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2. WPROWADZENIE – LUTY 2019 
 

Witam Cię serdecznie! 
 
To już drugi raport w nowym roku. Luty to czas, gdy zaczynamy realizować cele postawione 
sobie na dany rok. Mam nadzieję, że Twoje noworoczne plany inwestycyjne powoli stają się 
rzeczywistością. Pamiętaj, że praca, którą teraz w to włożysz, z czasem przyniesie 
wartościowe rezultaty! Tymczasem zapraszam Cię do zapoznania się z najnowszym lutowym 
wydaniem naszego raportu.  
    

Znajdziesz w nim między innymi szczegóły najlepszych ofert pod różnym kątem, 
przegląd sytuacji na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych.  

W tej edycji, postanowiliśmy wprowadzić pewną zmianę - zamiast artykułu RM 
Kredyty, w tym miesiącu pojawia się Case Study, czyli sytuacja teoretyczna, na która 
odpowiedzi udziela nasz ekspert – nie zapomnijcie dać mi znać co myślicie o takiej formie. 
Zachęcam również do przeczytania artykułu partnera o niezwykle ciekawej i niecodziennej 
tematyce, również w formie case study, autorstwa Dawida Dudka.  

Tradycyjnie przedstawiamy również harmonogram najciekawszych wydarzeń w najbliższym czasie! Chcąc zacząć 
lub kontynuować działalność z inwestowaniem w nieruchomości koniecznie wybierz się na któreś z nich!  

 
 

Zapraszam do lektury! 
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3.  HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 
 

LUTY/MARZEC 
WARSZAWA   

  
PODCAST z Grzegorzem Grabowskim 
www.wynajmistrz.pl  

LUTY/MARZEC 
WARSZAWA  

PODCAST z Filipem Kowarskim 
www.moniter.pl  

17 – 18 MARCA 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  
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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 

W ostatnich miesiącach 2018 roku, banki postanowiły zaostrzyć kryteria udzielania kredytów hipotecznych. Dane                            
z ankiety przeprowadzonej przez NBP wskazują, że na takie posunięcie zdecydowały się także instytucje, które wcześniej 
nie informowały o zamiarze zmiany polityki kredytowej. Bank centralny co około trzy miesiąca przeprowadza badanie 
wśród reprezentantów komitetów kredytowych w bankach. Pytania zadawane są głównie o zmiany w polityce udzielania 
finansowania oraz oczekiwania na najbliższy kwartał. Analiza zachowań kredytodawców wykazała wyraźną tendencję 
do utrudniania dostępu do kredytu hipotecznego. 
 
NBP w ostatnim kwartale 2018 roku informował o zaostrzeniu kryteriów kredytowania przez banki. W tym samym czasie, 
odnotowano, że skala zaostrzenia była większa niż wcześniej podano. W tej części badań, dane podawały 61 procent. 
Warto wiedzieć, że bank centralny podaje wyniki w formie „ważonego procentu netto” – odpowiedzi banków są ważone 
aktywami instytucji a przeciwstawne sygnały są sumowane1. W raporcie NBP czytamy: „Na zaostrzenie kryteriów 
zdecydowało się wiele banków, które nie zgłosiły takich planów w poprzedniej edycji ankiety”. Zaobserwowaną 
przyczyną tak restrykcyjnych zmian były oczekiwania dotyczące kształtowania przyszłej sytuacji gospodarczej. Instytucje 
finansowe zadeklarowały również przyjęcie bardziej rygorystycznego podejścia do kalkulacji dochodów klientów, którzy 
prowadzą działalność gospodarczą, przy badaniu zdolności kredytowej. Zaskoczeniem dla bankowców były ostatnie 
dane donoszące, iż odnotowano wzrost popytu na kredyty hipoteczne. Poprzednia edycja ankiet wskazywała raczej na 
możliwy spadek zainteresowania produktem.  
Na pierwszy kwartał 2019 roku, przewidywane są dalsze zaostrzenia dotyczące polityki kredytowej. Banki spodziewają się 
także spadku popytu na kredyty mieszkaniowe.  

                                                
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Trudniej-o-hipoteke-banki-mocniej-przeswietlaja-klientow-7640746.html 
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Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 
 

• Mieszkanie Plus: Inwestycje na gruntach samorządowych. Analizowane jest blisko 200 inwestycji na gruntach samorządowych 
w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus – wspomina PAP koordynator Rady Mieszkalnictwa, przy prezesie Rady 
Ministrów– Mirosław Barszcz, prezes PFR Nieruchomości. Nowy projekt powstaje między innymi w Toruniu, gdzie już 2020 roku 
oddanych zostanie około 300 mieszkań. Już kilkadziesiąt samorządów zgłosiło się do Krajowego Zasobu Nieruchomości, 
urealniając potencjalną liczbę mieszkań. Koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Ministrów zapewnia, że w racjonalny 
sposób podchodzą do inwestycji, które badane są pod kątem demografii, wysokości zarobków, inwestycji w gminie, 
bezrobocia, istniejącej struktury zabudowy. W ramach programu Mieszkanie plus oddano do użytkowania 4802 mieszkań 
między innymi w Jarocinie, Kępnie oraz Białej Podlaskiej. W ciągu pierwszych miesięcy 2019 roku do lokalów mają wprowadzić 
się mieszkańcy Gdyni, Wałbrzycha i Kępic.  
 

• Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem? Temat koniecznych zmian w ofertach banków jest stale przerabiany, jednak 
o kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem jest na rynku zaledwie kilka. Kredyt hipoteczny jest zazwyczaj kojarzony 
ze zmienną ratą. Większość z nich, opiera się właśnie na ruchomym oprocentowaniu związanym ze wskaźnikiem WIBOR. Takie 
zobowiązanie jest jednak obciążone ryzykiem – zmiana stóp procentowych może wskazywać na wzrost raty. Kredyty ze stałym 
oprocentowaniem zawsze były obecne w ofertach banków, jednak nigdy nie były najpopularniejsze na rynku. Ostatnie dane 
donoszą, iż to się zmieni. Taki produkt ma promować nadzór finansowy, a podobną przychylność okazują instytucje chroniące 
konsumentów3.  
 

• Nowelizacja ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. W piątek, 1 lutego 2019 senatorowie przyjęli 
bez poprawek nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów4. Za wnioskiem głosowało 57 senatorów,               
27 z nich było przeciw. Przyjęta nowelizacja przewiduje, że jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60 
procent, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do poziomu „samorządowego”.  

                                                
2 https://forsal.pl/nieruchomosci/aktualnosci/artykuly/1394485,mieszkanie-plus-pfr-nieruchomosci-analizuje-blisko-200-inwestycji-na-gruntach-samorzadowych.html 
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyt-hipoteczny-ze-stalym-oprocentowaniem-gdzie-i-za-ile-7639835.html 
4 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Senat-za-nowelizacja-ustawy-o-przeksztalceniu-uzytkowania-wieczystego-we-wlasnosc-4199835.html 
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6. LUTY 2019. ARTYKUŁ PARTNERA – JAK DZIĘKI ANALIZIE SOCIAL MEDIÓW 
ZNALEŹĆ ZADŁUŻONEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRY CHCE 
JĄ SPRZEDAĆ? CASE STUDY 
 

Media społecznościowe to nie tylko miejsce, gdzie można komunikować się ze znajomymi, ale także ogromne 
przedsiębiorstwa, które zbierają o każdym użytkowniku tychże mediów niespotykanie wiele danych. W każdej sekundzie 
np. aplikacja facebook w naszym telefonie komórkowym przesyła około 800 różnych informacji o nas (gdzie jesteśmy,               
z kim, co robimy, etc) do serwerów Facebook. Umiejętna analiza danych jakie dostarczają nam media społecznościowe 
pozwala nie tylko dokładnie targetować reklamę, ale także bardzo precyzyjnie ustalać w jakiej sytuacji życiowej, 
zawodowej czy finansowej jest konkretna osoba. Opiszę w tym artykule w jaki sposób można te dane wykorzystać, aby 
odnaleźć osoby posiadające nieruchomości a jednocześnie spore zadłużenie. Następnie w jaki sposób można 
odpowiednio kreując przekaz reklamowy przekonać te osoby do… sprzedaży mieszkania znacznie poniżej wartości 
rynkowej. Całość oprze się na Case Study przeprowadzonej kampanii reklamowej.  
Otrzymałem jakiś czas temu zlecenie analizy kohortowo-behawioralnej mediów społecznościowych, której celem było 
ustalenie szeregu parametrów dla mieszkańców konkretnej dzielnicy dużego miasta w Polsce. Celem kampanii miało być 
bardzo precyzyjne wytargetowanie materiału reklamowego na osoby, które: 

• Posiadają nieruchomość (mieszkanie) w dobrej lokalizacji w Poznaniu (wyznaczone dzielnice) o metrażu powyżej 60 metrów 
kwadratowych oraz obejmującą minimum 4 pokoje. 

• Mają duże długi, których spłata przekracza ich możliwości. Jednocześnie zaczęli szukać informacji o możliwości sprzedaży 
mieszkania lub zamiany mieszkania na mniejsze z dopłatą w gotówce. 

• Nie wystawiły jeszcze oferty sprzedaży ani nie kontaktowały się z żądną osobą czy agentem pośrednictwa nieruchomości. 
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Innymi słowy: chodziło o to, aby skierować reklamę do osób, które muszą sprzedać nieruchomość, ale jeszcze nie podjęły 
żadnych kroków w tym celu. Inwestor, który zlecił stworzenie takiej grupy docelowej, był zainteresowany tym, aby jako 
pierwszy złożyć ofertę zakupu po cenie przez siebie ustalonej i jednocześnie uzyskać znaczny rabat od wartości rynkowej 
tej nieruchomości przez gwarancję szybkiej wypłaty gotówki lub mniejszy rabat, ale wówczas w opcji skredytowania 
zakupu. W przypadku opcji drugiej należało wydzielić grupę właścicieli mieszkań, którzy są skłonni poczekać na gotówkę 
do 8 tygodni. 

 

Cel reklamy 

Celem reklamodawcy nie był marketing twardy, lecz miękki/pośredni — wyświetlenie reklamy w takim formacie jak na 
zrzucie ekranu poniżej (nazwę fanpage promującego zamazałem na prośbę reklamodawcy). 

Założenie reklamodawcy było następujące: zbudować listę adresową osób, które jako metodę na rozwiązanie własnych 
problemów finansowych rozważają sprzedaż posiadanej nieruchomości. Jednocześnie model reklamowy zakładał 
wyedukowanie osób, do których pozyskiwano kontakty, w zakresie aktualnego stanu rynku nieruchomości oraz możliwości 
sprzedaży określonych typów nieruchomości. Realizacji celu miał służyć przygotowany e-book z kodami trackingowymi 
(zob. niżej), który stanowił zachętę do pozostawienia danych kontaktowych. 

E-book: W darmowym e-booku omówiono kolejne etapy procesu sprzedaży, wskazano na co należy zwrócić uwagę                       
w czasie transakcji, jak współpracować z agencjami nieruchomości itp. Całość e-booka była tak zbudowana, aby z 
jednej strony czytelnik miał przekonanie, że otrzymuje potężną dawkę praktycznej wiedzy, a z drugiej strony wiedza była 
zaprezentowana w taki sposób, aby uwypuklić plusy sprzedaży nieruchomości z pominięciem agentów nieruchomości, 
komornika itp. Ostatnia strona e-booka została zarezerwowana na informację o autorze, który jednocześnie wspominał, 
iż zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości oraz w ostatnim zdaniu prosi o kontakt, jeśli może doradzić na jakimkolwiek 
etapie transakcji. 
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Dodatkowo e-book zawierał kody trackingowe, które pozwoliły śledzić, którym fragmentom książki czytelnik poświęcił 
szczególnie dużo uwagi. Dzięki temu twórca e-booka doskonale wiedział, jakimi nieruchomościami dysponuje czytelnik.  
Jeśli np. czytanie o sprzedaży kawalerki zajęło mu 30 minut, a podrozdział o sprzedaży gruntów inwestycyjnych czy domów 
został tylko „przekartkowany”, tzn. przewinięto go w kilkanaście sekund, był to jednoznaczny sygnał, jaką nieruchomość 
planuje sprzedać czytelnik. Twórca e-booka miał także wgląd do takich danych jak: które strony wydrukowano, na 
których poczyniono notatki, w które linki w e-booku kliknięto itp. 
Zanim opiszę efekty reklamy tzn. ile kontaktów i jak wiele nieruchomości udało się zakupić (oraz jakie były ich ceny) kilka 
słów o technice targetowania reklamy, czyli w jaki sposób ustalona została grupa docelowa, której tę reklamę 
wyświetlono. Całość została podzielona na 3 etapy. 
 

Etap I: Zebranie danych (Księgi Wieczyste) 
W pierwszej kolejności, korzystając po części z danych publicznie dostępnych (np. w serwisie geoportal.gov.pl),                            
a częściowo z danych dostępnych odpłatnie (np. portal znajdzksiege.pl), udało się ustalić numery ksiąg wieczystych 
nieruchomości w interesujących nas dzielnicach Poznania. Następnie przy użyciu analizy kohorotowo-behawioralnej 
nastawionej na 3 i 4 dział ksiąg wieczystych dokonano zebrania danych z tych działów. Zebrane dane zostały podzielone 
na dwie grupy: księgi wieczyste z obciążeniami (hipoteki, służebności, wzmianki) oraz na księgi wieczyste bez obciążeń. 
Po takim podziale w drugim etapie analizy oddzielono z interesującej nas puli te mieszkania, które spełniały pierwszy                    
z wymogów klienta (min. 60 metrów kwadratowych i minimum 4 pokoje). Następnie wytypowane nieruchomości zostały 
poddane kolejnej analizie. Celem analizy było ustalenie wieku właścicieli nieruchomości oraz dat ich urodzin — podstawą 
był oczywiście numer PESEL widniejący w księgach wieczystych. W efekcie powstała baza danych w formacie jak na 
przykładzie poniżej: 
 

Etap II: Dopasowanie danych 
W drugim etapie przygotowane pliki zostały przeformatowane w taki sposób, aby do każdego zbioru danych przypisać 
cyfrę, a do niej datę urodzin właściciela nieruchomości. W konsekwencji powyższy przykład nabrał wyglądu: Nr 1 = 
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12.12.1970 rok. Następnie taki plik został załadowany do narzędzia analitycznego, którego celem było podjęcie próby 
dopasowania posiadanych informacji do profilów osób na Facebook.  
Ponieważ działania były podjęte na stosunkowo niewielkim obszarze (3 dzielnice Poznania) oraz bardzo łatwo było można 
wybrać zakres grupy docelowej: pomiędzy datą urodzenia najstarszego i datą urodzenia najmłodszego właściciela 
nieruchomości z naszej bazy) w ciągu około godziny przygotowany skrypt analityczny dopasował daty urodzenia osób            
z naszej bazy z datami urodzenia osób zarejestrowanych w portalu Facebook oraz dodatkowo porównywaliśmy z innymi 
social media, np. portalem Nasza Klasa (ludzie, mimo że nie korzystają, to posiadają tam konta z dostępnymi danymi                
o dacie urodzenia). W końcu, nawet jeśli osoby w portalu społecznościowym nie ujawniały publicznie swoich dat 
urodzenia, to dzięki analizie słów kluczowych publicznie dostępnych można było te daty ustalić — np. poprzez analizę 
życzeń, jakie składają inni użytkownicy Facebooka konkretnym osobom, pisząc publicznie na ich tablicach. Można 
założyć z dużym prawdopodobieństwem, że jeśli ktoś 10 stycznia pisze na czyjejś tablicy: „Wszystkiego najlepszego w dniu 
20 urodzin”, to taka osoba ma urodziny. Oczywiście można podnieść zarzut, że wynik takiego dopasowania byłby 
niedokładny. Niemniej, biorąc pod uwagę, że obszar przeszukiwania jest niewielki, imię i nazwisko znane oraz data 
urodzenia znana, to prawdopodobieństwo pomyłki było absolutnie niewielkie. Wszak niewielu Janów Kowalskich, którzy 
urodzili się 15 lipca 1981 roku (dane z księgi wieczystej) mieszka w dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu. Uzyskane wyniki 
doprecyzowano danymi dodatkowymi, które są publicznie dostępnymi, takimi jak np. konotacje rodzinne. Dane te można 
także uzyskać z Ksiąg Wieczystych (w dziale drugim znajduje się informacja o rodzicach właściciela, tzn. ich imiona, dane 
te można także porównać z Facebookiem). Oczywiście nie są to informacje podstawowe, ale pozwalają doprecyzować 
około 12–15%. Podobnie do doprecyzowania służyć mogą informacje z KW, które mówią o tym, czy właściciel jest                       
w związku czy też nie. W sumie do doprecyzowania bazy użyto ponad 90 parametrów, co gwarantowało niezwykle 
precyzyjne targetowanie. Same KW dostarczają ogrom informacji. Jak sądzisz, drogi czytelniku, ile osób można 
dopasować w mieście Poznań do takiego oto rekordu: 
Jan Kowalski, syn Grzegorza i Heleny, mąż Anny (wspólna własność majątkowa małżeńska nieruchomości), zamieszkały 
w dzielnicy Stare Miasto, urodzony 14 stycznia 1980 roku. 
Stan posiadania: mieszkanie 60 m / 3 pokoje.  
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Nawet, gdyby analiza była wykonana w skali ogólnopolskiej i porównać ten rekord ze wszystkimi kilkunastoma milionami 
Polaków, którzy mają konta na portalach społecznościowych, to… prawdopodobieństwo, że znajdziemy dwa identyczne, 
jest minimalne, aby nie powiedzieć, że żadne. 
 

Etap trzeci – utworzenie grupy docelowej na Facebook 
W trzecim etapie, korzystając z danych zebranych w etapie pierwszym oraz drugim, w oparciu o skrypty Facebooka, które 
pozwalają precyzyjnie wytargetować reklamę geograficznie (na konkretne ulice w konkretnym mieście) stworzyliśmy 
grupę docelową reklamy. Naszą grupą były osoby, które są właścicielami interesujących reklamodawcę nieruchomości 
(dane z ksiąg wieczystych odnośnie lokalizacji, metrażu itp.) oraz mają konto na Facebooku (dane z etapu drugiego). 
Następnie tej grupie odbiorców została wyświetlona reklama, której zrzut ekranu możesz zobaczyć na początku tego 
artykułu. 
 

Efekt finalny 
W ciągu 7 dni od daty uruchomienia kampanii reklamowej e-book pobrało 285 osób. Z tych osób w ciągu następnych 30 
dni (od daty pobrania/przeczytania) z autorem książki skontaktowało się 76 osób, prosząc o porady w zakresie sprzedaży 
nieruchomości. ⅔ tych osób zadeklarowało chęć sprzedaży swojego mieszkania twórcy e-booka twierdząc, że ma on 
ogromną wiedzę i są mu wdzięczni za to, że „otworzył im oczy” na zagrożenia, jakie czyhają na nich w procesie sprzedaży 
lokalu. W wyniku wysłania kampanii mailingowej do osób, które nie skontaktowały się z własnej inicjatywy z autorem                 
e-booka, nawiązano kolejnych 39 kontaktów. Dalszych 61 kontaktów uzyskano w wyniku kontaktu telefonicznego. 
Znacznie bardziej interesujące efekty przynosi jednak analiza transakcji, do których doszło. 
Dokonano w sumie 11 transakcji sprzedaży mieszkań. Średnia cena sprzedaży mieszkania wynosiła około 16% poniżej 
wartości rynkowej nieruchomości. Bardzo duże portfolio nieruchomości pozwoliło autorowi e-booka wybrać te mieszkania, 
które najbardziej pasowały do jego modelu inwestycyjnego, w takich lokalizacjach, które gwarantowały szybki wynajem 
oraz najlepszy ROI. 
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Zyski. Na wszystkich inwestycjach ROI wynosił ponad 11% (rekordowa nieruchomość 16%). 
 
Jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu inwestowania w nieruchomości i wykorzystywaniu do tego 
celu social media to zapraszamy na specjalistyczne szkolenie z powyższych tematów, które odbędzie się już w styczniu          
w Warszawie.  

Szkolenie poprowadzimy wraz z Jerzym Sempowiczem, specjalistą od nieruchomości trudnych. 
Zajrzyj na stronę www.madom.pl/szkolenie i zapoznaj się z jego zakresem. 
Jeśli nie interesuje Cię pełne szkolenie z tego tematu, to może zainteresuje Cię książka, którą Jerzy niedługo wydaje „Od 
kelnera do rentiera”, a z której dowiesz się więcej na wiele tematów związanych z nieruchomościami i nie tylko.  
Książka będzie dostępna pod adresem www.madom.pl/ksiazka . 
 

Dawid Dudek 
 
 
 
Dawid Dudek 
Przedsiębiorca, trener biznesu, zajmuje się szkoleniami z zakresu sprzedaży, technik pozyskiwania klientów                                                 
i behawioralnego targetowania reklamy. Od 2 lat zajmuje się także analizą social media nastawioną na poszukiwanie 
okazji inwestycyjnych na rynku nieruchomości. W swoich działaniach skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu 
kontaktów do osób zadłużonych, które posiadają atrakcyjne z punktu widzenia inwestora nieruchomości. Autor Biblii 
Taniego Latania. Uczy jak tanio latać po świecie. Prowadzi blog: www.JakRobicMarketing.pl 
https://ksiegarniaglobtrotera.pl/ 
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7. STYCZEŃ 2019. ARTYKUŁ RM KREDYTY – CASE STUDY 
 
Aby obniżyć ratę kredytową, zobowiązujemy się zasilać rachunek bankowy. 
Często w umowie kredytu hipotecznego widnieje zapis, wymuszający na kredytobiorcy obrót na rachunku. Odbywa się to poprzez 
np. przelanie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, lub po prostu obrót na rachunku. Co się dzieje, gdy tego 
przelewu nie ma, a kredyt jest regulowany? Czy bank sprawdza regularność wpływów z danego źródła, czy sam fakt, że kredyt na 
bieżąco jest spłacany powoduje, że nie zawraca sobie tym głowy? 

Odpowiedź eksperta: 
Odpowiedź jest prosta – wszystko zależy od tego, co masz wpisane w umowie.  
Co więcej, to zależy nie tylko od banku, ale także od okresu w jakim była podpisana umowa. Zapisy związane z przelewami i ich 
brakiem (nawet w ramach jednego banku) mocno ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat.  
  
Metody weryfikacji: 
Jeśli chodzi o metody weryfikacji, to co bank to inna metoda. Są takie które robią to automatycznie, dla każdego klienta co miesiąc, 
są takie które robią to wyrywkowo i ręcznie. Są też pewnie takie, które tego nie robią, ale nie mówią o tym otwarcie. 
Nikt w banku oficjalnie nie przyzna się do tego w jaki sposób to weryfikuje i z jaką częstotliwością, co więcej sytuacja może zmieniać 
się w czasie, tzn. to, że dzisiaj tego nie robi nie oznacza, że nie będzie robił jutro. Możesz jednak śmiało przyjąć, że jeśli bank będzie 
mógł na tym zarobić, to prędzej czy później to zrobi. 
  
Brak przelewu: 
A co się dzieje, gdy przelewu nie ma? – tutaj należy zajrzeć do umowy, bo ona to dokładnie reguluje. Zapisy mogą być różne: od 
czasowego, do nawet trwałego podwyższenia marży na całym kredycie. Lepiej dopytać przed podpisaniem umowy, bo 
konsekwencje niedotrzymania takiego „błahego” zapisu mogą być kosztowne…  
Na przykładzie PeKaO wygląda to tak, że gdy „zapomnisz" zrobić przelewu to bank podwyższa Ci marże o 1,5 p.p. czyli zamiast 1,9% 
dostajesz 3,4%:)  
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Działalność czy umowa o pracę: 
To też bardzo istotna różnica. Inaczej traktowani są klienci uzyskujący dochody (mam na myśli dochody przyjęte do oceny zdolności 
kredytowej) z działalności gospodarczej a inaczej Ci uzyskujący dochody z umowy o pracę. 
W przypadku działalności bank najczęściej dodaje zapis o konieczności zapewnienia wpływu na konto w określonej wysokości – np. 
2 krotność raty (PeKaO, mBank) albo określoną kwotę.  
W przypadku umów o pracę najczęściej bank wymaga przelewu wynagrodzenia (może być całość, lub określona minimalna kwota) 
  
Wpływ czy przelew wynagrodzenia:  
Jest jeszcze jedna ważna rzecz – pamiętaj, aby zwróć uwagę czego żąda od Ciebie bank: czy masz zapewnić wpływ na konto (np. 
ING), czy też przelew wynagrodzenia (Santander, PeKaO)? Różnica niby niewielka, a konsekwencje ogromne, szczególnie w 
perspektywie kolejnych kredytów.  

Wpływy najczęściej mogą być z dowolnego źródła (wpłata własna, przelew, cokolwiek), a wynagrodzenie to wynagrodzenie 
(chociaż i tutaj można wybrać ofertę z łatwiejszym do realizacji warunkiem).  
Wśród banków wymagających przelewu wynagrodzenia da się znaleźć banki bardziej (np. PeKaO - całość wynagrodzenia, przez 
cały okres) i mniej (np. Santander - minimum 2000 zł, przez 84 miesiące) restrykcyjne. Trzeba dokładnie sprawdzać i dopytywać o 
szczegóły.  
 
Reasumując:  
* zanim podpiszesz umowę przeczytaj dokładnie warunki w niej zawarte i zapoznaj się z konsekwencjami,  
* licz się z tym, że w najgorszym wypadku bank zrealizuje wszystko do czego ma prawo, może jednak zdarzyć się, że akurat w Twoim 
banku podejście jest bardziej liberalne i nie poniesiesz konsekwencji.  
* „ryzyko” jednak jest po Twojej stronie 
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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 odsłona oferty promocyjnej banku („Nie wynajmuj po prostu kup”, obowiązuje do 14.03.2019) 

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 szybkim procesem kredytowym decyzja w około                   
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%).  

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 
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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.  

Trzeba również wyróżnić bardzo sprawny proces kredytowy - 
decyzja w około 7 dni roboczych (czasem nawet szybciej!) 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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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  
  

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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ZDANIEM EKSPERTA 

Bank zdecydowanie wyróżniający się bardzo dobrze 
liczoną zdolnością kredytową i dość atrakcyjnymi warunkami 
marżowymi.  

Niestety, tempo procesowania wniosków nie jest imponujące. 
Można wręcz powiedzieć, że jest wolno (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 – „Nie wynajmuj po prostu kup” 
obowiązuje do 14.03.2019. 

 

 

 

 

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:  0,70%   - 

CROSS-SELL Wymagany ROR z wpływem wynagrodzenia oraz 
ubezpieczenie na życie z oferty banku 

Posiadanie produktów dodatkowych wymagane jest przez 5 
lat 
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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 
 

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 
trzecim i kolejnym kredycie hipotecznym oraz całkiem 
dobrymi warunkami cenowymi. Proces 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 

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.

 

 

 

 



 
27 | S t r o n a    
 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, luty 2019 

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 
kosztami początkowym związanymi z udzieleniem kredytu 
(1,15% prowizji + 2,00% ubezpieczenia). 

Uwaga: Aktualna promocja obowiązuje do 31.03.2019.
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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 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 

- 

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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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.  

 

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 



 
31 | S t r o n a    
 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, luty 2019 

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. 

- 

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

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

ING Bank Śląski  
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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 
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%.  
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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” 
1,00% - 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) 

MILLENNIUM – szybki proces do mementu wydania 

decyzji ostatecznej nawet 7 dni roboczych, później zwalnia.  

SANTANDER – decyzja wstępna przy umowie o pracę 2 

dni, przy działalności do 4 dni, czas uzyskania decyzji 
ostatecznej około 4-5 tygodni  

ALIOR BANK – decyzja ostateczna około 11 dni roboczych  

PEKAO SA – szybka decyzja wstępna około 10 dni 

roboczych, czas uzyskania decyzji ostatecznej około 3-4 
tygodnie 
PKO BP – decyzja maksymalnie w 21 dni roboczych. Bardzo 

dużo zależy od tego, gdzie składamy wniosek kredytowy. 
Często bywa tak, że im większy i bardziej znany oddział, tym 
dłużej czekamy. 

mBank – około 4 tygodni na decyzję ostateczną, ostatnio 

zauważamy jednak wydłużenie okresu. 
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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”. J 

 

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! :-) 
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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 

RYCZAŁT od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opłacania podatku dochodowego od 

osób fizycznych. Innymi słowy, patrząc okiem Inwestora - posiadając mieszkanie i czerpiąc przychód z wynajmu możemy 
rozliczać się z podatku dochodowego, poprzez ryczałt (dotyczy osób fizycznych) 8,5%. Odejmując od całości 
przychodu 8,5% uzyskamy dochód netto. Jest to możliwe najtańsza forma rozliczenia się z podatku dochodowego. 

Forma ta została wprowadzona w 1994 roku rozporządzeniem Ministra Finansów z grudnia 1993 roku w sprawie 
zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. Obecnie ryczałt można uzyskać, składając 
stosowne oświadczenie do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności 
oświadczenie należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie 
później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku spółek oświadczenie składają wszyscy wspólnicy. Gdy 
podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i nie złożył w określonym terminie 
oświadczenia, ma obowiązek opłacania podatku na zasadach ogólnych. 

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych: 

• z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej 
osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką”, 

• z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy 
te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej5. 

 

                                                
5 https://mfiles.pl/pl/index.php/Ryczałt_od_przychodów_ewidencjonowanych 
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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 J 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 
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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 
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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.	
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15. HARMONOGRAM ISTOTNYCH SPOTKAŃ I SZKOLEŃ PARTNERÓW 
 
 

 
 
 
 

 
 

16 - 17 LUT 2019 
PIOTR HRYNIEWICZ  

ERL – buduj skalę i zarabiaj jeszcze więcej jako flipper Spółki, Łódź  
Link do wydarzenia: 
https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/erl/?fbclid=IwAR1IrlHD08UwK3j5aDk5u6PUeI8v7w-
8gfmNTnc07j41cQXRxPt61eiiUIo 

23 - 24 LUT 2019 
PIOTR HRYNIEWICZ 

 

 
93. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, 
Warszawa 
Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-
nieruchomosci/?fbclid=IwAR27q0YZegGgpe4Yk1z5fZfL8VqBFpseY5a6vQjlu50yDiXYC-W_7onPX9Q 

02- 03 MAR 2019 
             PIOTR HRYNIEWICZ 

 

 
ERL – buduj skalę i zarabiaj jeszcze więcej jako flipper Spółki, Łódź  
Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/erl/?fbclid=IwAR20JeeYLbKCcy-
EvcYSHjyCeTBOF-p6tuIxX34848zNuTdFuxgDPb_UcLY  

09 - 10 MAR 2019 
         WOJTEK WOŹNICZKA  

14. edycja Warsztatów negocjacji, Warszawa  
Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/negocjacje/?fbclid=IwA 
R0ZN3ml8ceEwUJz2yx5K8fl_BcCq_oFMAwRGUdXg3A-2SLAx5cv-4BNCtU 

17 – 18 MAR 2019 
PIOTR HRYNIEWICZ  

Praktyczne Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, Warszawa 
Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/krakow/ 
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16. GŁÓWNI PARTNERZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      


