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1. WPROWADZENIE – LISTOPAD  2018 
 

 

Witam Cię bardzo serdecznie!  

 

Listopad to dla inwestorów w nieruchomości moment oddechu – wszystkie pokoje są 

już wynajęte, ostatnie wymiany lokatorów są za nami. Można zaczynać rozmyślania na 

temat przygotowań do Świąt :-) Warto jednak, zwrócić uwagę na możliwości, które oferuje 

nam rynek nieruchomości również po sezonie. Wbrew pozorom jest to okres sprzyjający 

inwestorom.  

W tym miesiącu, przypomnisz sobie jakie zobowiązania mają wpływ na zdolność 

kredytową. Przedstawimy Ci również szczegóły najlepszych ofert dla osób fizycznych pod 

różnym kątem – z naszej perspektywy. Zobrazujemy Ci aktualną sytuację na rynku w tym 

istotne wydarzenia, które mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność branży nieruchomości 

w Polsce.  

W tym raporcie, znajdziesz również artykuł naszego partnera – Mieszkanicznika, który 

poszerzy Twoją wiedzę w dziedzinie zmian na rynku najmu. Nie zapomnij zapoznać się                         

z harmonogramem interesujących wydarzeń zaplanowanych na najbliższe tygodnie. 

 

 

 
Zapraszam do lektury! 
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2. HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 
 

 

18 LISTOPAD 2018 R. 

WARSZAWA 

  
 

Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobistego (ASBIRO) 

 

08 - 09 GRUDNIA 2018 R. 

WARSZAWA 
 

89. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania 

w Nieruchomości  

LINK DO WYDARZENIA: tutaj 

GRUDZIEŃ    

WARSZAWA  

        

17 – 18 MARZEC  2018 

KRAKÓW 

  

PODCAST z Grzegorzem Grabowskim (Wynajmistrz) 
 

 

Praktyczne Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości 

LINK DO WYDARZENIA: https://edukacjainwestowania.pl/krakow/ 

 

  
 

 

 

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH 

INFORMACJI ZNAJDZIESZ       FACEBOOK.COM/RMKREDYTY 

NA NASZYM PROFILU 

FACEBOOKOWYM 

 

https://edukacjainwestowania.pl/warszawa/?fbclid=IwAR05oMS2zlkgy21P_O-ijPeZFVojHoSjCkH12JCdlzuu_ORBV3o4MzFzTC0
https://edukacjainwestowania.pl/krakow/
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 

Artur Soboń - wiceminister inwestycji i rozwoju poinformował, że zaświadczenia o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe są aktualnie w przygotowaniu przez Urzędy.      

Od początku 2019 roku bez zaświadczenia nie będzie można sprzedać mieszkania – informują agencje rynku 

mieszkaniowego. Analitycy biura rynku nieruchomości podają, że „w związku z likwidacją użytkowania wieczystego                 

i przekształceniem go w prawo własności lub współwłasności, rynkowi mieszkaniowemu grozi na początku 2019 roku 

mały paraliż. Bez zaświadczenia od dotychczasowego właściciela gruntu, mieszkanie nie będzie mogło zmienić 

właściciela”  

 

W ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe jest 

zapis, iż „podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi 

zaświadczenie potwierdzające przekształcenie”, które wydaje odpowiedni organ. „Zależnie od tego, kto dotąd był 

właścicielem działki, obowiązek ten spada na burmistrza, starostę, wójta lub inną wskazaną przez ustawę osobę. 

Dotychczasowi użytkownicy wieczyści otrzymają zaświadczenie pocztą w ciągu roku od dnia przekształcenia” - informuje 

analityk biura rynku nieruchomości, Zgodnie z ustawą przekształcenie musi być odpłatne. "Odpłatność za przekształcenie 

na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za 

własność”1 – informuje ekspert, zaznacza również, że szybkość wydawania zaświadczeń będzie miała bezpośredni wpływ 

na tempo, z jaką budżety zostaną zasilone opłatami przekształceniowymi. "Im szybciej zostaną wydane zaświadczenia, 

tym szybciej użytkownicy będą mogli dokonać jednorazowej spłaty" - stwierdził wiceminister. Dodał, że na gruntach 

Skarbu Państwa w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie nawet 60 procent. 

                                                 
1 https://forsal.pl/artykuly/1318955,przeksztalcenie-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-urzedy-maja-teraz-czas-na-przygotowanie-zaswiadczen.html  

https://forsal.pl/artykuly/1318955,przeksztalcenie-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-urzedy-maja-teraz-czas-na-przygotowanie-zaswiadczen.html
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Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 

 

 Zmianach nadchodzących razem z nową Rekomendacją S. Wprowadzenie czterech poprzednich Rekomendacji 

S spowodowało poważne zmiany na rynku kredytów mieszkaniowych. Nie jest więc zaskakujące spore 

zainteresowanie oraz kontrowersje mediów i ekspertów projektem kolejnej rekomendacji KNF dotyczącej 

finansowania nieruchomości. Nowy projekt, podobnie jak poprzednie odsłony, będzie prezentował pakiet zaleceń 

adresowany wyłącznie do banków. Z tego powodu, w Rekomendacji S można będzie znaleźć głównie wskazówki 

o charakterze typowo organizacyjnym. Dwie szczegółowe rekomendacje są związane z ważnymi celami Komisji 

Nadzoru Finansowego. Celem KNF jest popularyzacja kredytów mieszkaniowych ze stałym oprocentowaniem lub 

okresowo stałą stawką procentową. Wiadomość ważna dla Inwestorów! 

 

 Wzroście wartości kredytów mieszkaniowych. „Banki, we wrześniu 2018 roku, udzieliły łącznie 18,3 tys. kredytów 

mieszkaniowych, czyli na wartość 4,684 mld zł. Stanowi to wzrost o 9,7 procent w ujęciu liczbowym i wzrost                            

o 23,3 procent2 w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2017 roku” – podaje BIK. Podczas pierwszych 

czterech kwartałów 2018 r. udzielono łącznie 173,2 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 42,22 mld zł.                             

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, udzielono o 9,4 procent więcej kredytów mieszkaniowych i na 

kwotę o 19,1 procent wyższą. "Dwucyfrowa dynamika wzrostu kredytów mieszkaniowych w trzech kwartałach br.             

w ujęciu wartościowym (19,1 procent), po części wynika ze struktury udzielanych kredytów mieszkaniowych.                 

61 procent wartości udzielonych w okresie styczeń wrzesień 2018 r. kredytów mieszkaniowych przypada na kredyty 

powyżej 250 tys. zł" – podaje ekspert, wspomina również, że za boom na rynku kredytowym odpowiadają                               

w większości kredyty wysokokwotowe.  

 

 

                                                 
2  https://www.bankier.pl/wiadomosc/BIK-we-wrzesniu-wzrost-kredytow-mieszkaniowych-wartosciowo-o-23-3-proc-rdr-4171369.html 
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 Nowych przepisach w sprawie zagrożonych kredytów. Państwa Unii Europejskiej uzgodniły nowe przepisy w sprawie 

zagrożonych kredytów. Projekt ma zobowiązywać banki do tworzenia specjalnych rezerw na pokrycie niestabilnych 

zobowiązań. Wypracowane przez ambasadorów stanowisko zmienia koncepcję przedstawioną w marcu przez 

Komisję Europejską. Banki będą miały więcej czasu na odłożenie środków w celu pokrycia potencjalnych strat                  

z zagrożonych kredytów. Stolice wydłużyły ten okres do trzech lat. "Rozwiązywanie problemu złych kredytów                         

i konsolidowanie bilansów banków jest niezbędne do przywrócenia zaufania do naszego systemu finansowego. 

Wymaga to solidnych zasad ostrożności i skutecznych narzędzi monitorowania. Dzisiejsze porozumienie jest 

znaczącym krokiem w kierunku realizacji tych dwóch celów i umocnienia naszej unii bankowej" - poinformował 

minister finansów sprawującej prezydencji Austrii Hartwig Loeger3. Nowy projekt przewiduje, że banki będą zmuszone 

odkładać więcej kapitału na wypadek sytuacji, w których osoba fizyczna lub firma nie jest w stanie regularnie 

spłacać kredytu. Ma to na celu zwiększenie odporności na kryzysy i zapewnienie, że straty nie będą pokrywane                           

z prywatnych środków. Uzgodnione przez unijnych ambasadorów stanowisko w sprawie przepisów dot. Zagrożonych 

kredytów otwiera drogę do ich negocjacji z Parlamentem Europejskim.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Panstwa-UE-uzgodnily-nowe-przepisy-ws-zagrozonych-kredytow-4172641.html 

Wykres zmian stopy procentowej WIBOR3M 
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5. LISTOPAD 2018. ARTYKUŁ PARTNERA – MIESZKANICZNIK - CZY POLACY 

JUŻ POLUBILI NAJEM? 

Rynek najmu, kredyty hipoteczne, księgi wieczyste – wydawałoby się, że mamy to wszystko od tak dawna, tyle że ostatnio 

cieszy się większym zainteresowaniem, bo wzrosła opłacalność. Ale to wszystko stosunkowo nowe zjawiska, może poza 

najmem mieszkań. Kto najbardziej polubił najem i co bardzo wyróżnia Polskę na tle innych krajów w tej akurat dziedzinie? 

Jak zmieniał się rynek najmu w Polsce?  

Udostępnianie schronienia i miejsca dożycia w zamian za świadczenia w najróżniejszej formie ma kilkaset lat tradycji. Zanim 

pojawił się dzisiejszy najem, była dzierżawa i płacono komorne, w XIX i na początku XX wieku znalezienie, opłacenie                    

i budowanie mieszkań, szczególnie w szybko rosnących miastach, było w wielkim wyzwaniem. Dla robotników powstawały 

osiedla, np. Nikiszowiec, potem projekty nie związane z przedsiębiorstwami, np. osiedle TOR na Kole w Warszawie, w końcu 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.  

Własność była udziałem niewielu, przeważnie mieszkania najmowano, również w spółdzielniach. Prywatnych właścicieli, 

kamieniczników, miały zastąpić po wojnie nowe spółdzielnie i rzeczywiście budowano bardzo dużo, szybko i już                                  

z łazienkami, a mieszkania były „z przydziału”, „kwaterunkowe”, czasem służbowe. I, jak ciągle to pozostało, do spółdzielni 

płaciło się czynsz.  

Rynkowy najem nie został całkowicie wyeliminowany, bo zawsze ktoś potrzebuje pokoju tam, gdzie pojechał do pracy, 

w akademikach nigdy nie było wystarczającej liczby miejsc, a czasem ktoś miał więcej niż tylko jedno mieszkanie. Dopiero 

w 1995 roku opodatkowano przychody z najmu i to można uznać za początek oficjalnego rynku najmu mieszkań. Początki 

bywają ciekawe, był więc interesujący czas ulgi budowlanej na wynajem i okres zachęcania do płacenia podatków 
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poprzez wprowadzenie ryczałtu, potem najmu okazjonalnego. Najskuteczniejszą zachętą okazała się po prostu 

opłacalność najmu, po tym, jak spadło oprocentowanie lokat i sporo gotowych mieszkań na rynku. 

Obecne trendy na rynku najmu 

Jedyne statystyki najmu w Polsce są prowadzone przez Ministerstwo Finansów – to tam zbierane są dane o podatnikach, 

ich liczbie, sumie zbieranych podatków i w związku z tym obrotów na rynku najmu. Trzeba się liczyć z pewnym marginesem 

błędu, od kilku lat około 10% całości, bo nie wszyscy najem do urzędów skarbowych zgłaszają i rozliczają. Jednak w 2017 

roku było około 700 tysięcy podatników rozliczających z fiskusem przychody z najmu na zasadach ogólnych i ryczałtem. 

A że średnio na jednego „ryczałtowca” przypada więcej, niż średnia miesięczna z umowy najmu okazjonalnego, to można 

szacować ilość nieruchomości mieszkalnych na około milion, 7% całego istniejącego zasobu.  

Ten wzrost nie jest spowodowany wyłącznie entuzjazmem i modą, ale rzeczywistym popytem na rynku. Mimo 

wprowadzania od kilku lat po około 40-60 tysięcy mieszkań rocznie na rynek nadal nie ma problemów ze znalezieniem 

najemcy: pokoje w dobrym standardzie można wynająć w jeden dzień, czasem nawet czas liczony jest w godzinach. 

Podobnie kawalerki i dwupokojowe mieszkania w dobrych lokalizacjach, przy czym standard nadal ma spore znaczenie, 

bo wprowadzane mieszkania z rynku pierwotnego pokazały najemcom, czego można oczekiwać.  

Mieszkania trzypokojowe i większe to rzadkość i luksus – jeśli są wynajmowane w całości. Od około 2 lat bardzo popularny 

stał się najem na pokoje, często jeszcze w formie podnajmu: firma najmuje mieszkanie od właściciela, przystosowuje do 

najmu często dzieląc na pokoje i przebudowując łazienkę dla większego komfortu, a następnie wynajmuje poszczególne 

pokoje. Skala najmu na pokoje jest bardzo trudna do oszacowania, bo właściciel nie musi zmieniać nic w rozliczeniach 

ze skarbówką, a firma podnajmująca wpada do wielkiej i pojemnej kategorii „zarządzanie nieruchomościami własnymi                            

i powierzonymi”. Mieszkańcy takich pokoi często nie mają potrzeby meldowania się, więc nawet w rejestrach gminy nie 

widać napływu. Najem na pokoje ma swój dobry czas ze względu na zmieniające się potrzeby najemców, o ciekawej 

charakterystyce. 
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Pod koniec lat ’90 i na początku ’00 najemcami byli przede wszystkim studenci z ostatniej fali wyżu demograficznego, 

Teraz większość najemców to młodzi pracujący ludzie, a po studentach pozostał gorący okres najmu pod koniec wakacji, 

kiedy najczęściej zmienia się miejsce. Badania najemców, studentów i kredytobiorców pokazują, że elastyczność, 

samodzielność i mobilność są bardzo cenione do 35 roku życia, potem dopiero przychodzi czas na stabilizację, rodzinę, 

własne mieszkanie i kredyt. Stabilność najmu i rosnące czynsze zawdzięczamy właśnie najemcom, wzrostowi ich płac                

i napływowi ludzi do ośrodków, gdzie praca jest i pracownicy są poszukiwani.  

Zalety i wady polskiego rynku najmu 

Przyzwoita rentowność, dobre okazje, wypłacalni najemcy – prawie same zalety. Prawie robi jednak różnicę i są w naszym 

najmie takie momenty, kiedy nie jest miło i zabawnie. Te minusy to meble i AGD. Zwyczajowo przyjęło się, że na rynku 

mieszkania do najmu są umeblowane i wyposażone w lodówkę, pralkę, oczywistością jest kuchnia z piekarnikiem lub 

mikrofala, i coraz częściej pojawiają się pytania o zmywarkę, jeśli jeszcze jej nie ma. Kto odpowiada za uszkodzenia lub 

awarie tych sprzętów? Nie ma jednolitej praktyki, podobnie problem jest z meblami: raz najemca wolałby rozkładane 

łóżko zamiast jednoosobowego tapczanu, inne biurko, większą szafę, ale kto ma to kupić? Wyposaża mieszkanie 

wynajmujący, z najemcy bez „gabarytów” jest dużo łatwiej się przeprowadzać…  

Na koniec najmu, jak jest nawet zapisane w ustawie o ochronie praw lokatorów, najemca powinien oddać mieszkanie 

czyste, posprzątane, pomalowane i bez usterek. Z czystością i malowaniem jest bardzo różnie, kaucja rzadko wystarcza 

na opłacenie obu tych usług, nie wspominając o uszkodzeniach wyposażenia mieszkania. Bardzo powoli najemcy 

wdrażają te wytyczne prawne, oczywiście z chlubnymi wyjątkami, większość jednak nadal jest zaskoczona takimi 

wymaganiami. To też jest przyczyną konfliktów na koniec najmu i oskarżania wynajmujących o bezpodstawne 

zatrzymywanie kaucji.  

Jasne zasady i profesjonalna obsługa najemców, szczególnie tych, którzy nie chcą już widzieć właścicieli, to hasła 

promocyjne pierwszych inwestorów instytucjonalnych w Polsce. To, że takich instytucji jest mało, ma właściwie plusy                            

i minusy: zasób jest bardzo rozproszony, łatwo zawsze zmienić funkcję i wynająć lub wycofać z najmu mieszkanie, czynsz 
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najmu jest rzeczywiście rynkowy – ustalany pomiędzy stronami. Minusem może być właśnie brak rozpowszechnionych 

standardów, bardzo różne zasady i zakresy odpowiedzialności najemców w różnych rejonach Polski i to, że rynek najmu 

nie jest badany i przejrzysty. 

To niezauważanie dużej części rynku mieszkaniowego ma swoje odbicie w rynku kapitałowym: nie ma kredytów                  

buy-to-let, od niedawna w ogóle są brane pod uwagę przychody z najmu do wyliczania zdolności kredytowej. Kredyty 

hipoteczne są jedynie dla osób fizycznych, firmy poszukujące finansowania na zakup nie mogą liczyć na dobre warunki 

w bankach. Niepowodzenia pierwszych funduszy inwestujących w nieruchomości zraziły cały rynek kapitałowy i drobnych 

inwestorów do zaawansowanych form, opartych o przychody z najmu i wzrastającą wartość ziemi, budynków, pomysłów 

na wykorzystanie tych zasobów. Ale to się właśnie zmienia.  

Porady dla inwestorów z zagranicy 

Co trzeba tłumaczyć reprezentantom dużych funduszy wchodzących na polski rynek nieruchomości mieszkaniowych? 

Brak profesjonalnej obsługi najmu, całkowite oddzielenie najmu od zarządzania nieruchomością. W tzw. komercji bardzo 

istotne jest odpowiednie dobranie i monitorowanie najemców dla rentowności nieruchomości, w mieszkaniówce jest 

dosłownie kilka osób, które potrafiłyby to robić na większą skalę. Pierwsze zintegrowane usługi pojawiają się w budynkach 

funduszy, są szyte na zamówienie i będą się pojawiać w kolejnych budynkach z mieszkaniami na wynajem, a na pewno 

w tych o funkcji mieszanej: najem hotel, biura, część usługowa. Czy nasze skostniałe spółdzielnie i zarządcy we 

wspólnotach znajda dodatkowe źródło dochodu? Zobaczymy, ale usługi dla drobnych inwestorów już są: zakup, remont, 

wynajem i monitorowanie najemcy, ewentualnie nieduże spółki, w których kupuje się udział w wynajmowanej kamienicy, 

a nie fizyczne mieszkanie – są różne oferty i możliwości. 

Drugim zaskoczeniem jest przeważnie brak lustra czynszowego, czyli publicznego i powszechnie dostępnego 

monitorowania stawek czynszów. Poza Polską, choćby w Wiedniu, Berlinie, Londynie, każdy najemca lub inwestor może 

sprawdzić mapy pokazujące mniej więcej poziom czynszów dla określonej kategorii mieszkania dla danej ulicy, dzielnicy, 

osiedla. Mimo istniejącego prawa nie mamy takich narzędzi, trudniej jest przez to szacować potrzeby i ewentualne 
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możliwe do uzyskania czynsze najmu. Takie dane są dostępne fragmentarycznie i za opłatą, między innymi od NBP.                 

A lustro ma swoje zastosowania nie tylko dla inwestorów, ale i dla większej stabilności i bezpieczeństwa najemców: dla 

gmin dofinansowujących najem. 

Dodatki mieszkaniowe to w innych krajach bardzo znaczący element polityki mieszkaniowej korzystającej z rynku najmu. 

Dzięki nim najem może być bardziej stabilny, bo najemca może sięgnąć po pomoc w razie przejściowych kłopotów,               

a wynajmujący nie zauważa nawet tych problemów finansowych. Brak wsparcia najemców to po prostu mniej najemców 

na rynku, bo zostają tylko ci dobrze sobie radzący, którzy zaraz odpływają i stają się właścicielami z kredytem. Najem 

rynkowy jest też postrzegany jako mniej bezpieczny i stabilny, bo z kolei chroniąc wynajmujących wprowadza się 

możliwość szybkiego usunięcia niepłacących z lokalu. Trochę błędne koło, ale może niedługo nauczymy się korzystać                  

z cudzych doświadczeń, bo pierwsza ustawa o dopłatach do czynszu najmu już jest.  

Podsumowanie 

Patrząc na rynek najmu mieszkań można powiedzieć, że rzeczywiście żyjemy w ciekawych czasach, kiedy można 

realizować ciekawe pomysły i projekty. Są duzi i mali gracze, tworzą się możliwości i przecierane są ścieżki, dobre pomysły 

są opłacalne w długim i krótkim terminie. Polacy polubili najem, i to obie strony: wynajmujący dużo inwestują, a najemcy 

może chcieliby trochę większy wybór, ale płacą stabilnie. Czy podniesiemy znów standardy, również w finansowaniu, 

pewnie zobaczymy bardzo niedługo.  

 

Hanna Milewska-Wilk,  

Stowarzyszenie Mieszkanicznik 
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6. LISTOPAD 2018. ARTYKUŁ RM KREDYTY – ZOBOWIĄZANIA, MAJĄCE 

WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ 
 

Jednym z głównych parametrów decydujących o otrzymaniu kredytu jest zdolność kredytowa. Nie istnieje jedna, 

uniwersalna wersja wzoru jej oceny. Każdy bank ma bowiem własne algorytmy pozwalające ocenić sytuację finansową 

klienta. Jednak, wiele z instytucji finansowych bierze pod uwagę podobne elementy podczas kwalifikacji możliwości 

kredytowych. W tym artykule przedstawimy zobowiązania, mające wpływ na zdolność kredytową.  

Miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego 

Przez miesięczne koszty utrzymania, banki rozumieją w zasadzie wszystko, co nie jest związane bezpośrednio                                       

z zobowiązaniami, które jesteśmy zmuszeni płacić (w tym wyrok sądu, umowę kredytową itp.). We wniosku kredytowym 

oświadczasz, jakie są Twoje koszty miesięczne. Jeżeli przyznasz się do wszystkiego, do wyliczenia zdolności kredytowej bank 

weźmie pod uwagę ich łączną wartość. Jednak, z drugiej strony, aby podwyższyć swoją zdolność kredytową możesz 

zaniżyć koszty utrzymania. Gdzie jest minimum, jakie akceptują banki? Każdy liczy to inaczej, jednak możemy uznać,                  

że minimalny koszt utrzymania gospodarstwa domowego, jaki przyjmują banki to:  

1 osoba: około 1000 zł, 2 osoby: około 1200 zł, 3 osoby: około 1400 zł.  

Należy jednak pamiętać, że każde gospodarstwo domowe liczone jest osobno!  

Za osobne gospodarstwo domowe można uznać: każdą osobę stanu wolnego: panna, kawaler, rozwodnik, rozwódka; 

każde małżeństwo. 

 

Każde dziecko do 18. Roku życia jest według banku na utrzymaniu rodziców a tym samym obniża ich zdolność kredytową. 

Instytucja finansowa wie, ile dana osoba ma dzieci, ponieważ takie pytanie widnieje we wniosku kredytowym. 
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 Innymi sposobami, na pozyskanie informacji o posiadaniu dzieci są portale społecznościowe, wyciąg z konta czy też PIT 

(ulga na dzieci). Dziecko, które ukończyło 18. Rok życia, jest traktowane jak dorosły i nie wpływa już na zdolność kredytową 

rodzica. 

Co się dzieje w momencie, gdy rodzice nie są małżeństwem lub są nim, ale mają rozdzielność majątkową?  

Każde z dzieci powiększa liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wyjątkiem jest wyrok sądu o nakazie płacenia 

alimentów. W takim przypadku koszt utrzymania dzieci, których dotyczą alimenty, jest odejmowany osobie obciążanej 

alimentami.  

Alimenty mają taki sam wpływ na zdolność kredytową jak rata kredytu. Instytucja finansowa weźmie pod uwagę ich 

wartość miesięczną. Jeżeli nie przyznasz się do alimentów, po obejrzeniu wyciągu z konta, bank sam może dojść do 

wniosku, że je płacisz. Dlatego jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy przelałeś alimenty ze swojego konta bankowego, jest   

w 100% pewne, że bank się o nich dowie. 

Karta kredytowa 

Działa na zasadzie bezpłatnego kredytu, o ile spełniamy wymagane kryteria oraz warunki zawarte w umowie. Przy 

podpisywaniu dokumentu na kartę kredytową bank deklaruje, że udostępni nam kredyt w wysokości umówionego limitu. 

Jeżeli ustalimy limit 5000 zł, oznacza to, że możemy wziąć ową kartę i w każdej chwili skorzystać z kredytu w wysokością 

owej sumy. Aby otrzymać pieniądze, nie musi za każdym razem udawać się do banku i składać nowego wniosku. 

Ze względu na to, że w każdej chwili możemy wykorzystać pełen limit, bank, licząc naszą zdolność kredytową, uzna, że już 

wykorzystaliśmy limit w całości. Jeżeli posiadasz kartę z limitem na przykład 5000 zł, nie ważne czy korzystasz z niego, czy 

też nie, bank przy wyliczaniu możliwości kredytowej weźmie pod uwagę całe zobowiązanie.  

Jak duży wpływ będzie to miało na zdolność kredytową? Każda instytucja liczy inaczej, najprawdopodobniej jednak bank 

doda do Twoich miesięcznych obciążeń 5% całego limitu, czyli w podanym przypadku 250 zł. Będzie to wyglądało jakbyś 

miał kredyt z ratą 250 zł.  
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Kredyt 

W zasadzie każdy kredyt z rata ̨ cykliczną (np. co miesiąc) traktowany jest tak samo. Nieważne, czy jest to kredyt 

hipoteczny, czy tez ̇ kredyt na telewizor, samochód itp. Jeżeli rata kredytu jest taka sama, obniża ona zdolność kredytową 

w identyczny sposób bez względu na formę zabezpieczenia. Do obliczenia zdolności, kredytowej brana jest pełna rata 

kapitałowo-odsetkowa (kredyt na cele mieszkaniowe) lub zazwyczaj tylko kapitałowa (kredyt na cele inwestycyjne).          

O tym, że zaciągnąłeś kredyt, bank wie dzięki raportom z BIK. Jednak zdarza się, że jeżeli wziąłeś kredyt na kilka tygodni 

przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, nie będzie on jeszcze widoczny w BIK’u. W takim wypadku, ponieważ, 

wszelkie raty są z reguły płacone przelewem, twoje zobowiązanie będzie widoczne na wyciągu z konta. Lepiej więc 

przyznać się do wszelkich kredytów od razu. Gdy bank odkryje, że nie byliśmy szczerzy, może odrzucić nasz wniosek 

kredytowy. Kredyt w walucie obcej obciąża zdolność kredytowa ̨ o 150% bardziej niż kredyt w złotówkach! Dzieje się tak 

ze względu na ryzyko walutowe.  

Poręczenie  

Poręczenie kredytu może mieć taki sam wpływ na zdolność kredytową jak jego zaciągnięcie. Jeśli zobowiązanie 

kredytowe, które poręczyłeś, spłacane jest regularnie, bez żadnych opóźnień, niektóre banki mogą w ogóle nie wziąć go 

pod uwagę. Niestety, większość z nich podchodzi do poręczeń tak jak do każdego innego kredytu. A więc pełna rata 

kredytu, który poręczyłeś, wpływa na twoją zdolność kredytową tak, jakbyś sam go zaciągnął.  

Pożyczki w zakładach pracy widać na zaświadczeniu o zatrudnieniu oraz na wyciągu z konta. W takim wypadku z reguły 

wynagrodzenie pomniejszone jest o ratę pożyczki i traktowane na równi z rata ̨ kredytowa ̨. 

Inne zobowiązania  

Część banków na (niestety są i takie), zobowiązanie finansowe, które znaczący wpływ na zdolność kredytowa ̨, może 

uznać: 
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 Program regularnego oszczędzania lub ubezpieczenie ze składka ̨ cykliczna ̨ (nie jednorazowa ̨) – w takim wypadku 

obniża zdolność kredytowa ̨ o cała ̨ wysokość składki. Takie składki traktowane są na równi z rata ̨ kredytu;  

 Posiadanie samochodu (lub innego pojazdu) czy nieruchomości, których utrzymanie kosztuje. Minimalne 

miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego zostaną podwyższone. O ile? – to już zależy od banku,            

a w zasadzie od analityka, który zajmuje się danym wnioskiem;  

 szkoła, studia, przedszkole – opłaty za nie są traktowane na równi z rata ̨ kredytu.   

Zdolność kredytowa zależy od szeregu czynników. Bank, nie zwraca uwagi jedynie na dochody potencjalnego 

kredytobiorcy, lecz również na pozostałe zobowiązania przez niego zaciągnięte. Instytucje finansowe biorą pod uwagę 

podobne parametry przy ocenie możliwości kredytowych danego klienta, jednak w ostatecznej analizie mogą 

przyjmować różne kryteria. Warto więc, zwrócić się do zaufanego eksperta, w celu znalezienia idealnej oferty bankowej. 
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7. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD 

RÓŻNYM KĄTEM – Z PERSPEKTYWY KREDYTOBIORCY, INWESTORA, 

EKSPERTA KREDYTOWEGO – OSOBY FIZYCZNE. 

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

oferty następujących banków: 

 mBank – nowa (nieco droższa) oferta promocyjna („Kredyt zaprojektowany by cieszyć”, obowiązuje do 05.12.2018) 

 Raiffeisen – nowa (tańsza) oferta promocyjna 

 ING – nowa oferta promocyjna (Jesienna Wyprzedaż) 

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 NASĘTPUJĄCYM KĄTEM: 

 Inwestorów kupujących na wynajem 

 Inwestorów kupujących na FLIPA 

 najniższej marży 

 najlepszego liczenia zdolności kredytowej 

 najszybszego przebiegu procesu 

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

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 

wyboru oferty banku należy liczyć się z dość wysokim kosztami 

początkowymi – w zależności od wybranego warianty 

obowiązkowe są prowizja (od 2,00%) lub ubezpieczenie 

(3,25%).  
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

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 0,25 p.p. 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: 

- 1,10% w pierwszym roku, następnie 2,08% (promocja: 

"Pakiet Własny Kąt hipoteczny") 

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

w standardzie i w promocji 2,33% 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 
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MILLENNIUM 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)    

możliwość uzyskania decyzji kredytowej nawet w 7 dni    

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 bardzo sprawnie 

(decyzja nawet w 7 dni roboczych) ale 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 

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% - 

 

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    
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ZDANIEM EKSPERTA 

Bank zdecydowanie wyróżniający się bardzo dobrze 

liczoną zdolnością kredytową, dość atrakcyjnymi warunkami 

marżowymi i szybkim procesem. 

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 trzecim kredycie 

max LTV to 80% a przy czwartym 70%. 

Uwaga: Aktualna promocja – „Kredyt zaprojektowany by 

cieszyć” obowiązuje do 05.12.2018. 

   

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 

DOWOLNY CEL 
Nie udziela - 

UNWW Finansuje bank - 

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 
Warunki promocyjne: 

0,60% dla kredytów z LTV do 80%

1,00% dla kredytów z LTV powyżej 80% 

- 

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: 

1,90% dla kredytów z LTV do 80%

2,00% dla kredytów z LTV powyżej 80% 

- 
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WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

Częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita 

spłata 2% przez pierwsze 3 lata, 

 następnie bez opłat 

 

 

RAIFFEISEN POLBANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%  
 

rozbudowany cross-sell 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu 

własnego 
 

 
 

ZDANIEM EKSPERTA 

Bank z 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 oferta promocyjna (uwaga na mocno 

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 1,59%, prowizja 0%).  

Uwaga: Do końca grudnia 2018 obowiązuje oferta 

promocyjna polegająca na obniżce marży kredytu do 

poziomu 1,59% (dla kredytów hipotecznych z LTV poniżej 80%). 
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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 crosss - 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 kredyt udzielany jest jednemu kredytobiorcy 

lub zdolność kredytowa ocenia jest na podstawie dochodów 

wyłącznie jednego z wnioskodawców i dodatkowo spełnione są 

łącznie następujące kryteria: 

 - okres kredytowania jest dłuższy niż 10 lat; 

 - wysokość wskaźnika LTV przekracza 65% 

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 0,1p.p. 

 

W przypadku ubezpieczenia na życie – wymóg opłacania wnosi 

60 miesięcy, wcześniejsza rezygnacja to podwyżka marży                 

o 0,4p.p. 

MARŻA 

Oferta promocyjna: 

- 1,59% - 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. 
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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 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 

- 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 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) 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 0,5pp 

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 

 

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.  

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), wiąże się to jednak z wyższymi 
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kosztami początkowym związanymi z udzieleniem kredytu 

(1,15% prowizji + 2,00% ubezpieczenia). 

Uwaga: Aktualna promocja obowiązuje do 30.11.2018.

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 

DOWOLNY CEL 
4 % (zwykle do pokrycia kosztów okołokredytowych) 

- 

UNWW 
Podwyżka marży kredytu o 0,20pp do momentu, gdy poziom LTV 

spłacanego kredytu osiągnie wysokość 80%. 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

Standardowo nie jest wymagane, obowiązek jego zakupu pojawia się 

jednak w sytuacji, gdy do kredytu przystępuje jedna osoba 

Minimalna wymagana suma ubezpieczenia to 

25% kwoty kredytu. 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 30 lat, do 70 roku życia - 

PROWIZJA 
1,90% - dla oferty „Mieszkam spokojnie” (bez ubezpieczenia CPI) 

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 

- 
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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. 

- 

 

ALIOR BANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   cena 

dobrze liczona zdolność kredytowa    

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej    

ZDANIEM EKSPERTA 

Trzeba to powiedzieć wprost – elastycznie, ale drogo.                  

Ze względu na 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.  
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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 

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 - 

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. 

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

MILLENNIUM BANK, mBank - Szczegóły oferty znajdziesz na górze - NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

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    

ZDANIEM 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 zaburzają 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 promocji „Mieszkaj bez kompromisów” (obowiązującej do 

13.01.2019) można otrzymać kredyt z marżą na poziomie 1,69% 

i prowizją 1,69% lub z marżą 1,89% i prowizją 0,00%.  
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W promocji „Jesienna wyprzedaż” (obowiązującej do 

02.12.2018) można otrzymać kredyt z marżą na poziomie 1,69% 

i prowizją 0,85%. Oferta ograniczona dla kredytobiorców do       

35 roku życia. 

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.  

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 80% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań 420 zł) lub operat 

dostarczony przez klienta. Płatne przed wydaniem decyzji 

ostatecznej. 

ŚRODKI NA 

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. 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 35 lat, 

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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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 

 

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 – szybki proces do mementu wydania 

decyzji nawet 7 dni roboczych, później zwalnia. 
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SANTANDER (dawne BZ WBK) – decyzja wstępna przy 

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

ALIOR BANK – decyzja ostateczna około 11 dni roboczych  

PEKAO SA – szybka decyzja wstępna około 10 dni            

roboczych,

 

 

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 

4,30% marża i 2,00% prowizji, dla kredytów 

bez ubezpieczenia, kwota max 1 000 000 

pln. 
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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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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. Więcej znajdziecie 

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! :-) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo5mpvc7Do0&t=4s
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 

AKT NOTARIALNY – dokument urzędowy, potwierdzający dokonanie określonej czynności prawnej. Należy go 

sporządzić, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, bądź wynika to z woli obu stron. Jeżeli ustawa albo umowa zastrzega dla czynności 

prawnej formę aktu notarialnego, a czynność zostanie dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna (art. 73 § 2 i 76 kc). 

Dokument ten sporządzany jest przez notariusza oraz odczytywany i podpisywany w obecności obu stron, której on dotyczy. 

Oryginalne akty pozostają zawsze w kancelarii notarialnej (przez okres 5 lat, później trafiają do właściwego sądu rejonowego do 

archiwum ksiąg wieczystych), otrzymujemy odpis aktu, który ma taką samą wartość jak oryginalna wersja. Akt notarialny reguluje 

ustawa Prawo o notariacie z 1991 roku4. 

 

Przykładowe sytuacje wymagające aktu notarialnego: 

 umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości i umowa przenosząca własność, która zostaje zawarta 

w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości (art. 158 kc), 

 umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania (art. 236 § 3 kc), 

 umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego (art. 237 kc), 

 oświadczenie darczyńcy przy umowie darowizny (art. 890 § 1 kc), 

 umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość (art. 1037 § 2 kc), 

 zrzeczenie się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tego zrzeczenia (art. 1048 i 1050 kc), 

 umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (art. 172 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). 

Warto również zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego (mimo, że nie jest to prawnie wymagane). W razie 

ewentualnych problemów, łatwiej będzie dochodzić przed sądem zawarcie umowy przyrzeczonej. Jest to więc forma dodatkowego 

zabezpieczenia się, jednak dodatkowo płatnej (taksa notarialna). 

                                                 
4 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910220091/U/D19910091Lj.pdf 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910220091/U/D19910091Lj.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


 

43 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, listopad 2018 

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 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    Piotr Firlej 

Małgorzata Słowik-Zwiercan  Jakub Pastuszka 

Arkadiusz Fukowski          Monika Owsiany 

Katarzyna Sawicka         Agata Skubis 

Ilona Sobiech    Dorota Popiłowska 

Ilona Nowak                    Karol Owsiany 

Marek Jackiewicz         Artur Bajon 

Łukasz Nowak               Weronika Szwankowska 

Sandra Łazarska    Katarzyna Pastor 

 

 

mailto:kontakt@rmkredyty.pl
http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/
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13. 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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14. HARMONOGRAM ISTOTNYCH SPOTKAŃ I SZKOLEŃ PARTNERÓW 

 

 

  
 

24 - 25 LIS 2018 

PIOTR  

HRYNIEWICZ 

 

 

88. Edycja Seminarium, Warszawa 

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

 

       24 - 25 LIS 2018 

             MIESZKANICZNIK 

 

 

X Kongres Mieszkanicznika, Warszawa 

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

 

 

24 - 25 LIS 2018 

          ROZSĄDNI 

BRACIA  

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/ 

        

08 – 09 GRU 2018 

MATEUSZ 

 BREJTA  

20. Edycja Szkolenia z podnajmu, czyli jak w ciągu roku osiągnąć minimum 6.000 zł dochodu 

miesięcznie, Warszawa 

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

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.hryniewicz.pl/
http://www.bnipolska.pl/
http://globalinvestorclub.pl/
https://www.asbiro.pl/
https://moniter.pl/
http://mistrzwynajmu.pl/
http://www.bogatyojciec.pl/
http://mzuri.pl/
http://mateuszbrejta.pl/
http://www.wynajmistrz.pl/
http://mieszkanicznikodpodszewki.pl/
http://www.kontestacja.com/
http://marciniwuc.com/
https://swiat-inwestora.pl/
http://www.jakoszczedzacpieniadze.pl

