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2. WPROWADZENIE – STYCZEŃ 2019 
 

 

Witam Cię bardzo serdecznie w Nowym 2019 Roku!  

 

  Mam nadzieję, że spędziłeś ten świąteczny czas w miłej, rodzinnej, spokojnej atmosferze 

oraz że udało Ci się zebrać energię na kolejny rok. Początek roku to bardzo często czas 

podsumowań i noworocznych postanowień.  Może Twoim celem na 2019 rok jest rozpoczęcie lub 

kontynuacja inwestowania? Nasz raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości przybliży 

albo przypomni Ci wiedzę na ten temat. Nie ma co zwlekać, pora działać!  

 

  W tym raporcie szczególnie zachęcam do zapoznania się ze szczegółami najlepszych ofert 

pod różnym kątem – warto dowiedzieć się, które propozycje prezentują się najlepiej. Artykuł 

partnera w tym miesiącu jest autorstwa Łukasza Ostracha, który odpowie na pytanie – czy można 

jeszcze zarobić na przetargach mieszkaniowych. 

 

W tej edycji przypomnimy Ci również proces remontu lub wykończenia mieszkania za kredyt 

hipoteczny. Nie zapomnij zapoznać się z harmonogramem wydarzeń – początek tego roku 

zapowiada się obiecująco! 

 

 

Zapraszam do lektury! 
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3.  HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 

 

STYCZEŃ/LUTY 

WARSZAWA   

  

PODCAST z Grzegorzem Grabowskim (Wynajmistrz.pl) 

 

STYCZEŃ/LUTY 

WARSZAWA  

PODCAST z Filipem Kowarskim (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/krakow/
file:///C:/Users/katarzynapastor/Dropbox/Raporty/2018/2018.08/Raport%20wersja%20robocza/FACEBOOK.COM/RMKREDYTY
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4.  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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5. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD SYTUACJI 

RYNKOWEJ 

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego, na których stoją budynki 

mieszkalne – we własność tych terenów. „Rozwiązujemy problemy z użytkowaniem wieczystym. Odpowiadamy na 

potrzeby społeczeństwa. 2,5 mln użytkowników wieczystych staje się z mocy prawa właścicielami gruntów pod swoimi 

mieszkaniami" – oznajmia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.  

  

Ustawa ma na celu przekształcenie we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych                                      

i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi. Ta zmiana będzie 

jednak odpłatna. Właściciele gruntów będą zobowiązani do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie 

corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość rocznego kosztu będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie 

wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Samorządy, na mocy ustawy, mają możliwość waloryzacji opłat, już                

z tytułu własności, ale tylko przy zastosowaniu wskaźników GUS.1  

Dzięki tej ustawie, będzie możliwe wniesienie opłaty jednorazowo. Dla osób, które zdecydują się na zapłacenie 

całej 20-letniej kwoty w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 procent, w kolejnych latach będzie obniżana                                    

o 10 procent. Bonifikata może być udzielana również przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na 

gruntach samorządowych – jej wysokość ustalana jest przez radę gminy, powiatu lub sejmiku województwa.  

"Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi 

właścicielami. Zabezpieczyliśmy środki na potrzeby ksiąg wieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała 

sprawnie" poinformował minister Jerzy Kwieciński. 

 

                                                 
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Od-1-stycznia-przeksztalcenie-uzytkowania-wieczystego-gruntow-mieszkaniowych-we-wlasnosc-4190339.html 
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Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 

 Czy boom na rynku mieszkaniowym się kończy? W ciągu ostatniego roku liczba lokali oddanych do użytkowania 

mieści się w przedziale 108-111 tysięcy. Rekordową ilość zanotowano w kwietniu, od tego czasu nie została ona 

przekroczona. Liczba nieruchomości oddawanych przez deweloperów jest stabilna jak nigdy, jednak ostatnie 

informacje ukazują, że powoli zaczyna spadać. W połączeniu z niższym popytem na nowe mieszkania coraz 

wyraźniej widać na polskim rynku koniec boomu na nowe nieruchomości.2 

 

 Od 1 stycznia 2019 roku około 2.53 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami gruntów. Na mocy 

ustawy, użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe automatycznie przekształciło się we 

własność. Ponad 2 miliony osób będących w posiadaniu mieszkań i domów jednorodzinnych, którzy byli 

użytkownikami wieczystymi, z mocy prawa uwłaszczyło się na gruncie, na którym znajduje się nieruchomość. 

Poświadczenie przekształcenia powinno być wysłane w ciągu roku. Opłata przekształceniowa, odprowadzana                   

w 20 rocznych ratach, zastąpi dotychczasową opłatę. W przypadku jednorazowej spłaty, jest możliwość ubiegania 

się o większą ulgę. 

 

 Mieszkanie plus. Mniejsze czynsze dla niektórych lokatorów. Mieszkańcy nowo wybudowanych bloków, w ramach 

rządowego programu, od Nowego Roku mogą starać się o dopłaty do czynszów. 1 stycznia bieżącego roku weszły 

w życie przepisy umożliwiające obniżenie kosztów najmu wybranym grupom lokatorów. Podstawowym warunkiem 

uzyskania dopłaty ma być spełnienie kryterium dochodowego. Przy założeniu, że wysokość czynszu nie powinna 

przekraczać 40 procent wydatków rodziny. Single, będą mogli liczyć na obniżenie kosztów, jeżeli ich miesięczny 

dochód nie jest wyższy niż 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku pozostałych gospodarstw 

domowych próg ten zostanie podwyższony o 30 punktów procentowych wraz z każdą kolejną osobą w rodzinie. 

                                                 
2 http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/153117,Rynek-mieszkaniowy-juz-po-boomie,1,80,1.html 
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ok-2-5-mln-uzytkownikow-wieczystych-stalo-sie-wlascicielami-gruntow-7635511.html 
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6. STYCZEŃ 2019. ARTYKUŁ PARTNERA – PRZETARGI MIESZKANIOWE – CZY 

MOŻNA JESZCZE NA NICH ZAROBIĆ?  
 

 

Wokół kupowania mieszkań w drodze przetargów i licytacji komorniczych narosło kilka mitów, które nijak mają się 

do moich własnych doświadczeń w tej sprawie. Skłoniło mnie to do napisania artykułu, w którym chciałbym Ci pokazać, 

jak to wygląda naprawdę, czym różnią się od siebie poszczególne typy przetargów i jak można na nich zarobić. Posłużę 

się tu przykładem trzech udanych transakcji przeprowadzonych przeze mnie w ostatnim roku i przedstawię narzędzie, które 

bardzo ułatwia inwestowanie w nieruchomości w ten sposób.  

 

Rozmawiając z różnymi osobami z branży często spotykam się z opinią, że w dzisiejszych czasach szkoda tracić czas 

na kupno mieszkań z przetargu lub licytacji komorniczej. Bierze się to po pierwsze z przekonania, że na przetargi i licytacje 

przychodzi mnóstwo zainteresowanych osób i któraś z nich na pewno zaoferuje za mieszkanie więcej, niż jesteśmy w stanie 

wyłożyć. Po drugie – z przypuszczenia, że najbardziej korzystne oferty są obstawiane przez zorganizowane, często 

działające na granicy prawa grupy, które nie pozwolą na to, by ktoś postronny nabył mieszkanie w atrakcyjnej cenie. 

Z mojego doświadczenia wynika, że to mit i przetarg może wygrać także zwykły człowiek „z ulicy”. Rzeczywiście, przetargi 

i licytacje najatrakcyjniejszych nieruchomości, które dodatkowo oferowane są w korzystnych cenach, cieszą się dużą 

popularnością i przychodzi na nie sporo potencjalnych oferentów. Nie zawsze jednak tak jest. Bywa, że w przetargu 

uczestniczy zaledwie dwóch oferentów albo wręcz tylko jeden. Wówczas kupno mieszkania w atrakcyjnej cenie jest jak 

najbardziej realne. 

 

 

 



 

11 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, styczeń 2019 

PRZETARG PRZETARGOWI NIERÓWNY – CZYLI CZYM RÓŻNIĄ SIĘ POSZCZEGÓLNE WARIANTY 
 

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że gdy mowa o przetargach, może chodzić o różne rzeczy. Jedna osoba ma na myśli 

zakup od spółdzielni, inna licytację komorniczą, a jeszcze inna – przetarg z urzędu miasta. Każda z tych transakcji ma swoje 

cechy charakterystyczne, a także niesie ze sobą różne ryzyka i szanse. Poniżej postarałem się pokazać najważniejsze                  

z punktu widzenia inwestora kwestie. 

 
 

A. Przetarg organizowany przez spółdzielnię 

Jeden z najbardziej popularnych rodzajów przetargów. Prawdopodobnie każdy z nas widział kiedyś ogłoszenie                            

o przetargu wywieszone na klatce schodowej lub tablicy ogłoszeń na osiedlu. Najistotniejsze informacje: 

 powodem zorganizowania przez spółdzielnię przetargu wcale nie musi być zadłużenie (chociaż najczęściej tak jest); może to 

być też np. wygaśnięcie prawa do lokalu w wyniku śmierci osoby niemającej spadkobierców,  

 przy przetargach organizowanych przez spółdzielnie lokal jest pusty, nie ma niechcianych lokatorów, 

 wysokość wadium, jakie należy wpłacić, by być dopuszczonym do udziału w przetargu, określa statut spółdzielni – często jest 

to 10%, ale zdarza się, że wadium wynosi tylko 2% ceny wywoławczej, 

 zdarzają się zarówno przetargi ustne, jak i pisemne, 

 przetarg odbywa się zgodnie z regulaminem przyjętym przez spółdzielnię (nie ma jednolitych przepisów), dlatego warto za 

każdym razem uważnie ów regulamin przeczytać. Może się na przykład okazać, że aby przetarg był ważny, wymagana jest 

obecność co najmniej dwóch oferentów, lub że pierwszeństwo zakupu mają członkowie spółdzielni. 

 

 

B. Przetarg organizowany przez urząd miasta bądź spółkę skarbu państwa 

Przetargi organizowane przez urzędy miast lub spółki skarbu państwa to moim zdaniem najbezpieczniejsza opcja dla 

początkujących inwestorów, bo nie wiąże się z praktycznie żadnym ryzykiem prawnym wynikającym z zakupu takiego 

lokalu. Co trzeba wiedzieć: 
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 kwestie lokatorskie w przypadku mieszkań sprzedawanych przez urzędy lub spółki są uregulowane – nikt w tych lokalach nie 

mieszka i nie jest zameldowany, 

 wysokość wadium to zwykle 10% ceny wywoławczej, 

 mieszkania sprzedawane są najczęściej w stanie do remontu (i to do remontu generalnego, jak wynika z mojego 

doświadczenia), 

 nabycie mieszkania od gminy i od skarbu państwa podlega zwolnieniu z 2% podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), 

co przy mieszkaniu o wartości np. 200 000 zł daje oszczędność 4000 zł! 

 w przypadku mieszkań sprzedawanych przez spółki skarbu państwa od 2018 r. trzeba się liczyć z prawem pierwokupu,          z 

którego może skorzystać prezes KZN (Krajowy Zasób Nieruchomości). Zmiany w prawie miały ułatwić kupno gruntów pod 

osiedla mieszkaniowe, ale przepisy nie zostały doprecyzowane i dotyczą wszystkich nieruchomości. 

 

 

 

C. Przetarg organizowany przez syndyka 

Ciekawą formą kupna nieruchomości jest sprzedaż organizowana przez syndyka w procesie upadłości. Do niedawna 

chodziło tylko o upadłości firm, ale dzięki zmianom w prawie w 2009 r. pojawiły się również upadłości konsumenckie. Ich 

liczba z roku na rok systematycznie wzrasta, co przekłada się także na liczbę przetargów. Kluczowe informacje: 

 sprzedaż może się odbyć nie tylko w formie przetargu, ale też z wolnej ręki, 

 w przypadku przetargów często spotykaną opcją jest przetarg dwuetapowy: najpierw część pisemna, a później licytacja, w 

której jako stawkę wyjściową przyjmuje się najwyższą zaoferowaną cenę z części pisemnej, 

 wysokość wadium to 10% ceny wywoławczej, 

 brak ryzyka kupna mieszkania z niechcianym lokatorem (osoba, która ogłosiła upadłość, wcześniej zamieszkująca               w 

sprzedawanej nieruchomości, dostaje od syndyka środki na najem lokalu na 12 lub 24 miesiące), 

 podobnie jak w przypadku licytacji komorniczej, z księgi wieczystej wykreślane są dotychczasowe wpisy (zobowiązania osoby, 

która ogłosiła upadłość). 
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D. Licytacja komornicza 

Najbardziej znany rodzaj przetargu ze względu na niską cenę wywoławczą, ale też mogący przysporzyć najwięcej 

problemów. Z powodu dużej popularności cena wywoławcza nierzadko jest znacznie przebijana. Moim zdaniem to temat 

dla bardziej zaawansowanych inwestorów, którzy dobrze orientują się w aspektach prawnych. Najważniejsze kwestie: 

 cena wywoławcza nieruchomości przy licytacji komorniczej wynosi 3/4 ceny oszacowania w trakcie pierwszej licytacji         i 

2/3 ceny oszacowania w trakcie drugiej, 

 wysokość wadium to 10% wartości nieruchomości wynikającej z operatu szacunkowego (a nie ceny wywoławczej). Czyli dla 

mieszkania o wartości 400 000 zł cena wywoławcza w pierwszej licytacji to 300 000 zł, natomiast wadium to 40 000 zł (a nie 30 

000 zł). 

 mieszkanie może być zamieszkane przez dłużnika, co w skrajnych przypadkach wiąże się z koniecznością przymusowej 

eksmisji, 

 dobrym sposobem na uniknięcie większości ryzyk związanych z taką inwestycją jest wcześniejsze (przed licytacją) 

skontaktowanie się z dłużnikiem i kupno mieszkania bezpośrednio od niego. 

 

 

PRZYKŁADY UDANYCH TRANSAKCJI Z TEGO ROKU 
 

To tyle, jeżeli chodzi o teorię. Teraz chciałbym przedstawić na własnym przykładzie, jak to może wyglądać w praktyce. 

Swoją przygodę z inwestowaniem w nieruchomości zacząłem właśnie od mieszkania z przetargu – w moim przypadku był 

to przetarg organizowany przez Urząd Miasta Bydgoszczy na początku 2016 r. Po pierwszej udanej transakcji nabrałem 

apetytu na więcej i obecnie razem z żoną bierzemy udział w kilkudziesięciu przetargach rocznie. Do każdego przetargu 

dokładnie się przygotowujemy i wyznaczamy sobie maksymalną kwotę, jaką jesteśmy w stanie zapłacić za daną 

nieruchomość. Jeśli w trakcie licytacji zostaje ona przekroczona, odpuszczamy (w tym miejscu warto wspomnieć, że 

zdarzają się przetargi, na których jest 30 osób licytujących i nawet nie zdążymy podać swojej ceny, ale są też takie, gdzie 

jesteśmy sami). Kiedy kupujemy inwestycyjnie, emocje nie mogą wziąć góry nad rozumem – chociaż z drugiej strony nic 

tak nie cieszy jak wygrana licytacja!  
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Poniżej przedstawiam trzy nasze inwestycje z 2018 r., pokazujące, że można jeszcze w dzisiejszych czasach zrobić dobry 

interes, kupując nieruchomość w drodze przetargu – wszystkie znalezione dzięki serwisowi ListaPrzetargow.pl (o którym 

więcej za chwilę). 
 

PRZYKŁAD 1: Warszawa, Praga Północ 
 

 Zakup mieszkania: maj 2018 r. 

 Sprzedaż mieszkania: czerwiec 2018 r. 

 Mieszkanie kupione w drodze przetargu od urzędu dzielnicy. Sprzedaż nieruchomości przez urząd dzielnicy podlega przepisom 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, co skutkowało brakiem konieczności zapłacenia PCC (w tym przypadku 

oszczędność wyniosła 11 000 zł!). 

 Duży, słoneczny lokal do generalnego remontu w odnowionej kamienicy przy ul. Targowej, blisko stacji metra Stadion. 

Mieszkanie o powierzchni 99 m2, 5 pokoi, łazienka z WC, kuchnia, 3 balkony. 2. piętro z odnowioną klatką schodową.  

Dwustronna ekspozycja okien (południowy zachód i wschód). 2 osobne wejścia z klatki schodowej. Idealne pod inwestycję: 

możliwość zrobienia dwóch osobnych mieszkań (piony w dwóch miejscach).  

 Ze względu na bardzo atrakcyjną lokalizację i dobrą cenę, za jaką udało się nabyć lokal, zdecydowaliśmy się na szybkiego 

flipa bez remontu. Już trzeciego dnia po zamieszczeniu ogłoszenia o sprzedaży podpisaliśmy umowę rezerwacyjną, a po 

miesiącu – akt notarialny. 

 

Podsumowanie inwestycji 

 Zakup: 550 000 zł 

 Notariusz: 3000 zł 

 Remont: 0 zł 

 Koszty utrzymania (czynsz, opłaty): 1000 zł 

 Sprzedaż: 655 000 zł 

 Zysk przed opodatkowaniem: 101 000 zł 

 ROI: 18% 
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PRZYKŁAD 2: Warszawa, Bródno 
 

 Zakup mieszkania: październik 2018 r. 

 Mieszkanie kupione w drodze przetargu od spółki skarbu państwa. Parterowy budynek na bardzo dużej zielonej działce, 15 

minut od centrum Warszawy. Lokal o powierzchni 36 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, korytarza oraz łazienki, ogrzewany 

starym piecem kaflowym. 

 Mieszkanie jak na stolicę w bardzo atrakcyjnej cenie, pierwotnie kupowane z myślą o klasycznym flipie z zarobkiem między 30 

000 zł a 40 000 zł. Po przeliczeniu stwierdziliśmy, że zostawimy je dla siebie i przerobimy na 2 mikrokawalerki na wynajem na 

jednej KW (20 m2 i 16 m2). Mieszkanie jest w stanie do generalnego remontu, trzeba również zmienić sposób ogrzewania. 

Ponieważ w ulicy nie ma gazu, planujemy założenie ogrzewania elektrycznego na podczerwień (koszt: około 4500 zł). Przy 

założeniu wynajmu przez 11 miesięcy w roku planowane ROI to 14% rocznie. 

 

 

Podsumowanie inwestycji 

 Zakup: 150 000 zł 

 Notariusz, PCC: 6000 zł 

 Planowany remont i wyposażenie: 71 000 zł 

 Planowana cena wynajmu za miesiąc: 3200 zł (1700 zł za większą i 1500 zł za mniejszą kawalerkę)  

 Czynsz administracyjny za miesiąc: 300 zł 

 Zysk miesięczny (wynajem przez 11 miesięcy): 2630 zł 

 ROI: 14% 
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PRZYKŁAD 3: Bydgoszcz, Śródmieście 
 

 Zakup mieszkania: wrzesień 2018 r. 

 Sprzedaż mieszkania: grudzień 2018 r. 

 Mieszkanie kupione w drodze przetargu organizowanego przez spółdzielnię mieszkaniową. 3. piętro w 4-piętrowej kamienicy 

w centrum Bydgoszczy. Elewacja kamienicy w dobrym stanie, klatka schodowa w trochę gorszym. Wejście do klatki od strony 

podwórka. Lokal o powierzchni 56 m2 – salon, sypialnia, osobna kuchnia i łazienka, centralne ogrzewanie.  

 Mieszkanie miało niską cenę jak na swoją powierzchnię i lokalizację (bliskość głównej ulicy, zabytkowa kamienica), ale 

wymagało generalnego remontu. Kupiec znalazł się jeszcze przed rozpoczęciem prac. Sprzedaż udało się sfinalizować      w 

trzy miesiące od zakupu – z podobnym zyskiem, jaki zostałby uzyskany po remoncie. 

 

 

 

Podsumowanie inwestycji 

 Zakup: 125 000 zł 

 Notariusz, PCC: 4000 zł 

 Remont: 0 zł 

 Koszty utrzymania (czynsz, opłaty): 2500 zł 

 Pośrednik: 2500 zł 

 Sprzedaż: 160 000 zł 

 Zysk przed opodatkowaniem: 26 000 zł 

 ROI - 19% 
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Bardzo użyteczne narzędzie inwestorskie 
 

Mam nadzieję, że zaprezentowany przeze mnie materiał pozwoli Ci inaczej spojrzeć na inwestowanie w nieruchomości                

z przetargów. Dobre, rzetelne przygotowanie do udziału w licytacji oraz trzymanie emocji na wodzy to klucz do sukcesu             

i kupna mieszkania w okazyjnej cenie. 

Jeżeli zainteresowałem Cię tym tematem, to zapraszam do odwiedzenia wspomnianej strony ListaPrzetargow.pl. 

Przygotowana z myślą o osobach inwestujących w nieruchomości. Omawiane oferty zostały znalezione właśnie na tym 

portalu.  

To obecnie największa w Polsce baza informacji o przetargach mieszkaniowych, dzięki której można zaoszczędzić 

mnóstwo czasu potrzebnego na przeglądanie wielu źródeł z ogłoszeniami przetargów i licytacji. 

Codziennie sprawdzamy przeszło 6500 stron spółdzielni, spółek, urzędów miast i gmin, syndyków i komorników, wszystkie 

znalezione tam informacje gromadząc w jednym miejscu. Co więcej, udostępniamy też powiadomienia o nowych 

ogłoszeniach z rynku wtórnego zamieszczanych na popularnych portalach, filtrowane według interesujących Cię 

parametrów (jak np. określona cena za m2 czy oferty tylko od właścicieli). 

ListaPrzetargow.pl to narzędzie, dzięki któremu szukanie okazji i zakup mieszkania w atrakcyjnej cenie stają się znacznie 

łatwiejsze.  

Jeśli masz jakieś pytania lub po prostu interesuje Cię temat przetargów, napisz do mnie! Chętnie rozwieję wszelkie 

ewentualne wątpliwości. 

 

DLA CZYTELNIKÓW RAPORTU NA HASŁO PROMORM, ODBIERZESZ 20% RABATU NA SKORZYSTANIE Z NASZEJ USŁUGI. 

 

 

Łukasz Ostrach 
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7. STYCZEŃ 2019. ARTYKUŁ RM KREDYTY – REMONT LUB WYKOŃCZENIE 

NIERUCHOMOŚCI ZA KREDYT HIPOTECZNY 

Pozyskanie nieruchomości w stanie deweloperskim lub z rynku wtórnego nie kończy się zawsze bezpośrednim 

wprowadzeniem lokatorów po otrzymaniu kluczy. Niewystarczająca ilość środków na wykończenie lub remont często to 

uniemożliwia. Istnieje rozwiązanie, które zmniejszy czas oczekiwania na upragnione lokum.  

 

Środki własne to najpopularniejsza forma finansowania remontu nieruchomości. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, 

że jest możliwe otrzymanie takiej kwoty w ramach udzielanego kredytu hipotecznego. Większość banków udostępnia 

również możliwość podniesienia wartości nieruchomości, gdyż bank po otrzymaniu kosztorysu remontu, uwzględni go przy 

wyliczaniu wartości zabezpieczenia hipotecznego. Jest to szansa na szybkie dostosowanie lokalu do użytku dla osób nie 

posiadających wystarczających środków własnych przy zakupie. Ta opcja jest również możliwa dla osób posiadających 

finanse na remont. Wtedy, kwotę można przeznaczyć na wkład własny i dzięki temu obniżymy sam koszt kredytu.  

Dla przykładu: Jeżeli kupimy mieszkanie o wartości 500 tysięcy zł., na remont potrzebujemy kolejnych 50 tysięcy, pracownik 

banku może oszacować, że wartość nieruchomości wzrośnie adekwatnie z kosztem remontu, wówczas jest szansa na 

otrzymanie 522,5 tysięcy zł.  
 

Co można sfinansować za kredyt hipoteczny 
 

Za pomocą kredytu hipotecznego można opłacać duży zakres prac i materiałów, między innymi malowanie, wymianę 

podłogi, montaż, zmianę aranżacji pomieszczeń, zmiany w instalacjach gazowych, elektrycznych, hydraulicznych, 

zabudowę kuchni. Istnieją banki, które udostępniają możliwość skredytowania sprzętu AGD do zabudowy np. lodówka, 

piekarnik, zmywarka. Warto pamiętać, że wyposażenie nie związane z mieszkaniem nie jest kredytowane kredytem na 

remont lub wykończenie. 
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Wymagana dokumentacja 
 

Dokumenty, potrzebne do ubiegania się o kredyt na remont są prawie takie same jak przy zabieganiu o kredyt na zakup 

nieruchomości. Istnieje różnica, w postaci dodatkowego wymogu – kosztorysu. Powinien się w nim znaleźć zakres, termin   

i koszt prac, które są w planie wykonania w związku z planowanym remontem. Każdy z banków ma swój własny wzór 

takiego dokumentu, w którym nie jest konieczne podawanie konkretnych nazw czy modeli produktów. Jeżeli masz 

problem z wypełnieniem kosztorysu, poproś o pomoc zaufanego eksperta kredytowego, dla którego z pewnością nie 

będzie to stanowiło problemu. Jeżeli tak by jednak było, pomyśl nad zmianą eksperta! 

 

Wycena nieruchomości 
 

Do wniosku o kredyt, warto dołączyć operat szacunkowy, o ile wybrany bank akceptuje takie rozwiązanie. Należy 

uwzględnić w nim wartość obecną i przyszłą nieruchomości, czyli wartość po wykonaniu wszystkich prac remontowych 

lub wykończeniowych. Wykonaniem operatu szacunkowego zajmuje się rzeczoznawca majątkowy zaakceptowany przez 

bank. 

 

Maksymalna kwota kredytu na remont lub wykończenie nieruchomości 
 

Niestety bez złożenia wniosku, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Większość banków operuje procentem od wartości 

nieruchomości lub wartości transakcyjnej. Zakres występujący najczęściej to 15%-25%. Z drugiej strony, wartość 

nieruchomości może zwiększyć się wprost proporcjonalnie o wartość wykonywanych prac.                                                                     

W sytuacji, gdy kredyt miałby przekroczyć 25%-30% wartości nieruchomości, może wystąpić problem i niektóre banki mogą 

nie udzielić tak wysokiego kredytu. W takich przypadkach warto sporządzić dodatkowy, szczegółowy kosztorys, który 

umożliwi wyjaśnienie przyczyny tak wysokiego kredytu.  
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Czy warto ubiegać się o kredyt hipoteczny na wykończenie mieszkania?  

Nie ma wątpliwości, że najszybszą drogą do wykończenia nieruchomości z uwagi na atrakcyjną długość okresu spłaty 

oraz wysokości rat jest kredyt hipoteczny. To o wiele bardziej opłacalne rozwiązanie niż wysoko oprocentowane kredyty 

lub pożyczki. Zobowiązanie na wykończenie lub remont mieszkania ma pozytywny wpływ na jego finalną wartość, a tym 

samym podwyższa zabezpieczenie bankowe.  

Fuzja kredytu na wykończenie z kredytem na zakup nieruchomości, pozwala środki własne, przeznaczone na remont, 

wykorzystać na wkład własny, co umożliwi wynegocjowanie lepszych warunków współpracy z bankiem. Takie działania 

wpłyną na zmniejszenie sumarycznych wydatków związanych z zakupem i wykończeniem nieruchomości.                                              
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8. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD 

RÓŻNYM KĄTEM – Z PERSPEKTYWY KREDYTOBIORCY, INWESTORA, 

EKSPERTA KREDYTOWEGO – OSOBY FIZYCZNE. 

Oto jak przedstawia się sytuacja na rynku bankowym w styczniu 2019. W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy 

oferty następujących banków: 

 mBank – kolejna (tańsza) odsłona oferty promocyjnej banku („Kredyt dostrojony do Twoich marzeń”, obowiązuje do 

13.02.2019) 

 ING – nowa (tańsza) oferta promocyjna („Noworoczna wyprzedaż kredytów hipotecznych”, obowiązuje do 24.02.2019) 

 

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 

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 

Bank z jedynym z najszybszych procesów kredytowych na 

rynku (decyzja w około 2-3 tygodnie), 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 bez 

podpisanej umowy przedwstępnej (konieczne dostarczenie 

druku oświadczenia nabywcy) oraz bezkosztowego wyjścia z 

kredytu w dowolnym momencie (brak opłat za wcześniejszą 

spłatę).  

Największym minusem oferty banku (zarówno standardowej 

jak i promocyjnej) są dość wysokie koszty początkowe. W 

zależności od wybranego wariantu, 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 i dość atrakcyjnymi warunkami 

marżowymi.  

W ostatnim czasie zauważamy zauważalne zwolnienie tempa 

procesu kredytowego (decyzja w około 4-5 tygodni). 

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. 

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%. 

Aktualna promocja – „Kredyt dostrojony do Twoich marzeń” 

obowiązuje do 13.02.2019. 

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: 0,50%  

 
- 

CROSS-SELL 
Wymagany ROR z wpływem wynagrodzenia oraz 

ubezpieczenie na życie z oferty banku 

Posiadanie produktów dodatkowych wymagane jest przez 5 

lat 

MARŻA 
Warunki promocyjne: 

1,90% 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%  
 

mocno rozbudowany cross-sell 

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 (dotyczy również 

działalności gospodarczej), brakiem ograniczeń LTV przy 3cim 

i kolejnym kredycie hipotecznym oraz całkiem dobrymi 

warunkami cenowymi. W ostatnich tygodniach proces raczej 

umiarkowanie szybki (decyzja 3-4 tygodnie). 

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). 

W przypadku posiadania 20% wkładu własnego lub kwoty 

kredytu powyżej 400k warto zwrócić uwagę na ofertę 

promocyjną. Bank proponuje wówczas atrakcyjne (dla LTV 

poniżej 80%: marża 1,59%, prowizja 0%) lub dość atrakcyjne 

(dla kwoty powyżej 400k i LTV powyżej 80%: marża 2,09%, 

prowizja 0%) warunki cenowe. Należy jednak pamiętać, że 

promocja wiąże się z zakupem sporej ilości produktów 

dodatkowych: konto z zasileniem, karta kredytowa, 

ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości. 
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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 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 

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 

Dobre podejście do wycen, niewymagający cross - sell (jedynie 

przelewy wynagrodzenia w kwocie min 2000 zł) i całkiem nieźle 

liczoną zdolność kredytową (ale uwaga na dochód z działalności – 

w przypadku kredytów powyżej 300k wymogiem jest osiąganie 

dochodu od minimum 2 pełnych lat obrachunkowych).  

Dość dobre warunki cenowe dla klientów z grupy VIP/Select (marże 

od 1,89% do 2,09%), dużo drożej w pozostałych przypadkach (od 

1,99% do 2,39%).  Z naszych doświadczeń wynika, że proces 

kredytowy wydłużył się do nawet 5 tygodni.  

W przypadku działalności gospodarczej, bardzo ważne jest również 

to, że wszystkie dokumenty z nią związane muszą być podpisane 

przez księgowego! Brak takiego podpisu uniemożliwia przyjęcie 

dochodu do analizy!   

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/Select: 

- 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/Select – co najmniej jeden z wnioskodawców ma 

dochody na poziomie 10 000 zł netto lub posiada w banku 

aktywa w wysokości co najmniej 200 tyś. zł 
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- od 1,89 do 2,09% zależnie od poziomu LTV (dla osób 

ze statusem VIP/Select) 

 

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 31.03.2019.

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o 

wycenę sporządzaną przez bank (koszt dla 

mieszkań 167 zł dla kwot do 300k lub 479 zł dla 

kwot powyżej 300k), lub operat dostarczony 

przez klienta (wymagana płatna weryfikacja – 

koszt 167 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), oraz 

całkiem sprawnym procesem (decyzja około 4 tygodnie). 

 Do atutów banku zaliczyć trzeba również możliwość 

otrzymania decyzji kredytowej (finansowej) bez podpisanej 

umowy przedwstępnej (wystarczy oświadczenie klienta 

odnośnie nabywanej nieruchomości).  

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.  

Pozytywny obraz banku zaburzają jednak 2 istotne sprawy: 

bardzo wąska lista akceptowanych źródeł dochodu (umowy o 
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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 

24.02.2019) można otrzymać kredyt z marżą na poziomie 1,65% 

i prowizją 1,00% lub z marżą 1,80% i prowizją 0,00%.  

 

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” 

1,00% - 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 
1,80% - w wariancie „Łatwy start” 

1,65% - 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. 

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  
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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. 

JAKIE ŹRÓDŁA 

DOCHODÓW SĄ 

AKCEPTOWANE 

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas nieokreślony 
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DOKUMENTY DO 

TŁUMACZENIA 

raport odpowiednika BIK-u 

odpowiednik umowy o pracę 

wyciąg z konta z 6m 

raport odpowiednika BIK-u 

odpowiednik umowy o pracę 

wyciąg z konta                                                                         

z 12m pay slip 

odpowiednik polskiego PIT za ostatni rok 

DODATKOWE 

INFORMACJE 
- 

Bank ma sankcje przewidziane wobec niektórych 

krajów, na które nie może udzielić kredytu. 

Bank będzie potrzebował PIT-ów, więc jeśli klient nie 

rozlicza się na podobnych zasadach co w Polsce, to 

bank nie udzieli kredytu. 

Jeśli klient nie rozlicza się w Polsce, wówczas powinien 

do wniosku złożyć oświadczenie, że nie jest 

zobowiązany do składania deklaracji podatkowych 

w Polsce, ani za granicą i że nie otrzymuje od swojego 

pracodawcy rozliczeń podatkowych. 

 

 

UWAGA! W tym przypadku, starając się o kredyt, trzeba zadać pytanie, nie „na jakich warunkach”, a „czy i gdzie, w ogóle dostanę 

kredyt w euro?” 
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9. ZAAWANSOWANE SZKOLENIE „JAK ZAPLANOWAĆ I ZREALIZOWAĆ 

ZAKUP I WYNAJEM 7 NIERUCHOMOŚCI NA KREDYT MIESZKANIOWY” 

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

Piotrem Hryniewiczem odbyła się w weekend 13-14 maja 2017 roku w Warszawie, uczestniczyło w niej około                                      

20 uczestników. Wszyscy byli absolwentami Praktycznego Seminarium Inwestowania w Nieruchomości Piotra Hryniewicza. 

Sobotę spędziliśmy na intensywnym przekazywaniu wiedzy natomiast niedzielne południe przeznaczyliśmy na 

analizowanie i indywidualne opracowywanie przypadków uczestników szkolenia. Jak się okazało wielu z doświadczonych 

inwestorów popełnia podobne błędy na poziomie planowania i przygotowania strategii finansowania swoich inwestycji, 

co prowadzi do znacznego ograniczenia swoich możliwości. Im dokładniej opracujemy strategię inwestowania na trzy-

cztery laty do przodu, tym więcej nieruchomości będziemy w stanie legalnie nabyć szczególnie jeżeli planujemy 

posiłkować się kredytami. Cytując klasyka „Każda minuta poświęcona na przygotowaniu planu działania oszczędza aż 

10 minut czasu potrzebnego do wykonania danego przedsięwzięcia”.  

 

Tych z Was, którzy mimo chęci nie mogli wziąć udziału w szkoleniu zapraszamy do indywidualnego kontaktu z nami.                                 

W przyszłości odbędzie się jeszcze niejedno takie szkolenie, o czym na pewno będziemy informować. 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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10. SŁOWNIK INWESTORA 
 

ZALICZKA – W przypadku, gdy została uiszczona przez jedną ze stron czynności prawnej, zostaje zaliczona na poczet 

przyszłych świadczeń - przykładowo zapłaty za świadczone usługi bądź ceny za nabyty towar. W razie rozwiązania czy 

też odstąpienia od umowy, strona, która otrzymała zaliczkę, jest zobowiązana ją zwrócić w takiej wysokości, w jakiej ją 

otrzymała. Zaliczka nie spełnia więc funkcji zabezpieczenia wykonania zobowiązania, czyli tej analogicznej do roli 

zadatku, traktowanego jako swoisty rodzaj odszkodowania za niewywiązanie się ze zobowiązania. 

Przykład: 

W przedstawionym powyżej przypadku A i B umówiły się, iż uiszczenie części ceny będzie miało charakter zaliczki. Jeśli B 

nie wywiąże się ze zobowiązania w terminie dodatkowym, A będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. A będzie 

jednak musiał zwrócić zaliczkę B. Nie będzie jednak przeszkód do tego, aby A domagał się od B naprawienia szkody 

wynikłej ze zwłoki.4 

Jak wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 25 marca 2004 roku (II CK 116/03), zadatek może przybrać funkcję zaliczki. 

Zadatek–zaliczka dana na poczet przyszłego świadczenia - przede wszystkim pieniężnego - zapłacona przy umowie 

przedwstępnej podlega zwrotowi, jeśli nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej. Warto jednak zaznaczyć, że                           

w stosunkach z konsumentami przyjęcie przez sprzedawcę zadatku w znacznej wysokości nie upoważnia do traktowania 

tego zadatku jako zaliczki na poczet ceny. (wyrok Sądu Najwyższego z 13 lutego 2002 r., sygn. IV CKN 672/2000). 

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się z upływem terminów ustawowych, określonych w przepisie art. 118 Kodeksu 

cywilnego. 

 

                                                 
4 https://e-prawnik.pl/artykuly/zaliczka-i-jej-funkcja-w-prawie-cywilnym-.html  

http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-karne/wyrok/
https://e-prawnik.pl/artykuly/zaliczka-i-jej-funkcja-w-prawie-cywilnym-.html
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11. BIBLIOTEKA INWESTORA, CZYLI CO WARTO, ABY PRZECZYTAŁ 

KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA / INWESTOR 
 

ROBERT KIYOSAKI 
 

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

innych pozycji tego autora   

MICHAŁ SZAFRAŃSKI  „Finansowy Ninja” 

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

DALE CARNEGIE  „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” 

RONALD SZCZEPANKIEWICZ  „Tajna Broń Kredytobiorcy” 

TIMOTHY FERRIS  „4-godzinny tydzień pracy” 

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

MARK FISCHER  „Sekret Milionera” 

GRZEGORZ GRABOWSKI  „Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny. Edycja 2019.” 

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

DANIEL SIWIEC  „Nowoczesny Inwestor”, „Nowoczesny Deweloper” 

KATARZYNA I JEREMIASZ 

GORZĘDOWSCY 
 „Jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkanie” 

MARCIN MARCZAK  „Jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej” 

SŁAWEK MUTURI 
 

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

wynajęcia” 

STEPHEN COVEY  „7 nawyków skutecznego działania” 

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

BARTOSZ NOSIADEK  „Zarabianie prawdziwych pieniędzy” 
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12. INWESTUJESZ NA KREDYT? NA TO ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ! 
 

Jeśli w dalszym ciągu nie czytałeś mojej 

książki „Tajna broń kredytobiorcy” to zachęcam 

Cię do skorzystania ze specjalnego kuponu 

rabatowego dla czytelników raportu. Chcąc 

uzyskać rabat na zakup papierowej wersji 

książki w wysokości 15% należy przy zakupie 

podać kod rabatowy - „raport”.  

Pod TYM linkiem możesz zapoznać się                    

z darmowym fragmentem mojej książki  Jeśli 

chcesz sfinansować zakup nieruchomości na 

kredyt i maksymalnie oszczędzić na tym 

procesie, to zdecydowanie pozycja dla Ciebie 

- dowiesz się z niej jak zwiększać swoje 

możliwości kredytowe, zmniejszać prowizje 

bankowe, a także jak kupować nieruchomości 

na cele inwestycyjne!  

Życzę przyjemnej lektury! :-) 

 

www.TAJNABROŃKREDYTOBIORCY.pl 

 

http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/img/products/tajna-bron-kredytobiorcy-fragment.pdf
http://www.tajnabrońkredytobiorcy.pl/
http://WWW.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.PL
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13. PODSUMOWANIE 
Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości 

za kredyt lub wzięciem kredytu pod nieruchomość, 

refinansowaniem, konsolidacją kredytów  

pod nieruchomość, ale nie wiesz: 

 

 Czy masz zdolność kredytową, 

 Jaka będzie rata,  

 Jak skredytować daną nieruchomość, 

 Jak się za to zabrać, 

 Nie masz czasu na chodzenie bo bankach, 

 Szukasz osoby, która załatwi kredyt za Ciebie, 

 

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

Nasz Zespół składa się z najlepszych pośredników 

finansowych w Polsce. 

 

RM KREDYTY Pośrednictwo Kredytowe 

 

Specjalizacja Kredyty Hipoteczne 

Obszar działalności – cała Polska 

telefon: +48 503 804 619 

e-mail: kontakt@rmkredyty.pl 

www.RMKREDYTY.pl 

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl 

 

NASZ ZESPÓŁ 

 

Ronald Szczepankiewicz   Magdalena Łyczko-Hałaszczyk 

Rupert Aleksiejuk                    Karolina Parowicz 

Jarosław Mądraszewski   Karol Wójcik 

Marcin Bubiłek    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 

Monika Korczak                                Paweł Karkula 

Katarzyna Olszewska 

 

 

 

mailto:kontakt@rmkredyty.pl
http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/
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14. WSPÓŁPRACA 
 

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

program afiliacyjny oraz współpracę z mediami zachęcamy do kontaktu: 

 

Rupert Aleksiejuk 

Dyrektor ds. Marketingu i PR 

+ 48 794 785 249 

rupert.aleksiejuk@rmkredyty.pl 

 

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

i informacji prasowych, zdjęć oraz materiałów filmowych. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

19 – 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/  

09 - 10 LUT 2019 

PIOTR HRYNIEWICZ  

91. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, Łódź  

Link do wydarzeniahttps://edukacjainwestowania.pl/praktyczne-seminarium-inwestowaniaw-

nieruchomosci-w-lodzi/  

17 – 18 MAR 2019 

PIOTR HRYNIEWICZ  

Praktyczne Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, Warszawa 

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

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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16. 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

