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1. WPROWADZENIE – KWIECIEŃ 2020 
 

Witam Cię serdecznie! 

Mam nadzieję, że w tych dynamicznie zmieniających się czasach wszystko u Ciebie w porządku. 

Już na wstępie pragnę życzyć Ci zdrowia i spokoju ducha. Na co dzień obserwujemy duże 

zmiany w otaczającym nas świecie, dlatego uważam, że tylko będąc rozważnym jesteśmy                    

w stanie przetrwać ten trudny okres i wspólnie wrócić do normalnego życia. Tego zarówno Tobie 

jak i sobie życzę! 

 

Z racji odwołania większości konferencji i wydarzeń branżowych, możecie spotkać mnie online. Ostatnio 

zorganizowaliśmy nasz pierwszy webinar, dlatego jeżeli jesteś zainteresowany naszymi wydarzeniami  śledź 

informacje na moim profilu na facebooku link. Na wspomnianym webinarze poruszyłem wiele aktualnych 

zagadnień m.in.  

- Kiedy niższa stopa procentowa przełoży się na niższe raty kredytowe. 

- Wakacje kredytowe – na jakich zasadach w jakich bankach jest to możliwe. 

- Czy dalej można kupić nieruchomość finansując się kredytem mieszkaniowym  

- Jak wygląda obecnie rynek bankowo-kredytowy – jakie zmiany w nim zaszły i co nas może czekać 

Webinar możesz obejrzeć na moim kanale na youtube – Ronald Szczepankiewicz link. Wychodząc naprzeciw Waszym sugestiom 

zaczęliśmy nagrywać krótkie filmiki z zakresu kredytów hipotecznych. Zachęcam do zasubskrybowania i oglądania!  

 

W tym raporcie z powodu koronakryzysu szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy ofertom bankowym (str. 13), a dodatkowo na stronie 

29 prezentujemy krótkie subiektywne omówienie aktualnej sytuacji w bankach. Na stronie 31 zaś, publikujemy zestawienie ofert                               

z oprocentowaniem stałym, o co poprosił nas jeden z Czytelników raportu. Na Twoją uwagę zasługuje również tekst dotyczący 

zawieszenia rat kredytowych (str. 8) 
 

Zapraszam do lektury! 

https://www.facebook.com/ronaldszczepankiewicz/
https://www.youtube.com/watch?v=IKgiP1IoD0g&t=4s
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2. HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 

 

   

14 KWI 2020 

  ONLINE  

Mieszkanicznik, WEBINAR 

 

KWI 2020 

ONLINE 

 VETO, podcast na kanale https://www.youtube.com/user/WapniakPolska/videos 

 

 

KWI 2020 

ONLINE 
 

Polskie Forum Nieruchomości, WEBINAR 

 

 

 

 

 

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH 

INFORMACJI 

ZNAJDZIESZ 

NA NASZYM PROFILU 

FACEBOOKOWYM  

  

FACEBOOK.COM/RMKREDYTY 

https://www.youtube.com/user/WapniakPolska/videos
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  

 BIK: popyt na kredyty mieszkaniowe już spada. Luty bieżącego roku okazał się już szóstym z rzędu miesiącem, w którym BIK odnotował 

wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. W marcu tendencja ta niestety nie doczekała się kontynuacji - Wartość BIK Indeksu - 

Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) osiągnęła -3,1%. Najnowszy z przedstawionych odczytów oznacza, że w przeliczeniu 

na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę o 3,1% niższą aniżeli w marcu 2019 roku.1 
 

 Prezes PKO BP: Czas beztroskiego konsumeryzmu w Polsce się skończył. Czas beztroskiego konsumeryzmu w Polsce się skończył - mówił 

prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło w rozmowie z "Business Insider Polska". Zapowiedział zaostrzenie kryteriów oceny zdolności kredytowej 

osób starających się o kredyt gotówkowy czy mieszkaniowy. „Sytuacja, w której jesteśmy ma trzy wymiary: zdrowotny, społeczny                                   

i gospodarczy. O ile dwa pierwsze są relatywnie dobrze znane – z tych obszarów jest mnóstwo informacji – o tyle na poziomie gospodarki 

jeszcze nie do wszystkich ten kryzys dotarł. Nie każdy go już odczuł. W związku z tym pozostaje najmniej rozpoznany. Kryzys dopiero się 

rozwija. Bez należytego zadbania o obszar ochrony zdrowia i osobistego bezpieczeństwa oraz przełamania impasu, w jakim znalazło się 

życie społeczne, nie ma możliwości uzdrowienia ekonomii. Bez ludzi gospodarka nie ma sensu - mówił szef PKO BP.2 
 
 

 Bank Pekao zasypany wnioskami o odroczenie kredytu, wydłużył terminy. Bank Pekao zmienił nagle zasady wnioskowania o zawieszenie 

spłaty kredytu hipotecznego. Zamiast 7 dni przed terminem raty, teraz należy złożyć aplikację z 14-dniowym wyprzedzeniem. Kredytobiorcy 

spłacający zobowiązania w Banku Pekao i chcący skorzystać z odroczenia rat mogą się natknąć na niemiłą niespodziankę - konieczność 

zapłaty kwietniowej raty. "Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków wydłużyliśmy termin ich rozpatrywania. Wniosek należy złożyć 

najpóźniej na 14 dni przed terminem spłaty raty kredytu. Klienci będą od nas otrzymywali na bieżąco informacje o statusie ich wniosków  

w serwisie Pekao 24 i SMS-em" - poinformował bank.3 
 

 

 Analityk: Koronawirus osłabi banki. W najbliższym czasie banki będą się zmagać z pogorszeniem się jakości portfeli kredytowych, z mniejszą 

sprzedażą oraz pogorszeniem wyniku odsetkowego. Z kryzysu banki wyjdą w różnym stopniu "poobijane", na ścieżkę wzrostu wrócą te                      

z mocniejszymi kapitałami, a w lepszej sytuacji mogą być banki bez dużych ekspozycji na kredyty frankowe - ocenia analityk DM Citi 

Handlowy Andrzej Powierża. Bilans jest najważniejszy w trudnych czasach i będzie dawał przewagę konkurencyjną po kryzysie. Te banki, 

które będą miały więcej kapitału, będą mogły wrócić na ścieżkę wzrostu, wrócić do realizowania swoich wcześniejszych strategi i. Banki, 

którym kapitał się skurczy, będą skazane raczej na trwanie niż na rozwój".4 
 

 

 Zapytania banków w BIK o kredyty gotówkowe w dół o 50 proc. W ostatnim tygodniu marca największy spadek zapytań banków w BIK 

dotyczył kredytów gotówkowych (o blisko 50 proc. rdr), a najmniejszy kredytów hipotecznych (13 proc.). W porównaniu do pierwszego 

tygodnia walki z pandemią (16-22 marca) liczba zapytań o kredyty ratalne i mieszkaniowe wzrosła - poinformował PAP Biznes Waldemar 

Rogowski, główny analityk BIK. 5 

                                                 
1 http://www.finanse.egospodarka.pl/162994,BIK-popyt-na-kredyty-mieszkaniowe-juz-spada,1,63,1.html 
2 https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/6477294,prezes-pko-bp-konsumeryzm-polska-koniec-gospodarka-covid-19-koronawirus.html 
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bank-Pekao-zasypany-wnioskami-o-odroczenie-kredytu-wydluzyl-terminy-7854964.html 
4 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koronawirus-oslabi-banki-ale-w-lepszej-sytuacji-beda-banki-z-mocniejszymi-kapitalami-7850145.html 
5 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zapytania-bankow-w-BIK-o-kredyty-gotowkowe-w-dol-o-50-proc-7853920.html 

http://www.finanse.egospodarka.pl/162994,BIK-popyt-na-kredyty-mieszkaniowe-juz-spada,1,63,1.html
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/6477294,prezes-pko-bp-konsumeryzm-polska-koniec-gospodarka-covid-19-koronawirus.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bank-Pekao-zasypany-wnioskami-o-odroczenie-kredytu-wydluzyl-terminy-7854964.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koronawirus-oslabi-banki-ale-w-lepszej-sytuacji-beda-banki-z-mocniejszymi-kapitalami-7850145.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zapytania-bankow-w-BIK-o-kredyty-gotowkowe-w-dol-o-50-proc-7853920.html
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5. ZAWIESZENIE RAT KREDYTOWYCH – WIEŚCI Z PLACU BOJU  
 

 

„Wakacje kredytowe” – jak potocznie zaczyna się mówić o tej możliwości, to nic innego jak zawieszenie w spłacie raty kredytowej, w efekcie 

czego w budżecie domowym mamy do dyspozycji więcej gotówki. Jednakże uściślając powinniśmy podkreślić, że same odroczenie raty 

kredytowej bezpośrednio nie przełoży się na wzrost pieniędzy w budżecie domowym, a jedynie zredukuje miesięczne koszty wynikające z umowy 

kredytowej. No dobrze, to jak to jest z tym zawieszeniem? Chciałbym, abyś wiedział, że każdy bank ma na ten temat swoją politykę. Jeżeli chcesz 

poznać te szczegóły odsyłam Cię bezpośrednio do kalkulatora lub tabelki w dalszej części tekstu. 

 

UWAGA! Poniższy materiał dotyczy w szczególności osób posiadających kredyt hipoteczny, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. 

Zawieszenie pozostałych kredytów może odbywać się na innych zasadach niż te przedstawione poniżej: 

 

Jak możemy zawiesić raty? Większość banków umożliwiła zawieszenie rat kredytowych poprzez kontakt z infolinią lub poprzez stronę internetową. 

 

Co możemy zawiesić? W zależność od polityki danego banku zawiesić możemy 

 Ratę kapitałową, 

 Ratę odsetkową, 

 Ratę kapitałowo-odsetkową. 

W większości przypadków nie możemy dowolnie wybierać spośród powyższych wariantów. Bank ma swoją politykę i albo ją akceptujemy, albo 

nie. Wyjątkiem od tej reguły jest zaledwie kilka banków.  

Największą redukcję kosztów odczują osoby, które zawieszą pełną ratę kapitałowo-odsetkową – te osoby poniosą również największe koszty 

związane z zawieszeniem.  

Dla osób, które niedawno zaczęły spłacać kredyt, większą ulgą od zawieszenia kapitału będzie zawieszenie samych odsetek. Dzieje się tak, z tego 

powodu, gdyż mniej więcej przez pierwsze 30% okresu kredytowania udział w racie mają głównie odsetki. Im dłużej spłacamy kredyt, tym ten 

bilans zaczyna się zmieniać na korzyść kapitału. Warto sprawdzić swój harmonogram spłaty kredytu i samemu przekonać się na jakim etapie 

spłaty kapitału i odsetek jesteśmy.  

 

Na jak długo możemy zawiesić raty? 

 1 – 3 miesięcy wszystkie banki, w którym taka możliwość w ogóle istnieje 

 3 – 6 miesięcy niektóre banki (patrz kalkulator/tabelka) 

 

Do kiedy ta „oferta” jest aktualna? 

 Do odwołania 
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Czy zawieszenie rat kredytów odbije się negatywnie na mojej przyszłej zdolności kredytowej? 

Biuro Informacji Kredytowej wydało komunikat, informujący że fakt skorzystania przez klienta z "wakacji kredytowych" nie będzie miał negatywnego 

wpływu na jego historię kredytową w BIK. Nie obniży też scoringu BIK. 

 

Co z okresem kredytowania po odwieszeniu rat? W tym zakresie rozróżniamy dwie możliwości: 

 Okres pozostający do spłaty się nie zmienia 

 Następuje wydłużenie okresu spłaty o okres zawieszenia 

Niestety, tu również nie mamy wyboru.  

 

Ile gotówki zaoszczędzę? Ile mnie to będzie kosztowało? OK! Przejdźmy do wyliczeń. Na warsztat weźmiemy następujący przypadek: 

 Kredyt mieszkaniowy na 300 000 zł, jest to wartość blisko średniej zaciągniętego kredytu w 2019 roku (~280 000 zł), 

 Początkowy okres kredytowania 30 lat (360 miesięcy) 

 Aktualne oprocentowanie kredytu 4% 

 Kredyt spłacany od 36 miesięcy 

Zajrzyj do harmonogramu spłaty kredytu, aby sprawdzić parametry dla Twojego kredytu. 

 okres zawieszenia spłat 3 miesiące (dostępny w każdym banku) 

 

Przejdźmy zatem do wyników: 

 

Specjalnie na potrzeby kredytobiorców przygotowaliśmy kalkulator zawieszenia rat kredytowych. Wszystkie poniższe wyliczenia bazowały właśnie 

na nim. Jednocześnie pragnę podkreślić, że kalkulator został stworzony i przetestowany przez rmKREDYTY.pl  

Jeżeli uważasz, że gdzieś popełniliśmy błąd - proszę poinformuj nas o tym pisząc na adres kontakt@rmkredyty.pl 

 

Dla kogo jest kalkulator zawieszenia rat kredytowych? 

 Dla kredytobiorców chcących obliczyć, o ile zredukują koszt raty podczas jej zawieszenia, 

 Dla kredytobiorców chcących poznać koszt zawieszenia rat/y, 

 Dla kredytobiorców posiadających kredyt na z góry określony okres kredytowania (np. mieszkaniowe, gotówkowe, samochodowe) – o ile 

zawieszenie takiego kredytu jest możliwe w danym banku. 

 

Komu ten kalkulator się nie przyda? 

 Osobom chcącym sprawdzić, o ile zredukują miesięczny koszt kredytu dla kredytów odnawialnych, limitów na koncie, kart kredytowych, 

słowem wszystkich tych kredytów, które nie mają z góry określonego okresu kredytowania. 

 

https://drive.google.com/file/d/1uoBUcymRWaNur5nZAZ7OSLz2gV90u3eO/view?usp=sharing
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Gdzie można pobrać kalkulator? 

 Kalkulator można pobrać pod tym linkiem: 

 

 
 

Wnioski: 

 Jak widać najwięcej na zawieszeniu rat zyskają osoby zawieszające pełną ratę kapitałowo-odsetkową – kolumna „łączna redukcja 

kosztów dzięki zawieszeniu”. Dla naszego przykładu jest to 4296,74 zł. 

 W naszym przykładzie najmniejsze oszczędności będą dla wariantu zawieszenia samych odsetek – 1456,92 zł. 

 Zawieszenie rat nie jest za darmo. W okresie, w którym nie płacimy raty, zawsze doliczane są odsetki od kapitału pozostającego do spłaty, 

nawet jeżeli zawiesimy pełną ratę kapitałowo-odsetkową. Te same (niezapłacone) odsetki doliczane są następnie do kapitału 

pozostającego do spłaty. Im większy kapitał do spłaty – tym większy łączny koszt kredytu do spłacenia. Innymi słowy w niektórych 

przypadkach bank nalicza nam „odsetki od odsetek”. Pamiętajmy również, że zawieszoną ratę trzeba będzie oddać – to oczywiste. 

Największy koszt zawieszenia jest dla wariantu, w którym zawieszamy pełną ratę kapitałowo odsetkową oraz wydłużamy okres spłaty                       

o okres zawieszenia, dla naszego przykładu jest to 4646,83 zł. 

Opcja Rata wyjściowa

Rata

podczas 

zawieszenia

Łączna redukcja 

kosztów dzięki 

zawieszeniu

Rata 

"po zawieszeniu"
Wzrost raty

Odsetki dla całego 

kredytu

Koszt 

"zawieszenia" 

(zmiana na 

odsetkach)

Obecny kredyt 1 432,25  zł        1 432,25  zł        -  zł                 1 432,25  zł        -  zł                 215 608,52  zł          -  zł                

Zawieszenie kapitału i  pozostawienie okresu 

spłaty

(BOŚ - 3M, mBANK - 6M, Pocztowy - 6M, 

Santander - 6M)

1 432,25  zł        946,61  zł           1 456,92  zł        1 439,66  zł        7,41  zł               216 537,80  zł          929,28  zł           

Zawieszenie kapitału i odsetek i 

pozostawienie okresu spłaty

(BPH - 3M, PKO BP - 3M)

1 432,25  zł        -  zł                 4 296,74 zł 1 454,03  zł        21,78  zł             218 325,74  zł          2 717,22  zł        

Zaw. Kap. i odsetek i wydłużenie okresu 

spłaty o okres zawieszenia 

(Alior - 3M, BNP Pari. - 3M, GNB - 3M, ING - 

6M , Mille. - 3M, PeKaO - 3M, Raiff.- 3M)

1 432,25  zł        -  zł                 4 296,74 zł 1 446,54  zł        14,30  zł             220 255,35  zł          4 646,83  zł        

Zawieszenie odsetek  i wydłużenie okresu 

spłaty o okres zawieszenia  

(PeKaO - 3M)

1 432,25  zł        485,64  zł           2 834,96 zł 1 439,17  zł        6,93  zł               219 321,10  zł          3 712,58  zł        

Zawieszenie kapitału i wydłużenie okresu 

spłaty o okres zawieszeina

(Alior - 6M, BNP Paribas - 6M, CA - 6M, GNB -

3M, ING - 6M)

1 432,25  zł        946,61  zł           1 456,92  zł        1 432,25  zł        -  zł                 218 448,34  zł          2 839,82  zł        

https://drive.google.com/file/d/1uoBUcymRWaNur5nZAZ7OSLz2gV90u3eO/view?usp=sharing
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Bank Okres zawieszenia Co można zwiesić?
Co spłacam w okresie 

zawieszenia?
Co z okresem spłaty?*

Alior 3M rata kapitałowo-odsetkowa nic wydłużenie o okres zawieszenia

Alior 6M rata kapitałowa rata odsetkowa wydłużenie o okres zawieszenia

BOŚ 3M rata kapitałowa rata odsetkowa bez zmian

BNP Paribas 3M rata kapitałowo-odsetkowa nic wydłużenie o okres zawieszenia

BNP Paribas 6M rata kapitałowa rata odsetkowa wydłużenie o okres zawieszenia

BPH 3M rata kapitałowo-odsetkowa nic bez zmian

Citi Handlowy 3M rata kapitałowo-odsetkowa nic wydłużenie o okres zawieszenia

Credit Agricole 6M rata kapitałowa rata odsetkowa wydłużenie o okres zawieszenia

GNB 3M rata kapitałowo-odsetkowa nic wydłużenie o okres zawieszenia

GNB 3M rata kapitałowa rata odsetkowa wydłużenie o okres zawieszenia

ING 6M rata kapitałowo-odsetkowa nic wydłużenie o okres zawieszenia

ING 6M rata kapitałowa rata odsetkowa wydłużenie o okres zawieszenia

mBank 6M rata kapitałowa rata odsetkowa bez zmian

Millennium 3M rata kapitałowo-odsetkowa nic wydłużenie o okres zawieszenia

PeKaO 3M rata kapitałowo-odsetkowa nic wydłużenie o okres zawieszenia

PeKaO 3M rata odsetkowa rata kapitałowa wydłużenie o okres zawieszenia

PKO BP 3M rata kapitałowo-odsetkowa nic bez zmian

Pocztowy 6M rata kapitałowa rata odsetkowa bez zmian

Santander 6M rata kapitałowa rata odsetkowa bez zmian

Raffeisen 3M rata kapitałowo-odsetkowa nic wydłużenie o okres zawieszenia

*Wydłużenie okresu spłaty = wydłużenie okresu kredytowania = liczba pełnych rat kapitałowo-odsetkowych nie ulega zmianie

*Bez zmian = zachowanie okresu kredytowania = liczba pełnych rat kapitałowo-odsetkowcych ulega zmniejszeniu o okres zawieszenia

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl/KURS

ZAWIESZENIE RAT 

KREDYTOWYCH
DLA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH
kontakt@rmkredyty.pl

 tel +48 503 804 619

www.RMKREDYTY.pl

Poniżej przedstawiam szczegóły ofert bankowych dotyczących 

zawieszenia raty kredytowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podsumowanie: 

Czy zatem warto skorzystać z zawieszenia rat 

kredytowych? To zależy od Ciebie i Twoich 

oszczędności, płynności finansowej potrzeb oraz 

możliwości. Dla jednych może się to okazać 

zbawienne, a dla innych zbędne. Każdy 

natomiast, kto skorzysta z odroczenia rat, 

powinien wiedzieć, że z tego powodu wzrośnie 

ogólny koszt kredytu. W niektórych przypadkach 

oddamy więcej niż suma odroczonych rat 

kredytowych! 

 

 

 

Ronald Szczepankiewicz 
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6. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD 

RÓŻNYM KĄTEM – Z PERSPEKTYWY KREDYTOBIORCY, INWESTORA, 

EKSPERTA KREDYTOWEGO – OSOBY FIZYCZNE.  

W aktualnych okolicznościach sytuacja na rynku kredytów hipotecznych zmienia się bardzo dynamicznie. Zmiany wprowadzane są 

często z dnia na dzień, niekiedy bez uprzedzenia, czy „okresów przejściowych”. Poniżej prezentujemy warunki w bankach aktualne 

na dzień 05.04.2020.  

W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy oferty następujących banków: 

 PeKaO SA – podwyżka marż (obowiązuje do 30.06.2020) 

 mBank – podwyżka marż („Wiosenna przeprowadzka”, obowiązuje do 22.04.2020) 

 ING – podwyżka marż i rezygnacja z ofert specjalnych. 

 Santander – podwyżka marż. 

 BNP Paribas – podwyżka marż.  

 Alior – obniżka marż. 

Szczegóły ofert, 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), 
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 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 

 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%) 

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)   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie    

 

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) 
- 
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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% - 

 

mBank 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   dość drogie ubezpieczenie na życie 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu 

własnego 
 

 

ograniczenia LTV w przypadku większej ilości kredytów 

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

dość szybki proces kredytowy (około 3-4 tygodnie)   dla kredytów powyżej 25 lat zdolność liczona na max 25 lat 

 

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. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Nie udziela - 

UNWW Finansuje bank - 
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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): 

2,25% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,35% dla klientów banku z segmentu Active 

3,00% dla klientów pozostałych klientów 

 

Warunki promocyjne (poniżej 80% LTV): 

2,05% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,15% dla klientów banku z segmentu Active 

2,80% dla klientów pozostałych klientów 

Uwaga zmiana: poniże warunki należy spełnić na 

moment składania wniosku kredytowego: 

 

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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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. 

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 

Warunki standardowe:  

Od 2,00% do 5,00% 
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2,00% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

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%! 

 

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. 

- 

 

PEKAO SA -BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   słabo liczona zdolność z działalności gospodarczej 
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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 0,20p.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.  

Uwaga: Możliwe jest dostarczenie polisy 

ubezpieczeniowej z dowolnego (akceptowanego 

przez bank towarzystwa ubezpieczeniowego). 

 

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 2,29%) 

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 
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MARŻA 

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

- 2,70% dla kredytów do 200 tys. zł 

- 2,60% dla kredytów powyżej 200 tys. zł do 400 tys. zł 

- 2,50% dla kredytów powyżej 400 tys. zł 

 

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

- 2,55% dla kredytów do 200 tys. zł 

- 2,45% dla kredytów powyżej 200 tys. zł do 400 tys. zł 

- 2,35% 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. 

- 

 

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  

 

duże ograniczenia przy akceptacji dochodu z działalności 

gospodarczej oraz brak akceptacji dochodu z umów zlecenia i o 

dzieło 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 
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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) lub1,00% (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 0,5p.p. 

MARŻA 

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

- od 1,79% do 2,59% dla klientów ze statusem Select 

- od 1,89% 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 
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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 DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%) 

PKO BP- POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania   obniżenie max LTV do poziomu 80% 

brak opłaty za wcześniejszą spłatę   bardzo słabo liczona zdolność z działalności gospodarczej 

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej  
 

dość wysokie koszty początkowe (prowizja lub ubezpieczenie w 

wariancie promocyjnym) 

szybki proces kredytowy (około 3-4 tygodnie)    

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 80% 

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 80% LTV 
- 

UNWW Nie występuje - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 
Nie jest wymagane - 
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OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 35 lat, realnie do 75 roku życia - 

PROWIZJA 2,00% lub 0,00% w promocji "Pakiet Własny Kąt hipoteczny" 

Aby uzyskać prowizję 0% wymagane jest jednorazowe 

wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy (3,25% od 

kwoty kredytu) 

CROSS-SELL 

Obniżka marży o 0,15 p.p. dla 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 2,38% (dla kredytu powyżej 200k zł, LTV 80%, brak produktów 

dodatkowych) 

 

Warunki promocyjne: 

- 1,10% w pierwszym roku, następnie 2,07% (promocja: "Pakiet 

Własny Kąt hipoteczny") 

- 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

ING Bank Śląski  

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania  
 

brak akceptacji dochodów z działalności gospodarczej oraz 

umów zlecenie i o dzieło 
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brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych   obniżenie max LTV do 70% 

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

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej    

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 70% 

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 

Koszt - 0,035% od aktualnego salda kredytu (lub 0,055% gdy saldo 

zadłużenia w banku przekroczy 700k zł) 
Dobrowolne, istnieje możliwość dokupienia.  

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 35 lat, do 75 roku życia. - 

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

1,90% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu 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 
2,40% - w wariancie „Łatwy start” 

2,10% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość 

prowizji 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

 



 

24 | S t r o n a    

 

 

 

BNP Paribas 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

atrakcyjne warunki cenowe   LTV 80% 

dość szybki proces kredytowy (około 3-4 tygodni)   rozbudowany cross-sell 

   opłata za wcześniejszą spłatę (w wariancie bez prowizji) 

 

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 

2,00% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości i 

ubezpieczeniem na życie 

1,80% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości i 

ubezpieczeniem na życie i od utraty pracy 

Marża standardowa 2,80% 

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.  

 

- 

 

NAJLEPSZYNA FLIPA (SZYBKI ZAKUP, SZYBKA SPRZEDAŻ) 

Millennium– Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

mBank– Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

PKO BP– Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTOR 

NAJTAŃSZA MIESIĘCZNA RATA (BANK Z NAJNIŻSZĄ MARŻĄ): 

Millennium – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 
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Alior – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTOR 

NAJPEWNIEJSZY (BANK NAJLEPIEJ LICZĄCY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ): 

BNP Paribas – 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 NAJSZYBSZYM 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. 

MILLENNIUM– około 15-20 dni roboczych do mementu wydania decyzji ostatecznej. 

PEKAO SA – szybka decyzja wstępna około 5-6 dni roboczych, czas uzyskania decyzji ostatecznej około 20 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: 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 

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 
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DOKUMENTY DO 

TŁUMACZENIA 

raport odpowiednika BIK-u 

odpowiednik umowy o pracę 

wyciąg z konta z 6m 

raport odpowiednika BIK-u 

odpowiednik umowy o pracę 

wyciąg z konta z 12mpay 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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7. BANKI W „CZASACH ZARAZY” -  CZYLI CO W TRAWIE PISZCZY  

Poniżej prezentujemy krótkie subiektywne omówienie aktualnej sytuacji w bankach, wprowadzonych zmian w polityce kredytowej 

oraz ich podejścia do nowych wniosków kredytowych i otwartości do rynku: 

 Alior – jeden z dwóch banków w zestawieniu, który jasno komunikuje nam, że ma „apetyt” na nowe kredyty hipoteczne i mimo 

aktualnej sytuacji nie zamierza ograniczać akcji kredytowej. Jako jedyny na rynku obniżył marże kredytowe. Ma moce 

przerobowe, dobrze ułożony proces i nadal udziela kredytów na 90% LTV. Trzeba jednak trzeźwo zauważyć, że… tanio nie 

jest…  

 BNP Paribas – jedyną zmianą wprowadzoną (jak do tej pory) przez bank jest niewielka podwyżka marż. Proces kredytowy jest 

wydłużony, ale bank nadal przyjmuje nowe wnioski i uruchamia kredyty. Maksymalne LTV to 80%, przy atrakcyjnej (po 

uproduktowieniu) cenie.   

 mBank – marzec w banku stoi pod znakiem podwyżki marż, zaostrzenia scoringu (czyli oceny klienta) oraz zmiany sposobu 

liczenia zdolności dla kredytów z okresem powyżej 25 lat (zdolność liczona na max 25)… Wszystko to powoduje znaczny spadek 

zdolności kredytowej klientów. Dostajemy też informacje, że bank preferuje kredyty na 80% LTV (mimo oficjalnego poziomu 

90%) 

 Millennium – to drugi bank, który twierdzi, że jest otwarty na nowe wnioski i nowych klientów. Cena bez zmian, max LTV nadal 

90%… z naszych doświadczeń wynika jednak, że zarówno dochody z działalności gospodarczej jak i wnioskowanie o trzeci 

kredy hipoteczny jest u nich na cenzurowanym. W końcówce marca otrzymaliśmy decyzje negatywne dla wniosku o trzeci 

kredyt hipoteczny (do tej pory z powodzeniem procesowaliśmy tego rodzaju wnioski), a także odmowę ze względu na rzekomo 

zbyt krótki okres prowadzenia działalności – zmiana minimalnego okresu prowadzenia (z dotychczasowych 12 na 24 miesiące) 

nastąpiła - bez oficjalnego komunikatu ze strony banku - w trakcie procesowania wniosku kredytowego… 
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 ING–zdecydowanie jedna z najostrzejszych na rynku reakcji na potencjalny kryzys: w ciągu kilku dni bank między innymi: 

obniżył max LTV (z poziomu 80% na 70%), wycofał wszystkie oferty promocyjne oraz zrezygnował z akceptacji dochodów 

uzyskiwanych z działalności gospodarczej…  

 PKO BP– podobnie jak ING starają się ograniczyć akcję kredytową poprzez zmniejszenie atrakcyjności swojej oferty. W drugiej 

połowie marca nastąpiło: zmniejszenie max poziomu LTV z 90% do 80%, zaostrzenie scoringu a w konsekwencji znaczne 

pogorszenie zdolności kredytowej, zwłaszcza dla klientów osiągających dochody z działalności gospodarczej oraz tzw. 

branż zagrożonych (np. transport, turystyka, hotelarstwo, gastronomia etc.).  

 PeKaO – jedyną zmianą jaką odnotowaliśmy to duża podwyżka ceny – wzrost marż o 0,4%...Proces i podejście do klientów (na 

ten moment) bez zmian.  

 Santander – również w tym przypadku obserwujemy mocną(negatywną) reakcję na sytuację rynkową, W pierwszej kolejności 

nastąpiło (chwilowe) wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków kredytowych, następnie wprowadzono ograniczenia co 

do akceptacji źródeł uzyskiwania dochodów (wykluczenie zleceń, dzieła, umów czasowych) oraz zaostrzono kryteria 

scoringowe dla klientów uzyskujących dochody z działalności gospodarczej. Otrzymujemy też nieoficjalne informacje, że klient 

nie będący dotychczasowym klientem banku może liczyć na max 80% LTV (mimo że w ofercie maksymalnym dostępnym 

poziomem LTV jest LTV 90%). 
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8. OPROCENTOWANIE STAŁE – AKTUALNE OFERTY  

W odpowiedzi na często zadawane przez Was pytania śpieszymy z informacjami. Poniżej lista z dostępnymi aktualnie na rynku 

ofertami z oprocentowaniem stałym. Ułożyliśmy ją pod kontem atrakcyjności. Mamy informacje o tym, że kolejne banki szykują 

podobne oferty brak jest jednak konkretów oraz terminów ich wprowadzenia. Sekcja będzie aktualizowana na bieżąco oraz 

uaktualniana o nowo pojawiające się oferty: 

 PKO BP 
KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po upływie okresu obowiązywania 5-letniej stałej 

stopy bazowej klient może złożyć wniosek o zawarcie 

aneksu zmieniającego oprocentowanie na stałe, 

zgodnie z ofertą banku.   

OPROCENTOWANIE 

W ORESIE STAŁEJ 

STOPY 

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 3,24% (na dzień 

03.04.2020, kredyt na 300k, LTV 80%, oferta standardowa – marża 

2,38%) 

 

Oprocentowanie składa się z: marży z umowy kredytowej +  

5-letniej stałej stopy bazowej ustalanej przez bank (z dnia 

wydania Klientowi formularza informacyjnego).  

Wysokość stopy bazowej zmienia się codziennie, 

można ją sprawdzić na stronie internetowej banku.  

Np. na dzień 03.04.2020 stopa wynosi: 0,86% 

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + aktualny WIBOR 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

W przypadku wcześniejszej spłaty całości albo części kredytu, w 

okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania, bank 

pobiera rekompensatę, według zasad określonych w umowie 

kredytu. 

Bank informuje o wysokości rekompensaty na 

wniosek Klienta przy składaniu dyspozycji 

wcześniejszej spłaty. 
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INFORMACJE 

DODATKOWE 

W przypadku nowych wniosków kredytowych oferta dostępna 

jedynie dla kredytów przeznczonych na zakup nieruchomości na 

rynku wtórnym lub na refinansowanie kosztów poniesionych na 

cele mieszkaniowe 

W okresie obowiązywania stałej stopy 

oprocentowania nie istnieje możliwość ́ zawarcia 

aneksu zmieniającego sposób lub wartość ́ 

oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu. 

 ING 
KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po tym czasie bank może zaproponować nową 

stałą stopę procentową, na kolejne 5 lat lub 

przechodzimy na oprocentowanie zmienne. 

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 3,14% (aktualne na dzień 

03.04.2020, kredyt na 300k, LTV 70%, oferta standardowa „lekka 

rata”, marża po okresie stałego oprocentowania: 2,10%) 

 

Oprocentowanie ustalane jest przez bank i podawane łącznie 

bez podziału na marzę i stopę procentową. 

Jego wysokość nie zależy od wybranego wariantu oferty.   

 

Wysokość oprocentowania publikowana jest co 

tydzień na stronie internetowej banku.  

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + aktualny WIBOR 

 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Brak opłat za wcześniejszą spłatę. - 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie ma 

możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne. 
- 
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 Santander 
KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po tym czasie przechodzimy na oprocentowanie 

zmienne. 

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 4,85% (kredyt 300k, LTV 

90%, marża po okresie stałego oprocentowania: 2,79%) 

 

Oprocentowanie ustalane jest przez bank i podawane łącznie 

bez podziału na marzę i stopę procentową.  

Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV. 

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + aktualny WIBOR 

 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Brak opłat za wcześniejszą spłatę. - 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania istnieje 

możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne! 

Zmiana oprocentowania wiąże się z koniecznością 

zapłaty prowizji w wysokości 3% kwoty kapitału 

kredytu pozostającego do spłaty w dniu 

dokonywania zmiany oprocentowania. 
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9. 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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10. 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  

Dorota Popiłowska    Artur Bajon 

Karol Owsiany    Katarzyna Olszewska  

Weronika Szwankowska  Paweł Karkula  

Sandra Łazarska   Marek Kowalski 

Piotr Oczkowski    Kamil Pensiek  

Urszula Sztromajer                  

     

 

 

 

mailto:kontakt@rmkredyty.pl
http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/
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11. 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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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

