/

RAPORT Z RYNKU
KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
I NIERUCHOMOŚCI

LIPIEC 2020
Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, styczeń 2019

2|Strona

W TYM RAPORCIE ZNAJDZIESZ:
1.

WPROWADZENIE – LIPIEC 2020 ………….……….…………..………………………….…………………………...…………..…………………..3

2.

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ ………………………………………………………………………………………….………….4

3.

KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD ………………………….……………………………………………………..5

4.

MACIEJ KOCIK. JAK BEZPIECZNIE INWESTOWAĆ W GOTOWCE INWESTYCYJNE ……….…………………………………….....………....7

5.

JEREMIASZ GORZĘDOWSKI. 7 KARDYNALNYCH BŁĘDÓW, KTÓRYCH POWINIENEŚ UNIKNĄĆ PRZY ANALIZOWANIU INWESTYCJI..13

6

SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD RÓŻNYM KĄTEM – Z NASZEJ PERSPEKTYWY, Z KONKRETNĄ CENĄ. OSOBY FIZYCZNE …....18

7.

BANKI W "CZASACH ZARAZY" - CZYLI CO W TRAWIE PISZCZY ……………………………..……………………………….……………..…..34

8.

OPROCENTOWANIE STAŁE - AKTUALNE OFERTY ………………………………………………………………………………………..…….....37

9.

INWESTUJESZ NA KREDYT? NA TO ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ! ………………………………………………………………...………...41

10.

PODSUMOWANIE ……………………………………...………………………………………………………………………………………………42

11.

WSPÓŁPRACA ……………………………………………………..……………………………………………………………………...…………...43

12.

GŁÓWNI PARTNERZY …………………………………………………………………...……………………………………………………………..44

3|Strona

1. WPROWADZENIE – LIPIEC 2020
Witam Cię serdecznie!
Połowa roku za nami, co nieuchronnie oznacza, że tuż za rogiem czeka na nas sezon najmu. Wielu
doświadczonych inwestorów zauważa, że tegoroczna „kampania wrześniowa” będzie inna niż
poprzednie sezony z powodu zmian w gospodarce, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Być
może stawki najmu będą niższe, być może pokoje będzie trudniej wynająć? Najbliższe dwa miesiące
pokażą kierunek w jakim podąży rynek. Bądźmy dobrej myśli. 
Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy prace nad kursem online zatytułowanym „Jak kupić mieszkanie na
kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych”. Gotowy jest już moduł „Jak przygotować się do
kredytu”, jeżeli jesteś zainteresowany wejdź na stronę internetową kursu (LINK) i zapisz się na listę
oczekujących. Jest to szkolenie przeznaczone dla tych osób, które pragną rozsądnie podejść do zakupu
nieruchomości mieszkalnej na kredyt hipoteczny. w kursie krok po kroku przedstawię co warto robić,
a czego nie warto, obalę też mity dotyczące pewnych panujących na rynku zagadnień oraz w łatwy
i prosty sposób zaprezentuję swoją wiedzę z zakresu kredytów hipotecznych, tak aby każdy uczestnik kursu
jak najlepiej przygotował się do kredytu i oczywiście zaoszczędził na tym!
W tym numerze raportu prezentujemy dwa obszerne artykuły. Jeden z nich autorstwa Maciej Kocika,
inwestora oraz twórcy portalu gotowceinwestycyjne.pl dotyczy gotowców inwestycyjnych. Czym są gotowce inwestycyjne, w jaki
sposób bezpiecznie w nie inwestować, na co zwrócić uwagę przy zakupie? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz na stronie 7.
Kolejny artykuł - tym razem Jeremiasza Gorzędowskiego, znanego inwestora z Łodzi - poruszy zagadnienie najważniejszych błędów,
których powinieneś uniknąć przy analizowaniu inwestycji (str. 13). Na końcu artykułu niespodzianka (LINK) – zaproszenie na wyjątkowy
webinar z Piotrem Hryniewiczem 20.07.2020 godz. 18:00!
Standardowo przygotowaliśmy też zestawienie aktualnych ofert bankowych, znajdziesz je na str. 18. Przedstawiamy również nasze
subiektywne spojrzenie na obecną sytuację w bankach oraz prezentujemy oferty z oprocentowaniem stałym.

Zapraszam do lektury!
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2. HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH WYSTĄPIEŃ
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3. KREDYTY HIPOTECZNE i RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD


Klienci banków w Polsce złożyli ponad 1 mln wniosków o wakacje kredytowe. Klienci polskich banków złożyli do tej pory ponad 1 mln
wniosków o pozaustawowe wakacje kredytowe. Termin składania tych wniosków zostaje przedłużony do końca września - poinformowali
przedstawiciele Związku Banku Polskich.1



Nastał czas najemców. Stawki dołują. Od 1 do ponad 8 proc. spadły w maju średnie ceny ofertowe najmu w największych polskich
miastach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Obniżka stawek obserwowana w większości
z nich od początku roku, wyraźnie przyspieszyła. Choć w poprzednich latach maj przynosił obniżki oczekiwań wynajmujących mieszkania,
zawirowania spowodowane pandemią koronawirusa sprawiły, że przecena obserwowana w maju 2020 r. była głębsza. Jak w trzech
poprzednich latach maj przynosił obniżki poniżej 2 proc., tak w tym roku sięgnęły one nawet przeszło 8 proc. 2



Po kwietniowym spadku w maju budownictwo mieszkaniowe odbiło Po kwietniowym spadku w maju budownictwo mieszkaniowe odbiło
– wynika z analizy HRE Investments. Deweloperzy odnotowali 10 proc. wzrost otrzymanych pozwoleń na budowę. Inwestorzy indywidualni
o 20 proc. więcej. W maju o 40 proc. wzrosła też liczba oddanych do użytku domów budowanych indywidualnie. 3



Eksperci nie pozostawiają frankowiczom złudzeń. Jednolite orzecznictwo nie wcześniej niż za 2 lata Nawet 3-4 lata trwa rozpoznanie
sprawy w stołecznym sądzie w pierwszej instancji, a 2 lata – w apelacji. W pozostałych miastach jest niewiele lepiej. Natomiast sami
sędziowie przekonują, że zawsze działają bez zbędnej zwłoki. Z kolei prawnicy zwracają uwagę na nadmierną skłonność do rozpoznawania
wniosków dowodowych. Do tego na opinię biegłego trzeba czekać nawet rok. Światełko w tunelu dają wprowadzone w ub.r. nowe
regulacje w procedurze cywilnej, które mogą przyspieszyć procesy, na co liczą kredytobiorcy. Są też głosy, że korzystna byłaby
obowiązkowa mediacja. Jednak eksperci studzą emocje. Kluczowa sprawa, czyli oczekiwane jednolite orzecznictwo, nie tak szybko się u
nas wykształci. A tylko to może dać gwarancję, że sprawy będą rozstrzygane w zbliżony i szybki sposób. 4



Banki w Polsce są w bardzo złej kondycji. Upadek choćby jednego z nich wywołałby efekt domina. Zysk sektora bankowego w pierwszych
miesiącach br. spadł o ponad 40 proc. Rekordowo niskie stopy procentowe, odpływ kapitału z rynku bankowego, znaczny wzrost ryzyka
kredytowego i upadłości banków, które może wywołać falę domina – to główne zagrożenia, którym sektor będzie musiał stawić czoła w
nadchodzących miesiącach. Jak ocenia prof. Marian Noga z wrocławskiej Wyższej Szkoły Bankowej, efektem będzie dalsze zaostrzanie
polityki kredytowej, co ograniczy dostępność finansowania w gospodarce, a banki uciekną w inne produkty inwestycyjne. – Niedługo
Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała podnieść stopy procentowe, żeby wzmocnić złotego i przeciwdziałać rosnącej inflacji, dzięki czemu
banki zaczną powoli odrabiać straty związane z kredytowaniem gospodarki 5



Polacy wolą mieć na własność niż wynajmować. Oszczędność pieniędzy, miejsca, czasu, a także mobilność i elastyczność – to korzyści,
które mają największy wpływ na decyzje o wyborze wynajmu zamiast kupowania różnych dóbr. Mimo tylu zalet i faktu, że wypożyczyć

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Klienci-bankow-zlozyli-ponad-1-mln-wnioskow-o-wakacje-kredytowe-7914607.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-ofertowe-wynajmu-mieszkan-czerwiec-2020-Raport-Bankier-pl-7912916.html
3 https://forsal.pl/nieruchomosci/aktualnosci/artykuly/7754641,analitycy-po-kwietniowym-spadku-w-maju-budownictwo-mieszkaniowe-odbilo.html
4 https://prnews.pl/eksperci-nie-pozostawiaja-frankowiczom-zludzen-jednolite-orzecznictwo-nie-wczesniej-niz-za-2-lata-452454
5 https://prnews.pl/banki-w-polsce-sa-w-bardzo-zlej-kondycji-upadek-chocby-jednego-z-nich-wywolalby-efekt-domina-452458
1
2
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można dziś w zasadzie wszystko, Polacy wolą jednak mieć rzeczy na własność – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Rejestru
Dłużników BIG InfoMonitor.6



Polacy wypłacili z banków 54 mld zł. Polacy w ciągu ostatnich 3 miesięcy wypłacili z polskich banków przeszło 54 miliardy złotych. W fazie
głębokiego kryzysu epidemicznego, jakiego świat nigdy wcześniej nie doświadczył, wielu ludzi decyduje się na zabezpieczenie swojego
majątku. To zawsze jest pewnego rodzaju schemat, gdy sytuacja w kraju pogarsza się drastycznie, ludzie zaczynają szukać zabezpieczenia
własnego majątku. W pierwszej kolejności próbują zabezpieczyć gotówkę.7
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https://www.forbes.pl/nieruchomosci/koronawirus-domy-i-mieszkania-jakich-ofert-szukamy/45pe3tk?fbclid=IwAR3ai_m_nyr5zvwhuR1fU8dj380EpW9yy_A7eMOOpSFlR72PudiJtLRJnxo
https://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/7765626,w-co-inwestowac-zeby-uchronic-swoj-majatek-przed-spadkiem-wartosci.html#utm_source=forsal.pl&utm_medium=plista&utm_campaign=plista
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4. MACIEJ KOCIK - JAK BEZPIECZNIE INWESTOWAĆ W GOTOWCE
INWESTYCYJNE?
Od wielu lat współpracuję z inwestorami, dostarczając sprawdzone okazje inwestycyjne. Sam także jestem inwestorem
i przedsiębiorcą lokującym kapitał w nieruchomościach. W 2015 roku ukończyłem Praktyczne Seminarium
Zaawansowanego Inwestowania w Nieruchomości, gdzie poznałem Piotra Hryniewicza, który zainteresował mnie
tematem gotowców inwestycyjnych. Od tego czasu intensywnie analizuję ten rynek i przez lata szkoląc się, zbierając
informacje oraz doświadczenia, doszedłem do wniosku, że brakuje miejsca, gdzie można by połączyć w bezpieczny

sposób za pomocą Internetu, interesy dostawców sprawdzonych okazji inwestycyjnych z interesami inwestorów. Tak
powstał projekt Gotowce Inwestycyjne.
CZY TO JEST DOBRY MOMENT NA INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI?
Obecna sytuacja na rynku nieruchomości spowodowała spadek ilości przeprowadzanych transakcji. Jednakże z naszych analiz
wynika, że nie przyczyniła się do znacznego spadku ich wartości. Co więcej, systematyczny dodruk pieniądza, wysoka cena złota
i innych tego typu aktywów oraz bardzo niskie oprocentowanie na lokatach bankowych powoduje coraz większe zainteresowanie
alternatywnymi możliwościami ulokowania swojego kapitału przez inwestorów.
Niestety, nie każdy inwestor posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie i czas, aby aktywnie i z sukcesami inwestować
w nieruchomości. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszy się możliwość pasywnego lokowania kapitału na rynku
nieruchomości, czyli zakup np. gotowców inwestycyjnych. Odpowiadając na pytanie, uważam, że każdy moment jest dobry, aby
inwestować w nieruchomości. Jednak trzeba mieć na uwadze to, aby odpowiednio je wybierać w danym czasie i w danych
warunkach ekonomicznych.
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CO TO JEST GOTOWIEC INWESTYCYJNY?
W naszym pojęciu gotowcem inwestycyjnym jest nieruchomość, która zazwyczaj ma charakter mieszkaniowy, która jest zakupiona,
wyremontowana, zoptymalizowana, wyposażona, wynajęta i zarządzana. Jest to gotowy działający biznes, który przynosi z góry
określony i przewidywalny, bezobsługowy dla inwestora dochód. Inwestor kupując taką nieruchomość nie musi się niczym martwić.
Wszelkie czynności związane z obsługą najmu zapewnia producent gotowca inwestycyjnego, który jest jednocześnie jego zarządcą.
To taka bezobsługowa lokata kapitału z wysokim oprocentowaniem.
W JAKIE GOTOWCE INWESTYCYJNE WARTO INWESTOWAĆ?
W mojej ocenie najlepszą tego typu inwestycją są lokaty w sprawdzone gotowce inwestycyjne mieszkaniowe, zlokalizowane
w dużych miastach. Zarabia się wtedy nie tylko na stałym miesięcznym dochodzie pasywnym z wynajmu, ale także na dość szybkim
cyklicznym wzroście wartości zakupionej nieruchomości. Szczególnie polecam mieszkania z rynku wtórnego, gdzie po zakupie
możemy takie mieszkanie amortyzować, niwelując opodatkowanie zysków z najmu praktycznie do zera. Jeśli kogoś interesuje
tematyka optymalizacji podatkowych w nieruchomościach, polecam blog Grzegorza Grabowskiego, na którym można znaleźć
ogromną dawkę wiedzy na ten temat.
JAK BEZPIECZNIE KUPIĆ GOTOWIEC INWESTYCYJNY?
Wbrew pozorom nie jest to taka prosta sprawa jak się wydaje, jeśli kupuje się gotowca bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia lub
pomocy specjalistów. Na rynku obserwujemy wiele nieruchomości, które mają w nazwie szyld „gotowiec inwestycyjny”, jednakże
nimi nie są. Kupowanie niesprawdzonego gotowca inwestycyjnego, z niepewnego źródła, może zakończyć się problemami i sporą
utratą kapitału. Jest wiele rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przy zakupie gotowca inwestycyjnego. Pamiętajmy, że zazwyczaj
są to mieszkania, które zostały podczas remontu zoptymalizowane. Oznacza to gruntowną przebudowę, dzięki której na danej
powierzchni powstaje więcej pokoi i pomieszczeń, niż było wcześniej. Ważne jest, aby taki producent gotowca inwestycyjnego robił
to zgodnie z przepisami i dał gwarancję kupującemu nie tylko na wykonany remont, ale też na całość prac adaptacyjnych.
Gwarancja poprawnego wykonania remontu oraz zagwarantowanie zgodnego z przepisami stanu technicznego i prawnego jest
tutaj niezbędna, aby taki zakup miał sens i spełnił oczekiwania inwestora. Jeśli ktoś nie ma takiej wiedzy i doświadczenia powinien
skorzystać z pomocy specjalistów. Daje to pewność udanego zakupu oraz ochronę prawną i finansową w trakcie oraz po transakcji
zakupu nieruchomości.
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NA CO SZCZEGÓLNIE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAKUPIE GOTOWCA INWESTYCYJNEGO:

1. Lokalizacja
To bardzo istotny czynnik. Zalecam kupowanie gotowców w dużych miastach (powyżej 200 tys. mieszkańców). Tak zlokalizowane
nieruchomości są bardziej odporne na czynniki demograficzne. Oczywiście są też na rynku gotowce inwestycyjne w mniejszych
miejscowościach. Ale mając na uwadze, że to inwestycja długoterminowa warto poprzedzić ją dokładną analizą, aby z czasem
nasza inwestycja nie rozczarowała nas. Kupując nieruchomość w dużym mieście warto, aby jej lokalizacja była dobrze dobrana do
typu nieruchomości i naszych najemców. Np. jeśli naszym gotowcem inwestycyjnym ma się stać mieszkanie podzielone na pokoje,
to ważne, aby taka nieruchomość znajdowała się blisko miejsc aktywności zawodowej i życiowej naszych potencjalnych klientów
lub była dobrze skomunikowana z nimi. Ważna jest także infrastruktura otaczająca nieruchomość np. sklepy czy galerie handlowe
itp. Reasumując, jeśli chcesz stać się posiadaczem gotowca, który spełni Twoje oczekiwania inwestycyjne, wybierz nieruchomość,
która będzie spełniała oczekiwania Twoich najemców. Celowo to podkreślam, gdyż większość początkujących inwestorów popełnia
podstawowy błąd przy zakupie, kierując się swoimi odczuciami wizualnymi, zamiast przeanalizować potrzeby swoich potencjalnych
klientów.

2. Zarządzanie
Zarządzanie to kolejny niezwykle istotny czynnik. Jest kluczem do systematycznych dochodów z nieruchomości, a tym samym do
wysokiego zwrotu z inwestycji. Bez gwarancji odpowiedniego zarządzanie nie możemy w ogóle mówić o gotowcu inwestycyjnym,
a jedynie o mieszkaniu inwestycyjnym. To zasadnicza różnica. Gotowiec inwestycyjny to gotowy i pracujący biznes mieszkaniowy.
Mieszkanie inwestycyjne to mieszkanie, które ma pewien potencjał, ale jeszcze niczego nie gwarantuje. w mojej ocenie bez dobrze
poukładanej firmy zarządzającej nie można produkować gotowców inwestycyjnych. Kupując takie mieszkanie należy upewnić się,
że będzie ono dobrze zarządzane w imieniu właściciela i że będzie to usługa długoterminowa na przejrzystych zasadach. Niektórzy
producenci gotowców inwestycyjnych oferują zarządzanie z gwarancją czynszu, czyli tzw. podnajem. Jest to najbardziej atrakcyjna
forma zarządzania nieruchomościami dla inwestorów, jednakże wiąże się z nieco niższym zwrotem z inwestycji.

3. Warunki i parametry techniczne
Sposób wykonania gotowca inwestycyjnego w ogromnej mierze decyduje, czy dane mieszkanie będzie dobrą inwestycją, czy wręcz
przeciwnie dużym problemem. Kupując dany gotowiec inwestycyjny powinniśmy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na takie
elementy jak:
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- jakość wykonanego remontu – prawidłowo wykonany remont gwarantuje spokojną eksploatację mieszkania przez kolejne lata
i brak dodatkowych kosztów. Istotne jest, aby materiały użyte do remontu były odpowiednio wysokiej jakości.
- instalacja elektryczna – w starym budownictwie najczęściej bywa aluminiowa i aby uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek
w postaci kucia ścian, powinna zostać wymieniona na miedzianą.
- instalacja wodno – kanalizacyjna – podobnie jak instalacja elektryczna powinna zostać wymieniona na etapie remontu.
Dodatkowo warto sprawdzić czy prawidłowo funkcjonuje kanalizacja, czy zostały zachowane odpowiednie spadki i kąty nachylenia
rur oraz czy instalacja jest odpowiedniej jakości. Nie polecam rozwiązań mechanicznych w instalacjach kanalizacyjnych w postaci
tzw. młynków. Warto na to zwrócić uwagę, aby mieszkanie nie generowało w przyszłości dodatkowych niepotrzebnych kosztów
i kłopotów.
- odpowiednie wykonanie i rozmieszczenie ciągów i kanałów wentylacyjnych – kluczowa sprawa. Nie zachowanie odpowiednich
rozwiązań przy instalowaniu kalałów wentylacyjnych może mieć opłakane skutki dla właściciela mieszkania. Dodatkowo uchybienia
w tym temacie w niektórych przypadkach mogą pociągać za sobą sankcje nie tylko finansowe, ale także karne.
- szerokość drzwi i framug oraz szerokość i wymiary ciągów komunikacyjnych w mieszkaniu – często bagatelizowana sprawa,
pomimo iż przepisy budowlane dokładnie określają ich wymiary. Nie zastosowanie się do tych przepisów może spowodować, że
właściciel będzie musiał w przyszłości przeprowadzić przebudowę na swój koszt.
- odpowiednie doświetlenie pomieszczeń – większość pomieszczeń powinna posiadać dostęp do światła dziennego. Ważne też jest
odpowiednie doświetlenie pomieszczeń nieposiadających takich możliwości.
- ilość łazienek i toalet – jeśli kupujemy mieszkanie wielopokojowe gdzie będzie kilku najemców, warto upewnić się, że posiada ono
więcej niż jedną toaletę. Podobnie jest z łazienkami. Większa ilość toalet i łazienek w mieszkaniu zdecydowanie podnosi jego
funkcjonalność w oczach najemców oraz komfort mieszkania.

4. Odpowiednie wyposażenie mieszkania
Standardem każdego porządnego gotowca inwestycyjnego jest wyposażenie go w odpowiednią ilość praktycznych mebli, sprzęt
agd, a nawet naczynia i sztućce. Im lepiej wyposażone mieszkanie tym szybciej się wynajmuje.
Jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem wiedzy na powyższe tematy i zagadnienia, zapraszam do uczestnictwa w nowym
kursie remontowym przygotowanym przez specjalistów w tym zakresie: Jeremiasza Gorzędowskiego i Izabelę Hryniewicz, których
zdecydowanie polecam.
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5. Aspekty prawne
Jeśli kupuje się gotowca inwestycyjnego z niesprawdzonego źródła to warto zweryfikować stan prawny przed zakupem mieszkania
co może pomóc uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Najlepiej zacząć od Księgi Wieczystej i sprawdzić kto jest właścicielem
mieszkania, czy zgadzają się wszystkie dane podane przez sprzedawcę oraz czy występują jakieś wpisy o zadłużeniu. Jeśli ktoś nie ma
na co dzień do czynienia z tego typu sprawami i nie posiada odpowiedniego doświadczenia, warto skorzystać z pomocy
specjalistów.

6. Rentowność inwestycji
Jednym z podstawowych błędów początkujących inwestorów jest brak sprawdzenia poprawności wyliczenia zwrotu z inwestycji
przez sprzedającego. Większość zaawansowanych inwestorów nie kieruje się przy zakupie nieruchomości ceną za metr kwadratowy,
a współczynnikiem rentowności czyli tzw. zwrotem z inwestycji. Często można dostrzec ogłoszenia typu „gotowiec inwestycyjny zwrot
10%”. Oznacza to, że inwestycja powinna nam się zwrócić w ciągu 10 lat. Jednakże może się zdarzyć, że kiedy przyjrzymy się
dokładniej wyliczeniom podanym przez sprzedającego i przekalkulujemy inwestycję w poprawny sposób, okaże się, że zwrot
z inwestycji będzie zdecydowanie mniejszy.

7. Gwarancje i wsparcie posprzedażowe
Większość poczatkujących producentów gotowców inwestycyjnych nie oferuje takiej usługi. Zazwyczaj chcą sprzedać mieszkanie
i szybko o nim zapomnieć. Warto zapytać o taką usługę, szczególnie kiedy jest się początkującym inwestorem. Zapewnienie takiego
wsparcia świadczy nie tylko o klasie producenta gotowca, ale także o jakości jego wykonania.
ZAKUP ZA GOTÓWKĘ CZY W KREDYCIE?
To zazwyczaj indywidualna kwestia. Niezależnie od sposobu finansowania, gotowiec inwestycyjny powinien mieć na tyle wysoki zwrot
z inwestycji, aby spełniał oczekiwania inwestora.
Większość inwestorów, z którymi współpracujemy, pierwszy zakup dokonała za gotówkę. Po przekonaniu się o trafności inwestycji,
zazwyczaj zwracają się do nas o pomoc w zorganizowaniu kredytowania na kolejne inwestycje. w tej dziedzinie współpracujemy
z wysokiej klasy specjalistami z RM Kredyty, którzy przygotowują dla naszych inwestorów najlepsze dostępne w danej chwili oferty na
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rynku kredytów hipotecznych. Współpracując z tą firmą od dłuższego czasu. Dzięki temu mamy pewność, iż nasi klienci otrzymają
atrakcyjną ofertę finansowania inwestycji, dostosowaną do ich aktualnych potrzeb.
JAK WYGLĄDA RENTOWNOŚĆ TYPOWEGO GOTOWCA INWESTYCYJNEGO W PRAKTYCE?
Może posłużę się przykładem. Dwa lata temu mój znajomy poprosił mnie o pomoc w wyszukaniu i pośrednictwie w zakupie gotowca
inwestycyjnego w Łodzi. Było to siedmiopokojowe mieszkanie o powierzchni ok 120 m2 w centrum miasta. Zakupił je za naszym
pośrednictwem za kwotę 500 tyś zł. Przez okres dwóch lat mieszkanie zarobiło dla niego ponad 100 tyś zł z wynajmu, a jego wartość
wzrosła o kolejne 100 tyś zł. Myślę, że kupując odpowiednie gotowce inwestycyjne, można uzyskać naprawdę wysokie rentowności.
Zdecydowanie wyższe niż w przypadku zwykłych mieszkań.
GDZIE SZUKAĆ SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY NA TEMAT GOTOWCÓW INWESTYCYJNYCH?
Ważne jest, aby szukać jej w sprawdzonych źródłach. Osobiście polecam Edukację Inwestowania w Nieruchomości Piotra
Hryniewicza. Jest to źródło wiedzy, które gorąco polecam każdemu inwestorowi. Sam z niego korzystałem i nadal korzystam. To nie
tylko ogromna ilość praktycznej w pełni sprawdzonej wiedzy na temat nieruchomości, ale także licząca ponad dwa tysiące
społeczność inwestorów, stale wymieniająca się informacjami.
KUPOWAĆ SAMEMU CZY SKORZYSTAĆ Z POMOCY SPECJALISTÓW?
Jeśli inwestor posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednią ilością czasu,
którą może przeznaczyć na weryfikacje nieruchomości, to zakup gotowca inwestycyjnego nie będzie
stanowił dla niego problemu. Jeśli ich nie posiada, to warto skorzystać z obsługi specjalistów. Pierwszym
tego typu miejscem, które stosunkowo niedawno zostało stworzone dla inwestorów, jest portal ofertowy
Gotowce Inwestycyjne http://www.gotowceinwestycyjne.pl. Portal oferuje inwestorom sprawdzone
gotowce inwestycyjne spełniające wyśrubowane standardy. Dodatkowo oferuje fachową pomoc przy
doborze inwestycji, pełną obsługę prawną i finansową oraz wsparcie posprzedażowe. Zakupy za
pośrednictwem portalu Gotowce Inwestycje, to gwarancja bezpiecznego inwestowania.
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5. JEREMIASZ GORZĘDOWSKI - 7 KARDYNALNYCH BŁĘDÓW, KTÓRYCH
POWINIENEŚ UNIKNĄĆ PRZY ANALIZOWANIU INWESTYCJI
Zakup mieszkania jest inwestycją, która wymaga podejmowania wielu decyzji. Już na samym początku poszukiwania
nieruchomości warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę pod kątem remontowym i prawnym oraz określić, jakie będzie jej
dalsze przeznaczenie. Pozwoli to uniknąć błędów, które w przypadku mieszkań inwestycyjnych potrafią być kosztowne.
Przemyślane przygotowanie i zaplanowanie całego procesu pozwoli Ci cieszyć się z wysokiej stopy zwrotu z flipa lub
satysfakcjonującego cashflow z wynajmu.
1. BRAK POMYSŁU NA MIESZKANIE PRZED ZAKUPEM
Ile razy zdarzyło Ci się widzieć baner “Sprzedam lub wynajmę!”, gdy przemieszczałeś się po swoim mieście? Można mieć tylko
nadzieję, że większość w ten sposób sprzedawanych mieszkań, zostało nabytych w drodze spadku, bo w innym przypadku oznacza
to, że właściciel kupił mieszkanie bez pomysłu co z nim dalej zrobić.... Jeśli ogłoszenie takie dotyczy mieszkania po remoncie - można
przypuszczać, że nie tylko decyzja o zakupie była nieprzemyślana, ale także sam remont, który powinien być dokonany z myślą
o kliencie docelowym - innym przy flipie, a innym przy wynajmie. Wyjątkiem będą tutaj gotowce inwestycyjne, które należy
przygotować, pamiętając o potrzebach zarówno najemców, jak i inwestora, który stanie się przyszłym właścicielem mieszkania.
Zdefiniowanie odbiorcy jeszcze przed zakupem mieszkania inwestycyjnego będzie determinować Twoje kryteria dotyczące samego
zakupu, ale także plany odnośnie docelowego układ i standardu wykończenia nieruchomości. Bez względu na to, jaką strategię
inwestowania obierasz, pamiętaj, że Twoje prywatne odczucia mogą nie być dobrym doradca i zawsze warto wcześniej na chłodno
przeanalizować swoją przyszłą inwestycję.
2. BRAK ZNAJOMOŚCI LOKALNEGO RYNKU
Dolf de Roos, a za nim Robert Kiyosaki, powtarzają, że trzeba obejrzeć 100 nieruchomości, złożyć ofertę na 10, wtedy 3 zostaną
zaakceptowane, a 1 wybierzesz i kupisz. Podążając tą strategią, oprócz kupionej nieruchomości, zyskujesz także bezcenną wiedzę
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o lokalnym rynku. Przeglądanie portali z ogłoszeniami, to jedno, ale wiedza za ile można sprzedać lub kupić dane mieszkanie,
a w przypadku mieszkań, które są już jakiś czas na rynku - dlaczego jeszcze nie znalazły nabywcy - mogą być bezcenne
w negocjacjach i podjęciu samej decyzji o zakupie.
Niestety znam historie inwestorów, którzy zakupili mieszkanie tylko dlatego, że pośrednik powiedział im, że jest to okazja cenowa oraz
przekonał ich, że mieszkanie świetnie nadaje się na wynajem. Po zakupie okazało się, że rzeczywiście mieszkanie można korzystnie
podzielić na wynajem, ale znalezienie najemców nie jest już takie proste, bo to okolica ze słabą komunikacją miejską, oddaloną od
centrum, na dodatek ciesząca się złą sławą. Jaki z tego wniosek? Słuchaj uważnie, w jaki sposób właściciel lub pośrednik wychwalają
mieszkanie, ale zawsze to zweryfikuj! Znajomość rynku lokalnego pozwoli Ci zweryfikować cenę zakupu, potencjalną cenę sprzedaży
po przeprowadzeniu remontu, a także ustalić poprawnie przyszłe stawki czynszu najmu.
3. ZŁA OCENA STANU TECHNICZNEGO
O tym, czy wybrane przez Ciebie mieszkanie jest okazją inwestycyjną, często dowiesz się dopiero w momencie jego sprzedaży,
zwłaszcza jeżeli planujesz remont takiej nieruchomości. Przekonał się o tym nasz znajomy inwestor, który wyznawał zasadę: „Najpierw
kupię (bo to okazja!), a potem będę się martwił, co dalej!”. Można powiedzieć, że ta zasada sprawdziła się dosłownie - martwił się,
i to intensywnie przez cały remont, gdy musiał wydawać kolejne dziesiątki tysięcy złotych, które skutecznie konsumowały jego przyszły
zysk przy sprzedaży. Niestety źle ocenił stan techniczny mieszkania, niektóre stropy były do wymiany, a co gorsza, ze względu na brak
dostępnych kominów nie mógł wykonać ogrzewania gazowego, które miało zastąpić dotychczasowe ogrzewanie piecowe...
Metraż mieszkania był duży, więc ogrzewanie elektryczne nie było idealnym rozwiązaniem, a wspólnota mieszkaniowa nie chciała
się zgodzić na dobudowę komina po elewacji. Ostatecznie musiał zdecydować się na nieoptymalne dla takiego mieszkania
ogrzewanie elektryczne, a sprzedaż nastąpiła za cenę, która ledwo pozwoliła mu wyjść na zero z tej inwestycji. Gdyby doliczyć
jeszcze czas, który poświęcił na zaangażowanie w ten projekt, podsumowanie finansowe wyszłoby na pewno pod kreską….
4. NIEDOSZACOWANIE KOSZTÓW REMONTU
Nie tylko początkujący inwestorzy mają problem z wyceną kosztów remontu. Zdarza się to również tym doświadczonym, gdy za
bardzo wpadną w rutynę lub mierzą się z innym typem budownictwa, niż dotychczas (np. wykonują swoje pierwsze mieszkanie
w kamienicy). w internecie można często znaleźć pytania i odpowiedzi określające stawkę za metr kwadratowy w stosunku do
remontowanych mieszkań. Są to próby uśrednienia wydawanych kwot, trzeba jednak pamiętać, że każde mieszkanie będzie miało
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swoje indywidualne potrzeby remontowe, w szczególności w kamienicach, gdzie często dochodzą nam do naprawy elementy
konstrukcyjne i adaptacje lub dobudowy kominów wentylacyjnych. Aby zminimalizować ryzyko niedoszacowanych kosztów, warto
skorzystać z wyceny firmy remontowej oraz posłużyć się własną tabelką do wyceny materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia.
Nawet jeśli będzie się to wiązało z koniecznością zapłaty za taką wycenę kilkuset złotych. To i tak mniejszy koszt, niż problemy związane
z nieprzewidzianymi kosztami remontowymi, przedłużającą się inwestycją i koniecznością zmiany koncepcji remontowej w trakcie
procesu. Oprócz tego zawsze wpisz sobie do budżetu “zapas” na nieprzewidziane wydatki - zazwyczaj od 2% do 7% całych nakładów
remontowych, w zależności od typu budownictwa i Twojego doświadczenia w ocenie kosztów remontu.
5. ZŁA OCENA STANU PRAWNEGO
Kolejnym błędem, który pojawia się wśród znajomych inwestorów, jest nieprzywiązywanie wagi do formy własności kupowanego
mieszkania. Udziały w nieruchomości oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to jednak nie to samo, co odrębna własność.
Rodzi to wiele konsekwencji, zaczynając od możliwości kredytowania hipotecznego takich mieszkań, poprzez możliwość
swobodnego remontowania i czerpania przychodów z najmu. w przypadku zakupu udziałów, gdy nie została zawarta umowa
o podział nieruchomości wspólnej, tj. quoad usum, stajesz się jedynie współwłaścicielem danego mieszkania. w związku z tym,
w przypadku wynajęcia takiego mieszkania, powinieneś współdzielić przychody najmu razem z wszystkimi pozostałymi
współwłaścicielami całej nieruchomości. w takim wypadku powinieneś dążyć do ustanowienia odrębnej własności dla kupowanej
nieruchomości, dzięki czemu dla lokalu zostanie założona księga wieczysta, a Ty staniesz się jedynym dysponentem takiego
mieszkania.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu kryje w sobie kolejne zagrożenia - kupując takie mieszkanie, nabywamy jedynie prawo
do lokalu, ale właścicielem samej “substancji” mieszkania jest spółdzielnia. Dlatego bardzo często, na mocy swojego regulaminu,
spółdzielnia będzie wymagać od nas różnych zgód na prace budowlane, nawet jeżeli prawo od nas tego nie wymaga (np.
modyfikacja ścianek działowych). w takim wypadku, o ile grunt pod nieruchomością jest uregulowany (a to też trzeba sprawdzić
przed zakupem!), powinieneś dokonać przekształcenia takiego prawa w pełną własność - wtedy Twoje plany remontowe możesz
realizować dużo sprawniej. Co więcej, różne formy własności wpływają na późniejsze prawo do amortyzacji przy najmie, co może
sprawić, że to samo mieszkanie, ale w formie SWPdL będzie przynosiło mniejszą stopę zwrotu z najmu, niż gdyby stanowiło odrębną
nieruchomość.
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6. NIEUWZGLĘDNIENIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW UTRZYMANIA ORAZ FINANSOWANIA INWESTYCJI
Podejmując decyzję o zakupie danego mieszkania na podstawie naszej analizy, powinieneś w niej uwzględnić wszystkie koszty.
Inwestorzy czasami upraszczają te obliczenia, porównując tylko koszt związany z zakupem mieszkania oraz remontem z ceną
sprzedaży i w ten sposób obliczają swój zysk lub stopę zwrotu z wynajmu. Należy pamiętać, że tych kosztów jest znacznie więcej,
zaczynając od samego początku, to koszty PCC lub VAT w przypadku mieszkań deweloperskich, koszty notarialne. Następnie trzeba
pamiętać o bieżących kosztach utrzymania inwestycji - czynsz do administracji, media, ogrzewanie, a w przypadku mieszkania
kupionego na kredyt - odsetki i/lub rata kapitałowa. Co więcej, jeśli mieszkanie ma być wynajmowane, a Ty będziesz musiał
poczekać kilka miesięcy, zanim zaczniesz je remontować, a następnie wynajmować, to warto, żebyś sprawdził koszt utraconych
korzyści i porównał taką inwestycję z innym mieszkanie, które będziesz mógł wynająć od pierwszego dnia po zakupie. Przy
mieszkaniach wynajmowanych na przykład na 7 pokoi, możemy mówić nawet o kwocie ok 5.000 zł miesięcznie, co przy 6miesięcznym oczekiwaniu na najem da nam kwotę 30.000 zł utraconych korzyści, w porównaniu do mieszkania, które będzie
wynajmowane od pierwszego dnia (np. gotowca inwestycyjnego). Dlatego w takim przypadku niższa cena zakupu
niewyremontowanego mieszkania, wcale jeszcze nie świadczy o tym, że jest to lepsza inwestycja. Ponadto, osoby, które finansują
flipy własnym kapitałem, powinny wziąć także pod uwagę utracone korzyści, gdyby ich kapitał był w tym czasie zainwestowany
w innym instrumencie inwestycyjnym. Wtedy, tak naprawdę niewidocznym kosztem takiego flipa, mimo iż finansujemy go
samodzielnie - są utracone korzyści, wynikające z niezarobionych odsetek. Dopiero gdy weźmiesz te wszystkie elementy pod uwagę,
możesz podjąć świadomą decyzję odnośnie zakupu danego mieszkania.
7. NIESPRAWDZENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ, WARUNKÓW UDZIELENIA KREDYTU i SYTUACJI RYNKOWEJ PRZED ZADATKOWANIEM
MIESZKANIA
“Podpisałem umowę przedwstępną na zakup mieszkania, a potem okazało się, że bank nie dał mi kredytu… a wydawało mi się, że
tyle zarabiam… Mój zadatek przepadnie!”
Niestety jest to problem wielu inwestorów, którzy przeliczyli się ze swoją zdolnością kredytową. Byli przekonani, że zarobki pozwolą im
na uzyskanie kredytu, ale ilość już posiadanych kredytów, lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub spółki sprawiło, że
nie byli już wiarygodnym kredytobiorcą dla banku. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, stawka jest wysoka, bo istnieje ryzyko utraty zadatku,
który czasami może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Aby nie popełnić tego błędu zawsze warto mieć w zanadrzu
alternatywne finansowanie Twojej inwestycji. Świetnym przykładem takiego zabezpieczenia może być flipowanie przez Spółkę
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Inwestycyjną Piotra Hryniewicza w ramach projekt Ekspert Rynku Lokalnego (ERL). Gdy już zostaniesz ERL-em, flipujesz dokładnie tak
samo, jakbyś robił to własnymi środkami, lub posiłkował się kredytem hipotecznym, ale za to otrzymujesz rozległe wsparcie
remontowe, prawne i związane z analizą sytuacji. Dodatkowa Twoja zdolność kredytowa nie ma tutaj znaczenia i jest
wykorzystywana, a na każdy dobry deal zawsze znajdą się pieniądze - masz więc gwarancję finansowania. a jeśli w przyszłości
będziesz chciał rozpocząć większe projekty, jak rewitalizacje całych kamienic lub projekty deweloperskie - tutaj również będziesz
mógł pozyskać wsparcie merytoryczne i finansowanie!

PS. JEŻELI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT ANALIZOWANIA

INWESTYCJI

i

OCENY

POTENCJAŁU

MIESZKANIA,

a

TAKŻE

POSŁUCHAĆ NA CO ZWRACAJĄ UWAGĘ EKSPERCI PIOTR
HRYNIEWICZ i JEREMIASZ GORZĘDOWSKI, ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY
WEBINAR i WEŹ UDZIAŁ w SPOTKANIU ONLINE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
20 LIPCA o GODZINIE 18:00 ! :-)
https://erl.hryniewicz.pl/rmkredyty/
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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 lipcu 2020. W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy oferty
następujących banków:
 BNP Paribas – podwyżka marż


Millennium – podwyżka marż



PeKaO – podwyżka marż (nowa oferta, obowiązuje do 30.09.2020)



ING – obniżka marż (promocja: „Wakacyjna wyprzedaż”, obowiązuje do 16.08.2020)



mBank – obniżka marż (promocja „Nie odkładaj marzeń”, obowiązuje do 06.08.2020)

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%)
ALIOR BANK
MOCNE STRONY
LTV90%
brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej
dość szybki proces kredytowy (około 3-4 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

KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

90%

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL

Tak, po koszcie kredytu mieszanego

przy kredycie mieszanym zwykle do 80% LTV

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego podnosi marżę o 0,2%
(liczone od ceny transakcyjnej, przez cały okres kredytowania)
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 przypadku kredytów walutowych liczone od 70%
LTV
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

1,00% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie
2,00% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie

-

UNWW

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

DODATKOWE INFORMACJE
Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o
wycenę wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań
250 zł) lub operat dostarczony przez klienta. Płatne
przed uruchomieniem.
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CROSS-SELL

Wymagany ROR z zasileniem 1 500 zł miesięcznie i minimum 3
transakcje płatnicze

-

MARŻA

od 2,29% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie
od 3,10% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie

Dla kwot powyżej 1 mln marża ustalana jest
indywidualnie.

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.

-

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

OFERTA BANKU

MAX LTV.

90%

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
DODATKOWE INFORMACJE
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.
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ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL
UNWW

Nie udziela

-

Finansuje bank

Wymagane w przypadku skorzystania z oferty
promocyjnej. Obowiązkowe przez 5 pierwszych lat
kredytowania.
Kredyt powyżej 30 lat można zaciągnąć tylko dla LTV
≤ 85%

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

Koszt 0,0450% aktualnego salda kredytu miesięcznie,

OKRES
KREDYTOWANIA

Max. 35 lat, do 67 roku życia (w chwili spłaty ostatniej raty)

PROWIZJA

CROSS-SELL

Warunki promocyjne:
- 0,00% dla klientów banku z segmentu Intensive lub Active
- 0,00% dla pozostałych klientów
Wymagany ROR z wpływem wynagrodzenia (lub dwukrotności
raty w przypadku klientów uzyskujących dochód z działalności
gospodarczej) oraz ubezpieczenie na życie z oferty banku

Warunki promocyjne (powyżej 80% LTV):
2,30% dla klientów banku z segmentu Intensive
2,50% dla klientów banku z segmentu Active
2,90% dla klientów pozostałych klientów
MARŻA
Warunki promocyjne (poniżej 80% LTV):
1,90% dla klientów banku z segmentu Intensive
2,00% dla klientów banku z segmentu Active
2,50% dla klientów pozostałych klientów

Posiadanie produktów dodatkowych wymagane jest
przez 5 lat
Segment Intensive:
- posiadają ROR mKonto Intensive,
- zapewniają wpływy min 7tys co najmniej w 3 z 6
pełnych m-cy poprzedzających złożenie wniosku)
- 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 (co najmniej w 3 z 6
pełnych m-cy poprzedzających złożenie wniosku)
- posiadają od min 3 m-cy: kredyt odnawialny lub
kartę kredytową na minimalną kwotę 1tys zł lub
posiadają depozyty z minimalnym saldem 25tys,
- wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą
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Uwaga:
Uzyskanie marż promocyjnych jest możliwe również
po uruchomieniu kredytu. Warunkiem wnioskowania
o obniżkę jest konieczność spełnienia (w ciągu 6
miesięcy od uruchomienia) wyżej wymienionych
kryteriów.
WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

Częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita spłata 2%
przez pierwsze 3 lata, następnie bez opłat

-

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

KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

90% dla Klienta wewnętrznego
80% dla Klienta zewnętrznego

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
DODATKOWE INFORMACJE
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

23 | S t r o n a

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL
UNWW
UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE
OKRES
KREDYTOWANIA

Max. 30% kwoty celu podstawowego kredytu do 90% wartości
określonej przez bank
Finansuje bank
Wymagane, jeżeli klient w okresie spłaty przekroczy 70 rok życia
Max. 30 lat, brak limitu wiekowego
Klient zewnętrzny: 3,00%

PROWIZJA

CROSS-SELL

Klient wewnętrzny:
- LTV >80%: 2,00%
- LTV <=80%: 2,00% (bez konta) lub1,00% (z kontem i wpływami)
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.)
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

MARŻA
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
WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

Wcześniejsza spłata do 50% kapitału jednorazowo bez opłat w ciągu
pierwszych 3 lat, później bez opłat

Jeżeli okres spłaty przekroczy 70 r.ż. bank wymaga
ubezpieczenia na życie w dowolnym TU
Klient wewnętrzny to Klient posiadający od co
najmniej 3 m-cy konto osobiste (w PLN lub walucie
obcej) w Santander Bank Polska, pod warunkiem, że
w każdym z 3 ostatnich m-cy przed złożeniem wniosku
o określenie wstępnych warunków kredytu na to
konto była dokonana co najmniej jedna wpłata
(gotówkowa lub przelew).
Jeśli klient zadeklaruje w umowie wpływ
wynagrodzenia a nie spełni tego warunku marża
wzrasta o 0,5p.p.

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.

Przekroczenie 50% lub druga nadpłata w okresie3 lat
powoduje, że bank pobiera opłatę 1% z tytułu
nadpłaty
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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
KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

90%

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
DODATKOWE INFORMACJE
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

-
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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

2,70% – w wariancie z kontem, kartą debetowa, wpływem
wynagrodzenia
2,90% – w wariancie z kontem i kartą debetową.

Marża standardowa dla LTV 90% = 3,20%

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
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)
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KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

80%

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL

Do 25% „na cel dowolny”, oczywiście po cenie kredytu na zakup,
max do 80% LTV

-

UNWW

Nie występuje

-

Nie jest wymagane

-

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

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE
OKRES
KREDYTOWANIA

DODATKOWE INFORMACJE
Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę
sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań to 400 zł,
płatne przy podpisaniu umowy kredytowej

Warunki standardowe:
- od 2,68% (dla kredytu powyżej 200k zł, LTV 80%, brak produktów
dodatkowych)
MARŻA

Warunki promocyjne:
- 1,10% w pierwszym roku, następnie 2,37% (promocja: "Pakiet
Własny Kąt hipoteczny")

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

0,00%

-
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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
KRYTERIA

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)

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

Oferta promocyjna:
0,00% - w wariancie „Łatwy start”
1,89% - w wariancie „Lekka rata”

Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość
marży.
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CROSS-SELL

MARŻA
WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

Oferta promocyjna:
Konto z zasileniem 2000 zł/mies. (nie musi być wynagrodzenie) oraz Brak realizacji tego warunku, skutkuje wzrostem marży
ubezpieczenie na życie z oferty banku (wymagane przez min 3
o 0,4 p.p.
lata)
Oferta promocyjna:
2,10% - w wariancie „Łatwy start”
Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość
1,89% - w wariancie „Lekka rata”
prowizji
0,00%

-

BNP Paribas
MOCNE STRONY
atrakcyjne warunki cenowe

SŁABE STRONY
rozbudowany cross-sell
ograniczenia w ilości udzielanych kredytów
opłata za wcześniejszą spłatę (w wariancie bez prowizji)
bardzo wydłużony proces kredytowy (nawet do 8 tygodni)

KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

80%

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL
UNWW

Maksymalnie do 15% celu mieszkaniowego, po cenie kredytu
mieszkaniowego.
Nie występuje

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

Koszt 0,040% lub 0,0725% aktualnego salda kredytu miesięcznie

DODATKOWE INFORMACJE
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.
W zależności od wybranego wariantu obniża marże o
0,40 p.p. lub 0,60 p.p. W przypadku zakupu,
wymagane przez:
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- 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%

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

2,10% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości i
ubezpieczeniem na życie
1,90% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości i
ubezpieczeniem na życie i od utraty pracy

Marża standardowa 2,90%

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%)
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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)

KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

85%

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
DODATKOWE INFORMACJE
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)

-
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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

OKRES
KREDYTOWANIA

Max. 30 lat, do 70 roku życia

PROWIZJA

CROSS-SELL

Minimalna wymagana suma ubezpieczenia to 25%
kwoty kredytu.
Uwaga: Możliwe jest dostarczenie polisy
ubezpieczeniowej z dowolnego (akceptowanego
przez bank towarzystwa ubezpieczeniowego).
-

1,99% - dla oferty „Mieszkam spokojnie” (bez ubezpieczenia CPI)
Prowizja płatna gotówką (można kredytować, jeśli
1,25% - dla oferty „Mieszkam spokojnie” (z ubezpieczeniem CPI,)
pozwala na to LTV).
0,00% - dla oferty „Mieszkam spokojnie” (z ubezpieczeniem CPI, dla
Kosztu ubezpieczenia CPI wynosi 2,00% kwoty kredytu.
LTV poniżej 80% i marży 2,29%)
ROR wraz z kartą debetową i wpływem wynagrodzenia + karta
kredytowa i ubezpieczenie nieruchomości w banku
Promocyjna – „Mieszkam spokojnie”, LTV powyżej 80,00%, kwota
kredytu powyżej 200k:
- 2,50% dla kredytów bez CPI
- 2,35% dla kredytów z CPI

MARŻA

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

-

Promocyjna – „Dni otwarte”, LTV poniżej 80,00%, kwota kredytu
powyżej 200k
- 2,14% dla kredytów bez CPI
- 1,99% dla kredytów z CPI
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.

Produkty dodatkowe wymagane przez cały okres
kredytowania

W przypadku kredytów do 80,00% LTV, w wariancie z
CPI i prowizją 0,00% marża wynosi: 2,29%

-
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NAJLEPSZYNA 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)

mBank – około 10-15 dni roboczych,
PKO BP – około 15 dni roboczych,
Millennium – około 15-20 dni roboczych,
ALIOR – około 21 dni roboczych
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BANK DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W „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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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 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 – mimo ostatnich podwyżek marż, ofertę nadal można ocenić jako atrakcyjną (po uproduktowieniu), niestety
przełożyło się to na zdecydowane wydłużenie procesu kredytowego – aktualnie może on wynosić nawet do 40 dni roboczych.
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.
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Millennium – to drugi bank, który twierdzi, że jest otwarty na nowe wnioski i nowych klientów. Warto pamiętać jednak o
wprowadzonych w czasach pandemii ograniczeniach, 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 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) oraz ograniczenia w możliwości udzielenia kredytu, w
zależności od ilości nieruchomości posiadanych dotychczas przez klienta. Dodatkowo, w lipcu wprowadzono podwyżkę marż
o 0,2 p.p. (dla kredytów z LTV powyżej 80,00%).



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. Z końcem czerwca zaczęły jednak napływać do nas pozytywne informacje o zmianach w polityce kredytowej
banku. Złagodzono między innymi restrykcje odnośnie akceptacji dochodu z działalności gospodarczej dla określonych PKD
(np.: IT, zawody prawnicze, lekarze, farmaceuci) oraz ponownie wprowadzono ofertę promocyjną obniżającą marże
kredytowe.



PKO BP – w początkowej fazie kryzysu, bank (podobnie jak ING) wprowadził liczne zmiany prowadzące do zmniejszenia
atrakcyjności swojej oferty a w konsekwencji do mocnego ograniczenia akcji kredytowej. Zmiany wprowadzone przez bank
to między innymi: 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.), oraz podniesienie marże kredytowych (o 0,30
p.p.). W ostatnim czasie otrzymaliśmy jednak pozytywną informację mówiącą o tym, że od 6 lipca 2020 bank łagodzi podejście
w zakresie oceny zdolności kredytowej.
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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.



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:


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: 3,29% (na dzień
08.07.2020, 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 08.07.2020 stopa wynosi: 0,61%
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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ING
KRYTERIA

OKRES
BOWIĄZYWANIA

OPROCENTOWANIE
W OKRESIE STAŁEJ
STOPY

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

5 lat

Po tym czasie bank może zaproponować nową
stałą stopę procentową, na kolejne 5 lat lub
przechodzimy na oprocentowanie zmienne.

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 2,93% (aktualne na dzień
08.07.2020, 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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Santander
KRYTERIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

OKRES
BOWIĄZYWANIA

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 06.07.2020):


3,23% dla kredytów bez produktów dodatkowych



3,13% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami



3,03% 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

