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1. WPROWADZENIE – MAJ 2020 
 

Witam Cię serdecznie! 

W powietrzu czuć wiosnę, a kolejne etapy „odmrażania” gospodarki wchodzą w życie. Ostatnie 

tygodnie zdawały się być dość niepewne, wiele osób z obawą patrzyło co przyniosą kolejne dni 

i rozporządzenia. Mam nadzieję, że przetrwałeś ten czas w spokoju, a kłopoty zdrowotne nie 

dotknęły Ciebie, ani Twoich bliskich. W Warszawie wracają standardowe korki na drogach, co 

jest niezmiennie dowodem na to, że życie wraca powoli do normalności.    

 

Z powodu koronawirusa przenieśliśmy się do Internetu organizując webinary i podcasty. Cieszy nas duże 

zainteresowanie poruszanymi tematami, co jest dowodem na aktywność inwestorów nawet w czasie 

pandemii. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi wydarzeniami śledź informacje na moim profilu na 

facebooku link oraz na moim kanale na youtbe link Najbliższy webinar już 14 maja - będę rozmawiał z 

Grzegorzem Grabowskim o sytuacji w bankach w czasie koronakryzysu (str. 4). Grzegorz jest specjalistą 

od zagadnień związanych z podatkami, jak również Inwestorem w nieruchomości. 

 

W tym raporcie z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji w bankach szczególnie dużo miejsca 

poświęciliśmy ofertom bankowym (str. 9), a dodatkowo na stronie 26 prezentujemy krótkie subiektywne omówienie aktualnej sytuacji 

w bankach. Na stronie 28 zaś z racji dużego zainteresowania, publikujemy zestawienie ofert z oprocentowaniem stałym. 

 

PS Na stronie 8 przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące Konferencji Biznes 2.0. Konferencja ta organizowana przez Macieja 

Wieczorka, twórcę kanału na Youtube Expert w Bentleyu - początkowo miała odbyć się na żywo, jednak koronakryzys pokrzyżował 

te plany. Co ciekawe, wydarzenie - mimo dużej skali - nie zostało odwołane, ale przeniosło się do Internetu! Jako jeden z prelegentów 

gorąco zachęcam do uczestnictwa, potężna dawka wiedzy podana w przystępny sposób! 
 

Zapraszam do lektury! 

https://www.facebook.com/ronaldszczepankiewicz/
https://www.youtube.com/watch?v=IKgiP1IoD0g&t=4s
https://www.youtube.com/channel/UCNvSk-U6X9mOJHr7wz_xCWw
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2. HARMONOGRAM  NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ 

 

   

14 MAJ 2020 

  ONLINE  

Wynajmistrz, WEBINAR z Grzegorzem Grabowskim  

Link do rejestracji: https:/wynajmistrz.pl/webinar-kredyty-w-czasach-zarazy  

 

6-7 CZE 2020 

ONLINE 

 
Konferencja Biznes 2.0, Maciej Wieczorek, Expert w Bentleyu 

Link do rejestracji: https://konferencjabiznes20.pl 

CZE 2020 

ONLINE 
 

Mieszkanicznik spotkanie ogólnopolskie, WEBINAR 

 

 

 

 

 

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. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD  

 ZBP: Klienci złożyli ponad 800 tys. wniosków o zawieszenie rat kredytów. Klienci indywidualni i firmy dotychczas złożyli w bankach ponad 

800 tys. wniosków o odroczenie rat kredytów, z czego 675 tysięcy zostało rozpatrzone pozytywnie (ok. 85%) według stanu na 30 kwietnia 

br., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP).1 
 

 KNF: Wakacje kredytowe powinny być widoczne w BIK. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat, w którym podkreśla, że 

banki są zobowiązane do przekazywania do BIK aktualnych danych o stanie swoich zobowiązań. Obejmuje to również odroczenia spłat 

oferowane w związku z epidemią koronawirusa. "W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami i wątpliwościami, 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podkreśla, że brak jest jakichkolwiek przesłanek merytorycznych lub prawnych, dla których obecne 

działania pomocowe realizowane w dobie pandemii przez podmioty nadzorowane – w szczególności banki – w zakresie 'wakacji 

kredytowych' miałyby nie podlegać raportowaniu przez kredytodawców do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK)".2 
 
 

 BIK: popyt na kredyty mieszkaniowe z historycznym spadkiem -27,6%. W ostatnim odczycie BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe 

zmaterializował się pesymistyczny scenariusz, o którym wspominano już przed miesiącem. Z najnowszych doniesień opublikowanych przez 

BIK wynika, że w kwietniu wartość wnioskowanych kredytów hipotecznych spadła o pokaźne -27,6%. 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 27,6% 

niższą aniżeli w kwietniu 2019 roku. Prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej, podkreśla, że jest  to najniższy 

odczyt w liczącej sobie już kilka lat historii Indeksu. Jest on lustrzanym odbiciem sytuacji z lutego br. (+27,6%). Najświeższe dane BIK wskazują 

również, że w minionym miesiącu o kredyty mieszkaniowe zawnioskowało zaledwie 27,82 tys. kredytobiorców, względem 42,51 tys. rok 

wcześniej, co oznacza, że w ujęciu rocznym mieliśmy spadek na poziomie -34,6%. Jest to piąty najniższy wynik liczby wnioskujących, z jakim 

mieliśmy do czynienia od stycznia 2007 r. 3 
  

 Będą dopłaty do czynszów. Nawet 1500 zł. Będzie dopłata do opłacanych czynszów. Mogą na nie liczyć ci, którzy stracili pracę lub dochód 

z powodu epidemii. Rząd chce pomóc najemcom mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu i innych rachunków za 

mieszkanie, bo z powodu epidemii utracili pracę lub nie mają dochodów. Jak zaznaczono, od 1 lipca tacy najemcy będą mogli liczyć na 

dopłatę do dodatku mieszkaniowego. 4 
 

 

 W czasie pandemii najpopularniejsze są mieszkania z ogródkami, tarasami, balkonami. Ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią 

wpływają na to, jakich nieruchomości szukają Polacy - zainteresowaniem cieszą się mieszkania z tarasami, ogródkami lub przynajmniej 

balkonami. Rekordy popularności biją w ostatnich tygodniach działki rekreacyjne i rodzinne ogródki działkowe. Rekordowym 

zainteresowaniem cieszą się też domki holenderskie, domki drewniane, przyczepy kempingowe czy kampery.5 

                                                 
1 https://forsal.pl/biznes/bankowosc/artykuly/1474770,zbp-klienci-zlozyli-ponad-800-tys-wnioskow-o-zawieszenie-rat-kredytow.html 
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-Wakacje-kredytowe-powinny-byc-widoczne-w-BIK-7876334.html 
3 http://www.finanse.egospodarka.pl/163570,BIK-popyt-na-kredyty-mieszkaniowe-z-historycznym-spadkiem-27-6,1,63,1.html  
4 https://www.bankier.pl/wiadomosc/1500-zl-doplaty-do-rachunkow-za-mieszkanie-7871295.html 
5 https://forsal.pl/nieruchomosci/mieszkania/artykuly/1475422,koronawirus-mieszkania-z-ogrodkami-tarasami-balkonami.html 

https://forsal.pl/biznes/bankowosc/artykuly/1474770,zbp-klienci-zlozyli-ponad-800-tys-wnioskow-o-zawieszenie-rat-kredytow.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-Wakacje-kredytowe-powinny-byc-widoczne-w-BIK-7876334.html
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4. KONFERENCJA BIZNES 2.0 ONLINE  
 

Chcesz dowiedzieć się, jak zabezpieczyć biznes, aby był odporny na kryzys oraz jak stale zwiększać zyski, nawet gdy 

konkurencja jest w tarapatach? Konferencja „Biznes 2.0 Online” to konferencja biznesowa, która odbędzie się w całości 

jako transmisja internetowa na żywo. Organizatorzy zaprosili najlepiej ocenianych gości z programu na YouTube „Expert 

w Bentleyu”, który na tę chwilę jest najszybciej rozwijającym się kanałem biznesowym w Polsce.  

 

  

W tym wydarzeniu możesz wziąć udział z dowolnego miejsca na świecie za pomocą komputera lub smartfona. Otrzymasz możliwość 

zadawania indywidualnych pytań gościom, a każdy z wykładów zostanie nagrany i udostępniony na specjalnej edukacyjnej 

platformie. Każdy uczestnik po wydarzeniu otrzyma także specjalnie przygotowane Mapy Myśli i Video Omówienie wszystkich 

wystąpień.  

 

Konferencja Biznes 2.0 Online to nie tylko jedno spotkanie, ale aż 6 TYGODNI regularnych szkoleń internetowych.  Aby przekazać 

jeszcze więcej wartościowej wiedzy, organizatorzy zaprosili dodatkowych wyjątkowych gości (pełna lista znajduje się tutaj). Spotkania 

online z Expertami odbędą się 6 i 7 czerwca 2020 roku, a także przez kolejne 6 tygodni, w każdy wtorek o godzinie 20:00. Jeśli nie 

będziesz mógł uczestniczyć w którymś z wystąpień, to nic straconego. Otrzymasz nagranie każdego z wykładów i będziesz mógł 

odsłuchać go w dowolnym czasie.  

 

 

Do zobaczenia! 

Link do rejestracji: https://konferencjabiznes20.pl 

https://konferencjabiznes20.pl/
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5. 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 11.05.2020.  

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

 mBank – obniżka marż („Wiosna w Twoim m”, obowiązuje do 21.05.2020) 

 Millennium – podwyżka marż 

 Santander – podwyżka 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), 

 dopiero na samym końcu, ale również ważna - najniższa 

marża kredytowa. 

OFERTY DOBRANE SĄ POD NASĘTPUJĄCYM KĄTEM: 

 Inwestorów kupujących na wynajem  Inwestorów kupujących na FLIPA 
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 najniższej marży 

 najlepszego liczenia zdolności kredytowej 

 najszybszego przebiegu procesu 

 osób osiągających dochód w walucie obcej 

 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%) 

ALIOR BANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   opłata za wcześniejszą spłatę kredytu 

brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych   konieczność zakupu drogiego ubezpieczenia na życie 

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej   
podwyżka oprocentowania za brak wkładu własnego przez cały 

okres kredytowania 
szybki proces kredytowy (około 2 tygodnie)   wysokie koszty wejścia  

 

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 
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OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 30 lat, do 80 roku życia - 

PROWIZJA 

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

specjalnej: 

1,00% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

2,00% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

Warunki standardowe:  

Od 2,00% do 5,00% 

 

CROSS-SELL 

Warunki promocyjne: 

Wymagany ROR z zasileniem 1 500 zł miesięcznie i minimum 3 

transakcje płatnicze 

Warunki standardowe: 

Wymagany ROR – bezpłatny 

 

MARŻA 

 

Promocyjna: „Własne „M” w wielkim mieście” 

1,65% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

2,20% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

 

W ofercie specjalnej: 

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

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

Oferta: „Własne „M” w wielkim mieście” 

dostępna przy łącznym spełnieniu warunków: 

- kwota kredytu od 100k – 700k,  

- zakupu lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym lub 

pierwotnym (zakup od dewelopera) wraz z miejscem 

postojowym/parkingowym lub garażem, położonego 

w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, 

Szczecinie, lub Gdańsku.  

- dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub 

emerytury i renty.  

 

Warunki standardowe: 

Marża na LTV 90% + ubezpieczenie niskiego wkładu = 

3,30%! 

 

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. 

- 
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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 70% przy trzecim i max 60% 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% 

Uwaga: max LTV będzie ograniczone do poziomu: 

- 70% gdy wnioskowany kredyt jest trzecim kredytem 

hipotecznym tego samego kredytobiorcy  

- 60% gdy wnioskowany kredyt jest czwartym 

kredytem hipotecznym tego samego kredytobiorcy 

 

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 - 

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 

- 
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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): 

2,50% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,60% dla klientów banku z segmentu Active 

3,20% dla klientów pozostałych klientów 

 

Warunki promocyjne (poniżej 80% LTV): 

2,00% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,10% dla klientów banku z segmentu Active 

2,70% 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 

 

Uwaga:  

Uzyskanie marż promocyjnych jest możliwe również 

po uruchomienia kredytu. Warunkiem wnioskowania 

o obniżkę jest konieczność spełnienia (w ciągu 6 

miesięcy) wyżej wymienionych kryteriów. 

 

o obniżenie marż do poziomów promocyjnych można 

wnioskować do 6 miesięcy od uruchomienia kredytu. 

Warunkiem obniżenia jest spełnienie wyżej 

wymienionych warunków.  

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita spłata 2% 

przez pierwsze 3 lata, następnie bez opłat 
- 
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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 

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 
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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 od co 

najmniej 3 mcy konto osobiste (w PLN lub walucie 

obcej) w Santander Bank Polska, pod warunkiem, że 

w każdym z 3 ostatnich mcy przed złożeniem wniosku 

o określenie wstępnych warunków kredytu na to 

konto była dokonana co najmniej jedna wpłata 

(gotówkowa lub przelew). 

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 (klient 

WEWNĘTRZNY): 

- od 1,89% do 2,69% dla klientów ze statusem Select 

- od 2,09% do 2,99% dla pozostałych klientów 

 

Dla kredytów powyżej 150k, w zależności od poziomu LTV (klient 

ZEWNĘTRZNY): 

- od 1,89% do 3,09% dla klientów ze statusem Select 

- od 2,09% do 3,39% dla pozostałych klientów 

 

Status 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 

 

MILLENNIUM BANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90% (ale z ograniczeniami)   restrykcyjne podejście do wycen w niektórych miastach 
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długi okres kredytowania  
 

ograniczenie max LTV do 80% w zależności od ceny i lokalizacji 

nieruchomości 

brak kosztów wejścia i wyjścia (ważne dla FLIP’ów)   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie  
 

ograniczenia w akceptacji wybranych źródeł dochodów oraz 

okresie ich uzyskiwania 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Uwaga: max LTV będzie ograniczone do poziomu 

80% dla nieruchomości wartych: 

- powyżej 750 tys. z miast powyżej 250.000 

mieszkańców, tj.: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, 

Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, 

Wrocław oraz Trójmieście) 

- powyżej 500 tys. z pozostałych miast  

 

Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę dostarczoną przez klienta. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Tak, po koszcie kredytu mieszanego 

LTV zmienia się w zależności udziału środków na cel 

dowolny 

UNWW Finansuje bank - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

Wymagane przez cały okres kredytowania (warto wybrać to z 

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

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 35 lat, do 75 roku życia - 

PROWIZJA 0,00% - 

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

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

MARŻA 

2,50% – w wariancie z kontem, kartą debetowa, wpływem 

wynagrodzenia  

2,70% – w wariancie z kontem i kartą debetową. 

Marża standardowa dla LTV 90% = 3,00% 
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WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%) 

ALIOR BANK – Szczegóły oferty znajdziesz na górze: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%)  

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%)  

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) 

 

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 
- 
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UNWW Nie występuje - 

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) 

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% - 
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ING Bank Śląski  

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania  
 

brak akceptacji dochodów z działalności gospodarczej oraz 

umów zlecenie i o dzieło 

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 
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WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

BNP Paribas 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

atrakcyjne warunki cenowe   rozbudowany cross-sell 

dość szybki proces kredytowy (około 3-4 tygodni)   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

   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. 
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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% 

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.  

 

- 

 

SANTANDER – Szczegóły oferty znajdziesz na górze: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%)  

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 300k zł)   wysokie koszty wejścia (prowizja lub ubezpieczenie) i wyjścia 

dość dobrze liczona zdolność kredytowa (nie dotyczy 

działalności) 
 

 

ograniczenia max LTV w zależności do rodzaju nieruchomości, 

metrażu i dochodów klientów 

   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 85% 

Uwaga: max LTV ograniczone do poziomu: 

- 70% dla wniosków, gdzie zabezpieczeniem kredytu 

będzie dom o dowolnej powierzchni albo lokal o 

powierzchni przekraczającej 80 m2, 

- 85% w przypadku pozostałych nieruchomości dla 

klientów o dochodach netto przekraczających 150% 

poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w gospodarce (wg GUS). 

- 80% w przypadku pozostałych nieruchomości dla 

klientów o dochodach netto nieprzekraczających 

150% poziomu przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce (wg GUS), 

 

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.  



 

22 | S t r o n a    

 

 

 
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 

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. 

- 
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NAJLEPSZY NA FLIPA (SZYBKI ZAKUP, SZYBKA SPRZEDAŻ) 

Millennium – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%) 

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%) 

PKO BP– Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTOR (WKŁAD WŁASNY 20%) 

NAJPEWNIEJSZY (BANK NAJLEPIEJ LICZĄCY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ): 

BNP Paribas – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

ALIOR – 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 – około 5-8 dni roboczych, 

mBank – około 10-15 dni roboczych, 

Millennium – około 12-15 dni roboczych, 

BNP Paribas – około 15 dni roboczych, 

PKO BP – około 15 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). 

 

  ALIOR BANK 

WALUTY KREDYTU EUR, USD, GBP 

LTV Max. LTV: 81% (dla EUR) i 78% (dla GBP) i 71% (dla USD) 

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. 

 

- 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 

DODATKOWE INFORMACJE - 

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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6. 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, oraz utrzymał ofertę dla 

klientów zarabiających za granicą (EUR, USD i GBP).  Ma moce przerobowe, dobrze ułożony proces i nadal udziela kredytów na 90% 

LTV. Jeśli chodzi o minusy, to dotyczą one głównie ograniczeń w akceptacji dochodów z umów cywilno-prawnych oraz 

wprowadzenie listy branż zagrożonych dla klientów uzyskujących dochody z działalności gospodarczej.  

 BNP Paribas – bank z atrakcyjną ofertą cenową (po uproduktowieniu), szybkim i sprawny procesem kredytowym, otwarty na 

nowych klientów. Ze względu na panującą epidemie bank wprowadził ograniczenia w akceptacji dochodów z działalności 

gospodarczej prowadzonej w tzw. branżach zagrożonych (zwłaszcza gdy stanowią jedyny lub przeważający dochód przyjęty do 

analizy) oraz ograniczenia w ilości udzielanych kredytów. 

 mBank – w związku z pandemią bank wprowadził następujące ograniczenia (skutkujące przede wszystkim znacznym spadkiem 

zdolności kredytowej klientów): zaostrzenie scoringu (czyli oceny klienta), zmiana w sposobie liczenia zdolności dla kredytów z 

okresem powyżej 25 lat (zdolność liczona na max 25), wprowadzenie ograniczenia w akceptacji dochodów z działalności 

gospodarczej prowadzonej w tzw. branżach zagrożonych. Wprowadzono również ograniczenia w poziomie max LTV dla 3go i 4go 

kredytu klienta (odpowiednio max 70% i 60%). Z pozytywów warto odnotować wprowadzenie nowej atrakcyjnej cenowo (dla 

kredytów poniżej 80% LTV) oferty promocyjnej.  

 Millennium – to drugi bank, który twierdzi, że jest otwarty na nowe wnioski i nowych klientów. Niestety od ostatniego raportu bank 

wprowadził kilka ograniczeń, które niekorzystnie wpływają na jego „atrakcyjność”. Są to: ograniczenia co do max LTV (obniżenie z 
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90% do 80%) w przypadku zakupu nieruchomości o wartości powyżej 750k (dla miast powyżej 250k mieszkańców) oraz powyżej 500k 

(dla pozostałych miast), ograniczenia w akceptacji dochodów z umów cywilno-prawych (nie akceptowane, jeśli są jedynym 

źródłem dochodu), ograniczenia w akceptacji dochodów z działalności gospodarczej (nie akceptowane, jeśli działalność jest 

jedynym źródłem dochodu oraz jest prowadzona krócej niż 24 m-ce a także, gdy działalność prowadzona jest w branżach 

wysokiego ryzyka). Wprowadzono również ograniczenia w możliwości udzielenia kredytu, w zależności od ilości nieruchomości 

posiadanych dotychczas przez klienta.  

 ING – zdecydowanie jedna z najostrzejszych na rynku reakcji na potencjalny kryzys. Bank obniżył poziom max LTV (80% na 70%), 

wycofał wszystkie oferty promocyjne oraz zrezygnował z akceptacji dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. 

 PKO BP – podobnie jak ING, bank ogranicza akcję kredytową poprzez zmniejszenie atrakcyjności swojej oferty. Ograniczenia 

wprowadzone przez bank: zmniejszenie poziomu max 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 – ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią: podwyżka marż, brak akceptacji dochodów z zagranicy oraz z umów 

cywilno-prawnych, ograniczenia w akceptacji dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w tzw. branżach 

zagrożonych, ograniczenia w ilości udzielanych kredytów. Bank wprowadził także ograniczenia co do wysokości max LTV, w 

zależności od rodzaju i metrażu nieruchomości (max 70% dla domów i mieszkań o powierzchni powyżej 80m2) a także w zależności 

od wysokości dochodów netto uzyskiwanych przez klientów.  

 Santander – również w tym przypadku obserwujemy mocną (negatywną) reakcję na sytuację rynkową. Wprowadzono 

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

kryteria scoringowe dla klientów uzyskujących dochody z działalności gospodarczej. Wprowadzono również ograniczenia w 

akceptacji dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w tzw. branżach zagrożonych.  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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7. OPROCENTOWANIE STAŁE – AKTUALNE OFERTY  

Poniżej lista aktualnie dostępnych na rynku ofert kredytów z oprocentowaniem stałym. Ułożyliśmy ją pod kontem atrakcyjności. 

Oferty dla nowych wniosków kredytowych: 

 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: 3,04% (na dzień 

08.05.2020, 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 08.05.2020 stopa wynosi: 0,66% 

 

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: 2,85% (aktualne na dzień 

04.05.2020, 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. 

 

Oferty dla „pracujących” wniosków kredytowych: 

 PKO BP 

o Aby skorzystać należy dodatkowo spełnić następujące warunki: 

 wniosek o udzielenie kredytu został złożony po 27 sierpnia 2018 r.  

 kredyt został wypłacony w całości, 

 posiadasz zdolność kredytową i spłacasz kredyt w terminie, 
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 zostało Ci nie mniej niż 5 lat do końca okresu spłaty kredytu (od dnia zawarcia aneksu).  

o Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów 

 ING 

o Aby skorzystać należy dodatkowo spełnić następujące warunki: 

 posiadasz kredyt hipoteczny lub budowlano-hipoteczny bez konsolidacji innych nie mieszkaniowych kredytów, 

 kredyt został uruchomiony przed 21 maja 2018 roku, 

 do spłaty kredytu pozostało przynajmniej 62 raty. 

o Oprocentowanie dla klientów z aneksem, uzależnione jest od posiadanych produktów (oferta od 04.05.2020): 

 3,15% dla kredytów bez produktów dodatkowych 

 3,05% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami 

 2,95% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami i ubezpieczeniem spłaty kredytu 

o Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów 
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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  

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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10. WSPÓŁPRACA 
 

Jeżeli pragniesz szybko i sprawnie skontaktować się z przedstawicielem RM Kredyty Pośrednictwo Kredytowe odpowiedzialnym za 

program afiliacyjny oraz współpracę z mediami zachęcamy do kontaktu: 

 

Rupert Aleksiejuk 

Dyrektor ds. Marketingu i PR 

+ 48 794 785 249 

rupert.aleksiejuk@rmkredyty.pl 

 

Dodatkowo, nasze internetowe biuro prasowe zapewnia zainteresowanym dziennikarzom dostęp do aktualnych komunikatów                     

i informacji prasowych, zdjęć oraz materiałów filmowych. 

tel:+%2048%20794%20785%20249
mailto:rupert.aleksiejuk@rmkredyty.pl
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11. 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

