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1. WPROWADZENIE – WRZESIEŃ 2019 
 

Witam Cię serdecznie! 

Jesień już przyszła, wrzesień w pełni, a co za tym idzie koniec sezonu najmu coraz bliżej! 

Trzymam kciuki za wszystkich inwestorów i ich nieruchomości! Jeszcze tylko kilka tygodni i dla nas 

również zaczną się wakacje!   

We wrześniowym raporcie znajdziesz artykuł pt. „Wszystko, co należy wiedzieć, aby uzyskać 

możliwie najlepszy scoring w BIK.”. To bardzo ważne zagadnienie dla każdego inwestora w 

nieruchomości, dlatego koniecznie zapoznaj się z tą publikacją. Więcej na stronie 9.  

We wrześniu bardzo serdecznie zapraszam Cię na wyjątkowe, bo jubileuszowe,                         

100. Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości Piotra Hryniewicza. To właśnie dzięki 

Piotrowi rozpocząłem swoją przygodę z inwestowaniem w nieruchomości, dlatego pragnę polecić 

Ci jego szkolenie, jeżeli jeszcze nie jesteś jego Absolwentką/Absolwentem. Więcej o tym 

wydarzeniu przeczytasz na stronie 8.  

We wrześniowym raporcie znajdziesz nasze tradycyjne działy, takie jak przegląd sytuacji 

rynkowej czy zestawienie najlepszych ofert kredytowych. Gorąco zachęcam Cię również do zapoznania się                                   

z harmonogramem wydarzeń z moim udziałem oraz z udziałem naszych Partnerów.  

Na koniec przypominam, że nowe, drugie wydanie mojej książki Tajna Broń kredytobiorcy jest już dostępne w 

sprzedaży. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę www.tajnabronkredytobiorcy.pl Dla tych, którzy jeszcze mojej 

książki nie mają, a chcieliby ją nabyć, przygotowałem specjalny kod rabatowy, który znajdziesz pod koniec poniższego 

raportu. 

 

Zapraszam do lektury! 

http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/


 

4 | S t r o n a    

 

2. HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 

 

21-22 WRZ 

WARSZAWA 

 

 100. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości,  

Edukacja Inwestowania w Nieruchomości  

 

24 WRZ 

RZESZÓW 

  

10 PAŹ 

OLSZTYN  

 
 

 

Wykład Mieszkanicznik, oddział Rzeszów 

 
 

 

Wykład Mieszkanicznik, oddział Olsztyn 
 

 

 

 

 

 

 

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH 

INFORMACJI 

ZNAJDZIESZ 

NA NASZYM PROFILU 

FACEBOOKOWYM  

 

 

 

 

 

FACEBOOK.COM/RMKREDYTY 

 
 

  
 

 

   

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

SYTUACJI RYNKOWEJ 

 Popyt na kredyty hipoteczne nie maleje, a wręcz przeciwnie. Dzieje się tak nawet mimo zaostrzenia przez banki polityki 

kredytowej. Również na rynku mieszkaniowym odnotowano wzrosty zarówno w sprzedaży, jak i w budownictwie nowych lokali.1 
 

 W okresie styczeń-lipiec 2019 r. oddano do użytku 110,2 tys. mieszkań, tj. o 10,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 

ubiegłego roku - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS). "W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2019 roku 

deweloperzy przekazali do eksploatacji 68,2 tys. mieszkań (15,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), 

natomiast inwestorzy indywidualni – 39,0 tys. mieszkań, tj. o 2,3 proc. więcej niż w 2018 r" - podał GUS we wstępnych danych. 2 
 

 Stawki wynajmu podążają za wzrostem cen mieszkań. We wrześniu na rynku najmu zaczął się najbardziej gorący okres w roku, 

co oznacza, że czynsze pną się w górę. Ich wysokość już teraz gwarantuje właścicielom rentowność na poziomie 7,3% brutto 

rocznie. Generalnie we wszystkich dużych miastach Polski koszty wynajmu przewyższają ratę kredytu zaciąganego za zakup 

mieszkania.3 
 

 Ceny luksusowych mieszkań i domów w Warszawie wzrosły w 2018 r. o 16 proc. Za metr kwadratowy apartamentu o wysokim 

standardzie trzeba zapłacić w stolicy nawet 8,5 tys. euro. Sprzedaż nieruchomości luksusowych znajduje się na stabilnym 

poziomie. W 2018 roku jej wzrost wyniósł 3 proc. w skali globalnej. Jednym z najszybciej rozwijających się rynków jest Europa 

Środkowo-Wschodnia.4 
 

 Nie tylko rolnicy – jak jest obecnie – będą mogli dokonywać zamiany gruntów z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

(KOWR). Taką możliwość zyskają też osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Takie 

rozwiązanie przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości. 5 

                                                 
1 https://www.money.pl/gospodarka/popyt-na-kredyty-hipoteczne-nie-maleje-co-z-cenami-mieszkan-6416630501132417a.html 
2 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1426698,budownictwo-mieszkania-dane-gus-2019.html 
3 https://nieruchomosci.dziennik.pl/news/artykuly/602283,ceny-mieszkan-mieszkanie-nieruchomosci-pieniadze-dom-deweloper.html 
4 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-luksusowych-mieszkan-i-domow-w-Warszawie-wzrosly-o-16-proc-Raport-Deloitte-7725366.html 
5 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1428515,kowr-deweloperzy-ulatwienie-w-pozyskiwaniu-ziemi.html 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/tematy/m/mieszkanie
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/gus
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/nieruchomosci
https://www.money.pl/gospodarka/popyt-na-kredyty-hipoteczne-nie-maleje-co-z-cenami-mieszkan-6416630501132417a.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1426698,budownictwo-mieszkania-dane-gus-2019.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-luksusowych-mieszkan-i-domow-w-Warszawie-wzrosly-o-16-proc-Raport-Deloitte-7725366.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1428515,kowr-deweloperzy-ulatwienie-w-pozyskiwaniu-ziemi.html
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5. RM KREDYTY ZAPRASZA NA 100. PRAKTYCZNE SEMINARIUM 

INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI PIOTRA HRYNIEWICZA  
 

Stało się! Piotr Hryniewicz i Edukacja Inwestowania w Nieruchomości organizują we wrześniu jubileuszową, bo setną 

edycję szkolenia pt. „Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości”. To właśnie dzięki Piotrowi rozpocząłem 

swoją przygodę z inwestowaniem w nieruchomości, dlatego jeżeli jeszcze nie jesteś jego Absolwentką/Absolwentem 

pragnę polecić Ci jego szkolenie! Ja również tam będę, zatem będzie okazja, aby porozmawiać!  

 
W programie jubileuszowej edycji: 

 Wyjątkowi prelegenci: Piotr Hryniewicz i 7 cenionych ekspertów branży nieruchomości 

 Mateusz Brejta 

 Marek Golec 

 Jeremiasz Gorzedowski 

 Grzegorz Grabowski 

 Izabela Hryniewicz   

 Ronald Szczepankiewicz   

 Wojciech Woźniczka 

 Gość specjalny: Michał Szafrański  

 11 paneli tematycznych 

 Pakiet specjalnych bonusów dla Uczestników 

 Stoiska z możliwością konsultacji w zakresie:  

 zdolności kredytowej z ekspertem kredytowym z RM Kredyty 

 optymalizacji administracją mieszkań z ekspertem SON (System Obsługi Najmu) 

 wyszukiwania nieruchomości z ekspertem z Adradar 

 Uroczysta kolacja z Piotrem Hryniewiczem, gościem specjalnym i ekspertami 

 Networking w gronie uczestników zainteresowanych inwestowaniem nieruchomości 
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6.  WRZESIEŃ 2019 – ARTYKUŁ RM KREDYTY – WSZYSTKO, CO NALEŻY 

WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ MOŻLIWIE NAJLEPSZY SCORING W BIK.  
 

Czas od momentu złożenia wniosku o kredyt hipoteczny do uzyskania decyzji z banku przysparza zazwyczaj najwięcej nerwów. Na 

tym etapie, czasami z poczuciem bezsilności, możemy jedynie czekać. A nieraz czekamy długo, bo nawet kilka tygodni.                           

Na ostateczną decyzję wpłynie wiele czynników, a jednym z nich będzie nasza ocena punktowa, tzw. scoring, którą bank uzyska             

w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Niewielka ilość punktów najprawdopodobniej uniemożliwi nam uzyskanie kredytu, więc warto 

zawczasu sprawdzić jak wygląda nasza sytuacja i, gdy zajdzie taka potrzeba, popracować nad scoringiem. Na czym właściwie to 

polega i jak tego dokonać? 

 

W Biurze informacji Kredytowej gromadzone są wszystkie dane o tym, jak osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, realizują swoje 

zobowiązania kredytowe oraz finansowe. Znajdą się tam szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań wobec banków, SKOK-ów 

i firm pożyczkowych współpracujących z BIK oraz historia spłat tychże zobowiązań.6 

 

Na podstawie wszystkich zgromadzonych danych, za pomocą odpowiednich algorytmów, wyliczona zostaje nasza ocena 

punktowa. Może ona wynosić od 192 do 631 punktów i im wyższa tym lepiej. Dla banku oznacza to, że jesteśmy bardziej wiarygodnymi 

kredytobiorcami.7 Szczegółowy sposób obliczania scoringu jest niejawny, w związku z czym nie mamy pewności, które czynniki,                

i w jakim stopniu, są brane pod uwagę. Jednak na podstawie informacji podanych przez samo Biuro oraz na podstawie wieloletniego 

doświadczenia jesteśmy w stanie wyróżnić najistotniejsze z nich.7 

 

Terminowość spłacania kredytów odgrywa tu główną rolę. Opóźnienia w spłatach zapisywane są w trzech przedziałach czasowych: 

0 - 30, 31 - 90, 91 - 180 dni. Oznacza to, że gdy zapłacimy ratę nawet z 30-to dniowym opóźnieniem, oficjalna informacja z BIK będzie 

mówiła o braku opóźnień w spłatach. Natomiast w przypadku spłaty raty po 31 dniach, opóźnienie zostanie wyraźnie odnotowane, 

co znacząco utrudni, a zazwyczaj uniemożliwi, uzyskanie kredytu. Jednak warto zdawać sobie sprawę, że nawet przy kilkudniowym 

poślizgu nasza ocena punktowa zostanie obniżona. W rezultacie możemy uzyskać informację o tym, że nasze zobowiązania spłacane 

są terminowo, ale jednocześnie nasz scoring może być bardzo niski. Szczęśliwie, opóźnienia nie będą obniżały naszej oceny 

punktowej bez końca, a wpływ większości z nich znacząco się zmniejszy po upływie mniej więcej roku.7 

 

                                                 
6 https://media.bik.pl/artykuly-ekspertow/334775/jak-zarobic-631-punktow-czyli-sekrety-oceny-punktowej-bik 
7 R. Szczepankiewicz Tajna Broń Kredytobiorcy, Warszawa 2019 
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Na kolejnym miejscu należy wyróżnić aktywność kredytową. Składa się na nią liczba spłaconych oraz aktualnych kredytów. Duża 

ilość kredytów i brak jakichkolwiek opóźnień zazwyczaj wpływają pozytywnie na scoring. Wyjątkiem będzie przypadek, gdy 

weźmiemy na siebie wiele zobowiązań w bardzo krótkim czasie. W tym przypadku możemy zostać uznani za mniej wiarygodnych,     

a nasza punktacja się obniży. Istotne jest również częste wykorzystanie limitów kredytowych w całości, które również może negatywnie 

wpłynąć na scoring.7 

 

Na końcu warto również wspomnieć o ilości wniosków kredytowych. BIK zachowuje informację o wszystkich zapytaniach o scoring, 

które otrzymał. Przeważnie nie wpływa to na liczbę naszych punktów i nie warto bać się składania wniosków do kilku różnych banków. 

Dopiero, gdy liczba zapytań będzie wyjątkowo duża, możemy zostać uznani za ryzykownych kredytobiorców, a w rezultacie nasza 

ocena punktowa zostanie obniżona. Problemem może być też kilka zapytań, a następnie brak informacji o kredycie. Oznacza to, że 

wszystkie banki udzieliły nam decyzji odmownej, a to również może obniżyć naszą punktację.7 

 

Gdy już wiemy, co wpływa na naszą ocenę punktową warto zastanowić się, co można zrobić, aby ją poprawić. Zgodnie z powyższym 

najważniejsze jest terminowe spłacanie dotychczasowych zobowiązań i do tego powinniśmy się najbardziej przyłożyć. Jeżeli                   

w przypadku któregoś ze zobowiązań spóźniliśmy się z ratą o dłużej niż 30 dni, warto je jak najszybciej spłacić, a następnie cofnąć 

zgodę na przetwarzanie swoich danych po zamknięciu rachunku kredytowego. W takim przypadku informacja o opóźnieniach 

powinna z BIKu zniknąć. Pomimo, że działania tego typu nie zostają zupełnie bez śladu, to jest to lepsza metoda, niż pozostawienie 

informacji o opóźnieniach. Jeżeli natomiast pożyczki i kredyty były spłacane terminowo, warto wyrazić zgodę na przetwarzanie 

danych po zamknięciu rachunku kredytowego. Zobowiązania spłacone na czas będą działały na naszą korzyść w przyszłości.8 

 

W przypadku, gdy jesteśmy w związku małżeńskim, a nasza druga połówka miewała problem z terminowym uiszczaniem swoich 

zobowiązań, warto przemyśleć rozdzielność majątkową. Może się okazać, że to jedyne rozwiązanie.8 

 

Kolejnym krokiem, który możemy podjąć jest uważne posługiwanie się kartami kredytowymi i limitami na kontach. Nie warto 

wykorzystywać ich do końca i znów bardzo istotna jest ich terminowa spłata. Jeżeli miewamy z tym problemy, warto jak najszybciej 

zrezygnować z tego typu usług.9 

 

A co gdy nie mieliśmy dotychczas żadnych zobowiązań? Wówczas nie znajdziemy w BIKu naszego scoringu, a sytuacja może zostać 

uznana za neutralną. Brak oceny punktowej nie powinien nam zaszkodzić, jednak w przypadku, gdy z różnych powodów, wpisujemy 

się w grupę ryzyka kredytowego, chociażby ze względu na wiek, pozytywny scoring może nam znacząco pomóc. W takim przypadku 

warto zastanowić się nad wzięciem na siebie kilku zobowiązań, a następnie terminowe ich spłacanie. Nie może ich być zbyt wiele     

                                                 
8 https://www.zadluzenia.com/artykul/62,jak-poprawic-scoring-bik/ 
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i musimy mieć pewność, że nie zagrożą naszej płynności finansowej. Jednocześnie pamiętajmy, że brak scoringu jest znacznie lepszy 

od niskiego, więc jeśli jesteśmy bardzo zapracowani, charakteryzujemy się roztargnieniem i zdarza nam się zapominać o niektórych 

płatnościach, ta metoda może nie być najlepszym pomysłem.8 

 

Jeżeli nie mamy pewności jak wygląda nasza sytuacja i chcielibyśmy sprawdzić naszą ocenę punktową, możemy to zrobić. Raz na 

6 miesięcy mamy możliwość uzyskania takiej informacji bezpłatnie, jednak niestety proces jest skomplikowany i czasochłonny. BIK 

znacznie upraszcza procedury oraz przekazuje nam więcej informacji, gdy zdecydujemy się za nie zapłacić ok. 40 zł.9 

  

Jeżeli planujemy wzięcie kredytu, powinniśmy pomyśleć o ocenie punktowej ze znacznym wyprzedzeniem. Poprawianie scoringu 

może okazać się niezwykle czasochłonne i warto zabrać się za to jak najwcześniej najlepiej razem ze swoim Ekspertem Kredytowym. 

Pamiętajmy, że bank z pewnością nie zapomni sprawdzić naszej oceny punktowej i my też nie możemy o niej zapomnieć. 
  

                                                 
9 https://www.totalmoney.pl/artykuly/7607342,kredyty-gotowkowe,jak-sprawdzic-bik-sprawdzanie-bik-za-darmo--przez-internet,1,1 
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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 we wrześniu 2019. W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy 

oferty następujących banków: 

 ING – kolejna odsłona oferty promocyjnej banku („Powakacyjna wyprzedaż”, obowiązuje do 29.09.2019) 

 mBank – nowa oferta promocyjna banku („Twój dom marzeń”, obowiązuje do 25.09.2019) 

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 - 

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 klienta posiadającego ROR w banku 

od min. 6 miesięcy z systematycznymi wpływami wynagrodzenia. 

Podobną obniżkę (0,15 p.p.) daje deklaracja wpływów w kwocie 

minimum 3000 zł.  

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 2,67% (dla kredytu powyżej 200k zł) 

 

Warunki promocyjne: 

- 1,10% w pierwszym roku, następnie 2,39% (promocja: "Pakiet 

Własny Kąt hipoteczny") 

Przy LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu marża 

wynosi 2,92% w standardzie i w promocji 2,64% 

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)   wolny proces kredytowy (decyzja około 5-6 tygodni) 

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 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% - 

 

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 
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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: 

- 0,20% dla klientów banku z segmentu Intensive lub Active 

- 0,20% 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): 

1,85% dla klientów banku z segmentu Intensive

,99% 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 
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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 
4,00% (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. 
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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 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 
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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 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 
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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 

 

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

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

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania   krótka lista akceptowanych źródeł dochodu 

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    

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. 
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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% - 

 

 

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
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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         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


 

30 | S t r o n a    

 

11. HARMONOGRAM ISTOTNYCH SPOTKAŃ I SZKOLEŃ PARTNERÓW 

 

 

   

14 – 15 WRZ 2019 

 WOJCIECH WOŹNICZKA  

16. edycja warsztatów negocjacji, Warszawa 

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

14 – 15 WRZ 2019 

ASBIRO 

 

Konferencja i konkurs PLAN NA START, Warszawa 

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

21 – 22 WRZ 2019 

PIOTR HRYNIEWICZ  

100. edycja Praktycznego Seminarium Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości  

Link do wydarzenia: https://edukacjainwestowania.pl/seminarium/specjalna-100-edycja-

praktycznego-seminarium-zaawansowanego-inwestowania-w-nieruchomosci 

18 – 20 PAŹ 2019 

PIOTR HRYNIEWICZ  

XXIII Zjazd Absolwentów Szkoleń Piotra Hryniewicza, Łódź 

Link do wydarzenia:  https://edukacjainwestowania.pl/konferencja/23-konferencja-dla-inwestorow-

w-nieruchomosci 

23 – 23 LIS 

WARSZAWA  

XI Kongres Mieszkaniczników 

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

 
 

 

https://edukacjainwestowania.pl/konferencja/23-konferencja-dla-inwestorow-w-nieruchomosci
https://edukacjainwestowania.pl/konferencja/23-konferencja-dla-inwestorow-w-nieruchomosci
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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

