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1. WPROWADZENIE – MAJ 2019 
 

 

Witam Cię serdecznie! 
  

Zbliża się połowa roku. To istotny czas dla inwestorów w nieruchomości na wynajem, ponieważ jest to jeden                 

z ostatnich momentów, aby zacząć poszukiwania nieruchomości i zdążyć do końca sezonu. Aby wyrobić się ze 

wszystkim do września/października, należy intensyfikować działania teraz. Wbrew pozorom nie zostało zbyt dużo 

czasu, gdyż nieruchomość, którą wypatrzymy trzeba zarówno sfinansować jak i wyremontować. Doświadczeni 

inwestorzy wiedzą, że może się to przedłużyć bez udziału naszej winy lub woli. Z tego powodu pamiętajcie - pracujcie 

z kalendarzem i  zawsze dawajcie sobie margines na ewentualne opóźnienia.  

W tym miejscu pragnę zaprosić Cię na XXII Zjazd Absolwentów szkoleń Piotra Hryniewicza. Moja znajomość z Piotrem 

trwa już ponad siedem lat, poznaliśmy się w 2012 roku. To człowiek dla mnie szczególny, ponieważ właśnie on kilka lat 

temu pokazał mi, że nieruchomości to kierunek, z którym chcę związać swoje życie biznesowe. Właściwie to dzięki 

niemu zostałem inwestorem. Więcej na stronie nr 10.  

 

W majowym raporcie zapraszam Was do przeczytania naszego artykułu o zakupie nieruchomości na kredyt z licytacji.  

To ciekawy temat, choć przez niedoświadczone osoby uważany za trudny i skomplikowany. Większość inwestorów nie 

zdaje sobie sprawy z możliwości działania w tym zakresie, także tym bardziej zachęcam do lektury.   

PS. Wielu z Was - również inwestorów - zgłasza się do nas w momencie, kiedy nieruchomość jest już znaleziona, aby ją 

sfinansować. Zachęcam gorąco, abyście odzywali się do nas już na etapie myślenia o zakupie pierwszego mieszkania/mieszkań. To pozwoli nam 

jeszcze lepiej opracować strategię finansowania nieruchomości na kilka lat do przodu z uwzględnieniem Waszych potrzeb i celów.  

 
Zapraszam do lektury! 
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2. HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 

 

23 MAJ 

GDAŃSK 

 
Wykład Mieszkanicznik  

 

7-9 CZE 

WARSZAWA  

XXII Zjazd Absolwentów Piotra Hryniewicza 

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

CZERWIEC 
 

Jeżeli chcesz zaprosić nas do poprowadzenia wykładu/szkolenia nt. finansowania 

nieruchomości więcej informacji znajdziesz na str. 32 

 

 

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH 

INFORMACJI 

ZNAJDZIESZ 

NA NASZYM PROFILU 

FACEBOOKOWYM  

 

 

 

FACEBOOK.COM/RMKREDYTY 
 

 
 

 

  
 

 

 

   

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

Kancelaria Prezydenta oficjalnie podała informację o podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę 

nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uaktualnione przepisy zmieniają warunku zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości. Umożliwiają one każdemu poprzedzającemu właścicielowi lub spadkobiercy 

zwrot wywłaszczonej nieruchomości, bez różnicy czy wniosek o zwrot złożyli pozostali współwłaściciele lub 

spadkobiercy.  

 

Ustalony został 20 – letni okres, podczas którego możliwe będzie dochodzenie zwrotu danej nieruchomości. Wynika 

z tego, iż prawo do zwrotu lokalu ulegnie przedawnieniu po 20 latach. Zgodnie z nowelizacją, uprawnienie do zwrotu 

nieruchomości wygaśnie, jeżeli w tym terminie nie zostanie złożony odpowiedni wniosek. Oznacza to, że możliwość 

dochodzenia zwrotu wywłaszczonych nieruchomości jest ograniczone w czasie. Wygaśnięcie takiego uprawnienia, 

powinno zamknąć okres niepewności co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron, a także stworzy możliwość 

wykorzystania nieruchomości wywłaszczonej na cel publiczny, określony w decyzji o wywłaszczeniu na inne cele. 

Takie rozwiązanie ograniczy liczbę wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości przejętych lub nabytych w 

okresie dłuższym niż 20 lat. Nowelizacja ta spełnia oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

zrzeszających lokatorów. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia treść wyroków 

Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r.1 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

                                                 
1 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1408646,nowela-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami.html?fbclid=IwAR2ZDf3elEFWT4iJBnUUt-Jaelg852hxe2Bvg-

5kSVJqglYxcBBY7pIXnFw 



 

7 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, maj 2019 

Z INNYCH CIEKAWOSTEK, WARTO WSPOMNIEĆ O: 

 

 Usunięcie dłużnika z lokalu może być teraz trudniejsze. Od dnia 21 kwietnia, dłużnik ma prawo przebywać w mieszkaniu tak 

długo, jak gmina nie zapewni mu lokum zastępczego2. Sposobem zabezpieczenia dla przedsiębiorcy może być umowa najmu 

instytucjonalnego. Nowa ustawa postępowania cywilnego zmieni diametralnie sytuację właścicieli nieruchomości, którzy 

wynajmują mieszkania osobom fizycznym, jak i wierzycieli egzekwujących z nieruchomości oraz nabywców licytacyjnych 

mieszkań. Na nowelizację powinni zwrócić szczególną uwagę nie tylko przedsiębiorcy nabywający mieszkania podczas 

licytacji, lecz także osoby wynajmujący nieruchomości osobom fizycznym.  

 

 Do kosztów zbycia nieruchomości zaliczane tylko nowe długi. Przed 2019 rokiem, w katalogu kosztów zbycia nieruchomości 

nie uwzględniano długów spadkowych. Dotyczy to art. 22 ust. 6d o PIT regulujący koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży 

nieruchomości. Od 2019 roku przepis ten został zmieniony. Aktualnie, do kosztów zaliczamy również przypadające na 

podatnika ciężary spadkowe, tj. długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe                             

i polecenia. Zmiana ta rozszerzyła katalog kosztów podatkowych, nie można jej uznać tylko za doprecyzowanie przepisów. 3                     

 

 Program „Mieszkanie Plus” ruszy po nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości – twierdzi PAP wiceminister 

inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodaje również, że do połowy tego roku powinny być gotowe projekty ok. 50 tysięcy mieszkań. 

Wiceminister tłumaczy, iż ustawa o KZN wymaga zmian, ponieważ wtedy, gdy była tworzona, rynek nieruchomości, zwłaszcza 

rynek ziemi, wyglądał zupełnie inaczej. „Zmniejszyła się podaż gruntów, wzrosły ich ceny, a ceny materiałów i robocizny 

poszybowały w górę” – twierdzi Soboń. Ta sytuacja sprawiła, że realizacja programu budowy tanich mieszkań na wynajem 

okazała się niemożliwa na gruntach KZN4.  

 

 

 

                                                 
2 https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1409254,jak-usunac-dluznika-z-lokalu.html 
3 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1409624,koszty-zbycia-nieruchomosci-nowe-dlugi.html 
4 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sobon-Mieszkanie-plus-ruszy-pelna-para-po-nowelizacji-ustawy-o-Krajowym-Zasobie-Nieruchomosci-7655850.html 
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5. RM KREDYTY ZAPRASZA NA XXII ZJAZD ABSOLWENTÓW PIOTRA 

HRYNIEWICZA 

Moja znajomość z Piotrem trwa już ponad siedem lat, poznaliśmy się w 2012 roku. To człowiek dla mnie szczególny, ponieważ właśnie 

on kilka lat temu pokazał mi, że nieruchomości to kierunek, z którym chcę związać swoje życie biznesowe. Właściwie to dzięki niemu 

zostałem inwestorem.                         

 

Piotr od lat prowadzi szkolenia, uczy jak mądrze i właściwie inwestować w nieruchomości. Od 2012 roku byłem na dziesiątkach 

szkoleń z inwestowania w nieruchomości, u kilkunastu prowadzących. Wielu z nich było bardzo dobrymi, doświadczonymi 

szkoleniowcami. Jednak, najlepszy może być tylko jeden, a jest nim Piotr Hryniewicz. Moim zdaniem, jak i zdaniem wielu innych 

inwestorów nie ma lepszego miejsca w Polsce, aby posiąść wiedzę w zakresie inwestowania w nieruchomości niż właśnie marka 

tworzona przez Piotra Hryniewicza.  

Początkowo jego oferta skierowana była do poczatkujących inwestorów. Obecnie na warsztatach firmowanych jego marką 

Edukacja Inwestowania w Nieruchomości każdy inwestor znajdzie coś dla siebie. To przemyślana ścieżka rozwoju zarówno dla 

początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych inwestorów w nieruchomości. Warto wspomnieć również                                     

o szkoleniach specjalistycznych, prowadzonych przez Ekspertów ze swojej branży. Tematyka szkoleń: 

 Podnajem, czyli jak w ciągu roku osiągnąć minimum 6.000 zł dochodu miesięcznie 

 Remont w podnajmie, czyli jak efektywnie i tanio przygotować mieszkanie do podnajmu, 

 Remont mieszkań inwestycyjnych, czyli jak przygotować mieszkania na wynajem i gotowce inwestycyjne, 

 Warsztaty negocjacji, 

 Finansowanie zakupu mieszkań inwestycyjnych kredytem hipotecznym. A w tym między innymi szkolenie „Jak 

zaplanować i legalnie zrealizować zakup i wynajem 7 mieszkań na kredyt mieszkaniowy”, szkolenie zrealizowane przez 

moją wspólniczkę Magdalenę Łyczko, Piotra Hryniewicza i mnie, 

 Flipowanie, czyli optymalizacja handlu mieszkaniami, 

 Zarządzanie mieszkaniami wynajmowanymi na pokoje. 
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Wraz z rosnącą liczbą szkoleń, a co za tym idzie uczestników powstała idea Zjazdów Absolwentów szkoleń Piotra. Na Zjazdach 

Absolwenci mają możliwość uczestniczenia w specjalnych i unikalnych szkoleniach, wymiany doświadczeń oraz poznania się 

osobiście, co często owocuje wspólnymi projektami i biznesami. Dotychczas odbyło się dwadzieścia jeden takich Zjazdów.                                        

W czerwcu w Warszawie w dniach 7-9.06.2019 r. odbędzie się zaś XXII Zjazd Absolwentów Praktycznego Seminarium Inwestowania 

w Nieruchomości Piotra Hryniewicza.  

 

Zapraszam Cię na niego serdecznie w imieniu swoim i całego Zespołu RMKREDYTY! Też tam będziemy! 
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6. MAJ 2019. – ARTYKUŁ RM KREDYTY – ZAKUP NIERUCHOMOŚCI                            

Z LICYTACJI NA KREDYT  
 

Na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej można znaleźć około 2000 informacji o licytacjach różnych 

nieruchomości. Na zakup mieszkania od komornika decydują się często osoby obawiające się kłopotów związanych                   

z dodatkowymi formalnościami lub poprzednimi lokatorami. Duża część potencjalnych nabywców zastanawia się czy 

bank sfinansuje taką transakcję. Odpowiedź brzmi tak. Większa część krajowych instytucji finansowych jest w stanie 

skredytować taki cel. Zanim jednak podejmiesz decyzję o zakupie nieruchomości podczas licytacji, warto pamiętać                 

o paru szczegółach. Cała transakcja wymaga bardzo skrupulatnej pracy i przygotowania, dlatego w tym przypadku 

wsparcie zaufanego eksperta może być niezastąpione. 
 

Jak wygląda licytacja komornicza  
 

Wśród wielu form licytacji nieruchomości warto wspomnieć o licytacjach komorniczych i spółdzielczych. Licytacje 

komornicze organizowane są przez komorników, a więc przez organy władzy państwowej. Licytacje spółdzielcze – 

najczęściej przez spółdzielnie mieszkaniowe. Licytacje są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy wpłacili 

wadium. Rozpoczyna się ona od kwoty, która stanowi 75 procent wartości nieruchomości określonej w operacie 

szacunkowym. Jeżeli ta oferta nie przekona licytujących, druga część rozpoczyna się od 66 procent wartości 

nieruchomości. Przy trzeciej – cena wywoławcza spada do 1/2 wartości z wyceny. 
 

Wadium 
 

 Często zwane „rękojmią” to pewnego rodzaju zabezpieczenie na wypadek, gdyby zwycięzca licytacji nie chciał 

finalnie nabyć wygranej nieruchomości. Zazwyczaj jest to określona kwota pieniędzy, którą należy wpłacić jeszcze zanim 

przystąpi się do licytacji – najczęściej 10% ceny wywoławczej.  
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Warto wiedzieć, że bez wpłaty wadium nie zostaniemy dopuszczeni do udziału w licytacji! Należy je wpłacić do dnia 

poprzedzającego licytację. Jego wysokość jest zawsze określona w ogłoszeniu o przetargu lub licytacji. W przypadku 

niewygrania, wpłacona rękojmia jest niezwłocznie zwracana, natomiast gdy licytant przedstawi najwyższą ofertę, wadium 

traktowane jest jako wkład własny.  
 

Wkład własny 
 

 Tak jak zostało wcześniej wspomniane, do wkładu własnego zalicza się wadium, który musi wynosić minimalnie                  

10 procent. Należy go wpłacić przed uruchomieniem środków z kredytu hipotecznego oraz udokumentować poprzez 

potwierdzenie przelewu z rachunku kredytobiorcy. Jeżeli zakupisz nieruchomości, której cena będzie niższa niż wartość 

rynkowa, instytucja finansowa może uznać tę nadwyżkę za wkład własny. Umożliwia to uniknięcie opłaty za 

ubezpieczenie niskiego wkładu oraz niższe oprocentowanie kredytu.  
 

Wycena nieruchomości 
 

Nieruchomość, która ma zostać skredytowana, musi zostać wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego. Lokal           

z licytacji komorniczej nie jest tu wyjątkiem. W zależności od instytucji finansowej, kredytobiorca może dostarczyć własny 

operat szacunkowy lub wycenę zleconą przez dany bank. Taki dokument posiada również sam komornik, którego 

obowiązkiem jest udostępnienie go wszystkim zainteresowanym. Nie każdy jednak bank akceptuje taką wersję operatu, 

dlatego warto mieć własną wersję co przyspieszy cały proces.  
 

Refinansowanie poniesionych kosztów 
 

 Po wygranej licytacji, osoba posiadająca gotówkę płaci nią za nieruchomość. Po całkowitym zakończeniu 

transakcji i wpisie właściciela do hipoteki, wygrany ma możliwość ubiegania się o kredyt hipoteczny, którego celem jest 

refinansowanie poniesionych kosztów mieszkaniowych. W takiej sytuacji, instytucja finansowa zwraca nawet do 80 – 90 

procent wpłaconej kwoty za zakup nieruchomości.  
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Koszty zakupu nieruchomości z licytacji  

 Zakup nieruchomości z licytacji komorniczej nieznacznie różni się od standardowej transakcji. Podstawową różnicą 

jest brak aktu notarialnego, a co za tym idzie brak kosztu taksy notarialnej i związanych z nią dodatków. Do reszty kosztów, 

które ponosi kupca nieruchomości z licytacji należą między innymi: wadium, czyli minimalnie 10% wartości nieruchomości; 

wkład własny; podatek PCC (2 procent od wartości transakcyjnej); wycena nieruchomości; prowizje.  

  

 Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z licytacji nie należy do najłatwiejszych procesów. Głównym 

utrudnieniem jest ograniczona liczba banków zainteresowanych tego typu finansowaniem oraz ograniczony czas na 

przeprowadzenie całej transakcji. Licytacja daje możliwość zakupu lokalu po niższej cenie rynkowej, istnieje jednak ryzyko 

z uwagi na dość skomplikowane postępowanie w celu otrzymania kredytu. Jeżeli rozważasz zakup nieruchomości                         

z licytacji, koniecznie skorzystaj z usług zaufanego eksperta kredytowego w celu ułatwienia całego procesu.  
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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 maju 2019. W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy oferty 

następujących banków: 

 Santander – zmiana cennika, podwyżka prowizji za udzielenie. 

 ING – kolejna odsłona oferty promocyjnej banku („Wiosenna wyprzedaż”, obowiązuje do 09.06.2019) 

 PKO BP – zmiana cennika, podwyżka marży dla kredytów powyżej 80% LTV 

 mBank – nowa oferta promocyjna banku („Twoje własne m”, obowiązuje do 25.06.2019) 

Szczegóły ofert oraz nasze komentarze na ich temat, w zestawieniach poniżej.   

KRYTERIA WYBORU BANKU: 

 LTV min. 80%, najlepiej 90% i to w LTV, 

 okres kredytowania do 35 lat (najlepiej), 

 jeżeli to możliwe, brak prowizji lub możliwość jej 

skredytowania, 

 brak cross - sell’u - dodatkowych rozwiązań finansowych 

(ubezpieczeń, programów regularnego oszczędzania 

oraz innych inwestorowi niepotrzebnych bzdur), 

 dopiero na samym końcu, ale również ważna - najniższa 

marża kredytowa. 

OFERTY DOBRANE SĄ POD NASĘTPUJĄCYM KĄTEM: 

 Inwestorów kupujących na wynajem 

 Inwestorów kupujących na FLIPA 

 najniższej marży 

 najlepszego liczenia zdolności kredytowej 

 najszybszego przebiegu procesu 

 osób osiągających dochód w walucie obcej 
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NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (SPEŁNIAJĄCY POWYŻSZE KRYTERIA) 

PKO BP - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   nie najlepiej liczona zdolność z działalności gospodarczej 

długi okres kredytowania  
 

dość wysokie koszty początkowe (prowizja lub ubezpieczenie w 

wariancie promocyjnym) 

brak opłaty za wcześniejszą spłatę    

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej    

szybki proces kredytowy (decyzja w około 3 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 - 
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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 2,46% (dla kredytu powyżej 200k zł) 

 

Warunki promocyjne: 

- 1,10% w pierwszym roku, następnie 2,18% (promocja: "Pakiet 

Własny Kąt hipoteczny") 

Przy LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu marża 

wynosi 2,71% w standardzie i w promocji 2,4 

3% 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

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)    

szybki proces kredytowy (decyzja w około 2-3 tygodnie)     

atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie    

możliwość uzyskania decyzji finansowej bez operatu 

szacunkowego 
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 
Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę dostarczoną przez klienta. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Tak, po koszcie kredytu mieszanego 

LTV zmienia się w zależności udziału środków na cel 

dowolny 

UNWW Finansuje bank - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

Wymagane przez cały okres kredytowania (warto wybrać to z 

oferty banku, bo jest tanie - 0,02% miesięcznie od salda kredytu) 
- 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 35 lat, do 75 roku życia - 

PROWIZJA 0,00% - 

CROSS-SELL 
Konto z kartą debetową i wpływ wynagrodzenia może obniżyć 

marże 0,5 pp., bez wpływu o 0,3 p.p. 
- 

MARŻA Marża standardowa dla LTV 90% = 2,80% 
Po obniżkach związanych z zakupem produktów 

dodatkowych: 2,30% lub 2,50% 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

mBank 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   bardzo wolny proces kredytowy (decyzja w około 6 tygodni) 

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 drogie ubezpieczenie na życie 
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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: 

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

- 1,00% 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): 

1,75% dla klientów banku z segmentu Intensive

,85% dla klientów banku z segmentu Active 

2,10% 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 
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WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

Częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita spłata 2% 

przez pierwsze 3 lata, 

 następnie bez opłat 

 

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 300k 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 % (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. 
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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). 

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) 

- 2,04% dla kredytów do 200 tys. zł 

- 1,94% dla kredytów powyżej 200 tys. zł do 400 tys. zł 

- 1,84% dla kredytów powyżej 400 tys. zł 

 

Promocyjna – „Mieszkam spokojnie” (z CPI) 

- 1,89% dla kredytów do 200 tys. zł 

- 1,79% dla kredytów powyżej 200 tys. zł do 400 tys. zł 

- 1,69% dla kredytów powyżej 400 tys. zł  

- 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

Pobierana przez pierwsze 3 lata, jej wysokość to mniejsza z kwot: 

3% od nadpłacanej kwoty kredytu lub wysokość odsetek, które 

byłyby naliczone od spłaconej przed terminem części kredytu. 

Po 3 latach nadpłaty i spłata częściowa są bezpłatne. 

- 

 

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 
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brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych  
 

podwyżka oprocentowania za brak wkładu własnego przez cały 

okres kredytowania 
szybki proces kredytowy (decyzja w 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. 

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%! 
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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. 

- 

 

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 
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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 

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 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) 

- od 1,89 do 2,09% zależnie od poziomu LTV (dla osób ze statusem 

VIP/Select) 

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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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, 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    

bardzo atrakcyjne warunki cenowe    

 



 

26 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, maj 2019 

 

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 
1,85% - 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 INWESTORA

NAJSZYBSZY– BANK Z NAJSZYB-

SZYM PROCESEM KREDYTOWYM 

(czas kalendarzowy deklarowany przez bank do uzyskania 

decyzji kredytowej) 

ALIOR BANK – około 5-8 dni roboczych  

MILLENNIUM – około 8-10 dni roboczych do mementu 

wydania decyzji ostatecznej, później zwalnia.  

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

tego, gdzie składamy wniosek kredytowy. Często bywa tak, że 

im większy i bardziej znany oddział, tym dłużej czekamy. 

PEKAO SA – szybka decyzja wstępna około 5-6 dni 

roboczych, czas uzyskania decyzji ostatecznej około 20 dni 

roboczych 

mBank – około 25-30 dni roboczych
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BANK DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W „WALUCIE OBCEJ” 

 

Bank, który udzieli kredytu osobie zarabiającej w EURO (lub innej walucie obcej). Kolejność alfabetyczna 

 

  ALIOR BANK PEKAO SA 

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 



 

29 | S t r o n a    

 

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, maj 2019 

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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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”.  

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/
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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         Artur Bajon 

Łukasz Nowak               Weronika Szwankowska 

Sandra Łazarska     

Paweł Karkula 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

7-9 CZE 

WARSZAWA  

XXII Zjazd Absolwentów Piotra Hryniewicza, Warszawa 

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

15 - 16 CZE 2019 

PIOTR HRYNIEWICZ 

 

96. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, 

Warszawa 

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

15 - 16 CZE 2019 

MATEUSZ BREJTA  

24. edycja Szkolenia z podnajmu, czyli jak w ciągu roku osiągnąć minimum 6.000 zł dochodu 

miesięcznie, Warszawa 

Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/podnajem/ 

14 - 15 WRZ 2019 

     WOJCIECH WOŹNICZKA  

16. edycja warsztatów negocjacji, Warszawa 

Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/negocjacje/ 

23-23 LIS 

WARSZAWA  

XI Kongres Mieszkaniczników 

Link do wydarzenia:  https://kongresmieszkanicznika.pl/ 
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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/
http://marciniwuc.com/
https://swiat-inwestora.pl/
http://www.jakoszczedzacpieniadze.pl

