
Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, grudzień 2018 

 

/ 

 

       

 

 

             

 

 

 

 

RAPORT Z RYNKU 

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH  

I NIERUCHOMOŚCI 

GRUDZIEŃ 2018 

http://www.rmkredyty.pl


 

2 | S t r o n a  

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, grudzień 2018 

 W TYM RAPORCIE  ZNAJDZIESZ: 

1. WPROWADZENIE – GRUDZIEŃ 2018 ............................................................................................................................................................... 3 

2. HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ ………................................................................................................................................4 

3. SŁOWNIK POJĘĆ KREDYTOWYCH.……………………................................................................................................................................ 5  

4. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ……………………………………………………..6 

5.        GRUDZIEŃ 2018. ARTYKUŁ PARTNERA - GRZEGORZ GRABOWSKI - PODATKI OD NAJMU W 2019 ROKU…........................................10 

6.        GRUDZIEŃ 2018. ARTYKUŁ RM KREDYTY - PROCES ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI ZA KREDYT HIPOTECZNY…... ….................................18 

7. SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD RÓŻNYM KĄTEM – Z NASZEJ PERSPEKTYWY, Z KONKRETNĄ CENĄ. OSOBY FIZYCZNE…….21 

8. ZAAWANSOWANE SZKOLENIE „JAK ZAPLANOWAĆ I ZREALIZOWAĆ ZAKUP I WYNAJEM 7 NIER. NA KREDYT MIESZKANIOWY” ..... 42 

9. SŁOWNIK INWESTORA ................................................................................................................................................................................... 44  

11. BIBLIOTEKA INWESTORA, CZYLI CO WARTO ABY PRZECZYTAŁ KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA / INWESTOR…………………………………..45 

12. INWESTUJESZ NA KREDYT? NA TO ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ! ......................................................................................................... 46 

13. PODSUMOWANIE .......................................................................................................................................................................................... 47 

14. WSPÓŁPRACA…………………………………………………………………………………………………………………………………………..48  

15. HARMONOGRAM ISTOTNYCH SPOTKAŃ I SZKOLEŃ PARTNERÓW .......................................................................................................... 49 

16. GŁÓWNI PARTNERZY ..................................................................................................................................................................................... 50 

 

 

 

 



 

3 | S t r o n a  

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, grudzień 2018 

1. WPROWADZENIE – GRUDZIEŃ 2018 
 

 

Witam Cię bardzo serdecznie!  

  

Koniec roku to niewątpliwie okres analizy dotychczasowych inwestycji, planowania działań 

oraz postanowień na Nowy Rok! Oczywiście lub nawet przede wszystkim to również pora na 

ostateczne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. :-) W tym miejscu ja oraz cały Zespół               

RM Kredyty życzymy Ci, abyś spędził ten czas w rodzinnej, spokojnej, ciepłej atmosferze oraz aby 

Nowy Rok przyniósł wiele sukcesów i pomyślności.  
 

Oprócz życzeń, prezentuję Ci, ostatni w tym roku, raport z rynku kredytów hipotecznych                     

i nieruchomości. W tym wydaniu znajdziesz przegląd sytuacji rynkowej z ostatniego miesiąca, 

artykuł RM Kredyty o całym procesie zakupu nieruchomości za kredyt hipoteczny.  

 

W grudniu zapoznasz się również z tematyką podatków od najmu w 2019 roku, którą przedstawił 

nasz partner – Grzegorz Grabowski. Jak co miesiąc, przytoczymy Ci też szczegóły najlepszych ofert 

pod różnym kątem. Zwróć uwagę na przygotowany przez nas harmonogram interesujących wydarzeń dla inwestorów – 

początek nowego roku wygląda obiecująco pod względem edukacyjnym. Jeżeli zastanawiasz się, gdzie możesz mnie 

spotkać, poniżej prezentuję Ci harmonogram naszych najbliższych wystąpień. Do zobaczenia w Nowym Roku 2019!  

   

 

Zapraszam do lektury! 
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2.  HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 

 
 

            08 - 09 GRU 2018 

WARSZAWA    

 89. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości  

Link do wydarzenia: tutaj  

STYCZEŃ 

WARSZAWA    

 

PODCAST z Grzegorzem Grabowskim (Wynajmistrz.pl) 

 

STYCZEŃ 

WARSZAWA 

 

PODCAST z Moniter.pl  

 

17 – 18 MARZEC 2019 

KRAKÓW   

Praktyczne Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości,  

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

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH 

INFORMACJI 

ZNAJDZIESZ 

NA NASZYM PROFILU 

FACEBOOKOWYM  

FACEBOOK.COM/RMKREDYTY 
 

  
 

 

 

 

 
   

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 

Nowe rozwiązanie „klucz za dług”, czyli przeniesienie własności nieruchomości na bank w zamian za umorzenie 

kredytu, pojawiło się w projekcie nowelizacji Rekomendacji S. Głównym założeniem tego rozwiązania jest odciążenie 

osób, które mają problemy ze spłatą kredytu hipotecznego.  

  

Rozwiązanie „klucz na dług” obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, jest to tam uznawane za normę w sytuacji korzystania                           

z kredytów hipotecznych. W projekcie nowelizacji Rekomendacji S, Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje warunki korzystania z tej 

możliwości, między innymi dla kogo byłaby ona dostępna. Osoby, które mają dochody wyższe od przeciętnego poziomu 

wynagrodzeń w gospodarce albo w regionie zamieszkania oraz których wartość wskaźnika Dtl (ang. Debt to Loan), określającego 

maksymalną wysokość zobowiązań kredytobiorcy w stosunku do zarobków, jest nie wyższa, niż 35% mogą liczyć na rozwiązanie „klucz 

na dług”. Jeden z warunków dotyczy samego udzielania kredytu. Zobowiązanie miałoby być przyznawane tylko tym, którzy w 

momencie zaciągania kredytu są w stanie wpłacić wkład własny w wysokości co najmniej 30% wartości nieruchomości podlegającej 

kredytowaniu1. Dotychczas standardowa kwota wkładu własnego wynosiła 20%.  

Przedstawione warunki wskazują, że możliwość „klucz na dług” będzie rozwiązaniem dość kosztownym. Zastanawiające jest 

również, czy konsumenci o wyższych odchodach, będą zainteresowani produktem, który pozwoli na szybsze uwolnienie się od 

kredytu, jednak całkowity koszt będzie o wiele wyższy, niż standardowe kredyty hipoteczne – komentuje Ronald Szczepankiewicz, 

współwłaściciel RM Kredyty. 

Formuła „klucz za dług” jest narażona na ryzyko zmiany stóp procentowych oraz zmian wartości nieruchomości. Te zdarzenia 

przypominają bańkę cenową na rynku nieruchomości przy okazji zaciągania kredytów frankowych. Problem rosnących wartości 

zadłużeń w stosunku do cen nieruchomości był Nam wówczas dobrze znany. Nie ma powodów, aby myśleć, że ten problem szybko 

nadejdzie, warto jednak pamiętać, że kredyty złotówkowe udzielane są obecnie przy rekordowo niskich stopach procentowych - 

                                                 
1 https://www.zadluzenia.com/kredyty-klucz-za-dlug/ 
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co może się zmienić2. Raty kredytów mogą zostać podwyższone a ceny nieruchomości nie będą wiecznie wysokie. KNF zaleca 

bankom wyznaczenie wartości nieruchomości w sposób niezwykle staranny. Marża kredytów powinna być adekwatna do 

podwyższonego ryzyka. W tym przypadku, koszt możliwości „klucz za dług” jest bardzo wysoki.  

 

Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 

 

 Odpłatności za przejęte grunty. W najnowszej nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadzono zapis 

pozwalający zapłacić za przejęte grunty. Należność ma wynosić 90 procent ceny rynkowej przekazanych gruntów. Sama 

ustawa o KZN weszła w życie we wrześniu 2017 roku. Przepisy w niej zawarte zostały przygotowane w ówczesnym Ministerstwie 

Infrastruktury i Budownictwa. Krajowy Zasób Nieruchomości miał za zadanie pełnić rolę państwowego banku gruntów, na 

których pojawiłyby się mieszkania w ramach programu Mieszkanie na plus. W rzeczywistości, z wieloma rozwiązaniami pojawił 

się problem, na przykład z przekazywaniem za darmo gruntów do KZN. Z tego też względu, w nowelizacji ustawy 

zaproponowano odpłatność za grunty w postaci 90 procent ceny rynkowej przekazywanych gruntów, 10 procent z tego trafi 

do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Są również wprowadzone zapisy, które pozwolą wydać uproszczone zaświadczenie           

o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność – ma to na celu rozwiązać problem ze sprzedażą mieszkań po                    

1 stycznia 2019 roku. 
 

 Użytkowanie wieczyste: Samorząd nie postawi dewelopera pod ścianą. Stawka za użytkowanie wieczyste gruntów 

przeznaczonych na cele przemysłowe, a finalnie wykorzystywanych pod mieszkaniówkę, wyniesie nie więcej niż wartość 

podwójnej opłaty rocznej3. Jest to próba Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ugaszenia sporów między deweloperami                           

a władzami miast o rekompensatę finansową w związku z przekwalifikowaniem charakteru nieruchomości. Jeżeli inwestor 

dostał już pozwolenie na budowę bloku, to obecnie musi wystąpić o zmianę pierwotnego celu użytkowania wieczystego. 

Związane to jest ze zmianą stawki z 3 do 1 procenta. Niekiedy, miasta żądają wtedy rekompensaty od dewelopera z tytułu 

obniżenia opłat rocznych. Jeżeli deweloper nie zgadza się na warunki, to postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę 

może być zawieszone. „Skoro wartość gruntu rośnie, mamy prawo domagać się renegocjacji” – twierdzą władze miast4. 

                                                 
2 https://forsal.pl/artykuly/1355606,klucz-za-dlug-na-czym-polega-umorzenie-kredytu-przeniesienie-wlasnosci-nieruchomosci.html 
3 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1370120,przezanczenie-gruntow-na-cele-mieszkaniowe-a-uzytkowanie-wieczyste.html 
4 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci 
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 Mieszkanie plus – czy program da się jeszcze uratować? Mieszkanie plus zostało bardzo negatywnie ocenione przez ekspertów 

związanych z partią rządzącą. Celem programu było zapewnienie 100 tysięcy mieszkań dla rodzin, których nie stać na zakup 

własnej nieruchomości. Od inauguracji w czerwcu 2016 roku, podczas realizacji programy popełniono liczne błędy. Zmiany 

koncepcji, złe przygotowania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa spowodowały, że pierwsze dwa lata funkcjonowania 

należy uznać za stracone – informuje „Rzeczpospolita”. Zdaniem ekspertów jest szansa na uratowanie programu jednak 

wszystko zależy od Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Jedynym sposobem jest jak najszybsze uchwalenie dwóch ustaw 

– nowelizacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. 
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5. GRUDZIEŃ 2018. ARTYKUŁ PARTNERA – GRZEGORZ GRABOWSKI – 

PODATKI OD NAJMU W 2019 ROKU 
 

Dla czytelników tego raportu, czyli osób inwestujących w mieszkania na wynajem, kwestie podatkowe są szczególnie istotne. 

Mogą znacząco wpłynąć na rentowność inwestycji w nieruchomości. A przełom roku z kolei jest dobrym momentem na to, żeby 

przyjrzeć się swojej sytuacji podatkowej i zaplanować ją na kolejny rok, biorąc pod uwagę zmiany planowane przez naszego 

ustawodawcę na przyszły rok. W tym artykule opiszę, na co, przede wszystkim, warto zwrócić uwagę. 

 

Osiągasz przychody z najmu? Zapewne zdajesz sobie sprawę, że nasze Państwo nie przepuści takiej okazji i Twoje przychody 

opodatkuje. Niestety, nie masz wyjścia i musisz rozliczyć się z fiskusem. Powstaje więc pytanie, w jaki sposób to zrobić? 

Pierwsza Twoja decyzja dotyczy tego, czy będziesz rozliczać najem: 

 jako najem prywatny (czyli jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawa), 

 czy w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. 

Najem prywatny można rozliczać według skali podatkowej (w 2019 roku 18% i 32% od dochodu), czyli na tzw. zasadach ogólnych 

oraz ryczałtem (w 2019 roku 8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł). W przypadku działalności 

gospodarczej, główne formy rozliczenia to podatek według skali podatkowej (w 2019 roku 18% i 32% od dochodu) oraz podatek 

liniowy (w 2019 roku 19% od dochodu).  
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Generalnie to podatnik (czyli Ty) sam decyduje o formie rozliczenia podatku od wynajmu. Istnieją jednak pewne ograniczenia                       

i konsekwencje, które należy wziąć pod uwagę. 

Na przykład istotne jest, czy chcemy rozliczać się samodzielnie, czy wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. Jeśli rozliczasz się na 

zasadzie podatku liniowego w ramach działalności gospodarczej, nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem. 

Jeśli posiadasz/wynajmujesz więcej mieszkań, dochodzi również ograniczenie, że Twój najem może spełniać przesłanki uznania go 

za działalność gospodarczą – wtedy możesz nie mieć wyjścia i czeka Cię rejestracja działalności. Niestety, nadal nie ma jasnych 

kryteriów np. ilościowych lub przychodowych pozwalających ocenić, kiedy Twój najem „staje się” działalnością. Najczęstszą 

odpowiedzią fiskusa na pytanie o te kryteria jest, że „każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej oceny”. 

Wobec powyższego, wybierając formę opodatkowania Twojego najmu trzeba wziąć pod uwagę zarówno kwestie miękkie np. 

formalności, konieczny nakład pracy na rozliczanie, podejście fiskusa do definicji działalności gospodarczej jak i twarde liczby, czyli 

przede wszystkim wysokość podatku do zapłacenia. Pisząc artykuł dla raportu z rynku kredytów hipotecznym nie mogę też nie 

wspomnieć o tym, że bardzo dużo wpływ mają także nasze plany dotyczące kolejnych kredytów, bowiem budowa zdolności 

kredytowej często wymaga innej strategii podatkowej. 

Porównanie różnych form rozliczania i wybór tej właściwej 

Rozliczanie poprzez najem prywatny (wg skali podatkowej lub ryczałtem) nie wymaga zbyt wielu formalności na początku, natomiast 

rozliczanie najmu w ramach działalności gospodarczej wymaga zarejestrowania tej działalności (co z reguły zajmuje do kilku dni               

i można to zrobić przez Internet lub w urzędzie).  

Rozliczanie najmu prywatnego wg skali podatkowej oraz rozliczanie w ramach działalności gospodarczej wymaga ewidencji 

wszystkich przychodów i kosztów, a także gromadzenia wszystkich związanych z nimi dokumentów. W przypadku rozliczania najmu 

prywatnego ryczałtem, ilość formalności jest ograniczona, bo wymaga ewentualnie ewidencji przychodów. Ryczałtowy sposób 

rozliczania podatku od najmu jest też najprostszy „rachunkowo” – po prostu oblicza się i płaci co miesiąc podatek w wysokości 8,5% 

przychodu do 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł. 

Wszystkie sposoby wymagają natomiast wykonania rozliczenia rocznego – każdy z nich innego, ale nakład pracy w każdym 

przypadku będzie podobny.  
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Od września 2017 r. w przypadku najmu prywatnego możemy podpisać umowę najmu okazjonalnego, a w przypadku prowadzenia 

najmu w ramach działalności gospodarczej mamy możliwość podpisania umowy najmu instytucjonalnego (wcześniej najem 

okazjonalny był dozwolony niezależnie od tego, czy robiliśmy najem prywatny czy też osobą wynajmującą była osoba prowadząca 

działalność gospodarczą lub osoba prawna).  

Działalność gospodarcza także rodzi obowiązek odprowadzania składek do ZUS. 

Jeśli odpuścimy budowę zdolności kredytowej, podstawowym kryterium wyboru formy rozliczania najmu będzie wysokość podatku 

do zapłacenia.  

A jak oszacować i porównać wysokość podatku do zapłacenia? Spójrzmy na przychody oraz koszty naszego najmu z poprzedniego 

roku (tego, który właśnie się kończy) i spróbujmy oszacować, jakie będziemy mieli przychody i koszty w kolejnym roku. Należy też 

uwzględnić nasze plany inwestycyjne np. zakup kolejnego mieszkania oraz inne zmiany, które mogą nastąpić np. podwyżkę czynszu 

dla najemców, którą planujemy. Następnie oszacujmy podatek do zapłacenia w przypadku każdej formy rozliczenia i wybierzmy tę, 

która daje najniższy. 

Każdy przypadek jest inny i dla każdego przypadku można to po prostu dość sprawnie policzyć, najlepiej w Excelu – napisz do mnie 

na wynajmistrz@wynajmistrz.pl, jeśli chcesz otrzymać pliki z przykładowymi kalkulacjami pomagającymi podjąć decyzję. Przykład 

takiej kalkulacji wraz z opisem jest też w mojej książce „Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny. 

Edycja 2019.”, którą dostępna jest na stronie http://podatekodwynajmu.pl/. 

Niezależnie od kalkulacji, można jednak wskazać pewne generalne zasady. Gdy występują wysokie koszty np. wysoka amortyzacja, 

odsetki od kredytu, najczęściej bardziej opłacalne jest rozliczanie się według skali podatkowej. Gdy tych kosztów nie ma (mieszkanie 

jest spłacone, ma niską wartość początkową i/lub stawkę amortyzacji), ryczałt najczęściej daje niższy podatek. Rozliczanie ryczałtem 

ma też inną cechę – jest najprostszą metodą opodatkowania najmu. 

Opodatkowanie najmu jednego czy dwóch mieszkań poprzez specjalnie do tego zarejestrowaną działalność gospodarczą rzadko 

ma sens ze względu na występujące dodatkowo koszty prowadzenia tej działalności oraz większą ilość wymaganej pracy                                 

i formalności. 

Wynajem rozliczany jest często w ramach działalności gospodarczej, gdy wynajmujący tak czy inaczej musi tę działalność 

zarejestrować albo już prowadzi własną firmę (choć w mojej opinii również wtedy trzeba decyzję o wciągnięciu najmu do działalności 

dobrze rozważyć). Jedna z sytuacji, gdy warto pomyśleć o wciągnięciu wynajmu do działalności to, gdy najem generuje tarczę 

http://podatekodwynajmu.pl/
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podatkową (księgową stratę spowodowaną wysoką amortyzacją i kosztami odsetek) i chcemy ją wykorzystać do obniżenia 

dochodu generowanego przez inne aktywności w ramach tej działalności.  

Jak poinformować US o wyborze formy opodatkowania najmu? 

W przypadku, gdy zdecydujesz się na rozliczanie najmu w ramach działalności gospodarczej, należy taką działalność zarejestrować. 

Nie będę wchodził w szczegóły procesu rejestracji działalności, gdyż jest to temat bardzo szeroko opisany w Internecie.  

Jeśli zdecydujesz się na jedną z form opodatkowania najmu prywatnego, należy dokonać formalnego wyboru formy 

opodatkowania. 

O ile do 2018 r. wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania dokonywało się poprzez złożenie oświadczenia do naczelnika                     

US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, to w 2019 r. weszła w życie zmiana art. 9 ust. 4 Ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym. Od 2019 r. obowiązuje więc zasada, że w przypadku osiągania przychodów z najmu „za równoznaczne z dokonaniem 

wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku 

podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął 

w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2” (czyli zeznanie roczne składane do 31 stycznia 

następnego roku na formularzu PIT-28). 

Skoro wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania najmu prywatnego na dany roku podatkowy dokonuje się poprzez pierwszą            

w roku podatkowym wpłatę ryczałtu, to terminy na ten wybór są następujące: 

 do 20 lutego, jeśli pierwszy przychód osiągnęliśmy w styczniu, 

 i potem analogicznie, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód    

z tytułu najmu (jeśli rozpoczynamy wynajem w kolejnych miesiącach), albo  

 do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód pojawił się w grudniu.  

Jeśli termin przypadnie w dzień wolny, przesuwa się on na najbliższy dzień roboczy. Przykładowo, 20 kwietnia 2019 r. to sobota, tak 

więc termin na wybór to 22 kwietnia 2019 r. 

Jeśli nie dokonamy wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania najmu, automatycznie rozliczamy się według skali podatkowej. 

Oznacza to, że wynajmujący dopiero zaczynający rozliczać najem, którzy wybrali rozliczanie według skali podatkowej, nie muszą 

w jakikolwiek sposób powiadamiać o tym urzędu skarbowego. 
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Przypominam, że wybór formy opodatkowania dotyczy wszystkich wynajmowanych lokali i wszystkich umów danego podatnika – 

w większości przypadków nie można rozdzielić swoich nieruchomości i stosować różne formy do każdego z nich 

Rozliczanie najmu współwłasności przez jednego z małżonków 

Dochody/przychody z najmu nieruchomości, która stanowi współwłasność małżeńską, powinny być opodatkowane przez każdego 

z małżonków osobno (art. 8 ust. 1 i 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 5 i 6 Ustawy                                            

o zryczałtowanym podatku dochodowym). Należy się do tego stosować zarówno przy wpłacie zaliczek, jak i w rozliczeniu rocznym.  

Istnieje jednak możliwość, żeby całość dochodów/przychodów z najmu wspólnej własności wykazywał jeden z małżonków, pod 

warunkiem, że: 

 między małżonkami jest wspólnota majątkowa, 

 małżonkowie złożą w odpowiednim terminie w US odpowiednie oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu/przychodu 

przez jednego z małżonków (art. 8 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 6 Ustawy                        

o zryczałtowanym podatku dochodowym). 

Wydaje się, że o ile spełniamy warunki rozliczania podatku od najmu przez jednego z małżonków, warto skorzystać z tej możliwości. 

Oznacza to oszczędność czasu, a także wydaje się prostsze – nie trzeba każdego przychodu i kosztu związanego z najmem wspólnej 

nieruchomości dzielić na dwóch małżonków i rozliczać każdego z nich oddzielnie. 

Opisana wyżej możliwość rozliczania przez jednego z małżonków dotyczy wyłącznie wspólnego majątku. W przypadku majątku 

odrębnego jego właściciel (jeden z małżonków) musi samodzielnie rozliczyć przychody/dochody z najmu tego majątku.  

Podkreślam też, że powyższa możliwość dotyczy wyłącznie małżonków, między którymi istnieje wspólnota majątkowa. 

W przypadku gdy rozliczamy się ryczałtem, oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodu z najmu przez jednego                   

z małżonków, podpisane przez obojga małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi US do 20 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, 

jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego (art. 12 ust. 7 Ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym). Przed 2019 r. termin na złożenie ww. oświadczenia było nieco inaczej określony (do 20 stycznia lub w terminie 

pierwszej wpłaty na ryczałt, gdy zaczynaliśmy najem w trakcie roku podatkowego). 
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Od 2019 r. pojawiła się także możliwość podpisania ww. oświadczenia przez jednego z małżonków. W art. 12 Ustawy                                             

o zryczałtowanym podatku dochodowym dodano ust. 8c, który mówi, że podpisanie oświadczenia […] przez jednego z małżonków 

traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia 

[…] w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

Jeśli rozliczamy się według skali podatkowej, oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodu/dochodu z najmu przez 

jednego z małżonków, podpisane przez obojga małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi US najpóźniej do 20 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności (art. 

8 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Od 2019 r. pojawiła się także możliwość podpisania ww. oświadczenia przez jednego z małżonków. W art. 8 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych dodano ust. 8, który mówi, że podpisanie oświadczenia […] przez jednego z małżonków traktuje 

się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia […]                   

w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

Od 2015 r. oświadczenie o wyborze rozliczania najmu przez jednego z małżonków dotyczy również lat następnych (czyli nie trzeba, 

jeśli chcemy w kolejnym roku podatkowym rozliczać się podobnie, składać oświadczenia ponownie).  

Rozliczanie miesięczne czy kwartalne? 

Gdy będziemy rozliczać najem w ramach działalności, podatek dochodowy w takiej działalności może być rozliczany miesięcznie 

lub kwartalnie. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb sposobem właściwym dla działalności np. poprzez stronę ceidg.gov.pl. 

Gdy rozliczamy najem prywatny według skali podatkowej, rozliczamy podatek dochodowy wyłącznie w trybie miesięcznym. 

W przypadku, gdy zdecydujemy się opłacać podatek od najmu prywatnego ryczałtem, mamy możliwość wyboru trybu opłacania 

podatku – między trybem miesięcznym a kwartalnym (art. 21 ust. 1 i 1a Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). 

Rozliczanie kwartalne może jednak wykorzystać jedynie podatnik, który rozpoczął prowadzenie działalności oraz podatnik, którego 

przychody osiągnięte w poprzednim roku nie przekroczyły 25 000 euro (art. 21 ust. 1b Ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym). Według kursu euro z 1 października 2018 r. w 2019 r. kwartalnie mogą rozliczać się osoby, których przychody w 2018 

roku nie przekroczyły 106 987,5 zł. 

Warto wiedzieć, że w przypadku osiągania przychodów z tego samego źródła przez małżeństwo, powyższy limit 25 000 euro przypada 

dla każdego z nich z osobna. 
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Kolejnym warunkiem rozliczania ryczałtu w trybie kwartalnym jest poinformowanie o tym fiskusa w zeznaniu, składanym za rok 

podatkowy, w którym stosowaliśmy kwartalny sposób opłacania ryczałtu (art. 21 ust. 1c Ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym).  

Warto wiedzieć, że przed 2019 r. wybór kwartalnego rozliczenia ryczałtu był dokonywany poprzez złożenie oświadczenia do 

naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.  

Sugeruję, żeby, jeśli zdecydowaliśmy się rozliczać ryczałtem i spełniamy warunki umożliwiające kwartalne rozliczanie, z takiego trybu 

rozliczania skorzystać. Oznacza to, że zamiast 12 rozliczeń w roku, będziemy musieli zrobić tylko 4 – oznacza to oszczędność czasu,         

a także pieniędzy, ponieważ kwoty należnego podatku będą dłużej leżeć na naszym koncie (mam nadzieję, że oprocentowanym). 

Kasa fiskalna i najem w 2019 roku 

Zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy o VAT, jeśli wynajmujesz mieszkanie bądź mieszkania na rzecz osób fizycznych (a większość rynku 

wynajmu to właśnie ten przypadek), masz obowiązek posiadać kasę fiskalną i rejestrować na niej swoje przychody z najmu. 

Podkreślam, że obowiązek ten nie jest zależny od tego, czy prowadzimy zarejestrowaną działalność gospodarczą, ani od tego,                 

w jaki sposób rozliczamy podatek od wynajmu, czy też od tego, czy mamy status czynnego podatnika VAT. 

Istnieją jednak legalne sposoby na uniknięcie tego przykrego obowiązku. 

Te sposoby, czyli zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w 2018 r. były określone przez 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 

zastosowaniu kas rejestrujących. W momencie pisania tego artykułu został udostępniony projekt podobnego rozporządzenia,                 

ale określającego zwolnienia na 2019 rok oraz 2 kolejne lata (2020 oraz 2021).  

Właściciele wynajmowanych mieszkań mogą uniknąć obowiązku posiadania kasy fiskalnej na podstawie jednego z trzech zwolnień. 
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Jeśli z wynajmu oraz innego obrotu dla osób fizycznych osiągamy nie więcej niż 20 000 zł rocznie, nie musimy martwić się kasą fiskalną. 

Jeśli zaś zaczęliśmy prowadzenie wynajmu w trakcie poprzedniego roku podatkowego, to limit ten zmniejsza się proporcjonalnie do 

okresu wykonywania tych czynności. Przed obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej uchroni nas też wystawianie faktur. 

Kasa nie powinna też być problemem, jeśli zadbamy o to, żeby najemca zawsze wpłacał czynsz na konto, prawidłowo opisując 

przelew (tak, żeby z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, „jakiej konkretnie czynności 

dotyczyła”). Przypominam, że wystarczy spełnić jeden z wymienionych wyżej warunków, żeby uniknąć obowiązku rejestrowania 

obrotu z wynajmu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy 

fiskalnej. Wydaje mi się, że wiele osób wynajmujących mieszkania spełnia co najmniej jeden z powyższych warunków, nawet o tym 

nie wiedząc.  

Powyższy artykuł bardzo skrótowo opisuje rozliczanie podatków od najmu i kluczowe zmiany przepisów w 2019 roku. Więcej informacji 

znajdziesz w mojej książce "Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny. Edycja 2017.”, dostępnej na 

stronie: http://podatekodwynajmu.pl/ 

 

 

 

Grzegorz Grabowski  wynajmistrz@wynajmistrz.pl – niektórzy twierdzą, że jest ekspertem w obszarze 

rozliczeń z najemcami i rozliczeń podatku od najmu. On twierdzi, że jeszcze cały czas się tego uczy. 

Jest autorem bloga www.wynajmistrz.pl, za pośrednictwem, którego pomaga czytelnikom w 

problemach związanych z rozliczaniem wynajmu. Wraz ze wspólnikiem, Markiem Golcem, prowadzi 

biuro rachunkowe wyspecjalizowane w rozliczaniu osób i podmiotów zajmujących się 

nieruchomościami: wynajmem, podnajmem, handlem i usługami zakwaterowania 

(www.wynajmistrz.pl/biuro). Przeprowadził też wiele szkoleń i wykładów na temat opodatkowania 

najmu, podnajmu i handlu mieszkaniami. Członek założyciel i członek Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik", ekspert Stowarzyszenia od 

rozliczeń podatku od najmu i rozliczeń z najemcami. 

  

http://podatekodwynajmu.pl/
mailto:wynajmistrz@wynajmistrz.pl
http://www.wynajmistrz.pl/
http://www.wynajmistrz.pl/biuro
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6. GRUDZIEŃ 2018. ARTYKUŁ RM KREDYTY.PL – PROCES ZAKUPU 

NIERUCHOMOŚCI ZA KREDYT HIPOTECZNY  

Proces zakupu nieruchomości możemy podzielić na kilka typów w zależności od stanu zaawansowania budowy nieruchomości. 

Zakupu można dokonać na rynku pierwotnym (nieruchomość w budowie lub dopiero co wybudowana) i na rynku wtórnym. Poniżej 

przedstawimy wszystkie etapy, które należy przejść, aby zakupić nieruchomość za kredyt hipoteczny 

Sprawdzenie zdolności kredytowej.  

Zanim popędzisz do banków w celu złożenia wniosków kredytowych, dowiedz się, jaka ̨ masz zdolność kredytową. Tylko nieliczni mogą 

sobie pozwolić na stwierdzenie, że na pewno ją mają. Zanim zaczniesz realizować plan zakupu nieruchomości, musisz ją znać. 

Niekiedy ludzie na pierwszym miejscu stawiają znalezienie mieszkania. Jednak bez dostatecznej wiedzy o swojej zdolności kredytowej 

nietrudno o błąd w postaci wybrania nieruchomości o cenie przekraczającej własne możliwości finansowe. W tej kwestii nie powinno 

się sugerować opinią tylko jednego banku. Aby nie marnować czasu na poznawanie szerokich ofert poszczególnych banków – 

skontaktuj się z zaufanym ekspertem, który określi, jak wygląda Twoja zdolność kredytowa nawet w kilkunastu bankach.  

Szukanie nieruchomości. 

Poszukiwanie nieruchomości to temat rzeka. Zanim zaczniesz, odpowiedz sobie na pytanie, jakiej nieruchomości poszukujesz.                 

Gdy wiesz już, co jest Twoim celem, znalezienie odpowiedniej będzie o wiele prostsze. Do najpopularniejszych miejsc, gdzie można 

poszukiwać mieszkania, należą:  

 Licytacje – świetne miejsce na znalezienie nieruchomości poniżej jej wartości rynkowej. Lokal trafia na aukcję, a ten, kto daje 

najwyższą cenę – wygrywa. Co ciekawe, a o czym wiedzą nieliczni, możemy kupić takie nieruchomości za kredyt hipoteczny.  

 Portale internetowe - idealnie sprawdza się jako wyszukiwarka nieruchomości. Dzięki możliwości szczegółowego wyszukiwania 

można bardzo precyzyjnie wskazać, czego konkretnie poszukujemy. Ta możliwość oszczędza wiele cennego czasu, który                

w przeciwnym razie trzeba by było spędzić na przeszukiwaniu wszystkich ofert w celu znalezienia kilku konkretnych. 
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 Pośrednictwo nieruchomości – ich misją powinno być skontaktowanie zbywcy z nabywcą, zajęcie się wszystkimi 

formalnościami oraz uproszczenie procesu do minimum 

Umowa przedwstępna lub deweloperska. 

Gdy decyzja o wyborze mieszkania jest już podjęta, następnym działaniem jest podpisanie umowy deweloperskiej lub przedwstępnej 

– w zależności czy jest to rynek pierwotny czy wtórny. W tym kroku, warto skontaktować się z ekspertem, który zasugeruje jakie terminy 

i zapisy powinny znaleźć się w dokumencie pod kątem kredytu. Jest to bardzo ważne, z uwagi na zmieszczenie się w czasie                               

z uzyskaniem decyzji oraz stworzeniem umowy chroniącej interesy oby stron.  

Złożenie wniosków kredytowych i decyzja. 

Po zawarciu umów, przychodzi czas na spotkanie z ekspertem w celu złożenia wniosków kredytowych. W sytuacji współpracy                           

z doradcą finansowym, od razu składa się je do kilku banków, aby zminimalizować ryzyko sytuacji, gdy w wybranym banku nie było 

możliwe zaciągnięcie kredytu. W tym kroku, należy dostarczyć ekspertowi również dokumenty dochodowe, Księgę Przychodów                       

i Rozchodów (KPiR), załączniki na drukach bankowych i inne. Wydanie przez bank pozytywnej decyzji kredytowej oznacza zgodę na 

udzielenie danej osobie kredytu. Od tego momentu masz zazwyczaj czas 1 – 3 miesiące na podjęcie decyzji, na który bank się 

decydujesz i podpisanie umowy kredytowej.  Często w decyzji kredytowej zawarte są dodatkowe warunki do spełnienia przed 

podpisaniem umowy kredytowej. Są to zazwyczaj uzupełnienia dokumentów, wyjaśnienie przez doradcę wzmianek w księdze 

wieczystej, które się w między czasie pojawiły i inne warunki. Po ich spełnieniu, bank przygotowuje umowę kredytową. 

 

Umowa przeniesienia własności.  

Po podpisaniu umowy kredytowej, należy spełnić jeszcze warunki do uruchomienia kredytu. W przypadku rynku pierwotnego – 

uruchomienie kredytu następuje najczęściej w transzach.  Inaczej sprawa wygląda na rynku wtórnym – tutaj kredyt jest uruchamiany 

po przeniesieniu własności nieruchomości. Przekazanie kluczy do lokalu na rynku pierwotnym odbywa się zazwyczaj po wpłacie całej 

kwoty za mieszkanie, ale jeszcze przed aktem notarialnym.  

Na rynku wtórnym zaś, protokół strony spisują po akcie notarialnym i zapłacie za mieszkanie. Zaufany ekspert poinformuje Cię jakie 

są warunki banku po uruchomieniu kredytu na przykład utrzymanie umowy ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie 

kredytowania, dostarczenie aktu notarialnego do banku (dla rynku pierwotnego), dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej i 
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inne czynności. W ciągu minimalnie 15 dni od daty uruchomienia będzie wymagana pierwsza rata. W sytuacji, kredytu w transzach 

– początkowe raty będą wyłącznie ratami odsetkowymi od już uruchomionej kwoty kapitału.  

 

Zakup nieruchomości za kredyt hipoteczny to proces wymagający dokładnej analizy i przygotowania. Mały błąd może wiele 

kosztować i opóźnić uruchomienie kredytu czy nawet mieć wpływ na negatywną decyzję banku. Warto się do tego procesu 

odpowiednio przygotować i korzystać z usług zaufanego eksperta, którego zadaniem będzie ułatwienie całej procedury.  
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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 grudniu 2018. W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy 

oferty następujących banków: 

 mBank – kolejna odsłona oferty promocyjnej banku („Zima z hipoteką”, obowiązuje do 08.01.2019) 

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 

LTV 90%   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 

LTV 90%   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 crosssellem. Wariant I (z kartą debetową z miesięcznymi 

obrotami w wysokości 500 zł) daje on co prawda 

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% - 
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mBank 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV 90%  
 

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, 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 – „Zima z hipoteką” obowiązuje 

do 08.01.2019. 
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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: 0,70%  

 
- 

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% 

- 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

Częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita 

spłata 2% przez pierwsze 3 lata, 

 następnie bez opłat 
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RAIFFEISEN POLBANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV 90%  
 

 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu  

własnego 
 

 
 

brak ograniczeń LTV w przypadku 3 i kolejnych kredytów 

hipotecznych 
 

 
 

ZDANIEM EKSPERTA 

Bank z dobrze liczoną zdolnością z działalności, brakiem 

ograniczeń LTV przy 3cim i kolejnym kredycie hipotecznym 

oraz całkiem dobrymi warunkami cenowymi. 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). 

Zwracamy uwagę na bardzo szybki proces kredytowy.                      

Z naszych doświadczeń wynika, że w ostatnich tygodniach 

czas wydania pełnej decyzji kredytowej (dla kompletnych 

wniosków) to 4 dni robocze. 

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: od listopada 2018 roku bank zrezygnował                                

z ograniczania maksymalnego poziomu LTV dla trzeciego                

i kolejnych kredytu hipotecznego (było max 60%). 
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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 KRED. Max. 30 lat, do 75 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 

- 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 

LTV 90%   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 
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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) 

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

ze statusem VIP lub pracowników finansowych) 

 

Status VIP - jeden z wnioskodawców ma dochody na poziomie 

10 000 zł netto lub posiada w banku depozyt na min. 100 tys. zł 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

Wcześniejsza spłata do 50% kapitału jednorazowo 

bez opłat w ciągu pierwszych 3 lat, później bez opłat 

Przekroczenie 50% lub druga nadpłata w okresie3 lat powoduje, 

że bank pobiera opłatę 1% z tytułu nadpłaty 
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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 

kosztami początkowym związanymi z udzieleniem kredytu 

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

Uwaga: Aktualna promocja obowiązuje do 31.12.2018. 
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o 

wycenę sporządzaną przez bank, lub operat 

dostarczony przez klienta. 

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 

- 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

Pobierana przez pierwsze 3 lata. Po 3 latach nadpłaty i spłata 

częściowa są bezpłatne. 
- 
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ALIOR BANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV 90%   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. 

 

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 
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UNWW 

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego podnosi 

marżę o 0,2% (liczone od ceny transakcyjnej, przez 

cały okres kredytowania) 

w przypadku kredytów walutowych liczone od 70% LTV 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

W większości przypadków klient otrzymuje 

„promocję Megahipoteka z Ubezpieczeniem na 

życie TU Europa”. Koszt tego ubezpieczenia to               

5 (słownie pięć (sic!) % od kwoty kredytu (a realnie 

sporo powyżej 5%, ponieważ płacisz ubezpieczenie 

od ubezpieczenia 

W sytuacji, gdy o kredyt ubiega się tylko jeden kredytobiorca, 

gdy występuje duża dysproporcja dochodów kredytobiorców lub 

gdy klient otrzyma negatywną ocenę scoringową bank żąda 

wykupienia ubezpieczenia na życie 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 30 lat, do 80 roku życia - 

PROWIZJA Od 1,00% do 5,00% - 

CROSS-SELL Wymagany ROR – bezpłatny - 

MARŻA 

Ustalana jest na podstawie oceny scoringowej 

klienta, przy LTV 90% i ofercie z ubezpieczeniem na 

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

Marża na LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu = 3,50%! 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

Pobierana przez pierwsze 3 lata. jej wysokość to 

mniejsza z kwot: 

3 % od nadpłacanej kwoty kredytu lub wysokość 

odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed 

terminem części kredytu. 

Po 3 latach nadpłaty i spłata częściowa są 

bezpłatne. 

- 
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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   LTV 80% 

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%.  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.
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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) 

RAIFFEISEN – od 4 do 8 dni roboczych na decyzję 

ostateczną, bardzo dużo zależy od kompletności wniosku 

kredytowego 

MILLENNIUM – szybki proces do mementu wydania 

decyzji nawet 7 dni roboczych, później zwalnia.  

mBank – około 3 tygodni na decyzję ostateczną, ostatnio 

zauważamy skrócenie okresu. 

PKO BP – do 4 tygodni. Bardzo dużo zależy od tego, gdzie 

składamy wniosek kredytowy. Często bywa tak, że im większy 

i bardziej znany oddział, tym dłużej czekamy. 
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SANTANDER (dawne BZ WBK) – decyzja wstępna przy 

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

decyzji ostatecznej około 3-4 tygodni  

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 
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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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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 

BIK – Biuro Informacji Kredytowej. Instytucja utworzona w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 

ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce i jest głównym 

źródłem informacji kredytowej i gospodarczej. Gromadzi i udostępniania informacje o tym, jak uczestnicy rynku - osoby fizyczne oraz 

podmioty gospodarcze, realizuą swoje zobowiązania kredytowe i finansowe. Posiada zbiór danych o klientach indywidualnych 

i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek poza bankowych. Posiada w swojej bazie informacje o 140,1 mln rachunków 

należących do 24 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,1 mln firm i innych podmiotów, z których 

czynne zobowiązania kredytowe ma 760 tys. podmiotów5. 

Ubiegając się o kredyt, każdy bank i instytucja finansowa przed podjęciem decyzji sprawdza profil swojego przyszłego dłużnika 

w bazie BIK. Dzięki zebranym danym możliwe jest pobranie raportu dotyczącego jego wiarygodności kredytowej. Jakie zobowiązania 

obejmuje raport BIK? 

 Kredyty na zakup towarów, usług i papierów wartościowych; 

 Kredyty niecelowe i studenckie; 

 Kredyty mieszkaniowe, pracownicze i odnawialne; 

 Karty detaliczne; 

 Karty kredytowe i debetowe; 

 Limity debetowe na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym; 

 Kredyty poręczone. 

BIK gromadzi dane na temat instytucji, w której zostało zaciągnięte zadłużenie. Obejmuje także informację o tym jaka kwota została 

pożyczona, a jaka spłacona. Ważne są tutaj terminowe spłaty rat, opóźnienia większe niż 30 dni mogą doprowadzić do znacznego 

obniżenia wiarygodności kredytowej. Na podstawie raportu BIK banki i instytucje pożyczkowe podejmują decyzję na temat 

ostatecznej decyzji udzielenia kredytu/pożyczki. Przykładowy raport, lub opcja wykupienia konta, aby móc kontrolować swoje 

raporty dostępna jest na stronie https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/raport-bik. 

                                                 
5 https://www.bik.pl/o-nas 

https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/raport-bik
https://www.bik.pl/o-nas
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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” 



 

46 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, grudzień 2018 

11. INWESTUJESZ NA KREDYT? NA TO ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ! 
 

Jeśli w dalszym ciągu nie czytałeś mojej 

książki „Tajna broń kredytobiorcy” to zachęcam 

Cię do skorzystania ze specjalnego kuponu 

rabatowego dla czytelników raportu. Chcąc 

uzyskać rabat na zakup papierowej wersji 

książki w wysokości 15% należy przy zakupie 

podać kod rabatowy - „raport”.  

Pod TYM linkiem możesz zapoznać się                    

z darmowym fragmentem mojej książki  Jeśli 

chcesz sfinansować zakup nieruchomości na 

kredyt i maksymalnie oszczędzić na tym 

procesie, to zdecydowanie pozycja dla Ciebie 

- dowiesz się z niej jak zwiększać swoje 

możliwości kredytowe, zmniejszać prowizje 

bankowe, a także jak kupować nieruchomości 

na cele inwestycyjne!  

Życzę przyjemnej lektury! :-) 

 

www.TAJNABROŃKREDYTOBIORCY.pl 

 

http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/img/products/tajna-bron-kredytobiorcy-fragment.pdf
http://www.tajnabrońkredytobiorcy.pl/
http://WWW.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.PL
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12. PODSUMOWANIE 
 

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości 

za kredyt lub wzięciem kredytu pod nieruchomość, 

refinansowaniem, konsolidacją kredytów  

pod nieruchomość, ale nie wiesz: 

 

 Czy masz zdolność kredytową, 

 Jaka będzie rata,  

 Jak skredytować daną nieruchomość, 

 Jak się za to zabrać, 

 Nie masz czasu na chodzenie bo bankach, 

 Szukasz osoby, która załatwi kredyt za Ciebie, 

 

lub masz inne pytania, pisz / dzwoń, chętnie pomożemy!  

Nasz Zespół składa się z najlepszych pośredników 

finansowych w Polsce. 

 

RM KREDYTY kredyty dla Investorów 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

            08 - 09 GRU 2018 

MATEUSZ BREJTA   
 

  

20. edycja szkolenia z podnajmu „Jak w ciągu roku osiągnąć minimum 6.000 zł dochodu 

miesięcznie”, Warszawa 

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

 

19 – 20 STY 2019 

MIESZKANICZNIK 
 

 

Szkolenie „Najem krótkoterminowy bez tajemnic”, Warszawa 

Link do wydarzenia:  https://akademiamieszkanicznika.pl/najem-krotkoterminowy/  

 

19 - 20 STY 2019 

ROZSĄDNI BRACIA 

 

Szkolenie deweloperskie, Gdańsk 

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

26 - 27 STY 2019 

PIOTR HRYNIEWICZ  

90. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, 

Warszawa  

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

17 – 18 MAR 2019 

PIOTR HRYNIEWICZ  

Praktyczne Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, Warszawa 

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

http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/podnajem/
https://akademiamieszkanicznika.pl/najem-krotkoterminowy/?fbclid=IwAR2kwI2CpTlVesq0S2mPaufBgNsKtZBCYoN7hvSUb_rTQDU_zrFxfSUzwgc
http://www.rozsadnibracia.pl/szkolenia-deweloperskie/
https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
https://edukacjainwestowania.pl/krakow/
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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

