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1. WPROWADZENIE – CZERWIEC 2020
Witam Cię serdecznie!
Świat i gospodarka budzą się do życia po tzw. koronakryzysie. Obserwujemy zmiany na rynku
nieruchomości np. wahania cen najmu, spadek zainteresowania zakupem mieszkań
w niektórych miastach, zmniejszenie popytu na nieruchomości inwestycyjne. Pamiętajmy, że
każdy kryzys to szansa, dla tych, którzy potrafią ją dostrzec, dlatego szukajmy szans i zaróbmy
na nich. Niepewność na rynku szybciej czy później się skończy – miejmy to na uwadze. 
Na kanale youtube Ronald Szczepankiewicz link już niedługo pojawią się nowe materiały – zachęcam
Cię do zasubskrybowania go i śledzenia, ponieważ skoro czytasz ten raport, na pewno interesuje Cię
tematyka dotycząca finansowania nieruchomości. 
Warto, abyś zapoznał się z artykułem na stronie 7. Poruszyłem w nim zagadnienie finansowania
nieruchomości w czasach kryzysu gospodarczego. Informacje aktualne, a jednocześnie ponadczasowe,
które mogą pozwolić zaoszczędzić krocie. Edukacja i wiedza w czasach kryzysu pozwala zarobić
największe pieniądze, dlatego świadomość mechanizmów bankowych w dynamicznie zmieniających się
czasach jest wiele warta. Zachęcam do lektury.
W czerwcowym raporcie dużo miejsca poświęciliśmy ofertom bankowym (str. 15). Oprócz tego na stronie 22 prezentujemy nasze
subiektywne omówienie aktualnej sytuacji w bankach, co może okazać się szczególnie przydatne, jeżeli właśnie myślisz o kredycie
hipotecznym. Wielu z czytelników interesują zwłaszcza aktualne oferty z oprocentowaniem stałym, znajdziesz je na stronie 24.
PS Na stronie 9 przedstawiamy artykuł Martyny Szczawińskiej, Inwestorki w nieruchomości oraz home stagerki. Dowiedz się co możesz
zyskać zatrudniając home stagera i przekonaj się, że home staging to nie układanie poduszek. 

Zapraszam do lektury!
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2. HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ

LIP 2020

WEBINAR z Bartoszem Jezierskim

ONLINE

14 LIP 2020
ONLINE

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH
INFORMACJI
ZNAJDZIESZ
NA NASZYM PROFILU
FACEBOOKOWYM

Ekspert w Bentley’u, Konferencja Biznes 2.0
Link do rejestracji: https:/konferencjabiznes20.pl

FACEBOOK.COM/RMKREDYTY
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3. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD


Mocne spadki stawek na rynku najmu. Od 2 do 7 proc. spadły w relacji do marca ceny ofertowe najmu mieszkań w największych polskich
miastach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Kwietniowa obniżka, a także wcześniejsze
spadki notowane od stycznia sprawiły, że stawki odstępnego są na większości rynków niższe niż przed rokiem, a nawet dwa i trzy lata temu.
Kwietniowe spadki będące kontynuacją tych notowanych zimą zdarzały się już w poprzednich latach, ale tegoroczne obniżki okazały się
powszechniejsze – dotknęły rynek najmu w każdym z dziesięciu największych polskich miast oraz znacznie głębsze – w przypadku trzech
rynków przekroczyły 5 proc., a w Warszawie nawet 7 proc.1



Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Home Broker, spółka zależna Open Finance, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości
- podał Open Finance w komunikacie. - Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii,
która uniemożliwiła Spółce Zależnej prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych, dlatego też po analizie
perspektyw gospodarczych spółki zależnej zarząd Home Broker podjął uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości – czytamy
w komunikacie Open Finance, do którego należy 100 proc. akcji Home Broker. 2



Biuro Informacji Kredytowej nie obserwuje obecnie istotnego pogorszenia spłacalności kredytów. Do znaczącego pogorszenia może dojść
pod koniec 2020 roku, a najbardziej narażony na to jest segment pożyczek pozabankowych oraz wysokokwotowe kredyty gotówkowe
i mieszkaniowe - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes prezes BIK Mariusz Cholewa. 3



Ośmiu kredytobiorców i jeden kredyt hipoteczny? Większość banków ogranicza maksymalną liczbę osób starających się o kredyt
hipoteczny do czterech. Są jednak dwie instytucje, w których można podbić zdolność kredytową, angażując dowolnie liczną grupę
współkredytobiorców. Dwa banki deklarują, że gotowe są zgodzić się na wspólne zaciągnięcie zobowiązania przez dowolną liczbę osób.
W Banku Pekao kredytobiorców może być ośmiu, a w ING Banku Śląskim – siedmiu. Większość instytucji przyjmuje limit 4 osób. 4



Kolejny bank - Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) podwyższył minimalny wkład własny przy kredycie hipotecznym do 30%. Instytucja
udziela obecnie kredytów z relacją długu do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie maksymalnie 70 proc. Podobne wymagania
stawiają Bank Ochrony Środowiska (który przejściowo życzył sobie nawet 40-procentowej wpłaty) oraz ING Bank Śląski. 5



Jakich nieruchomości Polacy szukali najczęściej w kwietniu 2020 roku? W ostatnim czasie zaczęliśmy chętniej szukać domów z ogrodem
lub działek rekreacyjnych. Ma to związek zarówno z cyklicznością zainteresowania domami i działkami właśnie w okresie wiosenno-letnim,
jak i obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Dodatkowo w kwietniu najczęściej poszukiwaną minimalną wielkością mieszkania
na rynku pierwotnym było 55 m kw. W marcu dolna granica poszukiwanych mieszkań na tym rynku była na poziomie 40 m kw. 6

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-ofertowe-wynajmu-mieszkan-maj-2020-Raport-Bankier-pl-7892604.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Home-Broker-zlozyl-wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-7894480.html
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/BIK-Do-znaczacego-pogorszenia-jakosci-kredytow-dojsc-moze-pod-koniec-2020-r-7894677.html
4 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wspolny-kredyt-hipoteczny-ilu-moze-byc-kredytobiorcow-7838636.html
5 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bank-BPS-podwyzszyl-wklad-wlasny-w-hipotekach-7891708.html?fbclid=IwAR3N4kb2kO4At_AxyvyqD70eVc0Axx0bsU7bQtmcuC3QTAxdXAJACWSEzjo
6 https://www.forbes.pl/nieruchomosci/koronawirus-domy-i-mieszkania-jakich-ofert-szukamy/45pe3tk?fbclid=IwAR3ai_m_nyr5zvwhuR1fU8dj380EpW9yy_A7eMOOpSFlR72PudiJtLRJnxo
1
2
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4. UZYSKANIE FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI W CZASACH KRYZYSU
GOSPODARCZEGO
Proces związany ze współpracą z bankiem jest procesem, który rządzi się pewnymi konkretnymi prawami. Prawami, które nazywam
zasadami gry z bankami. W poniższym artykule przybliżę te niepisane zasady, tłumacząc aspekty mające największe przełożenie na
skuteczność zaciągania kredytu w niepewnych czasach kryzysu gospodarczego. osobę
Głównym celem tego artykułu jest zarysowanie jak wygląda sytuacja w bankach w czasach „kryzysów”, a co za tym idzie, jak wpływa ona na
możliwości uzyskania finansowania nieruchomości kredytem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. W przeciągu ostatniej dekady na polskim
rynku kredytowym zmieniło się wiele. Jednak fundamenty współpracy z bankami, czy też ogólne procedury dotyczące współpracy klient
– bank pozostały bez większych zmian. Mimo, iż w zasadach przyznawania kredytu, czy oceny ryzyka trudno niekiedy szukać logiki, to warto znać
sposób myślenia banków, aby być w stanie z powodzeniem współpracować z nimi w każdych czasach. W tym momencie pragnę zaznaczyć, że
kredyty, w zależności od przeznaczenia, mogą być dobre i złe. Sam jestem przeciwnikiem kredytów za które kupujemy pasywa, czy też
kredytowania się ponad miarę. Należy jednak pamiętać, że kredyt jest jedynie narzędziem do zrealizowania celu, celu na którym możesz zarobić,
albo stracić, niezależnie od tego w jakim etapie cyklu gospodarczego akurat jesteśmy.
Przeanalizujmy zatem sytuację w bankach podczas okresu kryzysu, gdy instytucje zaostrzają politykę kredytową. Jak wówczas mądrze
przygotować się do procesu zakupu mieszkania w kredycie oraz czego oczekiwać od banków? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w czasie
kryzysów sytuacja zmienia się dynamicznie i banki wprowadzają inne zasady gry. Warto jednak pamiętać, że znając trendy na rynkach
finansowych praktycznie w każdym okresie koniunktury możemy zakupić nieruchomość w kredycie. W okresie poprzedniego kryzysu lat 2007-2008,
który rozpoczął się od pęknięcia bańki na rynku nieruchomości/kredytów mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych mimo, że większość banków
wstrzymała całkowicie finansowanie tego typu inwestycji, na rynku wciąż pozostało kilka instytucji, które w dalszym ciągu udzielały kredytów
mieszkaniowych.
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Przejdźmy zatem do konkretów. Kryzys to czas, w którym banki zaostrzają ocenę ryzyka kredytowego i to praktycznie z tygodnia na tydzień. Nie
mamy już dużego wyboru ofert kredytowych, dlatego trzeba przyjąć strategię – najważniejsze, abym w ogóle otrzymał finansowanie - „biorę co
dają”. To zdecydowanie nie jest czas, kiedy możemy przebierać w ofertach. Propozycje kredytowe ulegają czasowemu pogorszeniu, pojawia się
wymóg większych wkładów własnych, oferty „promocyjne” znikają na jakiś czas, a banki zdecydowanie bardziej przyglądają się dochodom
kredytobiorcy. Jednocześnie zdolność kredytowa ulega pogorszeniu bez względu na branżę/źródło dochodów. Dochód z umowy o pracę staje
się jeszcze bardziej lubiany przez banki, a część działalności gospodarczych dotkniętych kryzysem ma spore problemy ze zdolnością kredytową. Ze
względu na mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości, na decyzje kredytowe może czekać się krócej. Banki szczególną uwagę zaczynają
zwracać na składanie wniosków o kredyt mieszkaniowy do większej liczby banków niż 4/5 (oczywiście na zakup tej samej nieruchomości),
ponieważ takie działania uznawane są za desperackie próby pozyskania finansowania – bez względu na to, czy tak rzeczywiście jest, czy
nie. Kredytobiorcy posiadający już więcej niż dwa kredyty mogą z kolei napotkać duże problemy w uzyskaniu kolejnych kredytów ze względu
na ilość już posiadanych i nowe limitowania.
Co dzieje się ze stopami procentowymi? Mogą zostać obniżone w wyniku czego banki zarabiają mniej, a tym samym bardziej zwracają uwagę
na to, co i komu pożyczają, staja się bardziej nieufne. Stopy procentowe mogą zostać również podwyższone. W takim wypadku oprocentowanie
kredytu, a tym samym koszt jego obsługi również rośnie. Na samym rynku nieruchomości pojawia się więcej okazji zakupu nieruchomości.
Rzeczywiste ceny nieruchomości (po uwzględnieniu inflacji) mogą spadać. Z powodu ilości okazji na rynku, łatwiej znajdziemy mieszkanie, które
kupimy poniżej wartości rynkowej, dlatego możemy uzyskać więcej pieniędzy na remont.
Podsumowując, w kryzysie rynek zmienia się dynamicznie, dużo szybciej niż w okresie prosperity. Z tego powodu pomoc sprawdzonego oraz
doświadczonego eksperta kredytowego staje się wówczas kluczowa, ponieważ aby otrzymać finansowanie na zakup mieszkania oprócz zasad
gry z bankami potrzeba wiedzieć, jakie zmiany zaszły w polityce danego banku i co jeszcze może się zmienić.

Ronald Szczepankiewicz
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5. SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI, A JEJ WYGLĄD – CZYLI
CO MOŻNA ZYSKAĆ ZATRUDNIAJĄC HOME STAGERA
Zawód home stagera jest stosunkowo nowym zjawiskiem w naszym kraju. Do czego potrzebna nam taka osoba w zespole przy
inwestowaniu w nieruchomości, kim dokładnie jest i jakie są korzyści ze współpracy z nim? Jakie są statystyki dotyczące jego działania
oraz czym różni się od architekta wnętrz? W poniższym artykule Martyna Szczawińska, aktywny inwestor na rynku nieruchomości oraz
home stager, przedstawi zalety jakie można zyskać zatrudniając taką osobę.
KIM JEST HOME STAGER I CZYM SIĘ ZAJMUJE?
Home stager to innowacyjny zawód, który stanowi połączenie pracy: architekta wnętrz, marketingowca i pośrednika nieruchomości.
Home staging natomiast to układanie strategii sprzedaży i wynajmu danej nieruchomości wraz z zaplanowaniem odpowiednich
prac i ich wykonaniem, mających na celu doprowadzenie do szybszej sprzedaży mieszkania/domu lub bezpiecznego i bardziej
rentownego wynajmu lokalu. To również analiza nieruchomości pod kątem jej mocnych i słabych stron. Innymi słowy, można
powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju lifting nieruchomości, który przy zaangażowaniu możliwie najmniejszego kapitału da spore
korzyści w postaci bardziej intratnej sprzedaży i skrócenia czasu trwania całej transakcji. W wynajmie oznacza to lepszy zysk za
wynajem i najemcy chętni do dłuższej współpracy. Brak pustostanów to dodatkowy zysk właściciela mieszkania.
CZY HOME STAGING JEST ZAWSZE KONIECZNY?
Zakres usług wykonywanych przez profesjonalnie działającego home stagera jest rozbudowany. Osoba na tym stanowisku,
współpracę z kontrahentem rozpoczyna od konsultacji home stagingowej prowadzonej na miejscu w nieruchomości. Konsultacja
taka może być zakończona szczegółowym raportem opisującym, jakie zmiany powinny być dokonane w nieruchomości. Jest to
zupełnie podstawowa usługa. której koszt zazwyczaj oscyluje w granicach 200-350 zł. Wówczas klient zyskuje swojego rodzaju
„przewodnik”, dzięki któremu pozna słabe i moce strony nieruchomości, jednocześnie zyskując wskazówki jak wyeliminować te mniej
pożądane. Właściciel takie prace może wykonać samodzielnie, więc praca home stagera kończy się na tym etapie. Jest to
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stosunkowo niska inwestycja, która pozwoli zwiększyć
rentowność inwestycji często o kilkadziesiąt procent. Więc koszt
takiej usługi zwraca się wielokrotnie.
Ale czy to zawsze
konieczne? Odpowiem przewrotnie: i tak i nie. Jeżeli chodzi zaś
o wynajem, wydaje się, że inwestując w nieruchomość majątek
swojego życia lub też wiążąc się kredytem na wiele lat koszt
usługi home stagera, to tak naprawdę mały promil całych
kosztów związanych z inwestowaniem. Jeśli więc masz na
wyciagnięcie ręki eksperta, który pozwoli ci zaoszczędzić tysiące
złotych na etapie meblowania lokalu i zwiększy rentowność
nieruchomości, to świadomy inwestor, który ceni sobie
bezpieczeństwo transakcji, powinien skorzystać z takiej pomocy.
Szczególnie, jeśli sam dopiero „raczkuje” w tych sprawach.
Bezwzględnie osobami potrzebującymi wsparcia home stagera
są osoby, które chciałyby, ale z jakiś względów nie wynajmują
mieszkania przez 12 miesięcy w roku lub też w ich mieszkaniu
pojawia się tzw. rotacja najemców (wymieniają się w ciągu roku
i to kilka razy). Podobnie, jeśli mieszkanie zanim się wynajmie, stoi
dłużej niż miesiąc puste a telefon od potencjalnych najemców
milczy. Jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości to szczególnie
zaleca się wsparcie home stagera przy sprzedaży luksusowych
lub wartościowych nieruchomości, dużych i mniej chodliwych
mieszkań oraz domów.
Kolejnym rozszerzeniem usługi wykonywanej przez home stagera
jest znalezienie i przygotowanie niezbędnych atrybutów oraz
wyposażenia dla danej nieruchomości, podesłanie w postaci
tabularycznej pełnego wyposażenia i zasugerowanie ułożenia
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przedmiotów. Jednak kwestię koordynacji prac fachowców
przy np. zmianach elektrycznych w mieszkaniu, malowaniu ścian
składaniu mebli wieszaniu i rozmieszczaniu dodatków przejmuje
już sam właściciel nieruchomości.
Całkowita metamorfoza mieszkania polega na przejęciu
wszystkich obowiązków przez home stagera w zakresie
przygotowania mieszkania, nadzór nad pracami fachowców
oraz ich koordynacja. W grę wchodzi również przygotowanie
przykładowej treści ogłoszenia dla danej nieruchomości.
Najbardziej rozbudowaną usługą jest poprowadzenie w imieniu
właściciela
nieruchomości
sprzedaży
lub
wynajmu
nieruchomości, zarządzanie ogłoszeniem oraz umawianie
spotkań z potencjalnymi zainteresowanymi oraz prezentacja
nierucho-mości. Klient każdorazowo decyduje jaki ma być
zakres usługi wykonany przez home stagera. Home stager staje
się pewnego rodzaju przyjacielem właściciela nieruchomości,
który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu doprowadzi lub
pomoże doprowadzić do skutecznej sprzedaży lub wynajmu
nieruchomości.
Z uwagi na to, że bardzo często zdarza się, że klienci nie do
końca potrafią właściwie uplasować zjawisko home stagingu
oraz home stagera postanowiłam zestawić ten zawód z innymi
zawodami, z którymi najczęściej jest mylony i podkreślić
różnice, jakie go charakteryzują.

12 | S t r o n a
CZYM RÓŻNI SIĘ HOME STAGER OD ARCHITEKTA WNĘTRZ?
Home stager
Jego zadaniem jest odpersonalizowanie
wnętrza oraz takie zaplanowanie zmian, aby
podobały się one jak największej ilości
potencjalnych klientów.
Dokonuje tylko koniecznych zmian w
nieruchomości, często wykorzystując elementy
zastane.
Tworzy strategię wynajmu i sprzedaży
nieruchomości, bazując na konkretnych
danych i liczbach.
Jest jednocześnie marketingowcem i
sprzedawcą.
Może poprowadzić sprzedaż lub wynajem
nieruchomości.
Może przygotować treść ogłoszenia
wynajmu/sprzedaży.

Architekt wnętrz
Jego zadaniem jest wsłuchanie się w potrzeby
swojego klienta tak, aby zaprojektowane przez
niego wnętrze było zgodne z oczekiwaniami
zleceniodawcy.
Najczęściej przeprojektowuje wnętrze.
Nie tworzy strategii wynajmu sprzedaży,
ponieważ niekoniecznie musi znać rynek
wynajmu i sprzedaży.
Jest artystą.
Nie prowadzi sprzedaży ani wynajmu
nieruchomości.
Nie przygotowuje treści ogłoszenia
wynajmu/sprzedaży.

Architekci wnętrz często mają w swojej usłudze home staging. Czy to znaczy, że wykonują usługę na której się nie znają?
Architekt wnętrz posiada wiedzę, która pomoże uporządkować odpowiednio przestrzeń i zaaranżować ją funkcjonalnie. Pod kątem
kompleksowego projektowania wnętrza, w tym planowania rozmieszczenia elektryki i oświetlenia, posiada dużo szerszą wiedzę niż
home stager. Jego słabszą stroną w kontekście sprzedaży i wynajmu nieruchomości jest natomiast to, że niekoniecznie musi znać się
na samym wynajmie czy sprzedaży oraz czynnikach, które determinują taką transakcję. Architekt wnętrz nie patrzy też tak ściśle na
budżet inwestycji jak home stager. Więc zdarza się, że proponuje umeblowanie zbyt drogie do danego rodzaju inwestycji. Architekt
nie poprowadzi za klient usługi wynajmu i sprzedaży, więc nie jest odpowiedzią na potrzeby klientów potrzebujących bardziej
kompleksowej usługi.
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CZYM RÓŻNI SIĘ HOME STAGER OD POŚREDNIKA?
Home stager

Pośrednik

Układa strategię sprzedaży/wynajmu
dostosowując wnętrze i otoczenie
nieruchomości do obranej strategii.
Dokonując wyceny nieruchomości do
sprzedaży bazuje na operacie szacunkowym
rzeczoznawcy majątkowego.
Reprezentuje jedną stronę transakcji:
sprzedającego lub wynajmującego
nieruchomość.

W zdecydowanej większości przyjmuje ofertę
nieruchomości w stanie zastanym nie
dokonując w niej zmian.
Dokonując wyceny nieruchomości najczęściej
nie bazuje na operacie szacunkowym
rzeczoznawcy majątkowego..
Reprezentuje najczęściej obie strony transakcji
– zarówno sprzedającego jak i kupującego lub
odpowiednio wynajmującego i najemcę.

Nie dokonuje sprawdzenia sytuacji formalnoprawnej nieruchomości.

Dokonuje sprawdzenia sytuacji formanoprawnej nieruchomości.

Może poprowadzić sprzedaż lub wynajem
nieruchomości, w zależności od potrzeb klienta.
Pracuje dla właściciela na podstawie umowy
zlecenia i pełnomocnictwa .

Prowadzi sprzedaż lub wynajem nieruchomości.
Pracuje w oparciu o umowy otwarte lub na
wyłączność, na podstawie umowy
pośrednictwa.

Pośrednicy coraz częściej proponują w swojej usłudze usługę home stagingu. Zdarza się jednak, że sama wizja home stagingu zostaje
spłycona do kwestii położenia kilku poduszek lub świeczek (zastosowaniu tylko home stagingu fragmentarycznie), co niestety ani nie
podniesie wartości nieruchomości, ani nie przyśpieszy samej transakcji. Zakładając jednak, że pośrednik będzie bardzo dobrze czuł
kwestie doboru koloru i tkanin, zaplanuje w sposób funkcjonalny przestrzeń i umeblowanie, jego słabszą stroną z punktu widzenia
klienta może być to, że konieczne jest poprowadzenie przez niego samej sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Przygotowanie
lokalu pod kątem wizualnym, samo w sobie nie stanowi odrębnej usługi. Home stager natomiast nie musi prowadzić wynajmu oraz
sprzedaży. Może wykonać jedynie konsultacje lub koordynację zaplanowanych czynności, a właściciel nieruchomości będzie mógł
poprowadzić zarówno sprzedaż jak i wynajem samodzielnie.
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GARŚĆ STATYSTYK; AMERYKAŃSKIE I BRYTYJSKIE DOŚWIADCZENIA POKAZUJĄ, ŻE:






80% osób ma problem z wyobrażeniem sobie swoich
rzeczy w nowym mieszkaniu, dlatego warto im to
zobrazować.
90%
osób
szuka
mieszkania
w
Internecie.
Zainteresowanie nieruchomością wzrasta im lepsze oraz
ciekawsze jest zdjęcie. Więc należy swoją ofertę
wyróżnić spośród setek innych.
46% klientów chętniej odwiedza nieruchomość po
usłudze home stagingu (oglądając ją wcześniej online),
w porównaniu do nieruchomości, u których takiej usługi
nie przeprowadzono. Czy nadal zastanawiasz się czy
warto zainwestować w taką usługę?







10% średnio o tyle wzrasta wartość nieruchomości po
przeprowadzeniu home stagingu. Należy jednak liczyć
to od realnej ceny nieruchomości, nie od oczekiwań lub
marzeń właściciela.
40% średnio o tyle czasu skraca się czas sprzedaży
nieruchomości. Czy w zaoszczędzonym czasie twoje
pieniądze nie mogą lepiej pracować i zarabiać?
30 sek. około tyle czasu potrzebuje potencjalny klient, by
stwierdzić czy nieruchomość mu się podoba, czy jest
zainteresowany kupnem, czy też nie. Czasu jest niewiele,
należy go bardzo dobrze wykorzystać.

PS. KONIECZNIE ZAJRZYJ NA STRONĘ MARTYNY, DOWIESZ SIĘ
TAM WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT HOME STAGINGU ORAZ
KSIĄŻKI NA TEN TEMAT! :-)
http://www.martynaszczawinska.pl/ksiazka/
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6. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD
RÓŻNYM KĄTEM – Z PERSPEKTYWY KREDYTOBIORCY, INWESTORA,

EKSPERTA KREDYTOWEGO – OSOBY FIZYCZNE.
Oto jak przedstawia się sytuacja na rynku bankowym w czerwcu 2020. W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy
oferty następujących banków:
 PeKaO – nowa oferta („Dni otwarte”, obowiązuje do 11.07.2020)


mBank – obniżka marż („Bezpieczna przystań”, obowiązuje do 08.07.2020)



PKO BP – 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
najniższej marży





najlepszego liczenia zdolności kredytowej
najszybszego przebiegu procesu
osób osiągających dochód w walucie obcej
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NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%)
1. ALIOR BANK

MOCNE STRONY
LTV90%
brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej
szybki proces kredytowy (około 2 tygodnie)

SŁABE STRONY
opłata za wcześniejszą spłatę kredytu
konieczność zakupu drogiego ubezpieczenia na życie
podwyżka oprocentowania za brak wkładu własnego przez cały
okres kredytowania
wysokie koszty wejścia

2. mBank

MOCNE STRONY
LTV90%
brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu
własnego
dość szybki proces kredytowy (około 3-4 tygodnie)

SŁABE STRONY
dość drogie ubezpieczenie na życie
ograniczenia LTV w przypadku większej ilości kredytów
hipotecznych: max 70% przy trzecim i max 60% przy czwartym
dla kredytów powyżej 25 lat zdolność liczona na max 25 lat
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3. SANTANDER BANK

MOCNE STRONY
LTV90% (dla klienta wewnętrznego)
brak opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
dobrze robione wyceny nieruchomości
prosty cross-sell

SŁABE STRONY
ograniczenia w ilości udzielanych kredytów
wysoka prowizja za udzielenie kredytu (w opcji bez produktów
dodatkowych)
wysokie marże bankowe
duże ograniczenia przy akceptacji dochodu z działalności
gospodarczej oraz brak akceptacji dochodu z umów zlecenia i o
dzieło

4. MILLENNIUM BANK

MOCNE STRONY
LTV90% (ale z ograniczeniami)
długi okres kredytowania
brak kosztów wejścia i wyjścia (ważne dla FLIP’ów)
atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie

SŁABE STRONY
restrykcyjne podejście do wycen w niektórych miastach
ograniczenie max LTV do 80% w zależności od ceny i lokalizacji
nieruchomości
ograniczenia w ilości udzielanych kredytów
ograniczenia w akceptacji wybranych źródeł dochodów oraz
okresie ich uzyskiwania
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NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%)
1. ALIOR BANK – Szczegóły oferty znajdziesz na górze: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%)
2. mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%)
3. PKO BP- POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
MOCNE STRONY
długi okres kredytowania
brak opłaty za wcześniejszą spłatę
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej

SŁABE STRONY
obniżenie max LTV do poziomu 80%
bardzo słabo liczona zdolność z działalności gospodarczej
dość wysokie koszty początkowe (prowizja lub ubezpieczenie w
wariancie promocyjnym)

4. ING Bank Śląski
MOCNE STRONY
długi okres kredytowania
brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych
brak opłat za wcześniejszą spłatę,
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej

SŁABE STRONY
brak akceptacji dochodów z działalności gospodarczej oraz
umów zlecenie i o dzieło
obniżenie max LTV do 70%
wolny proces kredytowy (około 5-6 tygodni)
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5. BNP Paribas

MOCNE STRONY
atrakcyjne warunki cenowe
dość szybki proces kredytowy (około 3-4 tygodni)

SŁABE STRONY
rozbudowany cross-sell
ograniczenia w ilości udzielanych kredytów
opłata za wcześniejszą spłatę (w wariancie bez prowizji)

6. SANTANDER – Szczegóły oferty znajdziesz na górze: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%)
7. PEKAO SA - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

MOCNE STRONY
LTV90%
dość szybki proces kredytowy (dla kwot do 300k zł)
dość dobrze liczona zdolność kredytowa (nie dotyczy
działalności)

SŁABE STRONY
słabo liczona zdolność z działalności gospodarczej
wysokie koszty wejścia (prowizja lub ubezpieczenie) i wyjścia
ograniczenia max LTV w zależności do rodzaju nieruchomości,
metrażu i dochodów klientów
ograniczenia w ilości udzielanych kredytów

20 | S t r o n a

NAJLEPSZY NA FLIPA (SZYBKI ZAKUP, SZYBKA SPRZEDAŻ)
1. Millennium – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%)
2. mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%)
3. PKO BP– Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTOR (WKŁAD WŁASNY 20%)

NAJSZYBSZY (BANK Z NAJSZYBSZYM PROCESEM KREDYTOWYM):
(czas kalendarzowy deklarowany przez bank do uzyskania decyzji kredytowej)

1. ALIOR – około 5-8 dni roboczych,
2. mBank – około 10-15 dni roboczych,
3. Millennium – około 12-15 dni roboczych,
4. BNP Paribas – około 15 dni roboczych,
5. PKO BP – około 15 dni roboczych.
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NAJPEWNIEJSZY (BANK NAJLEPIEJ LICZĄCY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ):
1. BNP Paribas – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA
2. ALIOR – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA
3. MILLENIUM – Szczegóły oferty znajdziesz na górze– NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA

BANK DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W „WALUCIE OBCEJ”
1. ALIOR – obecnie jedyny bank pozwalający uzyskać kredyt w EUR, USD, GBP.
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, 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 cywilnoprawnych 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 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

23 | S t r o n a

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%, mocne 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.). Dodatkowo od dnia 08.06.2020 marże kredytowe
w banku zostały podniesione o 0,30 p.p.



PeKaO – restrykcje wprowadzone w związku z pandemią: brak akceptacji dochodów z zagranicy oraz z umów cywilnoprawnych, 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. Warto jednak zauważyć, że nowa promocja
kredytów hipotecznych: „Dni otwarte” pozwala uzyskać niższe marże… niestety ciągle są one wyższe niż te sprzed czasów
pandemii.



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. Dodatkowo,
już oficjalnie od dnia 01.01.2020 dla klientów nie będących dotychczasowymi klientami banku (tzw. klient zewnętrzny) max
poziom LTV został obniżony do 80,00% (tzw. klienci wewnętrzni nadal mogą liczyć na max LTV 90,00%).
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8. 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:


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: 3,00% (aktualne na dzień
19.06.2020, kredyt na 300k, LTV 70%, oferta standardowa „lekka
rata”, marża po okresie stałego oprocentowania: 2,10%)

Wysokość oprocentowania publikowana jest co
tydzień na stronie internetowej banku.

Oprocentowanie ustalane jest przez bank i podawane łącznie
bez podziału na marzę i stopę procentową.
Jego wysokość nie zależy od wybranego wariantu oferty.

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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PKO BP
KRYTERIA

OKRES
BOWIĄZYWANIA

OPROCENTOWANIE
W ORESIE STAŁEJ
STOPY

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

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.

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 3,27% (na dzień
19.06.2020, kredyt na 300k, LTV 80%, oferta standardowa – marża
2,68%)
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 19.06.2020 stopa wynosi: 0,59%
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.

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 możliwość́ zawarcia
aneksu zmieniającego sposób lub wartość́
oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu.
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Santander
KRYTERIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

OKRES
OBOWIĄZYWANIA

5 lat

Po tym czasie przechodzimy na oprocentowanie
zmienne.

Przykładowe oprocentowanie kredytu:
- 3,15% (kredyt 300k, LTV 80%, klient wewnętrzny, marża po okresie
stałego oprocentowania: 2,29%)
- 3,35% (kredyt 300k, LTV 80%, klient zewnętrzny, marża po okresie
OPROCENTOWANIE
stałego oprocentowania: 2,49%)
W OKRESIE STAŁEJ
STOPY
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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Oferty dla „pracujących” wniosków kredytowych:


PKO BP
o

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,



zostało Ci nie mniej niż 5 lat do końca okresu spłaty kredytu (od dnia zawarcia aneksu).

Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów

ING
o

o

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.

Oprocentowanie dla klientów z aneksem, uzależnione jest od posiadanych produktów (oferta od 15.06.2020):


3,30% dla kredytów bez produktów dodatkowych



3,20% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami



3,10% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami i ubezpieczeniem spłaty kredytu

Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów
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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.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.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
Rupert Aleksiejuk
Karol Wójcik
Marcin Bubiłek
Małgorzata Słowik-Zwiercan
Arkadiusz Fukowski
Agata Skubis
Dorota Popiłowska
Karol Owsiany
Weronika Szwankowska
Sandra Łazarska
Piotr Oczkowski
Urszula Sztromajer

Magdalena Łyczko-Hałaszczyk
Karolina Parowicz
Marek Jackiewicz
Piotr Firlej
Jakub Pastuszka
Monika Owsiany
Monika Korczak
Artur Bajon
Katarzyna Olszewska
Paweł Karkula
Marcin Kowalski
Kamil Pensiek
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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.
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12. GŁÓWNI PARTNERZY

