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2.  WPROWADZENIE – MARZEC 2019 
 

Witam Cię serdecznie! 

 

Mam nadzieję, że Twoje plany inwestycyjne idą zgodnie z planem. Na tym etapie, 

powinieneś mieć już pierwsze pozytywne rezultaty swojej działalności! Jeżeli jeszcze nie zacząłeś, 

nie trać czasu! Już niebawem premiera II edycji mojej książki pt. „Tajna Broń Kredytobiorcy”. Jeżeli 

masz już pierwszą część, nie zapomnij odezwać się do mnie, abym wysłał Ci nową wersję książki 

w wersji elektronicznej!  

 

Tymczasem zapraszam do naszego marcowego wydania raportu. A w nim, tradycyjnie 

przegląd sytuacji rynkowej, artykuł RM Kredyty z którego dowiesz się co dalej z nieruchomościami 

o nieuregulowanym stanie prawnym będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych.  

Nie zapomnij przeczytać również artykułu naszego Partnera Krystiana Suma, który 

przedstawi, jak wygląda wycena nieruchomości przy zakupie finansowanym kredytem 

hipotecznym.  

 

Przed nami również seria ciekawych edukacyjnych wydarzeń, ich harmonogram znajdziesz na stronie 47. 

 

 

 

Zapraszam do lektury! 



 

4 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, marzec 2019 

3.  HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 

 

KWIECIEŃ 

WARSZAWA   

  

PODCAST z Grzegorzem Grabowskim (Wynajmistrz) 

 

KWIECIEŃ 

WARSZAWA  

PODCAST z Filipem Kowarskim (Moniter) 

 

22 – 24 MARZEC 2019 

WARSZAWA   

XXI Zjazd Absolwentów Edukacji Inwestowania w Nieruchomości Piotra Hryniewicza 

https://edukacjainwestowania.pl/zjazd-absolwentow/ 

 

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH 

INFORMACJI 

ZNAJDZIESZ 

NA NASZYM PROFILU 

FACEBOOKOWYM  

FACEBOOK.COM/RMKREDYTY 
 

 
 

 

  
 

 

 

   

file:///C:/Users/katarzynapastor/Dropbox/Raporty/2018/2018.08/Raport%20wersja%20robocza/FACEBOOK.COM/RMKREDYTY
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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 

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ukazał nową edycję projektu ustawy o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Uwzględniono w nim 

dużą część uwag zgłoszonych przez różne podmioty w trakcie konsultacji. Zmian jednak nie zawarto w zapisach                         

o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, choć to one wzbudzały największe kontrowersje.  

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wciąż uważa, że powołanie takiego funduszu zapewni najlepszą 

ochronę praw nabywców nieruchomości w relacjach z deweloperami. To rozwiązanie pozwoli na wyeliminowanie ryzyka 

utraty przez nich środków finansowych wpłacanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Zabezpieczeniem dla nich 

ma być właśnie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, którego powołanie związane jest jednak z nałożeniem na 

inwestorów budowlanych obowiązku wnoszenia składek. Ich wysokość będzie zależała od między innymi ceny 

sprzedawanego lokalu. Zamieszczane są jednak ogłoszenia ostrzegające, iż koszty te zostaną przeniesione na nabywców 

i odbije się to na cenach samych nieruchomości. 1 

 

Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 

 

 Stabilne budownictwo mieszkaniowe. W ostatniej odsłonie raportu GUS, oprócz mieszkań oddanych do 

użytkowania i rozpoczętych, można znaleźć również lokale przeznaczone na wynajem. Według najnowszych 

danych, nie widać żadnych sygnałów sugerujących słabnięcie koniunktury inwestycyjnej rynku mieszkaniowego. 

                                                 
1 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1400991,deweloperski-fundusz-gwarancyjny-zostaje.html 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1400991,deweloperski-fundusz-gwarancyjny-zostaje.html
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Nie odnotowywano również słabszej skłonności deweloperów do produkcji mieszkań. Doskonale potwierdzają to 

statystyki, według których w minionym miesiącu rozpoczęła się budowa prawie 13,5 tysięcy mieszkań. Sami 

deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 9,8 tysięcy lokali, co jest wynikiem porównywalnym z odnotowanym                     

w styczniu ubiegłego roku.  

 

 Popyt na kredyt hipoteczny wciąż w górę. W grudniu 2018 roku odnotowano spadek popytu na kredyty hipoteczne. 

Okazało się jednak, że nie był to zwiastun zmiany trendu. Biuro Informacji Kredytowej informuje, że w lutym do rejestru 

wpłynęły zapytania o kwotę wyższą o 17,6 procent niż rok wcześniej, tym samym wzrosła liczba wnioskodawców. 

Po miesiącach wzrostów, grudniowy odczyt był zaskakujący – odnotowano poważne spadki. Instytucje finansowe 

przesyłały do biura zapytania o kredyty hipoteczne niższe aż o 24,92 procent niż rok wcześniej. W ostatnim miesiącu 

o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 36,88 tysięcy osób, czyli o 7 procent więcej niż rok wcześniej. Lutowy odczyt 

wskaźnika BIK był wyższy od styczniowego o 10,7 p.p. Średnia kwota wnioskowanego zobowiązania wynosiła 266,55 

tysięcy i była o 9,5 procent wyższa niż rok wcześniej.  

 

 Spojrzenia sądów na klauzule w kredytach frankowych wciąż różne. Zróżnicowane podejście sądów do kwestii 

klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowach kredytobiorców frankowych nikogo już nie dziwi. W niektórych 

sytuacjach, oznacza to odrzucenie pozwu, na przykładzie orzeczenia z Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Nieprecyzyjność zapisów dotyczących zasad przeliczania walut to jedno z najczęstszych podnoszonych zarzutów    

w sprawach tzw. „frankowych”3. Niekiedy w bardzo podobnych sprawach, zapadały rozstrzygnięcia na korzyść 

pozywających, nie oznacza to jednak, że zdarza się to często. Za każdym razem sądy przeprowadzają wnikliwą 

analizę i badają czy spełnione zostały wszystkie warunki, dlatego najczęstszym wynikiem sporu jest odrzucenie 

żądania kredytobiorcy.  

 

                                                 
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Popyt-na-hipoteki-w-gore-dzialaja-oba-silniki-7646246.html 
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sady-nadal-roznie-patrza-na-klauzule-w-kredytach-frankowych-7644729.html  

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sady-nadal-roznie-patrza-na-klauzule-w-kredytach-frankowych-7644729.html
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6. MARZEC 2019. ARTYKUŁ PARTNERA – KRYSTIAN SUM – WYCENA 

NIERUCHOMOŚCI PRZY ZAKUPIE FINANSOWANYM KREDYTEM 

HIPOTECZNYM 
 

Przy zakupie nieruchomości na kredyt, każdy bank finansujący wymaga, aby została sporządzona wycena 

nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności. Osobą uprawnioną przez Ustawodawcę do 

sporządzenia wyceny nieruchomości w formie tzw. operatu szacunkowego jest rzeczoznawca majątkowy posiadający 

uprawnienia nadane przez właściwego ministra. Dokumentem, w którym określona jest wartość nieruchomości to tzw. 

operat szacunkowy. W tym artykule opiszę, jak wygląda współpraca z rzeczoznawcą majątkowym, jakie dokumenty są 

niezbędne do sporządzenia wyceny, a także jakie są wytyczne niektórych banków. 
 

Kto może sporządzić wycenę Twojej nieruchomości? 
 

Każda nieruchomość, którą chcesz kupić na kredyt (bez względu na to czy jest mieszkanie, dom istniejący, działka, 

na której dopiero wybudujesz wymarzony dom, siedlisko czy też inna nieruchomość), musi zostać przed przyznaniem 

kredytu wyceniona, tzn. uprawniony rzeczoznawca majątkowy sporządza dla takiej nieruchomości tzw. operat 

szacunkowy, w którym określa wartość rynkową nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy to osoba z nadanymi 

uprawnieniami (każdy rzeczoznawca ma swój indywidualny numer uprawnień zawodowych) do szacowania wartości 

ruchomości przez odpowiedniego ministra (aktualnie Ministra Inwestycji i Rozwoju). W intrenecie bez problemu możemy 

znaleźć Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, gdzie wpisani są wszyscy rzeczoznawcy majątkowi z Polski. 

Niemniej nie każdy z nich może sporządzić wycenę, która zostanie zaakceptowana przez bank. Aktualnie dodatkowym 

wymogiem dla rzeczoznawcy jest ukończenie odpowiedniego kursu „bankowego”, przygotowującego do wyceny 

nieruchomości, które mają być zabezpieczeniem wierzytelności banku (takie kursy organizuje m.in. Związek Banków 

Polskich).  
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Dodatkowo niektóre banki mają swoją listę „preferowanych” rzeczoznawców i tylko oni sporządzają wyceny do danego 

banku. Dlatego zawsze warto upewnić się, czy możesz dostarczyć wycenę sporządzoną przez zewnętrznego, wybranego 

przez siebie rzeczoznawcę. Taka wycena, sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę, może zostać wykorzystana przy 

składaniu wniosków do kilku banków w formie kserokopii – płacisz raz za operat. Wyceny wykonywane wewnętrznie przez 

dany bank, są możliwe do wykorzystania zazwyczaj wyłącznie w tym banku, co ogranicza możliwość jej złożenia w innym 

banku. 
 

Jakie znaczenie ma wycena nieruchomości? 
 

Wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę, ma pozwolić na ocenę w banku, czy w przypadku 

niewywiązania się kredytobiorcy ze spłaty kredytu hipotecznego, zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości 

będzie wystraczające do pokrycia zobowiązania z kredytu. W sytuacji, w której kredytobiorca nie spłaca kredytu, bank 

dzięki hipotece (bank to tzw. wierzyciel hipoteczny) wpisanej do działu IV księgi wieczystej, może w ostateczności 

doprowadzić do egzekucji z nieruchomości tj. jej sprzedaży i pokrycia wszelkich zobowiązań dłużnika wobec banku                      

z uzyskanej ceny sprzedaży. Wycena nieruchomości pozwala na określenie stopnia ryzyka, jakie bank podejmuje 

udzielając kredytu. Tym samym szczególnie istotna dla banku jest nieruchomość, na której bank się zabezpiecza,                            

a w szczególności jej wartość rynkowa. Bank po otrzymaniu operatu szacunkowego, dodatkowo we własnym zakresie 

weryfikuje wartość wskazaną w operacie, i zdarza się, że kieruje do rzeczoznawcy dodatkowe pytania, na które 

rzeczoznawca odpowiada w postaci tzw. aneksu do operatu szacunkowego. Dla przykładu: kupujemy zgodnie z umową 

przedwstępną nieruchomość za 400 tys. zł. W operacie rzeczoznawca wskazuje wartość nieruchomości na nieco mniej 

np. 380 tys. Większość banków w takiej sytuacji kieruje się zasadą, że wskaźnik LTV (np. 80%), liczy zawsze od niższej wartości 

nieruchomości, czyli w tym przypadku od 380 tys. zł., co dałoby 80%x 380 tys. = 304 tys. zł. W sytuacji odwrotnej, gdy 

wartość z operatu będzie wyższa niż w umowie (np. 420 tys. zł), wskaźnik LTV będzie liczony od kwoty niższej, czyli z umowy 

80%x 400 tys. = 320 tys. zł. 
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Dodatkowym elementem operatu sporządzanego do banku jest załącznik, w którym to rzeczoznawca określa: 

 płynność danej nieruchomości na lokalnym rynku, 

 ryzyka związane z inwestycją i lokalizacją, np. położenie na terenach zalewowych, 

 przewidywane zmiany – np. wzrost wartości nieruchomości po zakończeniu prac wykończeniowych                          

w przypadku mieszkań deweloperskich czy zwiększenie stopnia urbanizacji otoczenia. 
 

Z jakich danych korzysta rzeczoznawca majątkowy? 
 

Rzeczoznawca majątkowy sporządzając operat szacunkowy dokonuje oględzin na miejscu, opisuje dokładnie 

wycenianą nieruchomość tj. stan prawny, lokalizację, otoczenie, sąsiedztwo, dostęp do drogi publicznej, mediów, 

instytucji publicznych itd. Poza wyjątkami dotyczącymi specyficznych nieruchomości, wyceny mieszkań, domów, działek 

do banków są sporządzane w tzw. podejściu porównawczym. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości 

danej nieruchomości na postawie cen innych nieruchomości podobnych z lokalnego rynku. Ceny innych nieruchomości 

rzeczoznawcza odpłatnie pozyskuje z RCiWN (Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości) prowadzonego przez każde 

Starostwo dla danego powiatu (dane pochodzą z informacji zawartych w aktach notarialnych kupna/sprzedaży).                 

Na podstawie tych danych oraz oceny atrakcyjności wycenianej nieruchomością na tle innych, rzeczoznawca wskazuje 

w operacie wartość rynkową wycenianej nieruchomości. 
 

Dokumenty niezbędne do sporządzenia wyceny nieruchomości 
 

Przed przystąpieniem do wyceny nieruchomości niezbędne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, które 

pozwolą jednoznacznie opisać daną nieruchomość, zbadać jej stan prawny oraz wskazać wszelkie inne istotne 

okoliczności dotyczące danej nieruchomości. Dodać należy, że zdecydowana większość banków komercyjnych ma 

swoje wytyczne wskazujące, jakie dokumenty muszą zostać załączone do operatu szacunkowego, aby ten został 

„przyjęty” przez bank. Bez problemu takie wytyczne udostępniane są klientom, doradcom kredytowym, jak                                         

i rzeczoznawcom majątkowym.  
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Szczególną rolę tutaj odgrywają doradcy kredytowi, którzy współpracują z wieloma bankami jednocześnie, i są „na 

bieżąco”. Często to doradcy bez angażowania czasu klienta przekazują bezpośrednio rzeczoznawcom wytyczne 

banków. 

 

Poniżej na podstawie lat doświadczeń przy sporządzaniu operatów szacunkowych do banków, wskazujemy 

niezbędne dokumenty do wyceny, dla czterech rodzajów nieruchomości stanowiących najczęściej zabezpieczenie 

kredytu hipotecznego. 

 

Mieszkanie z rynku wtórego:  

 numer KW (księga wieczysta), a jeżeli do mieszkania przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo i nie 

została założona KW stosowne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, 

 projekt umowy przedwstępnej ze sprzedającym albo sama już podpisana umowa w formie cywilnoprawnej 

lub w formie AN (aktu notarialnego), 

 rzut mieszkania potwierdzający powierzchnię użytkową – opcjonalnie. 

 

Mieszkanie z rynku pierwotnego (od dewelopera):  

 projekt umowy przedwstępnej z deweloperem albo sama już podpisana umowa wraz z załącznikami 

(prospekt informacyjny osiedla, niezbędne pozwolenia na budowę, wypis i wyrys z ewidencji gruntów                           

i budynków itp.), 

 rzut mieszkania potwierdzający powierzchnię użytkową – opcjonalnie. 

 

Działka niezabudowana (nieruchomość gruntowa niezabudowana): 

 numer KW (księga wieczysta), 

 wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 

 wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium – opcjonalnie. 
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Dom (nieruchomość gruntowa zabudowana): 

 numer KW (księga wieczysta), 

 wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 

 wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium – opcjonalnie, 

 dokumentacja budynku: projekt, pozwolenia na budowę/użytkowania itp. 
 

Powyższe listy nie stanowią zamkniętego wykazu i w nietypowych sytuacjach niezbędna jest dodatkowa dokumentacja. 

Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których zależy nam na czasie, a nie mamy kompletu dokumentów. Wtedy dobrze jest 

być w stałym kontakcie z rzeczoznawcą majątkowym, który w wybranych sytuacjach może w Twoim imieniu pozyskać 

brakujące dokumenty z odpowiednich urzędów czy starostw, wykorzystując swoje uprawnienia zawodowe. 

Rzeczoznawcy z racji swojej codziennej pracy doskonale orientują się w formalnościach, które trzeba spełnić przy 

składaniu odpowiednich wniosków do urzędów, a niekiedy ich wnioski są rozpatrywane poza kolejnością, co przyśpiesza 

sporządzenie wyceny (czasem nawet o kilka dni). Obecnie coraz częściej istnieje możliwość pozyskania dokumentacji 

poprzez systemy online, co także pozwala na sprawne wykonywanie operatów. Gotowy operat coraz częściej można 

dostarczyć do banku w postaci skanów, a dopiero po pozytywnej decyzji banku o udzieleniu kredytu dostarczamy 

oryginały w wersji papierowej. 
 

Na co szczególnie należy zwracać uwagę 
 

Na podstawie praktyki przy sporządzaniu operatów szacunkowych, poniżej wskazujemy najczęstsze przyczyny, które 

wydłużają czas sporządzenia operatu, a bez ich wyjaśnienia, bank może nie udzielić kredytu, albo wstrzymać się z decyzją 

do czasu wyjaśnienia: 

 inna powierzchnia działki w KW, a inna w wypisie z ewidencji gruntów i budynków – w takiej sytuacji 

rzeczoznawca przyjmuje informacje z ewidencji i opisuje to w operacie, 

 brak dokumentacji wskazującej na powierzchnię użytkową budynku (w szczególności dla starszych 

budynków) – niekiedy konieczne jest sporządzenie przed geodetę/architekta inwentaryzacji, 
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 brak pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie (w szczególności dla starszych budynków), 

 brak uregulowanego dostępu nieruchomości do drogi publicznej – często wymaga ustanowienia 

dodatkowej służebności, dokupienia udziałów w prawie własności dróg dojazdowych, 

 inna powierzchnia mieszkania w KW, a inna w rzeczywistości – często w budynkach starszych powierzchnia 

mieszkań wpisywana do KW zawiera w sobie powierzchnię piwnicy. 
 

Kredyt także na wykończenie mieszkania / budowę domu 
 

Bank może udzielić kredytu nie tylko zakup, ale też i wykończenie mieszkania/domu, jeżeli jest ono w stanie 

deweloperskim (tzw. rynek pierwotny) albo wymaga przeprowadzenia generalnego/częściowego remontu (tzw. rynek 

wtórny), aby podnieść jego standard. W takim przypadku poza dokumentami wymienionymi w poprzednim akapicie, aby 

otrzymać dodatkowe środki na remont/wykończenie musimy wypełnić/sporządzić szczegółowy tzw. kosztorys prac. 

Niektóre z banków mają swoje wzory kosztorysów (np. Millennium), na których wskazujemy, co i za ile będzie wykonywane 

np. drzwi wewnętrzne – 2 000 zł, podłogi – 15 000 zł itp. Tak sporządzony kosztorys podlega weryfikacji przez rzeczoznawcę 

majątkowego, który potwierdza swoim podpisem i pieczątką, czy założone kwoty są „rynkowe” i dołącza taki kosztorys 

do operatu szacunkowego. W takim przypadku w operacie szacunkowym, rzeczoznawca wskazuje dwie wartości 

nieruchomości tj. aktualną (przed wykończeniem/remontem) oraz wartość przyszłą (po zaplanowanym wykończeniu 

/remoncie zgodnie z kosztorysem). W przypadku mieszkań deweloperskich kwoty, jakie można przeznaczyć na generalne 

wykończenie, tak aby nie budziły wątpliwości banku to od 1 000 zł/m2 do 2 000 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania. 

Dla przykładu mieszkania 50 m2 p.u., przyjmując wartość średnią 1500 zł/m2 na wykończenie, moglibyśmy uzyskać 

dodatkowe 75 000 zł. Tworząc kosztorys należy robić to z dużą rozwagą, korzystając z pomocy doświadczonego doradcy 

kredytowego lub rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ bardzo często kosztorysy są przedmiotem dyskusji w banku,                  

i niekiedy błędy w nim, powodują brak zgody banku na udzielenie kredytu. Jeżeli bank przyzna kredyt na 

remont/wykończenie, potem będziemy z bankiem rozliczać się z kosztorysu na podstawie faktur. 
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http://www.sbdn.pl  

SUM Biuro Doradztwa Nieruchomości 

Autor: 

Krystian Sum (k.sum@sbdn.pl)  

 Rzeczoznawca majątkowy nr upr. 6784,  

 Pośrednik nr 22976 i zarządca nieruchomości nr 28126 PFRN, 

 Certyfikat 700/2017 wydany przez Związek Banków Polskich - Wycena nieruchomości dla 

potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. 

 

Rzeczoznawca majątkowy, działa głównie w Warszawie i jej okolicach sporządzając 

wyceny nieruchomości m.in. do banków, ale także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest 

wartość nieruchomości tj. podział majątku, amortyzacja, dział spadku, odszkodowania za 

wywłaszczone nieruchomości, wniesienie aportu, rozliczenia z US, wycena służebności itp. 

Cały czas się uczy, bo każda nieruchomość i sytuacja jest inna, a to wymaga 

indywidualnego podejścia. Dzieli pracę na czas spędzony w terenie na oględzinach 

nieruchomości, które szczególnie lubi, a także pracę „za biurkiem”. Współpracuje z 

inwestorami na rynku nieruchomości, pomagając w analizach rynku, kalkulacjach opłacalności inwestycji. Dla osób, 

które zastanawiają się czy nie przepłacają za nieruchomości pomaga w ocenie wartości rynkowej, dla osób 

sprzedających pomaga w określeniu realnej ceny sprzedaży, bazując na informacjach o cenach transakcjach. 

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

nieruchomości, analiz rynku i opinii o wartości nieruchomości. 

 

 

 

 

 

http://www.sbdn.pl/
mailto:k.sum@sbdn.pl
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7. MARZEC 2019. ARTYKUŁ RM KREDYTY – CO DALEJ Z 

NIERUCHOMOŚCIAMI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM 

BĘDĄCYCH W POSIADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH? 
 

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku 

nieruchomości wobec której nie można ustalić kto jest jej właścicielem (ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru 

dokumentów albo innych dokumentów) mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.[1]

 Powszechnie znanym przykładem takich nieruchomości są grunty, na których spółdzielnie mieszkaniowe wzniosły 

budynki, mimo tego, że nie były ani ich właścicielem ani użytkownikiem wieczystym. Problem obecnie dotyczy wielu osób, 

które albo uzyskały spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą założyć 

księgi wieczystej dla swoich lokali, albo dotyczy osób, które są użytkownikami lokali spółdzielczych i mimo przyznania im 

od dnia 31 lipca 2007 r. roszczenia o przeniesienie prawa własności mieszkania nadal nie mogą wyegzekwować swoich 

praw. Co więcej roszczenia te nie mogą być skutecznie dochodzone przed sądem, dopóki spółdzielnia nie stanie się 

właścicielem gruntu.[2]   

     Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako prawo rzeczowe zostało wprowadzone do katalogu ograniczonych 

praw rzeczowych początkiem lat 90-tych ubiegłego stulecia, w którym znaczna część spółdzielni mieszkaniowych nie 

posiadała jeszcze tytułu prawnego do nieruchomości gruntowych, na których wznosiły budynki. Mimo tych braków 

formalnych praktyka ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokali nie była niczym blokowana.[3] Nawet 

sądy wieczystoksięgowe początkowo mimo braku uregulowania stanu prawnego gruntu rozpatrywały pozytywnie wnioski 

o zakładanie odrębnych ksiąg wieczystych dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, co uzasadniały 

potrzeby obrotu prawnego. Obecne stan prawny wynika z Uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 2013 roku zgodnie              

z którą niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu ujawnienia spółdzielczego własnościowego prawa do 
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lokalu, jeżeli prawo to zostało ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielnia nie posiada prawa 

własności ani nie jest użytkownikiem wieczystym.[4]   

     

Do chwili obecnej Sąd Najwyższy nie zajął odmiennego stanowiska w tej sprawie co powoduje, że próba założenia 

takiej księgi będzie skutecznie zablokowana przez sądy wieczystoksięgowe, a to z kolei wiąże się z brakiem możliwości 

uzyskania kredytu hipotecznego w banku pod taką nieruchomość.  

     Z ankiet przeprowadzonych w 2017 roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wynika, że 105 spółdzielni 

spośród 450 posiada budynki wzniesione na nieuregulowanym stanie prawnym.[5] Czy problem zostanie rozwiązany?   

      Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie występował w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów oraz do członków 

Rady Ministrów podkreślając wagę problemu i potrzebę pilnej reakcji ustawodawcy mającej naprawić obecny stan 

prawny. Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 18 września 2017 roku została zamieszczona odpowiedź 

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 

dotyczącej sytuacji prawnej osób, które uzyskały spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w budynku 

usytuowanym na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym. Sekretarz Stanu wskazał w niej, że wiele wątpliwości budzi 

możliwość kompleksowego uporządkowania w formie jednej regulacji prawnej problemu „nieuregulowania stanu 

prawnego gruntów” ze względu na niejednolitość sytuacji określanych zbiorczo, jako „nieuregulowanie stanu prawnego 

gruntu” oraz rozmaitość potencjalnych przyczyn zaistnienia tego stanu w poszczególnych przypadkach[6]. Budzącym 

nadzieje na zmianę obecnego stanu prawnego było zapewnienie Sekretarza Stanu, że kwestie związane                                                 

z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych są jednym z priorytetów resortu.  

     Miesiąc później w dniu 19 października 2017 roku pojawił się komunikat na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich 

informujący, że Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło się uporządkowaniem sytuacji prawnej spółdzielczych budynków 

wielorodzinnych posadowionych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym[7], co znaczy że Ministerstwo 

Sprawiedliwości jest również świadome problemu.  
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     Mamy 2019 rok i jak widać poza zapewnieniami właściwych ministrów stan obecny nie uległ zmianie i ciężko 

przewidzieć, kiedy możemy spodziewać się stosownych uregulowań w tej kwestii.  Posiadaczom takich „wadliwych” 

spółdzielczych praw (z gruntem nieuregulowanym) nie pozostaje nic innego niż cierpliwie czekać na zmianę przepisów.  

     

Karolina Mołodyńska 

 

Przypisy:  

[1] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  

[2] E. Bończak-Kucharczyk "Regulacje stanu prawnego nieruchomości, przez spółdzielnie mieszkaniowe, które wzniosły 

budynki na gruncie, którego nie są ani właścicielem ani użytkownikiem wieczystym"  

[3] Uzasadnienie prawne Uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 maja 2013 r. sygn. akt III CZP 104/12  

[4] Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 maja 2013 r. sygn. akt III CZP 104/12  

[5]https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jaka-jest-sytuacja-os%C3%B3b-kt%C3%B3re-maj%C4%85-

sp%C3%B3%C5%82dzielcze-mieszkanie-w%C5%82asno%C5%9Bciowe-w-budynku-kt%C3%B3ry-stoi-na   

[6]https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jaka-jest-sytuacja-os%C3%B3b-kt%C3%B3re-maj%C4%85-

sp%C3%B3%C5%82dzielcze-mieszkanie-w%C5%82asno%C5%9Bciowe-w-budynku-kt%C3%B3ry-stoi-na   

[7] https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ministerstwo-sprawiedliwo%C5%9Bci-zaj%C4%99%C5%82o-si%C4%99-problemem-

uporz%C4%85dkowania-sytuacji-prawnej-sp%C3%B3%C5%82dzielczych  
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Komentarz Eksperta kredytowego: 

Prawo własności i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – czy różnice są istotne? 
 

Wiele osób kupujących mieszkanie staje przed dylematem, czy warto nabyć lokal, do którego nie przysługuje prawo 

własności, ale spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Jakie są właściwie różnice między tymi 

prawami? W niniejszym artykule postaramy się rozwiać główne wątpliwości. 

Zacznijmy od tego czym są obydwa prawa. Prawo własności zgodnie z Kodeksem cywilnym oznacza możliwość 

korzystania z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz pobierania pożytków i innych dochodów 

z rzeczy. Wykonywanie prawa własności jest jednak ograniczone ustawami oraz zasadami współżycia społecznego. 

Oznacza to w praktyce, że osoba posiadająca prawo własności do lokalu mieszkalnego może nim rozporządzać                         

w dowolny sposób pod warunkiem, że nie narusza praw innych osób. 

Z kolei spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego to ograniczone prawo rzeczowe uregulowane przez 

Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Posiadanie go oznacza prawo do korzystania z lokalu oraz rozporządzania nim. 

Jednak faktycznym właścicielem mieszkania jest spółdzielnia mieszkaniowa. Oznacza to, że niektóre czynności 

podejmowane w lokalu wymagają zgody spółdzielni. Może to być np. zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na 

użytkowy. Dodatkowo takie mieszkanie może zostać obciążone hipoteką zabezpieczającą długi spółdzielni. Sytuacje 

ogłoszenia upadłości przez spółdzielnie są jednak niezwykle rzadkie, więc raczej nie ma się czego obawiać. 

Obydwa prawa są zbywalne, dziedziczne i podlegają egzekucji. Umowa zbycia tych praw wymaga formy aktu 

notarialnego. W tym zakresie żadne z omawianych praw nie jest lepsze od drugiego. 

- Jeżeli chcemy za zarobione przez siebie pieniądze kupić mieszkanie, w którym zamierzamy po prostu mieszkać zwykle 

nie odczujemy różnicy między mieszkaniem spółdzielczym własnościowym, a odrębną własnością. Ale jeżeli przepisy 

mówią, że z jakiś indywidualnych powodów musimy kupić nieruchomość, to należy pamiętać, że mieszkanie spółdzielcze 

własnościowe nie jest nieruchomością a prawem - zaznacza Marta Gadzińska z „AKME” Kancelaria Nieruchomości. 

Sytuacja jednak zmienia się wraz z przeznaczeniem nieruchomości. 
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Dla osób inwestujących w mieszkania na wynajem ważne jest, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za wynajem do 

kosztów mogą zaliczyć amortyzację. Spółdzielcze własnościowe amortyzuje się stawką dla praw w wysokości 2,5% 

wartości rocznie. Natomiast nieruchomości stanowiące odrębną własność używane ponad 5 lat lub takie, w których 

wykończenie lub remont zainwestowano ponad 30% wartości nabycia można amortyzować podwyższoną stawką nawet 

do 10% - dodaje Marta Gadzińska. 

Różnice między zarządzaniem częściami wspólnymi nieruchomości przez spółdzielnię oraz w przypadku wspólnot 

zazwyczaj przekładają się na opłaty, które ponoszą mieszkańcy. Nierzadko dysproporcja jest bardzo duża na korzyść 

spółdzielni mieszkaniowych. Powodem jest korzystanie przez nie z efektu skali, ponieważ spółdzielnie bardzo często 

posiadają w swoim zarządzie nawet kilkadziesiąt budynków. Dzięki temu łatwiej im wynegocjować korzystniejsze ceny od 

usługodawców. Z kolei wspólnoty mieszkaniowe bardzo często obejmują tylko jeden budynek. Z drugiej jednak strony 

bolączką spółdzielni mieszkaniowych jest dużo gorsza ściągalność czynszów, wynikająca w dużym stopniu z przepisów 

chroniących dane osobowe.  Tak więc w ostatecznym rozrachunku kluczowa okazuje się efektywność zarządzania                  

w konkretnej spółdzielni bądź wspólnocie. 
 

Przykładowe ceny podobnych mieszkań z różnymi prawami, serwis otoDom.pl, kwiecień 2015 

Miasto Rodzaj prawa Metraż L. pokoi Cena Cena za 1 m2 

Warszawa, Śródmieście 
Spółdzielcze własnościowe z księgą wieczystą 55 m2 2 550 000 zł 10 000 zł 

Pełna własność 53 m2 2 529 400 zł 9 906 zł 

Kraków, Mistrzejowice 
Spółdzielcze własnościowe z księgą wieczystą 63 m2 3 299 000 zł 4 784 zł 

Pełna własność 64 m2 3 299 000 zł 4 672 zł 

Wrocław, Krzyki 
Spółdzielcze własnościowe z księgą wieczystą 55 m2 3 280 000 zł 5 091 zł 

Pełna własność 53 m2 2 269 900 zł 5 092 zł 

Gdańsk, Chełm 
Spółdzielcze własnościowe z księgą wieczystą 49 m2 2 207 000 zł 4 224 zł 

Pełna własność 50 m2 2 207 000 zł 4 140 zł 
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Opracowanie: Dział Badań i Analiz Grupy Emmerson S.A. na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Otodom 

Powyższa tabela pokazuje, że ceny mieszkań są podobne, bez względu na to jakie prawo do nich przysługuje. Dlatego 

trzeba się zastanowić, czy koniecznie chcemy posiadać prawo własności do mieszkania. Warto przeanalizować, czy 

budynek, w którym chcemy kupić mieszkanie jest efektywnie zarządzany. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

również można przekształcić w prawo własności, jeżeli budynek stoi na gruncie będącym własnością lub w użytkowaniu 

wieczystym spółdzielni. Wiąże się to z pewnymi kosztami, jednak z reguły nie są one bardzo wysokie. 

Niniejszy artykuł miał na celu przybliżenie podstawowych różnic pomiędzy prawem własności a spółdzielczym 

własnościowym prawem do lokalu.  

 

Porównywane były "czyste" sytuacje. Własnościowa nieruchomość nie jest obciążona np. prawem dożywocia względem 

osoby trzeciej, a w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości grunt, na którym posadowiony 

był budynek miał uregulowana kwestię własności. W takich przypadkach różnica dla typowych użytkowników mieszkań 

jest praktycznie nieodczuwalna. 

Sytuacja komplikuje się w przypadku, gdy budynki spółdzielni postawione są na gruntach o nieuregulowanym stanie 

prawnym. Skutkuje to brakiem możliwości założenia księgi wieczystej dla znajdujących się w nich lokali. To z kolei przekłada 

się na wyższe ryzyko dla kupujących (brak rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych) oraz brak możliwości uzyskania 

kredytu na jej zakup. W rezultacie sprzedający spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości w budynkach z 

nieuregulowaną kwestią własności gruntu zmuszeni są do mocnego zejścia z ceny. Rozważając zakup spółdzielczego 

własnościowego prawa do nieruchomości powinniśmy zatem poprosić o dostarczenie ze spółdzielni zaświadczenia, że 

możliwe będzie wyodrębnienie własności. Dzięki takiemu dokumentowi dowiemy się czy grunt ma uregulowaną sytuację 

prawną. Takiego wyodrębnienia nie trzeba następnie przeprowadzać, bo może się to wiązać z koniecznością założenia 

wspólnoty i podniesienia czynszu. Wystarczy np. w trakcie aktu notarialnego założyć księgę wieczystą. 

 

 

Ronald Szczepankiewicz 
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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 marcu 2019. W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy 

oferty następujących banków: 

 Raiffeisen – zaprzestanie procesowania wniosków o produkty hipoteczne od dnia 08.03.2019 

 mBank – kolejna odsłona oferty promocyjnej banku („W własnym domu najlepiej”, obowiązuje do 17.04.2019) 

 ING – kolejna odsłona oferty promocyjnej banku („Najlepiej na swoim”, obowiązuje do 31.03.2019) 

 Millennium – nowe (korzystniejsze) warunki cenowe dla kredytów z LTV poniżej 80% (obniżki marży od 0,1% do 0,2%) 

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 

Naszym zdaniem niezmiennie nr 1. 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%).  
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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.  

Kolejnym wyróżnikiem oferty jest bardzo sprawny proces 

kredytowy (do wydania decyzji kredytowej) – aktualnie 

decyzję można uzyskać w około 7 dni roboczych. Niestety 

„schody” pojawiają się po wygenerowania umowy i 

przekazaniu sprawy do oddziału. Tutaj tempo procesowania 

sprawy (podpisanie umowy, zdejmowanie warunków i 

uruchomienie kredytu) bardzo często 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 INFORMACJ 

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.  

Powyższe atuty oraz duża popularność oferty przekładają się 

na tempo procesowania. Jest wolno, można wręcz 

powiedzieć, bardzo wolno (decyzja w około 5 tygodni, 

czasem 6). 

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 – „We własnym domu najlepiej” 

obowiązuje do 17.04.2019. 

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%

2,05% 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 

 

 

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 trwa obecnie około 4-5 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 

Elastycznie i szybko (decyzja w około 3 tygodnie), 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. 
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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. 

- 

 

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

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

Zwracamy uwagę na bardzo powolny proces. Na decyzję 

trzeba poczekać nawet do 5 tygodni.  

 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). 

Uwaga: Aktualna promocja obowiązuje do 31.03.2019. 
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 80% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

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

dostarczony przez klienta. Płatne przed wydaniem decyzji 

ostatecznej. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Tak, po cenie kredytu mieszkaniowego 

Maksymalnie do wysokości podstawowej kwoty kredytu, ale nie 

więcej niż 30% LTV 

UNWW Nie występuje - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

Wymagane minimum przez 3 lata - 0,035% od 

aktualnego salda kredytu 

Z ubezpieczenia można zrezygnować od razu, skutkuje to 

wzrostem marży o 0,4 p.p. 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 35 lat, 

W przypadku, gdy przynajmniej 51% dochodu przyjętego do 

analizy osiąga kobieta maksymalny okres kredytowania nie 

będzie mógł przekroczyć jej 60 roku życia, jeżeli mężczyzna: 65 

roku życia, 

PROWIZJA 
0,00% - w wariancie „Łatwy start” 

1,69% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu promocyjnego wpływa równocześnie na 

wysokość marży. 

CROSS-SELL 
Konto z wpływem 2000 zł/mies. (nie musi być 

wynagrodzenie) 
Brak realizacji tego warunku, skutkuje wzrostem marży o 0,4 p.p. 

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

1,69% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu promocyjnego wpływa równocześnie na 

wysokość prowizji 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 
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NAJTAŃSZA MIESIĘCZNA RATA BANK 

Z NAJNIŻSZĄ MARŻĄ: 

PKO BP – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY 

– BANK DLA INWESTORA 

PEKAO SA – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA 

NAJPEWNIEJSZY – BANK NAJLEPIEJ 

LICZĄCY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ: 

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA 

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

na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

MILLENIUM – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTOR

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.  

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. 

SANTANDER – decyzja wstępna przy umowie o pracę 2 

dni, przy działalności do 4 dni, czas uzyskania decyzji 

ostatecznej około 4-5 tygodni  
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mBank – około 5 tygodni na decyzję ostateczną, ostatnio 

zauważamy jednak wydłużenie okresu. 

 

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 

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

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. SŁOWNIK INWESTORA 
 

WKŁAD WŁASNY to kwota środków, którą nabywca nieruchomości zaciągający kredyt hipoteczny pokrywa z 

osobistych oszczędności. Przykładowo, jeśli cena nabywanego mieszkania wynosi 250 tys. zł, a klient otrzymuje kredyt na 

200 tys. zł, to znaczy, że wniósł wkład własny w wysokości 50 tys. zł. 

Banki opisując swoje oferty kredytów hipotecznych informują, że sfinansują np. do 80 czy 90 proc. wartości nieruchomości, 

albo że wskaźnik LTV możne wynieść maksymalnie 80 czy 90 proc. Stopa LTV, czyli Loan To Value, to stosunek wysokości 

kredytu do wartości nabywanej nieruchomości. Wysokość wymaganego przez dany bank wkładu własnego jest więc 

różnicą między 100 proc. a maksymalnym akceptowanym poziomem LTV, np. jeśli bank pożycza do 80 proc. wartości 

nieruchomości to znaczy, że wymaga przynajmniej 20-procentowego wkładu własnego. 

Na mocy Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego, banki nie mogą udzielać kredytów na 100 proc. wartości 

nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności, czyli innymi słowy - bez wkładu własnego. W 2014 r. minimalny 

wymagany wkład własny wynosi 5 proc., w 2015 r. 10 proc., w 2016 r. 15 proc., a od 2017 r. 20 proc. Od 2016 r. banki nadal 

będą mogły jednak udzielać kredytów o LTV 90 proc., o ile kwota brakująca do bezpiecznego pułapu zostanie 

dodatkowo doubezpieczona.4 

Niezależnie od rekomendacji KNF, banki i tak często stosują tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jest ono 

nakładane na kredytobiorcę w sytuacji, kiedy wniesiony przez niego wkład własny jest niższy niż 20 proc., i pobierane jest 

aż do momentu, kiedy suma spłaconego kapitału kredytu i wniesionego wkładu własnego nie spadnie poniżej poziomu 

80 proc. wartości zabezpieczenia. Banki pobierają ubezpieczenie niskiego w dwojaki sposób - albo poprzez podwyższenie 

marży kredytu, albo jednorazowo za dany okres (zwykle 3 lata) z góry. 

 

 

                                                 
4 https://www.comperia.pl/wklad-wlasny.html  

https://www.comperia.pl/wklad-wlasny.html
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10. BIBLIOTEKA INWESTORA, CZYLI CO WARTO, ABY PRZECZYTAŁ 

KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA / INWESTOR 
 

ROBERT KIYOSAKI 
 

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

innych pozycji tego autora   

MICHAŁ SZAFRAŃSKI  „Finansowy Ninja” 

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

DALE CARNEGIE  „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” 

RONALD SZCZEPANKIEWICZ  „Tajna Broń Kredytobiorcy” 

TIMOTHY FERRIS  „4-godzinny tydzień pracy” 

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

MARK FISCHER  „Sekret Milionera” 

GRZEGORZ GRABOWSKI  „Podatek od najmu i rozliczenia z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny. Edycja 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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11. INWESTUJESZ NA KREDYT? NA TO ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ! 
 

Jeśli w dalszym ciągu nie czytałeś mojej 

książki „Tajna broń kredytobiorcy” to zachęcam 

Cię do skorzystania ze specjalnego kuponu 

rabatowego dla czytelników raportu. Chcąc 

uzyskać rabat na zakup papierowej wersji 

książki w wysokości 15% należy przy zakupie 

podać kod rabatowy - „raport”.  

Pod TYM linkiem możesz zapoznać się                    

z darmowym fragmentem mojej książki  Jeśli 

chcesz sfinansować zakup nieruchomości na 

kredyt i maksymalnie oszczędzić na tym 

procesie, to zdecydowanie pozycja dla Ciebie 

- dowiesz się z niej jak zwiększać swoje 

możliwości kredytowe, zmniejszać prowizje 

bankowe, a także jak kupować nieruchomości 

na cele inwestycyjne!  

Życzę przyjemnej lektury! :-) 

 

www.TAJNABROŃKREDYTOBIORCY.pl 

 

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

za kredyt lub wzięciem kredytu pod nieruchomość, 

refinansowaniem, konsolidacją kredytów  

pod nieruchomość, ale nie wiesz: 

 

 Czy masz zdolność kredytową, 

 Jaka będzie rata,  

 Jak skredytować daną nieruchomość, 

 Jak się za to zabrać, 

 Nie masz czasu na chodzenie bo bankach, 

 Szukasz osoby, która załatwi kredyt za Ciebie, 

 

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

Nasz Zespół składa się z najlepszych pośredników 

finansowych w Polsce. 

 

RM KREDYTY 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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13. WSPÓŁPRACA 
 

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

program afiliacyjny oraz współpracę z mediami zachęcamy do kontaktu: 

 

Rupert Aleksiejuk 

Dyrektor ds. Marketingu i PR 

+ 48 794 785 249 

rupert.aleksiejuk@rmkredyty.pl 

 

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

i informacji prasowych, zdjęć oraz materiałów filmowych. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

22 - 24 MAR 2019 

PIOTR HRYNIEWICZ  

XXI Zjazd Absolwentów Edukacji Inwestowania w Nieruchomości Piotra Hryniewicza, Warszawa 

https://edukacjainwestowania.pl/zjazd-absolwentow/ 

30 MAR 2019 

                   MIESZKANICZNIK  

Rentowna nieruchomość, czyli jak wynająć każdą nieruchomość, Warszawa 

Link do wydarzenia: https://crm.mieszkanicznik.org.pl 

              06 – 07 KWI 2019 

               ROZSĄDNI BRACIA 

 

Szkolenie „Jak zostać deweloperem”, Gdańsk 

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

13 - 14 KWI 2019 

PIOTR HRYNIEWICZ  

94. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, Gdańsk 

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

27 - 28 KWI 2019 

PIOTR HRYNIEWICZ  

95. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, 

Warszawa 

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

http://www.rozsadnibracia.pl/szkolenia-deweloperskie/
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15. GŁÓWNI PARTNERZY 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

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

