

W październikowym raporcie znajdziesz również artykuł naszego partnera – Jerzego Sempowicza, wieloletniego inwestora, 

którego doświadczenie pozwoli Ci pogłębić wiedzę na temat inwestowania w nieruchomości. Zachęcamy również do 

wzięcia udziału w szkoleniu realizowanym przez Jerzego. Więcej informacji znajdziesz na stronie 16. 

 

Zachęcam również do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń na zbliżające się miesiące. Znajdziesz tam wiele 

interesujących spotkań dla inwestorów organizowanych przez znanych ekspertów.   

Zapraszam do lektury! 
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2. HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 
 

 

PAŹDZIERNIK 2018 R. 

WARSZAWA 

  
 

Podcast z Danielem Siwcem, Business Rider  

TEMAT: Rozmowa o finansowaniu nieruchomości kredytami. 

19 -21 PAŹDZIERNIK 2018 R. 

WARSZAWA 
 

XX Zjazd Absolwentów Praktycznego Seminarium Inwestowania w Nieruchomości,   

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

21 PAŹDZIERNIK 2018 R.  

WARSZAWA  

        

PAŹDZIERNIK 2018 R. 

KATOWICE 

  

Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobistego (ASBIRO) 

TEMAT: Jak sfinansować flipa lub podnajem. 
 

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 

Rynek nieruchomości nie zwalnia tempa. W ostatnim raporcie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) padła rekordowa 

liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Jak wspomina członek zarządu BGK Nieruchomości – trudno się dziwić, 

ponieważ popyt na lokale mieszkalne stale rośnie.  

 

Z najnowszych danych GUS wynika, że w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej 

mieszkań niż przed rokiem. Wzrost zaobserwowano również wśród liczby nieruchomości, na których budowę wydano 

pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Wstępne dane donoszą, iż w okresie styczeń – sierpień 

2018 roku oddano do użytkowania 114 tys. 802 mieszkań, czyli o 4,3 procent więcej niż przed rokiem. W ramach tych form 

budownictwa wybudowano łącznie 97,6 procent ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w okresie pierwszych ośmiu 

miesięcy 2018 roku.  

Według ekspertów kolejne wzrosty na rynku mieszkaniowym świadczą o tym, że rynek nie jest przepełniony. Deweloperzy, 

mimo rosnących cen gruntów, nadal budują z uwagi na wciąż bardzo duży popyt na mieszkania.  

 

Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 

 Znika opłata za zmianę zagospodarowania w użytkowaniu wieczystym. Z najnowszych doniesień prasowych 

wynika, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Głównym założeniem jest likwidacja luki prawnej w razie zmiany użytkowania wieczystego sposobu 

zagospodarowania i użytkowania nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym. Nowelizacja ma przesądzić, 

że zmiana taka jest dla użytkowania wieczystego bezpłatna. Dotychczas użytkownicy wieczyści Warszawy                           

i Krakowa w razie takiej zmiany umowy muszą płacić bardzo wysokie opłaty, pomimo braku ku temu podstawy 

prawnej.  
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Najczęściej spotykają się z tym deweloperzy. Sytuacja taka dotyczy planowanych inwestycji w budynki mieszkalne 

na gruncie, którego sposób zagospodarowania został określony jeszcze za czasów PRL-u i teren taki nie przystaje do 

aktualnych zamierzeń urbanistycznych miasta. Chodzi o grunty pod zakłady produkcyjne i przemysłowe, fabryki, 

itp., które obecnie są przeznaczane pod budownictwo mieszkaniowe. 1 

 Związek Banków Polskich (ZBP): stała stopa procentowa jako jedna z możliwości. Przedstawiciele Związku Banków 

Polskich twierdzą, że wprowadzenie stałej stopy procentowej w kredytach mieszkaniowych powinno być w ofercie 

banków nie opcją dominującą, ale jedną z możliwości. Podczas konferencji prasowej ZBP poinformowało,                          

że przygotowane zostały już uwagi do propozycji KNF i zostały one przesłane do komisji. "Jako środowisko bankowe 

chcielibyśmy mieć takie produkty w portfelu, ale chcielibyśmy, by one były bardzo dobrze przygotowane, żeby 

identyfikowały wszystkie zagrożenia z punktu widzenia klienta, ale także żeby identyfikowały zagrożenia z punktu 

widzenia deponentów oraz stabilności całego sektora" - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.2 Zaznaczył 

również, że jedną z możliwości jest wprowadzanie kredytu o stałym oprocentowaniu na określony czas, np. na 5 lat 

 Bankowcy nie wierzą w hipoteki o stałej stopie. Bankowcy zapytani przez TNS Kantar twierdzą, że kredyty hipoteczne 

o stałej stopie procentowej nie powinny występować w ofercie kredytodawców. 3Ponad połowa z nich nie widzi 

szansy wygrania takiego produktu z hipotekami opartymi na zmiennym wskaźniku. W sierpniu 2018 roku Komisja 

Nadzoru Finansowego przedstawiła propozycję nowelizacji Rekomendacji S, dokumentu dotyczącego kredytów 

hipotecznych. Zakłada ona, że każdy bank będzie musiał posiadać w ofercie kredyty hipoteczne z okresowo stałym 

oprocentowaniem lub ze stałą stawką przez cały okres spłaty. Według badania przeprowadzonego                                      

w 122 placówkach, bankowcy mają wątpliwości co do przyszłego zainteresowania kredytami ze stałą stopą.  

Na pytanie, czy takie zobowiązania cieszyłyby się większym popytem wśród klientów niż kredyty ze stopą zmienną, 

ponad połowa odpowiedziała przecząco. Odmienne zdanie ma 43 proc. badanych. 

                                                 
1 http://inwestycje.pl/prawo/Oplaty-za-zmiane-zagospodarowania-w-uzytkowaniu-wieczystym;323228;0.html  
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZBP-stala-stopa-procentowa-tak-ale-jako-jedna-z-mozliwosci-4160618.html  
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bankowcy-nie-wierza-w-hipoteki-o-stalej-stopie-7616661.html  

http://inwestycje.pl/prawo/Oplaty-za-zmiane-zagospodarowania-w-uzytkowaniu-wieczystym;323228;0.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZBP-stala-stopa-procentowa-tak-ale-jako-jedna-z-mozliwosci-4160618.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bankowcy-nie-wierza-w-hipoteki-o-stalej-stopie-7616661.html
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5. PAŹDZIERNIK 2018. ARTYKUŁ PARTNERA – JERZY SEMPOWICZ - JAK 

KUPIĆ TANIO NIERUCHOMOŚĆ? JAK JĄ ZNALEŹĆ? 
 

Na pewno wielu z Was zastanawia się, gdzie i jak wyszukać tanio sprzedawaną nieruchomość? Okazuje się,                    

że zakup nieruchomości w przyzwoitej cenie stał się w ostatnim czasie nie lada wyzwaniem. Dlaczego tak się dzieje?   

 

Jest kilka powodów tej sytuacji. Okazuje się, że mamy nadpodaż pieniądza na rynku. Po pierwsze, pieniądze mają 

prywatni inwestorzy i wyciągają je z przysłowiowej skarpety lub z banków, które oferują śmieszne oprocentowanie 

wkładów gotówkowych. Po drugie, to banki same napędzają koniunkturę prześcigając się w udzielaniu kredytów. A po 

trzecie, mamy coraz więcej inwestorów. I to dobrze przygotowanych inwestorów, po wielu szkoleniach.  

  

Kiedy zaczynałem inwestować na rynku nieruchomości nie miałem takiej konkurencji jak obecnie, gdzie na każde 

pojawiające się na rynku mieszkanie jest taki napór, że nie dość, że znika ono prawie natychmiast, to jeszcze jest 

sprzedawane powyżej ceny ofertowej. Chwalą się tym sami pośrednicy na swoich forach branżowych, a można było też 

ostatnio zauważyć na Facebooku dyskusję na temat „wyrywania” sobie okazji inwestycyjnej przez znających się nawzajem 

inwestorów z tego samego miasta.  

 

Niestety, wytworzyła się swoista bańka nieruchomościowa, gdzie nadpodaż pieniądza, mnogość inwestorów oraz 

stosunkowa łatwość i powtarzalność tego schematu inwestowania spowodowała takie zainteresowanie się tymi 

inwestycjami. Nie tak dawno na jednej z licytacji komorniczych w pewnym mieście wojewódzkim pojawiło się prawie 

trzydziestu chętnych! Sam byłem na przetargu, na którym Urząd Miasta Jeleniej Góry sprzedawał jedno z mieszkań. 

Wylicytowana cena była ponad 100% wyższa niż wyjściowa. To było dla mnie szokiem! Nawet tak małe miasto, jakim jest 

Jelenia Góra jest już podobnie „oblężone” jak Wrocław, czy inne duże miasta. Jak sobie z tym poradzić? 
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Dla mnie kluczowe okazały się dwie rzeczy.  Pierwsza z nich to stosowanie metod poszukiwawczych mego przyjaciela 

Dawida Dudka, a druga to po prostu ciągłe testowanie innych metod dotarcia do nieruchomości niż wyszukiwanie                    

po ogłoszeniach w Internecie czy u pośredników. A czasami wręcz tworzenie tych okazji. 

 

Okazało się, że najlepiej pracuje mi się na zadłużonych nieruchomościach, które lada moment trafią do komornika lub 

są tuż przed licytacją. Jak do nich docieram? 

 

Otóż różnie. Śledzę oczywiście strony internetowe komorników, oraz główną stronę z licytacjami 

http://licytacje.komornik.pl/, ale to są informacje o już wszczętych postępowaniach, które może zobaczyć i znaleźć każdy. 

Mnie interesują bardziej te nieruchomości, które nie zostały jeszcze wydobyte na światło dzienne i nie ma ich w ogóle             

w sprzedaży. 

Jednym ze źródeł są zarządcy nieruchomości. Innym sąsiedzi. A jeszcze innym na przykład pracownicy banków czy 

listonosze. Oni często wiedzą, kto ma kłopoty i komu mają przekazać moją wizytówkę. 

Opiszę jedną z takich transakcji. 

Dostałem radosną informację o pewnej nieruchomości – domek na uboczu niewielkiej miejscowości, cichej i spokojnej. 

Pojechałem oglądać, mimo że wiedziałem, że nikogo w domku nie będzie.  

Niestety mimo posiadania dokładnego adresu nie potrafiłem go odnaleźć. Dlatego też zapytałem sąsiadów. Jak zawsze, 

bingo! 

Sąsiadka wskazała palcem górkę tak porośniętą krzakami, że nie było widać zza nich rzeczonej nieruchomości. Do tego 

droga do niej była na tyle zarośnięta, że po prostu nie było, jak tego zauważyć, zwłaszcza z dołu. 

Co ciekawe, od tego miejsca, gdzie początkowo stałem, na szczyt wzniesienia, gdzie stał dom, wiodły dosyć strome 

schody, ale o tym fakcie dowiedziałem się z… Google Maps. Google robiło tam zdjęcia jakieś 6 do 8 lat temu, jak jeszcze 

domek był zamieszkiwany. 

Cóż mi pozostało? Poszedłem tam. 

http://licytacje.komornik.pl/
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Dostałem gęsiej skórki. Na szczycie górki osłonięty od drogi stał dom. Samo dojście wzbudzało grozę poprzez ten 

ciemnawy gąszcz. Odnalazłem dom. Cicho, pusto, otwarte okna, a w jednym z nich powiewająca firanka. 

Przypomniały mi się najfajniejsze filmy, aż włos zaczął się jeżyć na głowie. 

Obszedłem chałupę i trafiłem na lekko uchylone, duże poniemieckie drewniane drzwi. Wszedłem do środka… Cisza. 

Słychać było tylko skrzypienie drzwi i moje kroki, które mi samemu wbijały się w mózg. Wchodziłem po kolei do 

poszczególnych pomieszczeń, a to, co widziałem, sprawiało, że poczułem jeszcze silniejsze mrowienie na karku. 

Skrzypnęły kolejne drzwi i dostrzegłem zapraszający mnie na górę dawniej ciemnoczerwony jak krew dywan. 

 

 

 

 



 

13 | S t r o n a  

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych, październik 2018 
 

 

 

Butelki, szmaty, gazety, kiepy, buty, biustonosz, materace… Poczułem ulatniający się skądś gaz… Już miałem ściśnięte 

pośladki i czułem się nieswojo; suchość w ustach. Autentycznie miałem cykora. Wszedłem do kolejnego pokoju na 

górze, gdzie powiewała firanka. Ponowne skrzypnięcie drzwi, gdy nagle dostrzegłem maskę jak z obrazu „Krzyk” 

Edwarda Muncha. Mało zawału nie dostałem. Wisiała na krześle… czy jakiejś ławie. Z dołu dobiegał jakiś harmider. 

Pora spieprzać – pomyślałem. Po chwili okazało się jednak, że to bezdomne koty narobiły tego hałasu. 

Uff! Chyba się do tego nie nadaję! – pomyślałem. 

Do ciemnej piwnicy nie odważyłem się schodzić sam. Za bardzo zaczęła mi pracować wyobraźnia. 

Ciekawostka i zagwozdka, na jaki portal to wystawić i za ile, jakby co? Zdecydowałem się jednak podjąć to wyzwanie. 

Wolę wziąć jedną, trudną nieruchomość, gdzie sprawy są zagmatwane tak, że nikt nawet nie chce zajrzeć do ksiąg 

wieczystych i takie coś rozwiązać. Problem w tym, że wynik finansowy jest dużo lepszy i zależny już w większej części ode 

mnie, ale ze względu na rozciągnięcie w czasie na miesiące jest znów kiepski. Zostaje satysfakcja, że pomogłem 

ludziom. 
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Sprawę tej nieruchomości ciągnąłem przez ponad rok i była tak zagmatwana, że samo tłumaczenie przeprowadzonych 

przeze mnie operacji związanych z tym przypadkiem oddłużania właścicielki zahaszczonego domu z reguły zajmuje mi 

na moim szkoleniu około pół godziny. 

Ważne było to, że „wyrzucam” z tego typu akcji komornika. 
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Przejąłem tę wycenioną na 336 tysięcy PLN nieruchomość za kwotę ok. 90 tysięcy PLN, jednocześnie oddłużając 

całkowicie właścicielkę, która nawet nie pojawiła się na akcie notarialnym. 

Nieruchomość sprzedałem sam sobie. Było nas dwóch, ja i notariusz. Podczas podpisywania aktu notarialnego 

występowałem kolejno: ja sam jako KUPUJĄCY, potem ja w imieniu mojej małżonki jako KUPUJĄCEJ, a następnie ja jako 

SPRZEDAJĄCA. 

Jak to możliwe? 

No cóż, to takie moje know how, które ujawniam tylko na szkoleniach. 

Co ciekawe, o tym, że kupiłem „coś” nowego, żona dowiaduje się najczęściej, kiedy znikam z domu gdzieś na długie 

godziny i czasami zwożę jakieś „łupy” lub wracam brudny jak nieboskie stworzenie, bo pierwsze oględziny zawsze robię 

sam. 

W każdym razie moja inwestycja w tę nieruchomość polegała w zasadzie na uprzątnięciu jej wewnątrz, zrobieniu porządku 

na zewnątrz oraz wycięciu krzewów i skoszeniu trawy. Ostatecznie została przeze mnie sprzedana z wysokim                                     

– kilkudziesięcioprocentowym zyskiem. 

Była trochę za daleko, żeby kontrolować jej kapitalny remont i wymagała dużych nakładów pracy. Nie chciało mi się 

tego robić, więc zdecydowałem się na mniejszy, ale szybki zysk. Czysty flip.  

Nie była to jednak transakcja najlepsza pod względem zysku gotówkowego ani procentowego. 

Najwyższy osiągnięty przeze mnie zwrot z inwestycji to ok. 142 % zysku w stosunku rocznym na mieszkaniu kupionym od 

syndyka masy upadłościowej znajdującym się w malutkim miasteczku na południu Polski. Około 11 tysięcy osób i w tym 

duża diaspora ludności narodowości romskiej. 

Najwyższy kwotowo zarobek na innym zadłużonym mieszkaniu to 98,000 PLN, co przełożyło się na 116% zwrot z tego flipa. 

Jak więc widać są to dosyć intratne tematy, w dodatku ani jedna, ani druga nieruchomość, o której wspomniałem 

powyżej w początkowym okresie nie była przeznaczona do sprzedaży z wolnej ręki i trzeba było je wyszukać.  

Nie są to może łatwe tematy, wymagają więcej wiedzy i doświadczenia, ale wszystko to zwraca się z nawiązką i daję 

niesamowitą frajdę i satysfakcję. 

 



 

16 | S t r o n a  

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych, październik 2018 
 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu inwestowania w 

nieruchomości to zapraszamy na specjalistyczne szkolenie z powyższych tematów, 

które odbędzie się już w styczniu w Warszawie. Szkolenie poprowadzimy wraz z 

Dawidem Dudkiem. Zajrzyj na stronę www.madom.pl/szkolenie i zapoznaj się z jego 

zakresem. 

Jeśli nie interesuje Cię pełne szkolenie z tego tematu, to może zainteresuje Cię 

książka, którą niedługo wydaję „Od kelnera do rentiera”, a z której dowiesz się 

więcej na wiele tematów związanych z nieruchomościami i nie tylko.  

Książka będzie dostępna pod adresem www.madom.pl/ksiazka . 

 Jerzy Sempowicz 

 

Jerzy Sempowicz, 

przedsiębiorca od 1992 roku. Właściciel hurtowni zegarmistrzowskiej oraz, przede wszystkim, inwestor bardzo mocno 

związany z nieruchomościami. Przetestował szeroki wachlarz inwestycji od garaży poprzez mieszkania, aż do lokali 

komercyjnych. Nieobce mu są zagadnienia wynajmu, podnajmu, remontów, budowania czy flipowania. Pasjonat spraw 

trudnych, specjalista od wynajdywania inwestycyjnych perełek. Prowadzi szkolenia z zaawansowanych metod 

pozyskiwania nieruchomości. Wykładowca MBA Nieruchomości ASBIRO, Myśleć Jak Milionerzy, wielokrotny prelegent 

organizacji Mieszkanicznik, Global Investor Club, Inteligencja Finansowa czy eventów KontestCamp, AsbiroCamp, Biznes 

Ponad Granicami w Bangkoku, WIWN Wojciecha Orzechowskiego czy też na zjazdach absolwentów szkoleń Piotra 

Hryniewicza. 

 

 

 

http://www.madom.pl/szkolenie
http://www.madom.pl/ksiazka
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6. PAŹDZIERNIK 2018. ARTYKUŁ RM KREDYTY – KOSZTY ZWIĄZANE                               

Z ZACIĄGNIECIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO  

 

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata. Przed podjęciem decyzji o jego zaciągnięciu warto się odpowiednio do niej 

przygotować. Dostarczy to wiedzy, na jakie wydatki będzie nas stać i jakie fundusze musimy posiadać, aby udało się 

zrealizować plany inwestycyjne. 

 

Prowizja banku:  

Prowizja dotyczy każdej formy kredytu hipotecznego. Najczęściej mylona jest z marżą. Prowizja występuje zawsze przed 

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

utrzymuje się na poziomie do 4%. Innym typem jest prowizja od przygotowania wniosku. Chodzi o opłatę potrzebną do 

uzyskania decyzji kredytowej. Ten koszt wynosi najczęściej 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.  

 

Wkład Własny:  

Osoby fizyczne: 

Na mocy rekomendacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, banki nie mogą udzielać kredytu na 100% 

wartości nieruchomości. Od 2014 roku wysokość wkładu własnego rosła w następujący sposób: 

 W 2014 r. – minimum 5%  W 2015 r. – minimum 10% 
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 W 2016 r. – minimum 15%   W 2017 r. – minimum 20% 

 

Osoby prawne:  

W tym przypadku powyższa rekomendacja nie ma zastosowania. Co więcej, dzięki gwarancji de minimis którą świadczy 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), możliwe jest oficjalne uzyskanie kredytu hipotecznego na 100% wartości 

nieruchomości. O szczegółach najszybciej dowiesz się u swojego eksperta lub bezpośrednio w banku. Jeżeli nie chcesz 

skorzystać z wyżej wymienionej gwarancji, bank najprawdopodobniej zażąda od Ciebie wkładu własnego na poziomie 

10% (dla lokali mieszkalnych) lub 20% (dla pozostałych).  

 

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (UNWW)  

UNWW dotyczy każdej formy kredytu hipotecznego. Występuje za każdym razem w wypadku przekroczenia wysokości 

kredytu powyżej 80% wartości nieruchomości dla kredytów w PLN i 70% dla kredytów w walutach obcych. Inaczej zwane 

jest ubezpieczeniem brakującego wkładu własnego. Bank może udzielić kredytu na 80% wartości nieruchomości. Udziela 

oczywiście i na więcej, jednak pozostała kwota musi zostać ubezpieczona. Jak łatwo się domyślić, koszt ubezpieczenia 

pokrywa kredytobiorca. Istnieją dwie formy jego rozliczania. Niestety, nie można wybrać takiej formy, która nam 

odpowiada - co bank to inna polityka. 

Pierwsza forma ubezpieczenia to jednorazowa opłata za z góry określony okres, w którym ubezpieczenie ma „chronić” 

bank. Druga, pobierana jest jako opłata miesięczna, czyli po prostu podnosi marżę banku, a w konsekwencji ratę kredytu.  
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Ubezpieczenie pomostowe:  

Dotyczy każdej formy kredytu hipotecznego. Obowiązuje w momencie, gdy bank wypłacił już kredyt, natomiast nie jest 

on wpisany do księgi wieczystej. Dla banku jest to szczególnie ryzykowny moment. Pieniądze zostały wypłacone,                          

a ostatecznego zabezpieczenia brak. W czasie trwania tego ubezpieczenia rata jest wyższa o około 100 zł na każde 

100 000 zł kredytu. Czas oczekiwania na wpis do KW zależy od wielu czynników i wynosi od 1 dnia do 6 miesięcy. Okres ten 

może się wydłużyć, jeżeli kredyt wypłacany jest w transzach. Aby można było złożyć wniosek o wpis do KW, wszystkie 

transze muszą zostać wypłacone. Oprócz gruntów, każda nieruchomość musi zostać oddana do użytkowania.  

 

Ubezpieczenia inne:  

 Ubezpieczenie nieruchomości – obowiązkowe, płatne raz na rok, w wysokości około 80 zł na każde                              

100 000 zł wartości nieruchomości. To ubezpieczenie ma na celu chronić bank.   

 Na życie – w większości banków nie jest obowiązkowe, jednak zdarzają się wyjątki. 

 Promesa banku – przydatna, jeżeli ktoś chce dostać z banku decyzję kredytową, bez podpisywania umowy 

przedwstępnej. Koszt ten, jeżeli nazwiemy go promesą i poprosimy o niego w banku oficjalnie, wynosi około 500 zł.  

 

Prowizja za wcześniejszą częściową/ całkowitą spłatę kredytu: 

Taka prowizja może kosztować do 5% i najczęściej jest płatna przez pierwsze 2-5 lat. Jest to opłata za wcześniejszą spłatę 

kredytu. W części banków możliwe jest nadpłacenie kredytu bez niej. W tych bankach, gdzie prowizja występuje                      

są pewne sposoby, aby ją obejść. 

Myśląc o kredycie hipotecznym warto dokładnie skalkulować wszystkie możliwe koszty, które mogą zostać dodatkowo 

naliczone. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych niespodzianek i odpowiedni się na nie przygotować.  
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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.PL! 
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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: 

 PKO BP – nowa (droższa) oferta cenowa (obowiązuje od 08.10.2018 

 mBank – nowa (tańsza) oferta promocyjna („Jesień w nowym M”, obowiązuje do 07.11.2018) 

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

KRYTERIA WYBORU BANKU: 

 LTV 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. 

OFERTY DOBRANE SĄ POD NASTĘPUJĄCYM KĄTEM: 

 Inwestorów kupujących na wynajem, 

 Inwestorów kupujących na FLIPA, 

 najniższej marży, 

 najlepszego liczenia zdolności kredytowej, 

 najszybszego przebiegu procesu, 

 hipoteki łącznej, 

 osób osiągających dochód w walucie obcej. 
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NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (SPEŁNIAJĄCY POWYŻSZE KRYTERIA) 

I. SANTANDER BANK (DAWNE BZWBK) 

MOCNE STRONY     SŁABE STRONY 

LTV90%    ograniczenia w ilości udzielanych kredytów  

brak opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego   
  

wysoka prowizja za udzielenie kredytu (w opcji bez produktów 

dodatkowych) 

dobrze robione wyceny nieruchomości     wysokie marże bankowe 

szybka decyzja finansowa       

prosty cross-sell       

ZDANIEM EKSPERTA 

Jedna z ciekawszych ofert na rynku: szybki proces, dobre podejście 

do wycen, niewymagający cross sell (jedynie przelewy 

wynagrodzenia w kwocie min. 2000 zł) i całkiem nieźle liczoną 

zdolność kredytową. 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%/1,50% (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. 
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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 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  

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 rok życia 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) lub 1,50%                       

(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.). 

Jeśli klient zadeklaruje w umowie wpływ wynagrodzenia, a nie 

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

MARŻA 
Warunki standardowe: 

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

klienci) 

Status VIP - jeden z wnioskodawców ma dochody na poziomie 

10 000 zł netto lub posiada w banku depozyt na min. 100 tys. zł. 
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- od 1,79 do 2,19% zależnie od poziomu LTV (dla osób 

ze statusem VIP lub pracowników finansowych). 

 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Wcześniejsza spłata do 50% kapitału jednorazowo 

bez opłat w ciągu pierwszych 3 lat, później bez opłat. 

Przekroczenie 50% lub druga nadpłata w okresie3 lat powoduje, że 

bank pobiera opłatę 1% z tytułu nadpłaty. 

 

II. PKO BP - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

MOCNE STRONY     SŁABE STRONY 

LTV90%    nie najlepiej liczona zdolność z działalności gospodarczej 

długi okres kredytowania   
  

dość wysokie koszty początkowe (prowizja lub 

ubezpieczenie w wariancie promocyjnym) 

brak opłaty za wcześniejszą spłatę       

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej       

ZDANIEM EKSPERTA 

Od 08.10.2018 obowiązuje nowa (droższa) oferta cenowa: dla 

kredytów powyżej 80% LTV cena wzrosła o 0,1p.p.,                                  

w pozostałych przypadkach wzrost wyniósł 0,05 p.p.  

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.   

Warto zwrócić uwagę na możliwość otrzymania decyzji 

finansowej bez podpisanej umowy przedwstępnej (konieczne 

dostarczenie druku oświadczenia nabywcy) oraz 

bezkosztowego wyjścia z kredytu w dowolnym momencie 

(brak opłat za wcześniejszą spłatę). Niestety w przypadku 
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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 INFO. 

MAX LTV. 90% 

Wartość nieruchomości ustalana 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.  

Marżę można obniżyć również poprzez zakup 

produktów dodatkowych takich 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 

Warunki standardowe: 

- od 2,36% (dla kredytu powyżej 200k zł) 

 

Warunki promocyjne: 

Przy LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu marża wynosi 2,61%  

w standardzie i w promocji 2,33%. 
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- 1,10% w pierwszym roku, następnie 2,08% (promocja: 

"Pakiet Własny Kąt hipoteczny") 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

III. MILLENIUM BANK 

MOCNE STRONY     SŁABE STRONY 

LTV90%    restrykcyjne podejście do wycen w niektórych miastach 

długi okres kredytowania   
  

nie najlepszy proces kredytowy, zwłaszcza od momentu 

podpisania umowy kredytowej  

brak kosztów wejścia i wyjścia (ważne dla FLIP’ów)       

możliwa decyzja (finansowa) bez dostarczania operatu 

szacunkowego 
  

    

atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie       

ZDANIEM 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 
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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").

 

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% 

miesięcznie 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 związanych z zakupem produktów dodatkowych: 

2,30% lub 2,50%. 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 
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IV. mBank 

MOCNE STRONY     SŁABE STRONY 

LTV90%  
  

ograniczenia LTV w przypadku 3 i kolejnych kredytów 

hipotecznych 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu 

własnego 
  

  
dość drogie ubezpieczenie na życie 

bardzo dobrze liczona zdolność kredytowa       

ZDANIEM 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 (częściową) 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 – „Jesień w nowym M” 

obowiązuje do 07.11.2018. 

 

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. - 
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UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 
Koszt 0,0450% aktualnego salda kredytu miesięcznie.  

Wymagane w przypadku skorzystania z oferty promocyjnej. 

Obowiązkowe przez 5 pierwszych lat kredytowania.  

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 0,50%  - 

CROSS-SELL 
Wymagany ROR z wpływem wynagrodzenia oraz 

ubezpieczenie na życie z oferty banku.  
Posiadanie produktów dodatkowych wymagane jest przez 5 lat. 

MARŻA 
Warunki promocyjne: 

1,99% dla kredytów z LTV do 80%

2,00% dla kredytów z 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. 

- 

 

V. PEKAO SA - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA 

MOCNE STRONY     SŁABE STRONY 

LTV90%    słabo liczona zdolność z działalności gospodarczej 

szybki proces kredytowy     wysokie koszty wejścia i wyjścia 

elastyczne podejście do ilości kredytów posiadanych poza 

bankiem  
 

 
 

ZDANIEM 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.  
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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 0,2 p.p. 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 1,5 p.p. – 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 31.10.2018 

 

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. -  
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PROWIZJA 

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

ubezpieczenia CPI) 

1,15 % - dla oferty „Mieszkam spokojnie”                                      

(z ubezpieczeniem CPI, koszt ubezpieczenia wynosi 

2,00% kwoty kredytu) 

Płatne gotówką (można kredytować, jeśli pozwala na to LTV). 

CROSS-SELL 
ROR wraz z kartą debetową i wpływem 

wynagrodzenia + karta kredytowa i ubezpieczenie 

nieruchomości w banku 

Produkty dodatkowe wymagane przez cały okres kredytowania. 

MARŻA 

Promocyjna – „Mieszkam spokojnie” (bez CPI) 

- 1,90% dla kredytów do 200 tyś zł 

- 1,85% dla kredytów powyżej 200 tyś zł 

   

Promocyjna – „Mieszkam spokojnie” (z CPI) 

- 1,75% dla kredytów do 200 tys. zł 

- 1,70% dla kredytów powyżej 200 tyś zł 

- 

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. 

- 

 

VI. ALIOR BANK 

MOCNE STRONY     SŁABE STRONY 

LTV90%    cena 

dobrze liczona zdolność kredytowa       
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej       

szybki proces kredytowy       



 

33 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych, październik 2018 
 

ZDANIEM 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. 

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. - 
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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. 

- 

 

VII. RAIFFEISEN POLBANK 

MOCNE STRONY     SŁABE STRONY 

LTV90%  
  

ograniczenia LTV w przypadku 3 i kolejnych kredytów 

hipotecznych 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu 

własnego 
  

  
  

ZDANIEM 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 
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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 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). 
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CROSS-SELL 

- konto, 

- karta kredytowa 

-ubezpieczenie na życie 

- ubezpieczenie nieruchomości 

Konto, karta i ubezpieczenie na życie wymagane są przez cały 

okres kredytowania. wcześniejsza rezygnacja z dowolnego 

produktu skutkuje podwyżką marży każdorazowo o 0,1 p.p. 

 

W przypadku ubezpieczenia na życie – wymóg opłacania wnosi 

60 miesięcy, wcześniejsza rezygnacja to podwyżka marży o 0,4 p.p. 

MARŻA 
Oferta promocyjna:  

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

- 2,09% - dla LTV powyżej 80% i kwoty powyżej 400k 

Marże promocyjne dla kredytów z LTV powyżej 80%: 

- 2,29% dla kwot poniżej 200k  

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

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
1,50% Pobierana przez pierwsze 3 lata, po tym okresie bezpłatnie. 

 

NAJLEPSZY – BANK NA FLIPA (SZYBKI ZAKUP, SZYBKA SPRZEDAŻ) 

I. MILLENNIUM BANK - Szczegóły oferty znajdziesz na górze - NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

II. ING Bank Śląski  

MOCNE STRONY     SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania    krótka lista akceptowanych źródeł dochodu 

brak opłat za wcześniejszą spłatę     duże restrykcje odnośnie długości okresu kredytowania 

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej     LTV80% 

bardzo atrakcyjne warunki cenowe       
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ZDANIEM EKSPERTA 

Bank z jedną 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 burzą 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 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. - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 
Wymagane minimum przez 3 lata - 0,035% od 

aktualnego salda kredytu. 

Z ubezpieczenia można zrezygnować od razu, skutkuje to 

wzrostem marży o 0,4 p.p. 
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OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 35 lat, 

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% - 

 

III. mBANK - Szczegóły oferty znajdziesz na górze - NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

 

NAJTAŃSZA MIESIĘCZNA RATA – 

BANK Z NAJNIŻSZĄ MARŻĄ: 

PKO BP - Szczegóły oferty znajdziesz na górze - NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA 

PEKAO SA - Szczegóły oferty znajdziesz na górze - 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

mBank - Szczegóły oferty znajdziesz na górze - NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA 
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NAJPEWNIEJSZY – BANK NAJLEPIEJ 

LICZĄCY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ: 

mBANK - Szczegóły oferty znajdziesz na górze - NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA 

PKO BP (nie z „działalności”) - Szczegóły oferty znajdziesz na 

górze - NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

MILLENIUM - Szczegóły oferty znajdziesz na górze - 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

 

NAJSZYBSZY – BANK Z NAJSZYB-

SZYM PROCESEM KREDYTOWYM 

(czas kalendarzowy deklarowany przez bank do uzyskania 

decyzji kredytowej) 

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. 

RAIFFEISEN - około 3-4 tygodnia na decyzję ostateczną, 

bardzo dużo zależy od kompletności wniosku kredytowego  

mBank - około 4 tygodni na decyzję ostateczną, ostatnio 

zauważamy skrócenie okresu. 

MILLENNIUM - może być bardzo szybko, ale i bardzo 

wolno – wszystko zależy na jakiego analityka trafi, 

SANTANDER (dawne BZ WBK) - decyzja wstępna przy 

umowie o pracę 2 dni, przy działalności do 4 dni, 

ALIOR BANK - decyzja ostateczna około 10 dni kalenda-

rzowych, 

PEKAO SA - szybka decyzja wstępna około 10 dni robo-

czych, 
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BANK NA HIPOTEKĘ ŁĄCZNĄ 

Bank, który zabezpieczy się jednorazowo na więcej niż jednej 

nieruchomości 

SANTANDER (DAWNE BZ WBK) - Szczegóły oferty 

znajdziesz na górze - NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

ING - Szczegóły oferty znajdziesz na górze - NAJLEPSZY – BANK 

DLA INWESTORA 

PKO BP - Szczegóły oferty znajdziesz na górze - NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA 

RAIFFEISEN - Szczegóły oferty znajdziesz na górze - 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

 

BANK DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W WALUCIE OBCEJ 

Bank, który udzieli kredytu osobie zarabiającej w EURO (lub innej walucie obcej). Kolejność alfabetyczna. 

 

 

  ALIOR BANK PEKAO SA DEUTSCHE BANK 

WALUTY KREDYTU EUR, USD, GBP EUR, GBP, USD, NOK, SEK 

Od dnia 20.08 bank 

podjął decyzję o 

wycofaniu z oferty 

produktów 

hipotecznych 

udzielanych w 

walutach. 

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

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

lat (przy 70% LTV) MAX OKRES 

KREDYTOWANIA 
30 lat 

MARŻA 

WARUNKI 

CENOWE 

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.  

3,9% - 5,90% 

zależna od wielu czynników 
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4,30% marża i 2,00% prowizji, dla kredytów 

bez ubezpieczenia, kwota max 1 000 000 

pln.  

JAKIE ŹRÓDŁA 

DOCHODÓW SĄ 

AKCEPTOWANE 
odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas nieokreślony 

DOKUMENTY DO 

TŁUMACZENIA 

raport odpowiednika BIK-u 

odpowiednik umowy o pracę 

wyciąg z konta z 6m 

raport odpowiednika BIK-u 

odpowiednik umowy o pracę 

wyciąg z konta z 12m 

pay slip 

odpowiednik polskiego PIT za ostatni rok 

DODATKOWE 

INFORMACJE 
- 

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. 

 

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?”. 
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9. 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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10. SŁOWNIK INWESTORA 

Poręczyciel – inaczej również żyrant. Osoba, która zobowiązuje się przed bankiem do spłaty całości lub części 

kredytu, w momencie, gdy główny kredytobiorca nie będzie uiszczać należnych rat. Ma to zazwyczaj miejsce, gdy przyszły 

dłużnik nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej. Wtedy najczęściej takim poręczycielem zostaje osoba z najbliższej 

rodziny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że umowa poręczenia nie jest tylko „formalnością”, lecz rzutuje ona również na 

zdolność kredytową żyranta. Podpisana umowa z bankiem, będzie zazwyczaj rozliczana tak samo, jakbyśmy to 

poręczyciel my wziął kredyt. Fakt ten zostanie odnotowany w Biurze Informacji Kredytowej oraz obniży jego zdolność 

kredytową o adekwatną ratę. Nawet jeśli dana osoba jest pewna, że główny kredytobiorca będzie spłacać swoje 

zadłużenie w terminie, większość banków spojrzy na to inaczej. W ich oczach w każdej chwili możesz zostać obciążony 

spłatą poręczonego kredytu.  

Przy podpisywaniu umowy kredytowej poręczycieli może być wielu. Nie zmniejsza to jednak ich odpowiedzialności. Bank 

w razie problemów ze spłatą kredytu, według własnego uznania zwrócić się do konkretnych osób. Mimo wszystko, większa 

ilość poręczycieli to większe szanse na spłatę długu w odpowiednio proporcjonalnej do tego wysokości. Aby uniknąć 

obciążenia spłatą tylko jednego żyranta należy w umowie kredytowej zamieścić zapis o rozłożeniu zobowiązań                                 

i maksymalnej kwocie poręczenia. 

Poręczyciela w trakcie trwania okresu umowy kredytowej można zmienić. Jeśli dług spłacany jest terminowo według 

harmonogramu, bank może przyjąć propozycję innej formy zabezpieczenia niż była dotychczas. 
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11. 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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12. 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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13. 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 

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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14. WSPÓŁPRACA 

Jeżeli pragniesz szybko i sprawnie skontaktować się z przedstawicielem RM Kredyty 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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15. HARMONOGRAM ISTOTNYCH SPOTKAŃ I SZKOLEŃ PARTNERÓW 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

             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 
 

24 - 25 LIS 2018 

PIOTR HRYNIEWICZ  

87. Edycja Seminarium, Warszawa 

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

 

88. Edycja Seminarium, Warszawa 

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

                24 - 25 LIS 2018 

                   MIESZKANICZNIK 

                  24 - 25 LIS 2018 

ROZSĄDNI BRACIA  

X Kongres Mieszkanicznika, Warszawa 

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

 

Szkolenie Deweloperskie, Gdańsk  

Link do wydarzenia: http://www.rozsadnibracia.pl/szkolenia-deweloperskie/  

            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/warszawa/
http://mieszkanicznik.org.pl/kongres/
https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/negocjacje/
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16. 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/

