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1. WPROWADZENIE – MARZEC 2020 
 

Witam Cię serdecznie! 

Mam nadzieję, że Twoje zamierzenia inwestycyjne idą zgodnie z planem. Zaraz wiosna, na 

tym etapie, powinieneś mieć już pierwsze pozytywne efekty swojej działalności! Rynek 

nieruchomości jest już rozgrzany, także jeżeli jeszcze nie zacząłeś, nie trać czasu. Już niebawem 

- w kwietniu - premiera naszego kursu online "Jak zaplanować i legalnie zrealizować zakup                             

i wynajem 7 nieruchomości na kredyt mieszkaniowy”, może okazać się, że wiedza w nim zawarta 

pomoże Ci w Twoich planach! 

Kwiecień zapowiada się intensywnie pod kątem konferencji i wystąpień. Czytelniczko / Czytelniku 

raportu, jeżeli nie mieliśmy jeszcze okazji spotkać się na żywo, zachęcam Cię do zapoznania się z 

naszym harmonogramem wystąpień. Będzie mi bardzo miło porozmawiać z Tobą przy okazji 

wydarzeń poruszających zagadnienia inwestowania w nieruchomości oraz finansowania tych 

przedsięwzięć.  
 

Jak wspominałem zakończyliśmy prace nad kursem online „Jak zaplanować i legalnie 

zrealizować zakup i wynajem 7 nieruchomości na kredyt mieszkaniowy”. Jeżeli chcesz wiedzieć 

więcej, zapraszam Cię na stronę - https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kurs . Możesz tam zapisać się na listę oczekujących 

na uruchomienie kursu, co nastąpi w kwietniu.  
 

Zachęcam Cię do zapoznania się z przygotowanymi przez nasz Zespół szczegółami ofert kredytowych, wiem, że wielu z 

czytelników raportu, korzysta z nich przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. 
 

PS Niebawem na kanale youtubowym VETO, pojawią się kolejne ciekawe nagrania z moim udziałem!  
 

Zapraszam do lektury! 

https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kurs
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2. HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 

 

   

04 KWI 2020 

 WARSZAWA  

Konferencja Biznes 2.0 

Link do wydarzenia:   https://konferencjabiznes20.pl/ 

14  KWI 2020 

TORUŃ 

 
Mieszkanicznik oddział Toruń 

Link do wydarzenia:  https://www.facebook.com/MieszkanicznikTorun/ 

18  KWI 2020 

WARSZAWA 
 

Polskie Forum Nieruchomości 

Link do wydarzenia:   https://www.polskieforumnieruchomosci.pl/ 

 

19  KWI 2020 

WARSZAWA 
 

VETO, spotkanie Patronów kanału VETO 

Link do wydarzenia:   https://www.youtube.com/channel/UCR_Deywzf9vfBxdbVNX4Bqg 

 

 

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH 

INFORMACJI 

ZNAJDZIESZ 

NA NASZYM PROFILU 

FACEBOOKOWYM  

  

FACEBOOK.COM/RMKREDYTY 

https://konferencjabiznes20.pl/
https://www.facebook.com/MieszkanicznikTorun/
https://www.polskieforumnieruchomosci.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCR_Deywzf9vfBxdbVNX4Bqg
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 

 Wynajem mieszkań 10 razy bardziej dochodowy niż lokata bankowa Średnio 16 proc. zysku z wynajmu mieszkania można było zarobić                  

w 2019 roku - podała firm analityczna HRE Investments. Wskazała, że to 10 razy więcej niż daje przeciętna roczna lokata bankowa. Lepsze 

było tylko złoto - na tym kruszcu można było zarobić w ub. roku ok. 20 proc. Cena uncji w ciągu 12 miesięcy wzrosła bowiem z poziomu 

prawie 4800 złotych do ponad 5750 złotych.1 
 

 Bank Pekao wprowadza do oferty kredyt hipoteczny w złotych ze stałą stopą procentową. Do tej pory można było z niego skorzystać                      

w trzech instytucjach ING, Santander oraz PKO BP. Teraz do tego grona dołącza również Bank Pekao i proponuje swoim kredytobiorcom 

stałą stopę kredytu hipotecznego przez okres pierwszych 5 lat (60 rat kredytu), z możliwością przedłużenia na kolejny okres.2 
 

 

 Związek Firm Pośrednictwa Finansowego: Pośrednicy finansowi sprzedali 67 proc. kredytów hipotecznych w IV kw. Wartość nowych umów 

na kredyty hipoteczne, zawartych przy udziale firm zrzeszonych w ZFPF od października do grudnia, wyniosła ponad 7,96 mld zł, co oznacza 

24 proc. więcej niż przed rokiem. "Coraz więcej klientów korzysta ze wsparcia ekspertów finansowych, ponieważ banki podnoszą marże                  

i zaostrzają kryteria przyznania kredytu. Jednocześnie, rosnące ceny mieszkań zmuszają do zaciągania kredytów na wyższe kwoty. 

Porównanie ofert i fachowa wiedza pośredników finansowych przynosi więc klientom coraz większe korzyści" – informuje  ZFPF.3 
 

 Statystycznie każdy Polak jest winny bankowi 11,5 tys. zł z tytułu kredytu hipotecznego.  W 2019 r. znów zwiększyło się zadłużenie wynikające 

z kredytów mieszkaniowych. Dobra kondycja rynku mieszkaniowego połączoną z szybkim wzrostem cen lokali, sprzyjała powiększaniu się 

zadłużenia hipotecznego Polaków w 2019 r.4  
 

 Trwają pracę nad regulacjami najmu krótkoterminowego. W miejscowościach turystycznych prywatne pokoje na wynajem są znane od 

czasów PRL-u. Rynek się jednak zmienia. Dzisiaj to już wielki biznes, zarówno w kurortach, jak i dużych miastach. Coraz więcej osób kupu je 

mieszkania lub domy z myślą o wynajmie, ale nie zakłada działalności gospodarczej. Rośnie więc czarny rynek najmu, który staje się 

konkurencją dla małych hoteli i obiektów agroturystycznych. Większość zamożnych inwestorów, skupujących nieruchomości z myślą                        

o wynajmie na dni lub tygodnie, nie rejestruje działalności gospodarczej, a tym samym nie rozlicza się z fiskusem. To jednak nie jedyny 

problem. Miejsca noclegowe najczęściej rezerwuje się na platformach internetowych. Nie ma więc pewności, że reklamowany standard 

będzie w rzeczywistości zachowany. Ministerstwo Rozwoju chce uporządkować najem krótkoterminowy od strony prawnej. Zwłaszcza że 

wokół turystyki i krótkoterminowego najmu narasta coraz więcej sprzeciwów nie tylko ze strony samorządów, ale nawet ze strony 

administratorów budynków i sąsiadów. Ministerstwo Finansów prowadzi prace koncepcyjne i konsultacyjne związane z najmem 

krótkoterminowym - projekty ustaw z tym związanych będą gotowe jeszcze w tym roku.5 

                                                 
1 https://forsal.pl/nieruchomosci/mieszkania/artykuly/1456104,wynajem-mieszkan-10-razy-bardziej-dochodowy-niz-lokata-bankowa.html 
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pekao-wprowadza-do-oferty-kredyt-hipoteczny-w-zlotych-ze-stala-stopa-procentowa-7831262.html 
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZFPF-Posrednicy-finansowi-sprzedali-67-proc-kredytow-hipotecznych-w-IV-kw-7832147.html 
4 https://forsal.pl/nieruchomosci/aktualnosci/artykuly/1457105,kredyty-hipoteczne-zadluzenie-kazdego-polaka-to-11-500-zlotych.html 
5 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Trwaja-prace-nad-regulacjami-najmu-krotkoterminowego-Nie-chcemy-ograniczen-tylko-uporzadkowania-7834688.html 

https://forsal.pl/nieruchomosci/mieszkania/artykuly/1456104,wynajem-mieszkan-10-razy-bardziej-dochodowy-niz-lokata-bankowa.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pekao-wprowadza-do-oferty-kredyt-hipoteczny-w-zlotych-ze-stala-stopa-procentowa-7831262.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZFPF-Posrednicy-finansowi-sprzedali-67-proc-kredytow-hipotecznych-w-IV-kw-7832147.html
https://forsal.pl/nieruchomosci/aktualnosci/artykuly/1457105,kredyty-hipoteczne-zadluzenie-kazdego-polaka-to-11-500-zlotych.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Trwaja-prace-nad-regulacjami-najmu-krotkoterminowego-Nie-chcemy-ograniczen-tylko-uporzadkowania-7834688.html
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5. POLSKIE FORUM NIERUCHOMOŚCI – Z NAMI ZROBISZ KOLEJNY KROK 

 

Polskie Forum Nieruchomości to wydarzenie poświęcone inwestycjom w nieruchomości. Odbędzie się 18 kwietnia 2020  

w  Hotelu Airport Okęcie. Zapraszamy wszystkich, których celem jest zrobienie kolejnego kroku na rynku nieruchomości. 

Biorąc udział w wydarzeniu spotkasz w jednym miejscu ponad 150 uczestników, którzy aktywnie działają  

w branży nieruchomości. Będziesz miał okazję pozyskać kapitał, znaleźć oferty  inwestycyjne, poznać inwestorów 

szukających okazji, nawiązać nowe kontakty, zmotywujesz się do działania, a przede wszystkim otrzymasz możliwości 

zarobienia pieniędzy. 

 

Wszyscy zaproszeni prelegenci podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami - pokażą Ci, co zrobili źle, co mogli zrobić lepiej i jak 

wybrnęli z trudnych sytuacji. Stawiamy na case study! Na Polskim Forum Nieruchomości będziesz miał możliwość wyciągnięcia 

wniosków i jeszcze skuteczniej inwestować w  nieruchomości.  

 

 

Prelegentami będą osoby, które inwestują od lat na rynku. 

 

Marek Golec i Grzegorz Grabowski: 

Właściciele Biura Rachunkowego Wynajmistrz.pl,  wyspecjalizowanego w rynku  nieruchomości. Biuro obsługuje klientów 

prowadzących najem, podnajem, handel lokalami mieszkalnymi, noclegi dla turystów, pośrednictwo i inne.  

Marek Golec jest doradcą podatkowym z niesamowitym doświadczeniem w rozliczaniu praktycznie każdej działalności 

nieruchomościowej.  

Grzegorz jest autorem bloga Wynajmistrz.pl – serwisu o wszystkim, co jest związane z nieruchomościami mieszkalnymi, ich wynajmem 

i podatkami, z naciskiem na informacje praktyczne, ułatwiające życie wynajmującym i innym podmiotom działającym w branży 

nieruchomości. 
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Andrzej Dobrowolski 

Przedsiębiorca i wizjoner. Od 2016 roku związany z rynkiem nieruchomości. Przez ten czas przeprowadził dziesiątki transakcji. 

Specjalnością Andrzeja są flipy, Których większość przechodzi szybki lifting. Inwestuje w całej Polsce, ale przede wszystkim skupia się 

na miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców. 

 

Jerzy Sempowicz 

Przedsiębiorca od 1992 roku. Właściciel hurtowni zegarmistrzowskiej oraz przede wszystkim, inwestor bardzo mocno związany z 

nieruchomościami. Przetestował szeroki wachlarz inwestycji od garaży poprzez mieszkania, aż do lokali komercyjnych. Nieobce mu 

są zagadnienia wynajmu, podnajmu, remontów, budowania czy flipowania. 

 

Artur Kazimierczak 

Współwłaściciel Grupy Mzuri, członek zarządu Mzuri Investments i spółek Mzuri CFI, a także posiadacz portfela mieszkań na wynajem. 

Przed dołączeniem do Mzuri był Partnerem w PwC, gdzie pracował od 2009 roku. Wcześniej był związany z Deloitte, Andersen Business 

Consulting i Arthur Andersen. Łącznie posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. 

 

Radosław Owczarek 

Właściciel Grupy Multibau. Swoją zawodową przygodę z nieruchomościami zaczynał 5 lat temu – kiedy, będąc w trudnej sytuacji 

finansowej, przypadkiem dowiedział się o szkoleniu na temat obrotu i inwestycji w nieruchomości. Ostatnie swoje pieniądze 

przeznaczył na to, by wziąć udział w tym szkoleniu. Na szkoleniu poznał życzliwych ludzi, dzięki którym rozpoczął pierwsze swoje 

transakcje i inwestycje. 

 

Ronald Szczepankiewicz 

Zwolennik wolności finansowej uzyskanej poprzez inwestowanie w nieruchomości. Wiedza, którą posiada to efekt dziesiątek transakcji 

przeprowadzonych na rynku nieruchomości dodatkowo wsparta spotkaniami, wykładami i szkoleniami z inwestorami oraz osobami, 

które kupują nieruchomość, aby tam zamieszkać.   

W połowie 2010 roku zaczął pracę na etacie jako doradca kredytowy. W pierwszych latach swojej działalności odbył ponad 3000 

spotkań z różnymi klientami, co sprawiło, że dziś już mało co może go zaskoczyć.  

Ronald to absolwent licznych szkoleń z zakresu finansów, kredytów oraz nieruchomości, organizowanych m.in. przez najlepszego 

polskiego szkoleniowca z inwestowania w nieruchomości - Piotra Hryniewicza. 
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Organizatorami Polskiego Forum Nieruchomości są Tomasz Mikulski, Michał Boniaszczuk oraz Polska Kancelaria Zabezpieczeń 

Hipotecznych sp. z o.o. 

 

Tomasz Mikulski - Buduję relacje z przedsiębiorcami i inwestorami gotowymi do współpracy kapitałowej. Współpracuję z ludźmi, 

których interesuje inwestowanie w nieruchomości. Poza bieżącym nadzorem, wyszukuję i inicjuję transakcje dla zapewnienia 

partnerom wysokich stóp zwrotu przy możliwe niskim ryzyku. Uważam, że sukces inwestycyjny powstanie tylko w ramach szczególnego 

partnerstwa. 

 

Michał Boniaszczuk - Od 16 lat pracuję w sprzedaży, byłem prezesem klubu przemówień publicznych Toastmasters. Od 2 lat szkole 

ludzi w zakresie wystąpień publicznych i komunikacji biznesowej zarówno osoby prywatne, jak i korporacje. Od kilku lat inwestuję na 

rynku nieruchomości, a także współpracuję z wieloma inwestorami z Polski jak i z zagranicy. Zawsze buduje z inwestorami długofalowe 

relacje, oparte na zaufaniu, które przekładają się na zyski. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konferencji Polskie Forum Nieruchomości, przygotowaliśmy specjalną zniżkę 10% dla 

czytelników raportu do wykorzystania na zakup biletu. Wystarczy wejść na stronę  polskieforumnieruchomosci.pl i kliknąć przycisk 

„kup bilet”, w formularzu zgłoszeniowy w polu kod rabatowy wpisz -  „PFN2020”.  

 

Do zobaczenia 18 kwietnia! 
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6. 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 2020. W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy 

oferty następujących banków: 

 PeKaO SA – aktualizacja oferty promocyjnej (obowiązuje do 31.03.2020) 

 mBank – nowa oferta promocyjna banku („Zacznij wiosnę od nowego m”, obowiązuje do 31.03.2020) 

 ING – kolejna wersja oferty promocyjnej banku („Najlepiej na swoim”, obowiązuje do 15.03.2020) 

 Santander – aktualizacja warunków cenowych (podwyżka marż). 

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, 

 

 jeśli to możliwe, 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 400 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 (lub dwukrotności 

raty w przypadku klientów uzyskujących dochód z działalności 

gospodarczej) oraz ubezpieczenie na życie z oferty banku 

Posiadanie produktów dodatkowych wymagane jest 

przez 5 lat 

MARŻA 

Warunki promocyjne (powyżej 80% LTV): 

2,15% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,25% dla klientów banku z segmentu Active 

2,80% dla klientów pozostałych klientów 

 

Warunki promocyjne (poniżej 80% LTV): 

1,95% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,05% dla klientów banku z segmentu Active 

2,60% 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 
2,30% – w wariancie z kontem, kartą debetowa, wpływem 

wynagrodzenia  

2,50% – w wariancie z kontem i kartą debetową. 

Marża standardowa dla LTV 90% = 2,80% 

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 w innych 

bankach 
 

 
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,) 

0,00% - dla oferty „Mieszkam spokojnie (z ubezpieczeniem CPI, dla 

LTV poniżej 80% i marży 1,89%) 

Prowizja płatna gotówką (można kredytować, jeśli 

pozwala na to LTV). 

Kosztu ubezpieczenia CPI wynosi 2,00% kwoty kredytu. 

CROSS-SELL 
ROR wraz z kartą debetową i wpływem wynagrodzenia + karta 

kredytowa i ubezpieczenie nieruchomości w banku 

Produkty dodatkowe wymagane przez cały okres 

kredytowania 



 

17 | S t r o n a    

 

MARŻA 

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

- 2,29% dla kredytów do 200 tys. zł 

- 2,19% dla kredytów powyżej 200 tys. zł do 400 tys. zł 

- 2,09% dla kredytów powyżej 400 tys. zł 

 

Promocyjna – „Mieszkam spokojnie” (z 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  

W przypadku kredytów do 80,00% LTV marże w 

każdym wariancie są niższe o 0,25pp 

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 

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 

Dla promocji „Własne „M” w wielkim mieście” oraz dla oferty 

specjalnej: 

1,00% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

2,00% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

Warunki standardowe:  

Od 2,00% do 5,00% 

 

CROSS-SELL 
Warunki promocyjne: 

Wymagany ROR z zasileniem 1 500 zł miesięcznie i minimum 3 

transakcje płatnicze 

Warunki standardowe: 

Wymagany ROR – bezpłatny 

 

MARŻA 

 

Promocyjna: „Własne „M” w wielkim mieście” 

1,65% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

2,20% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

 

W ofercie specjalnej: 

od 2,29% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

od 3,00% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

Oferta: „Własne „M” w wielkim mieście” 

dostępna przy łącznym spełnieniu warunków: 

- kwota kredytu od 100k – 700k,  

- zakupu lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym lub 

pierwotnym (zakup od dewelopera) wraz z miejscem 

postojowym/parkingowym lub garażem, położonego 

w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, 

Szczecinie, lub Gdańsku.  

- dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub 

emerytury i renty.  

 

Warunki standardowe: 

Marża na LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu = 

3,30%! 
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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 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 

- 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 - 
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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 1,99% do 2,59% dla klientów ze statusem Select 

- od 2,19% do 2,89% 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 

 

 

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  
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MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania   krótka lista akceptowanych źródeł dochodu 

dobrze liczona zdolność kredytowa (również dla działalności),   LTV80% 

brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych   wolny proces kredytowy (około 5-6 tygodni) 

brak opłat za wcześniejszą spłatę,    

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 przez min 3 lata – 0,035% od aktualnego salda kredytu 

(lub 0,055% gdy saldo zadłużenia w banku przekroczy 700k zł) 

Z ubezpieczenia można zrezygnować od razu, 

skutkuje to wzrostem marży o 0,4 p.p. 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 35 lat, do 75 roku życia. 

W przypadku oferty promocyjnej z ubezpieczeniem 

na życie max do 70 roku życia, 

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

1,89% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu promocyjnego wpływa 

równocześnie na wysokość marży. 

CROSS-SELL Konto z zasileniem 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” 

1,89% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu promocyjnego wpływa 

równocześnie na wysokość prowizji 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 
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BNP Paribas 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

bardzo dobrze liczona zdolność kredytowa   LTV 80% 

atrakcyjne warunki cenowe   rozbudowany cross-sell 

   opłata za wcześniejszą spłatę (w wariancie bez prowizji) 

   wolny proces kredytowy (około 5-6 tygodni) 

 
KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 80% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o 

wycenę wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań 

492 zł) lub operat dostarczony przez klienta. Płatne 

przed wydaniem decyzji ostatecznej. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 

Maksymalnie do 15% celu mieszkaniowego, po cenie kredytu 

mieszkaniowego. 
- 

UNWW Nie występuje - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 
Koszt 0,040% lub 0,0725% aktualnego salda kredytu miesięcznie 

W zależności od wybranego wariantu obniża marże o 

0,40 p.p. lub 0,60 p.p. W przypadku zakupu, 

wymagane przez: 

- 5 pierwszych lat kredytowania, gdy dochód uzyskuje 

co najmniej dwóch wnioskodawców 

- cały okres kredytowania, gdy dochód uzyskuje tylko 

jeden wnioskodawca. 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 30 lat, do 75 roku życia, - 

PROWIZJA 
Oferta z ubezpieczeniem Cardiff 

0,00% – w wariancie z opłatą za wcześniejszą spłatę 

2,00% – w wariancie bez opłaty za wcześniejszą spłatę 

W przypadku oferty bez ubezpieczenia prowizja 

wynosi 2,00% 
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CROSS-SELL 
Konto z kartą debetową i zasileniem w wysokości 2500 zł 

miesięcznie, ubezpieczenie na życie z oferty banku, oraz 

ubezpieczenie nieruchomości z oferty banku 

- 

MARŻA 

1,70% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości i 

ubezpieczeniem na życie 

1,50% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości i 

ubezpieczeniem na życie i od utraty pracy 

Marża standardowa 2,50% 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

0,00% – w przypadku zakupu ubezpieczenia na życie i prowizji za 

udzielenie kredytu 2,00%, 

1,00% - w pozostałych przypadkach. Pobierana przez pierwsze 3 

lata od każdej nadpłaty. Po tym okresie brak opłat.  

 

- 

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) 

ALIOR BANK – około 5-8 dni roboczych.  

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

tego, gdzie składamy wniosek kredytowy.  

mBank – około 15 dni roboczych. 

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: 81% (dla EUR) i 78% (dla GBP) i 

71% (dla 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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7. 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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8. 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  

Karol Wójcik     Marek Jackiewicz 

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  

Weronika Szwankowska  Paweł Karkula  

Artur Bajon     Sandra Łazarska  

Piotr Oczkowski    Kamil Pensiek  

Urszula Sztromajer   Marek Kowalski               

     

 

 

 

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

   

14 – 15 MAR 2020 

  PIOTR HRYNIEWICZ  

106. edycja Praktycznego Seminarium Inwestowania w Nieruchomości, Poznań 

Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/seminarium/106-edycja-praktycznego-

seminarium-zaawansowanego-inwestowania-w-nieruchomosci 

09 – 10 MAJ 2020 

PIOTR HRYNIEWICZ 

 107. edycja Praktycznego Seminarium Inwestowania w Nieruchomości, Warszawa 

Link do wydarzenia:  https://edukacjainwestowania.pl/edycje/107-edycja-praktycznego-

seminarium-zaawansowanego-inwestowania-w-nieruchomosci/subskrybenci 

09 – 10 MAJ 2020 

MATEUSZ BREJTA 
 

28, edycja szkolenia z podnajmu, Warszawa 

Link do wydarzenia:  https://edukacjainwestowania.pl/rejestracja/28-edycja-szkolenia-z-podnajmu-

czyli-jak-w-ciagu-roku-osiagnac-minimum-6000-zl-dochodu-miesiecznie 

 

23 – 24 MAJ 2020 

WOJCIECH WOŹNICZKA 
 

17, edycja szkolenia z negocjacji, Warszawa 

Link do wydarzenia:  https://edukacjainwestowania.pl/szkolenie/17-edycja-warsztatow-negocjacji 

 

24 PAŹ 2020 

PIOTR HRYNIEWICZ  

24. Zjazd Absolwentów Edukacji Inwestowania w Nieruchomości, Poznań 

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

LIS 2020 

          MIESZKANICZNIK 

 

  

XI. Ogólnopolski Kongres Mieszkaniczników , Warszawa 

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

 

 

https://edukacjainwestowania.pl/seminarium/106-edycja-praktycznego-seminarium-zaawansowanego-inwestowania-w-nieruchomosci
https://edukacjainwestowania.pl/seminarium/106-edycja-praktycznego-seminarium-zaawansowanego-inwestowania-w-nieruchomosci
https://edukacjainwestowania.pl/edycje/107-edycja-praktycznego-seminarium-zaawansowanego-inwestowania-w-nieruchomosci/subskrybenci
https://edukacjainwestowania.pl/edycje/107-edycja-praktycznego-seminarium-zaawansowanego-inwestowania-w-nieruchomosci/subskrybenci
https://edukacjainwestowania.pl/rejestracja/28-edycja-szkolenia-z-podnajmu-czyli-jak-w-ciagu-roku-osiagnac-minimum-6000-zl-dochodu-miesiecznie
https://edukacjainwestowania.pl/rejestracja/28-edycja-szkolenia-z-podnajmu-czyli-jak-w-ciagu-roku-osiagnac-minimum-6000-zl-dochodu-miesiecznie
https://edukacjainwestowania.pl/szkolenie/17-edycja-warsztatow-negocjacji
https://edukacjainwestowania.pl/konferencja
https://kongresmieszkanicznika.pl/
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11. 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

