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1. WPROWADZENIE – PAŹDZIERNIK 2019 
 

Witam Cię serdecznie! 

Październik – miesiąc zakończenia sezonu najmu – nadszedł! Mam nadzieję, że pokoje 

wszystkich zaprzyjaźnionych inwestorów w nieruchomości znalazły swoich lokatorów. 

Pamiętajcie, że im lepszy standard mieszkania oraz lokalizacja tym łatwiej jest skutecznie 

inwestować w nieruchomości w Polsce. Tym z Was którym zostało jeszcze kilka wolnych pokoi – 

życzę powodzenia, wakacje już niedługo! 

 W październikowym raporcie znajdziesz artykuł o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w sprawie kredytów frankowych. Temat kredytów we frankach ciągle budzi 

zainteresowanie wielu z czytelników naszych raportów, dlatego postanowiliśmy przybliżyć to 

zagadnienie i w prostych słowach wytłumaczyć co zmieniło się po wyroku. Jeżeli interesuje Cię 

ten temat koniecznie zajrzyj na stronę 9.  

We październiku serdecznie zapraszam Cię na Zjazd Absolwentów Edukacji Inwestowania  

w Nieruchomości Piotra Hryniewicza, który odbędzie się w Łodzi. To kolejne już duże wydarzenie 

organizowane przez Piotra. Jeżeli inwestujesz w nieruchomości nie powinno Cię tam zabraknąć. 

Na konferencji będziemy również RM Kredyty, także będzie okazja, aby porozmawiać o kredytach i inwestowaniu oraz 

wysłuchać mojego wykładu. Więcej o tym wydarzeniu przeczytasz na stronie 9.  

 PS. Zachęcam do obejrzenia podcastu ze mną oraz Maciejem Wieczorkiem w ramach programu Ekspert                           

w Bentley’u - https://tiny.pl/tlt5j Dziękuję za zaproszenie! Kolejne podcasty już niedługo!  

 

Zapraszam do lektury! 

https://tiny.pl/tlt5j
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2. HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 

 

10 PAŹ 

OLSZTYN 

 
Wykład Mieszkanicznik, oddział Olsztyn 

 

18-20 PAŹ 

ŁÓDŹ 

 

24 PAŹ 

BIAŁYSTOK  

 

23. Zjazd Absolwentów Edukacji Inwestowania w Nieruchomości Piotra Hryniewicza, Łódź  

 

 

Wykład Mieszkanicznik, oddział Białystok 

 

 

5 LIST 

KIELCE 

 

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH 

INFORMACJI 

ZNAJDZIESZ 

NA NASZYM PROFILU 

FACEBOOKOWYM 

 

 

Wykład Mieszkanicznik, oddział Kielce 

 

 

 

FACEBOOK.COM/RMKREDYTY 
 

 

 

  
 

 

   

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

OPROCENTOWANIE 

KREDYTU 
  marża + stopa procentowa (przykład dla PLN   2,37% + 1,73% = 4,10%) 

MARŻA 
  jest stała i niezmienna przez cały okres kredytowania. Na jej wysokość mamy wpływ 

poprzez wkład własny, źródło dochodów, cross sell ITP. 

STOPA 

 PROCENTOWA 
  

jest zmienna. Pożyczamy pieniądze z banku, ten sam najczęściej ich nie posiada, 

pożycza je od innego banku na procent. Stopa pr. to wysokość tej pożyczki w skali 

roku. Ustalana przez banki między sobą. Klienci i doradcy nie mają wpływu na jej 

wysokość. Np: WIBOR3M (dla PLN), LIBOR3M (dla CHF, USD, EUR), EURIBOR3M (dla EUR) 

LTC 
  

Loan (dług) To (do) Cost (koszt, np. zakupu, remontu, ale również notariusza prowizji 

bankowej itd.) 

LTP   
Loan (dług) To (do) Price (cena transakcyjna) 

LTV   
Loan (dług) To (do) Value (wartości, np. z operatu szacunkowego) 

CASHFLOW 
  

to co nam zostanie z przychodu po odjęciu wszystkich kosztów związanych                                 

z inwestycją. 

CASHBACK 
  

jeżeli po całej inwestycji nasz wkład własny jest równy zero, a jeszcze dodatkowo 

zostaje nam gotówka, której wcześniej nie mieliśmy, to ta gotówka jest cashbackiem. 
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4. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD SYTUACJI 

RYNKOWEJ 

 
 

 Pracujący nad nową strategią Commerzbank (kontroluje blisko 70 proc. udziałów w mBanku) rozważa sprzedaż 

udziałów w mBanku. Do Commerzbanku należy 69,34 proc. akcji mBanku. Przy obecnym kursie pakiet ten wart jest 9,3 mld złotych czyli 

ok. 2,15 mld euro. Na rynku pojawiły się informacje świadczące o zainteresowaniu zakupem ze strony PKO BP oraz ING Bank Śląski. W ING 
Banku Śląskim powstał nawet specjalny zespół specjalistów, którego zadaniem będzie analiza przejęcia mBanku. 1 
 

 Indeks BIK: popyt na kredyty w VIII 2019 r. wyższy niż rok temu. Jak potwierdzają notowania mierzonego przez Biuro Informacji 

Kredytowej wskaźnika BIK Indeks, w sierpniu 2019 r. Polacy chętniej niż przed rokiem sięgali po kredyty mieszkaniowe - wartość indeksu PKM 

(Popytu na Kredyty Mieszkaniowe) wzrosła względem analogicznego okresu minionego roku o +13,7%. Wyższa niż przed rokiem okazała się 

również średnia kwota wnioskowanego kredytu, która opiewała na 278,73 tys. złotych (+10,0%).2 

 

 Nie potwierdzają się oczekiwania o spadku popytu na nieruchomości. Bieżące wskaźniki dotyczące budownictwa 

mieszkaniowego nie potwierdzają oczekiwań odnośnie spadku popytu na nieruchomości - wskazują analitycy Ministerstwa 

Przedsiębiorczości i Technologii. Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, w I półroczu 2019 roku oddano do użytkowania 94 533 

mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 8 509,3 tys. m2 oraz liczbie izb równej 360 593. W porównaniu z analogicznym okresem 

poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 11 747 (14,2 proc.), powierzchni użytkowej mieszkań – o 714,4 tys. m2 (9,2 proc.) 

oraz liczby izb – o 31 157 (9,5 proc.).3 
 

 Ruszyła budowa „Mieszkań Plus” w Świdniku. Dwa bloki liczące łącznie 108 mieszkań powstaną w Świdniku (lubelskie) w 

ramach programu "Mieszkanie Plus". W środę symbolicznie rozpoczęto ich budowę, mają być gotowe w 2021 r. Burmistrz Świdnika 

Waldemar Jakson powiedział, że zainteresowanie mieszkaniami z programu Mieszkanie Plus jest bardzo duże. „Zgłosiło się siedem 

razy więcej chętnych, niż będzie lokali, podania nadal napływają.” Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń podaje zaś „Mamy 

2731 mieszkań wybudowanych albo w trakcie budowy, 18 tys. mieszkań jest w trakcie projektowania, 58 tys. mieszkań w trakcie 

przygotowania. W przyszłym roku na placu budowy będziemy z około 10 tysiącami mieszkań”.4 
 

                                                 
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/ING-Bank-Slaski-ma-apetyt-na-mBank-7756423.html 
2 http://www.finanse.egospodarka.pl/158804,Indeks-BIK-popyt-na-kredyty-w-VIII-2019-r,1,63,1.html 
3 https://forsal.pl/nieruchomosci/aktualnosci/artykuly/1430085,mpit-o-danych-gus-nie-potwierdzaja-sie-oczekiwania-o-spadku-popytu-na-nieruchomosci.html 
4 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ruszyla-budowa-Mieszkan-Plus-w-Swidniku-7748720.html 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ING-Bank-Slaski-ma-apetyt-na-mBank-7756423.html
http://www.finanse.egospodarka.pl/158804,Indeks-BIK-popyt-na-kredyty-w-VIII-2019-r,1,63,1.html
https://forsal.pl/nieruchomosci/aktualnosci/artykuly/1430085,mpit-o-danych-gus-nie-potwierdzaja-sie-oczekiwania-o-spadku-popytu-na-nieruchomosci.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ruszyla-budowa-Mieszkan-Plus-w-Swidniku-7748720.html
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5. RM KREDYTY ZAPRASZA NA 23. PRAKTYCZNE 

SEMINARIUM EDUKACJI INWESTOWANIA W 

NIERUCHOMOŚCI PIOTRA HRYNIEWICZA  
 

Już wkrótce spotkamy się na 23. Zjeździe Absolwentów Edukacji Inwestowania w Nieruchomości, realizowanym w formule 

merytorycznej konferencji! Zapraszamy, będzie okazja, aby porozmawiać o kredytach i inwestowaniu oraz wysłuchać 

wystąpienia Ronalda Szczepankiewicza. W programie wydarzenia znajdziecie też m.in. panel dotyczący windykacji, 

spółki LTD, sytuacji problemowych w obsłudze najmu, flipowania czy mikrokawalerek.   

 
 

Wybrane panele dyskusyjne: 
 
 

- Zarządzanie to wyzwanie, czyli sytuacje problemowe w bieżącej obsłudze najmu - panel dyskusyjny z udziałem zarządców - Agaty 

Banach, Żanety Brejty, Roberta Chmielewskiego, Beaty Gruźlewskiej, Grzegorza Krajewskiego, Iwony Narożnickiej, moderowany przez 

Izabelę Hryniewicz 
 

- Kiedy można przerobić mieszkanie na mikrokawalerki i jak to zrobić? Case study -  Kinga Popiel i Maciej Lipowicz 
 

- Które "dobre zmiany" są faktycznie dobrą zmianą, czyli nowości w podatkach dla przedsiębiorców - Marek Golec, Grzegorz 

Grabowski 
 

- Spółka LTD jako sposób na optymalizację i ochronę kapitału - Krzysztof Gos 
 

- Psy szczekają, karawana jedzie dalej - moje flipy w 2019 roku - Jeremiasz Gorzędowski, Radosław Jaśkowiak, Krzysztof Kopeć 
 

- Od poczwarki do motyla, czyli jak wyglada projekt ERLa po 5 latach ewolucji - Piotr Hryniewicz 
 

 

Zapraszamy! 
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6. PAŹDZIERNIK 2019 – WYROK TSUE WS. KREDYTÓW FRANKOWYCH 

KORZYSTNY DLA KREDYTOBIORCÓW FRANKOWYCH  
 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie frankowiczów. Jest on korzystny dla 

kredytobiorców, którzy zaciągali zobowiązania we frankach.  Na podstawie orzeczenia TSUE sądy będą mogły uznać, że 

cały kredyt powinien być dalej spłacany, ale z pominięciem niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej – tej, która określa 

sposób przeliczenia raty z franków na złotówki.  

 

Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest unieważnienie danych zapisów umowy za zgodą klienta. Taki 

wniosek płynie po ostatnim, październikowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytu frankowego. 

Wyrok ten jest zgodny z majową opinią rzecznika TSUE. Mimo, że wyrok nie prostuje całościowo skomplikowanych stosunków między 

bankami, a kredytobiorcami, ale wręcz – jak oceniają niektórzy specjaliści - jeszcze mocniej je problematyzuje, czekały na niego setki 

tysięcy frankowiczów cały sektor bankowy. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że: 

 w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic 

kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego, 

 prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich, 

 w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic 

kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego, 

 rezygnacja z indeksacji kursem CHF i dalsze stosowanie stopy procentowej opartej na CHF (czyli kredyt złotowy oparty na 

stopie LIBOR) wydaje się niemożliwe w prawie polskim, 

 konsument musi mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną przed szkodliwymi skutkami, spowodowanymi 

unieważnieniem umowy jako całości.5 

                                                 
5 https://www.money.pl/gielda/tsue-nieuczciwych-zapisow-dot-roznic-kurs-nie-moga-zastapic-przepisy-ogolne-6431095129139329a.html 

https://www.money.pl/gielda/tsue-nieuczciwych-zapisow-dot-roznic-kurs-nie-moga-zastapic-przepisy-ogolne-6431095129139329a.html
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Warto podkreślić, że orzeczenie TSUE jest wiążące wyłącznie dla kredytów, do których sąd krajowy stwierdzi abuzywność – zaznaczył 

prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. „Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot 

tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając 

stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie 

unieważnieniu tych umów" - napisał w wyroku TSUE. Trybunał stwierdził, że przepisy te nie mogą stanowić podstawy w celu 

wypełnienia luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się tam znajdowały. W tym kontekście 

Trybunał stanął na stanowisku, że skoro możliwość zastąpienia nieuczciwego postanowienia ma na celu zapewnienie realizacji 

ochrony konsumenta poprzez zabezpieczenie jego rzeczywistych i bieżących interesów przed ewentualnymi szkodliwymi 

konsekwencjami, które mogą wynikać z unieważnienia danej umowy w całości, a konsekwencje te należy ocenić w świetle 

okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w momencie zaistnienia sporu dotyczącego usunięcia danych 

nieuczciwych warunków, a nie w momencie zawarcia umowy" - napisano w komunikacie dotyczącym orzeczenia.6 

Trybunał podkreślił również, że „zgodnie ze stanowiskiem sądu krajowego, po zwykłym usunięciu klauzul dotyczących różnic kursów 

walutowych, charakter i główny przedmiot umowy wydaje się ulec zmianie w następstwie kumulatywnego skutku zrezygnowania                  

z indeksacji do CHF i dalszego stosowania stopy procentowej opartej na stopie obowiązującej względem CHF. 

Tymczasem zważywszy, że taka zmiana wydaje się niemożliwa w prawie polskim, TSUE uznał, że dyrektywa UE nie stoi na przeszkodzie 

unieważnieniu spornej umowy przez polski sąd. W tej kwestii Trybunał podkreślił, że unieważnienie spornych klauzul doprowadziłoby 

nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale również – pośrednio – do zaniknięcia ryzyka 

kursowego, które jest bezpośrednio związane z indeksacją przedmiotowego kredytu do waluty"7 

 

Wyrok automatycznie nie zmieni pozycji kredytobiorców frankowych 

Orzeczenie TSUE jest ważne dla tych osób, które są w sporze w sądach z bankami. Sądy będą zobligowane brać wyrok pod uwagę 

podczas rozpatrywania indywidualnych spraw, jednakże każdorazowo wpływ na rozstrzygnięcia mają również poszczególne kwestie 

indywidualne danego przypadku. Tym samym rozstrzygnięcie Trybunału nie oznacza „przewalutowania” kredytów hipotecznych 

opartych na franku, mimo, że może się tak z pozoru wydać. Może jednak - jeżeli kredytobiorcy zdecydują się na wejście na drogę 

                                                 
6 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyrok-TSUE-ws-kredytow-frankowych-7749183.html 
7 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyrok-TSUE-ws-kredytow-frankowych-7749183.html 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyrok-TSUE-ws-kredytow-frankowych-7749183.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyrok-TSUE-ws-kredytow-frankowych-7749183.html
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prawną - wzmocnić ich pozycję w sądach. Jak pokazują dane, od 3 października  sądy w Polsce wydały już co najmniej dwa wyroki 

na korzyść klientów.8 

Dotychczas większość spraw tego typu wygrywały banki. Wyrok TSUE jest dla frankowiczów nadzieją, że linia orzecznicza zacznie się 

zmieniać na ich korzyść, zwłaszcza dla tych z nich, którzy zastanawiają się jeszcze czy iść do sądu.  Przykładem może być tu wyrok                

z 8 października 2019 roku kiedy to Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydając wyrok ws. frankowiczów, skorzystał                                         

z najnowszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak donosi TVN24bis „chodziło o sprawę małżonków z Warszawy, którzy 

zaciągnęli kredyty waloryzowane do franka szwajcarskiego w latach 2006-2007 w dawnym BRE Banku na sfinansowanie mieszkania. 

Sędzia wskazał w uzasadnieniu wyroku, że umowy kredytowe zawierały klauzule niedozwolone, które nie wiążą konsumentów. Jak 

zaznaczono, strony umów (małżeństwo i bank) były i są jednak związane treścią umowy, jaka pozostała po usunięciu postanowień 

niedozwolonych. Klienci banku są zobowiązani do zwrotu kapitału w złotym w ratach, według stopy LIBOR dla CHF, czyli niższej od 

złotowej”.9 Warto pokreślić jednak, że jest to wyrok wydany w pierwszej instancji, a bank na pewno wniesie apelację. Wszystko 

wskazuje więc na to, że kolejne miesiące będą kluczowe dla rozwoju sytuacji frankowiczów, zwłaszcza, że np. w innym orzeczeniu 

sąd zmienił kredyt frankowy na złotowy, ale nie określił jego oprocentowania.10 O zagadnieniu kredytów frankowych będziemy 

jeszcze  informować w naszym raporcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 https://businessinsider.com.pl/finanse/wyrok-tsue-ws-frankowiczow-decyzje-polskich-sadow/3tz4hln 
9 https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/kredyty-frankowe-frankowicze-wygrali-sad-powolal-sie-na-wyrok-tsue,976162.html 
10 https://businessinsider.com.pl/finanse/wyrok-w-sprawie-frankowiczow-przeciwko-getin-bank/9j6vvje 

https://businessinsider.com.pl/finanse/wyrok-tsue-ws-frankowiczow-decyzje-polskich-sadow/3tz4hln
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/kredyty-frankowe-frankowicze-wygrali-sad-powolal-sie-na-wyrok-tsue,976162.html
https://businessinsider.com.pl/finanse/wyrok-w-sprawie-frankowiczow-przeciwko-getin-bank/9j6vvje
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7. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD 

RÓŻNYM KĄTEM – Z PERSPEKTYWY KREDYTOBIORCY, INWESTORA, 

EKSPERTA KREDYTOWEGO – OSOBY FIZYCZNE.  

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

uległy oferty następujących banków: 

 ING – kolejna odsłona oferty promocyjnej banku („Powakacyjna wyprzedaż”, obowiązuje do 10.12.2019) 

 mBank – nowa oferta promocyjna banku („Jesień w Twoim M”, obowiązuje do 31.10.2019) 

 PeKaO – nowa oferta cenowa (obowiązuje do 31.12.2019) 

 PKO BP – zmiana marż dla kredytów powyżej 80,00% LTV, oraz obniżek za produkty dodatkowe. 

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    

szybki proces kredytowy (około 3-4 tygodnie)    

 
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) 
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CROSS-SELL 

Obniżka marży o 0,15 p.p. dla klientów deklarujących wpływy w 

kwocie minimum 3000 zł.  

Obniżka marży o 0,05 p.p. dla klienta posiadającego ROR w banku 

od min. 6 miesięcy z systematycznymi wpływami wynagrodzenia. 

Marżę można obniżyć również poprzez zakup innych produktów 

dodatkowych takich jak karta kredytowa, czy ubezpieczenie na 

życie, tyle że obniżki te są zdecydowanie mniejsze. 

W promocji "Pakiet Własny Kąt hipoteczny" konto i 

karta kredytowa są obowiązkowe 

MARŻA 

Warunki standardowe: 

- od 2,72% (dla kredytu powyżej 200k zł) 

 

Warunki promocyjne: 

- 1,10% w pierwszym roku, następnie 2,44% (promocja: "Pakiet 

Własny Kąt hipoteczny") 

Przy LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu marża 

wynosi 2,97% w standardzie i w promocji 2,69% 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

mBank 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   dość drogie ubezpieczenie na życie 

bardzo dobrze liczona zdolność kredytowa  
 

ograniczenia LTV w przypadku większej ilości kredytów 

hipotecznych: max 80% przy trzecim i max 70% przy czwartym 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu 

własnego 
 

 
 

dość szybki proces kredytowy (około 3-4 tygodnie)    

 
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. 
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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: 

- 0,00% dla klientów banku z segmentu Intensive lub Active 

- 0,00% dla pozostałych klientów 

 

- 

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 (niezależne od poziomu LTV): 

1,80% dla klientów banku z segmentu Intensive

,90% dla klientów banku z segmentu Active 

2,50% dla klientów pozostałych klientów 

Segment Intensive: 

- posiadają ROR mKonto Intensive, 

- zapewniają wpływy min 7tys (od min 3 m-cy) 

- posiadają (od min 3 m-cy) kredyt odnawialny lub 

kartę kredytową na min kwotę 10tys zł lub posiadają 

od 3 m-cy depozyty z minimalnym saldem 50tys, 

- wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą  

 

Segment Active: 

- posiadają dowolny ROR w Banku, 

- zapewniają wpływy min 5tys (od min 3 m-cy) 

- posiadają od min 3 m-cy kredyt odnawialny lub 

kartę kredytową na minimalną kwotę 1tys zł lub 

posiadają depozyty z minimalnym saldem 25tys, 

- wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

Częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita spłata 2% 

przez pierwsze 3 lata, 

 następnie bez opłat 
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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 od momentu podpisania umowy 

kredytowej 

brak kosztów wejścia i wyjścia (ważne dla FLIP’ów)   wolny proces kredytowy (około 5-6 tygodni) 

atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie    

możliwość uzyskania decyzji finansowej bez operatu 

szacunkowego 
 

  

 

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 p.p., 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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PEKAO SA - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   słabo liczona zdolność z działalności gospodarczej 

dość szybki proces kredytowy (dla kwot do 500k zł)   wysokie koszty wejścia (prowizja lub ubezpieczenie) i wyjścia 

dość dobrze liczona zdolność kredytowa (nie dotyczy 

działalności) 
 

 

bardzo rozbudowana lista wymaganych produktów 

dodatkowych (dla ofert promocyjnych)  

elastyczne podejście do ilości kredytów posiadanych poza 

bankiem 
 

 
bardzo duża podwyżka marży za brak wpływów wynagrodzenia 

 
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 
4,00% (zwykle do pokrycia kosztów okołokredytowych) - 

UNWW 
Podwyżka marży kredytu o 0,20 p.p. 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 
1,99% - dla oferty „Mieszkam spokojnie” (bez ubezpieczenia CPI) 

1,25% - dla oferty „Mieszkam spokojnie” (z ubezpieczeniem CPI, 

koszt ubezpieczenia wynosi 2,00% kwoty kredytu) 

Płatne gotówką (można kredytować, jeśli pozwala na 

to LTV). 
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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, LTV powyżej 80,00%) 

- 2,14% dla kredytów do 200 tys. zł 

- 2,04% dla kredytów powyżej 200 tys. zł do 400 tys. zł 

- 1,94% dla kredytów powyżej 400 tys. zł 

 

Promocyjna – „Mieszkam spokojnie” (z CPI, LTV powyżej 80,00%) 

- 1,99% dla kredytów do 200 tys. zł 

- 1,89% dla kredytów powyżej 200 tys. zł do 400 tys. zł 

- 1,79% dla kredytów powyżej 400 tys. zł  

W przypadku kredytów do 80,00% LTV marże w 

każdym wariancie są niższe o 0,1pp 

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 częściowe i spłata całkowita są bezpłatne. 

- 

 

ALIOR BANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   wysoka cena (marża i prowizja) 

dobrze liczona zdolność kredytowa   opłata za wcześniejszą spłatę kredytu 
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej   konieczność zakupu drogiego ubezpieczenia na życie 

brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych  
 

podwyżka oprocentowania za brak wkładu własnego przez cały 

okres kredytowania 
szybki proces kredytowy (około 2 tygodnie)    

 
KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 
Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o 

wycenę wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań 
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250 zł) lub operat dostarczony przez klienta. Płatne 

przed uruchomieniem. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Tak, po koszcie kredytu mieszanego przy kredycie mieszanym zwykle do 80% LTV 

UNWW 
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego podnosi marżę o 0,2% 

(liczone od ceny transakcyjnej, przez cały okres kredytowania) 

w przypadku kredytów walutowych liczone od 70% 

LTV 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

W większości przypadków klient otrzymuje „promocję 

Megahipoteka z Ubezpieczeniem na życie TU Europa”. Koszt tego 

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

realnie sporo powyżej 5%, ponieważ płacisz ubezpieczenie od 

ubezpieczenia 

W sytuacji, gdy o kredyt ubiega się tylko jeden 

kredytobiorca, gdy występuje duża dysproporcja 

dochodów kredytobiorców lub gdy klient otrzyma 

negatywną ocenę scoringową bank żąda 

wykupienia ubezpieczenia na życie 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 30 lat, do 80 roku życia - 

PROWIZJA 

Warunki standardowe:  

Od 1,00% do 5,00% 

 

Warunki promocyjne: 

1,00% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

2,00% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

- 

CROSS-SELL 

Warunki standardowe: 

Wymagany ROR – bezpłatny 

 

Warunki promocyjne: 

Wymagany ROR z zasileniem 1 500 zł miesięcznie i minimum 3 

transakcje płatnicze 

- 

MARŻA 

Warunki standardowe:  

Ustalana jest na podstawie oceny scoringowej klienta, przy LTV 

90% i ofercie z ubezpieczeniem na życie od 2,49%, bez 

ubezpieczenia 3,30% 

 

Warunki promocyjne: 

1,65% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

2,20% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

Warunki standardowe: 

Marża na LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu = 

3,50%! 

 

Warunki promocyjne: 

Warunki promocyjne dostępne są jedynie dla 

kredytów w kwotach od 100k – 700k, dla klientów 

osiągających dochód z umowy o pracę na czas 
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nieokreślony lub emerytury i renty. Dodatkowo celem 

kredytu może być tylko lokal mieszkalny z rynku 

wtórnego położony w Krakowie, Warszawie lub 

Wrocławiu 

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 częściowe i spłata całkowita są bezpłatne. 

- 

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 

prosty cross - sell   wolny proces kredytowy 

   coraz gorzej liczona zdolność kredytowa 

 

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 
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- 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 

Klient zewnętrzny: 3,00% 

 

Klient wewnętrzny: 

- LTV >80%: 2,00% 

- LTV <=80%: 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 konta oraz zadeklarowanego wpływu 

wynagrodzenia oznacza wzrost marży o 0,2 p.p.) 

Jeśli klient zadeklaruje w umowie wpływ 

wynagrodzenia a nie spełni tego warunku marża 

wzrasta o 0,5 p.p. 

MARŻA 
Dla kredytów powyżej 150k, w zależności od poziomu LTV: 

- od 1,89% do 2,39% dla klientów ze statusem Select 

- od 1,99% do 2,59% dla pozostałych klientów 

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 

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 

 



 

22 | S t r o n a    

 

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

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

ING Bank Śląski  

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania   krótka lista akceptowanych źródeł dochodu 

dobrze liczona zdolność kredytowa (również dla działalności),   duże restrykcje odnośnie długości okresu kredytowania. 

brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych   LTV80% 

brak opłat za wcześniejszą spłatę,   wolny proces kredytowy (około 5-6 tygodni) 

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej    

atrakcyjne warunki cenowe    

 
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. 
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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” 

1,75% - 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 
1,95% - w wariancie „Łatwy start” 

1,75% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu promocyjnego wpływa 

równocześnie na wysokość prowizji 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

NAJTAŃSZA MIESIĘCZNA RATA BANK 

Z NAJNIŻSZĄ MARŻĄ: 

PKO BP – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY 

– BANK DLA INWESTORA 

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA 

PEKAO SA – 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
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NAJSZYBSZY– BANK Z NAJSZYB-

SZYM PROCESEM KREDYTOWYM 

(czas kalendarzowy deklarowany przez bank do uzyskania 

decyzji kredytowej) 

mBank – nawet 2 dni robocze (dla części wniosków: rynek 

wtórny, wybrane duże miasta) w pozostałych przypadkach 

około 20 dni roboczych.  

ALIOR BANK – około 5-8 dni roboczych  

PKO BP – około 15-17 dni roboczych. Bardzo dużo zależy od 

tego, gdzie składamy wniosek kredytowy.  

PEKAO SA – szybka decyzja wstępna około 5-6 dni 

roboczych, czas uzyskania decyzji ostatecznej około 20 dni 

roboczych 

MILLENNIUM – około 23-27 dni roboczych do mementu 

wydania decyzji ostatecznej, później zwalnia 

 

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 
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MARŻA 

WARUNKI CENOWE 

3,90% 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 

4,90% marża i 2,00% prowizji, dla kredytów 

bez ubezpieczenia, kwota max 1 000 000 

pln. 

JAKIE ŹRÓDŁA 

DOCHODÓW SĄ 

AKCEPTOWANE 

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas nieokreślony 

DOKUMENTY DO 

TŁUMACZENIA 

raport odpowiednika BIK-u 

odpowiednik umowy o pracę 

wyciąg z konta z 6m 

raport odpowiednika BIK-u 

odpowiednik umowy o pracę 

wyciąg z konta                                                                         

z 12m pay slip 

odpowiednik polskiego PIT za ostatni rok 

DODATKOWE 

INFORMACJE 
- 

Bank ma sankcje przewidziane wobec niektórych 

krajów, na które nie może udzielić kredytu. 

Bank będzie potrzebował PIT-ów, więc jeśli klient nie 

rozlicza się na podobnych zasadach co w Polsce, to 

bank nie udzieli kredytu. 
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Jeśli klient nie rozlicza się w Polsce, wówczas powinien 

do wniosku złożyć oświadczenie, że nie jest 

zobowiązany do składania deklaracji podatkowych 

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

pracodawcy rozliczeń podatkowych. 

 

 

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

kredyt w euro?” 
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8. 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”.  

Na www.tajnabronkredytobiorcy.pl możesz 

zapoznać się również 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/
http://www.tajnabrońkredytobiorcy.pl/
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9. 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 

Agata Skubis     Monika Korczak                                             

Ilona Sobiech    Dorota Popiłowska 

Karol Owsiany    Katarzyna Olszewska 

Marek Jackiewicz         Paweł Karkula 

Artur Bajon     Sandra Łazarska 

Łukasz Nowak               Weronika Szwankowska 

     

 

 

 

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

 
 

 

 

 

  

 

18 – 20 PAŹ 2019 

  PIOTR HRYNIEWICZ 

 

23. Zjazd Absolwentów Edukacji Inwestowania w Nieruchomości Piotra Hryniewicza, Łódź 

Link do wydarzenia:  https://edukacjainwestowania.pl/konferencja/23-zjazd-absolwentow-

edukacji-inwestowania-w-nieruchomosci 

26 – 27 PAŹ 2019 

 PIOTR HRYNIEWICZ 
 

101. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości Wrocław 

Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/seminarium/101-edycja-praktycznego-

seminarium-zaawansowanego-inwestowania-w-nieruchomosci 

16 – 17 LIS 2019 

 WOJCIECH WOŹNICZKA  

16. edycja warsztatów negocjacji, Warszawa 

Link do wydarzenia:  https://edukacjainwestowania.pl/szkolenie/16-edycja-warsztatow-negocjacji 

 

23 – 23 LIS 2019 

WARSZAWA  

XI Kongres Mieszkaniczników, Warszawa 

Link do wydarzenia:  https://kongresmieszkanicznika.pl/ 

 

30 LIS – 01 GRU 2019 

 IZA HRYNIEWICZ  

5, edycja szkolenia z zarządzania mieszkaniami wynajmowanymi na pokoje, Warszawa 

Link do wydarzenia:  https://edukacjainwestowania.pl/szkolenie/5-edycja-szkolenia-zarzadzanie-

mieszkaniami-wynajmowanymi-na-pokoje 

 

https://edukacjainwestowania.pl/konferencja/23-zjazd-absolwentow-edukacji-inwestowania-w-nieruchomosci
https://edukacjainwestowania.pl/konferencja/23-zjazd-absolwentow-edukacji-inwestowania-w-nieruchomosci
https://edukacjainwestowania.pl/seminarium/101-edycja-praktycznego-seminarium-zaawansowanego-inwestowania-w-nieruchomosci
https://edukacjainwestowania.pl/seminarium/101-edycja-praktycznego-seminarium-zaawansowanego-inwestowania-w-nieruchomosci
https://edukacjainwestowania.pl/szkolenie/16-edycja-warsztatow-negocjacji
https://kongresmieszkanicznika.pl/
https://edukacjainwestowania.pl/szkolenie/5-edycja-szkolenia-zarzadzanie-mieszkaniami-wynajmowanymi-na-pokoje
https://edukacjainwestowania.pl/szkolenie/5-edycja-szkolenia-zarzadzanie-mieszkaniami-wynajmowanymi-na-pokoje
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12. 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/
https://swiat-inwestora.pl/
http://www.jakoszczedzacpieniadze.pl

