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1. WPROWADZENIE – SIERPIEŃ 2020 
 

Witam Cię serdecznie! 

Właściciele mieszkań oraz inwestorzy w nieruchomości jak co roku rozpoczęli sezon najmu. Wielu 

ekspertów wskazywało, że tegoroczny sierpień i wrzesień może wyglądać inaczej niż zwykle 

w wyniku zmian trendów w najmie spowodowanych pandemią koronawirusa. Już niedługo sami 

będziemy mogli przekonać się o tym, jakie są fakty. Wszystkim nam życzę powodzenia i trzymam 

kciuki za pomyślne zakończenie sezonu! 

 

Nasz kurs online zatytułowany „Jak kupić mieszkanie na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy 

złotych” jest już gotowy. Jeżeli jesteś zainteresowany, koniecznie odwiedź naszą stronę internetową i zapisz 

się na listę, a my poinformujemy Cię, kiedy sprzedaż ruszy. LINK DO STRONY. Szkolenie przeznaczone jest 

dla osób, które pragną sprawnie zakupić mieszkanie na własny użytek posiłkując się kredytem 

hipotecznym i wystrzec się przy tym błędów oraz niepotrzebnego stresu.  

 

W tym numerze raportu prezentujemy dwa obszerne artykuły. Jeden z nich autorstwa Moniki Balińskiej, 

lidera częstochowskiego oddziału Mieszkanicznika dotyczy testamentów i dziedziczenia nieruchomości. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zapisać nieruchomość w spadku, ten tekst jest dla Ciebie. Kolejny artykuł - tym razem Mateusza 

Brejty, znanego inwestora z Krakowa - poruszy zagadnienie kontroli wynajmowanych mieszkań. Dlaczego warto to robić i czego 

możemy dzięki temu uniknąć? Więcej szczegółów na stronie 11. 

 

Oczywiście przygotowaliśmy również porównanie aktualnych ofert bankowych (str. 17) oraz nasze subiektywne spojrzenie na obecną 

sytuację w bankach. Z uwagi na duże zainteresowanie do artykułu na stałe wprowadziliśmy oferty z oprocentowaniem stałym. 

 
 Zapraszam do lektury! 

https://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
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2. KREDYTY HIPOTECZNE i RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD  

 Mieszkaniówka wyszła nad kreskę. Najlepszy czerwiec od dekady. Za sektorem budownictwa mieszkaniowego najlepszy czerwiec od 

dekady pod względem liczby oddanych do użytku mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę – wynika z danych Głównego Urzędu 

Statystycznego. Deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali w czerwcu 26 822 lokale mieszkalne – o 4,2 proc. więcej niż w maju 

i jednocześnie o 19,2 proc. więcej względem czerwca 2019 r.1 
 

 UOKiK: kredytobiorcy odzyskają co najmniej 1,5 mld zł w ramach tzw. małego TSUE. 14 największych banków zwraca klientom pobrane 

części opłat w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, stosując metodę liniową postulowaną przez Prezesa UOKiK. Szacowana wartość 

zwrotu, którą otrzymają kredytobiorcy w ramach tzw. małego TSUE, wyniesie co najmniej 1,5 mld zł - poinformował UOKiK. Tzw. małe TSUE, 

czyli wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z września 2019 r., oznacza dla kredytobiorcy zwrot przez bank opłaty za kredyt 

spłacony przed terminem. Jak przypomniał UOKiK, metoda liniowa polega na tym, że bank dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni 

kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania i tę kwotę 

powinna oddać konsumentowi.2 
 GUS: Polacy wydali 126 mld zł na nieruchomości w 2019 roku. W 2019 r. Polacy kupili 481 142 nieruchomości o łącznej wartości ponad 

126 mld zł – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z 2018 r. wzrosła zarówno sprzedaż mieszkań, domów, jak 

i działek. Kupujący płacili średnio ponad 262 tys. zł.W 2019 r. Polacy kupili 481 142 nieruchomości o łącznej wartości ponad 126 mld zł – 

wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z 2018 r. wzrosła zarówno sprzedaż mieszkań, domów, jak i działek. 

Średnia wartość transakcji, w oparciu o dane z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości, wyniosła 262 644 zł i była o 2 proc. wyższa niż w 2018 

r., gdy na zakup 470 214 nieruchomości Polacy wydali 121,1 mld zł.3 
 

 Na rynku działek trwa boom. Wybuch epidemii koronawirusa i wprowadzone w jego następstwie ograniczenia w przemieszczaniu się czy 

korzystaniu z parków i lasów istotnie wpłynęły na dostrzeganie korzyści, jakie niesie za sobą posiadanie domu i choćby kawałka własnego 

trawnika. Możliwość nieskrępowanego wychodzenia na zewnątrz, zabawy z dziećmi we własnej piaskownicy czy spotykania się 

z przyjaciółmi przy grillu koło domu niemal z dnia na dzień stała się priorytetem dla poszukujących własnego lokum. Z tego względu wielu 

klientów dotychczas rozważających zakup mieszkania skierowało swoje zainteresowania w stronę ofert sprzedaży domów (i działek 

budowlanych). Potwierdzają to statystyki popytu na ten typ nieruchomości, które choć od dłuższego czasu systematycznie rosły, to w maju 

i czerwcu były wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 31,6 proc. i 21,1 proc.4 
 

 Na Zachodzie zdarza się, że to bank płaci kredytobiorcy za udzielony kredyt stosując ujemne oprocentowanie długu. W Danii jeszcze 

w 2019 roku głośna była informacja o oferowaniu kredytów z ujemnym oprocentowaniem. Była to oferta Jyske Banku, w ramach której  

można było zadłużyć się na maksymalnie 10 lat na kwotę minimum 200 tysięcy koron. Nie zmienia to faktu, że w praktyce wyglądało to 

                                                 
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Mieszkaniowka-wyszla-nad-kreske-Najlepszy-czerwiec-od-dekady-7929123.html?fbclid=IwAR1fHqDa_Tdn_Ac9FrqL-kTShHE1GZcorBGEwltfSlJQC5yhtQO-OdTuvI4 
2 https://www.forbes.pl/nieruchomosci/koronawirus-domy-i-mieszkania-jakich-ofert-szukamy/45pe3tk?fbclid=IwAR3ai_m_nyr5zvwhuR1fU8dj380EpW9yy_A7eMOOpSFlR72PudiJtLRJnxo 
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/GUS-Polacy-wydali-126-mld-zl-na-nieruchomosci-w-2019-roku-7932762.html?fbclid=IwAR1csdmxNzQ9IIEEiUrWiepVgrgXeYn5asMMAOCQDzuiD5WsL0A8tPRc7RY  
4 https://forsal.pl/nieruchomosci/mieszkania/artykuly/7787281,ceny-mieszkan-spadki-stawki-czynsz-najem-ceny-dzialek-prognozy-analitykow.html?fbclid=IwAR0Z16aC-RmbtWDm6EoIW_q-MSL4eD-

T98qrtGzXLW8FziJjzmeCZTaNh00 
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tak, że osoba z takim długiem musiała co miesiąc oddawać część pożyczonego kapitału, a potem jako bonus bank odejmował od salda 

kredytu jeszcze „parę koron” tytułem ujemnych odsetek. W efekcie dochodziło do paradoksu, w którym bank płacił kredytobiorcy za 

możliwość pożyczenia mu pieniędzy np. na remont. Mimo to bank i tak na całym interesie zarabiał – sam bank mógł bowiem pozyskiwać 

kapitał jeszcze taniej, a ponadto wciąż kredytobiorca musiał przecież ponieść koszty prowizji i ubezpieczeń związanych z zaciągnięciem 

i posiadaniem zadłużenia. W sumie więc bank powinien na całym interesie i tak zarobić. 5 
 

 Oprocentowanie depozytów będzie systematycznie maleć, ale na lokatach nie zarobimy. W rezultacie cięcia stóp procentowych mocniej 

spadły stawki kredytów niż depozytów, co uderzy w rentowność aktywów i wynik odsetkowy sektora bankowego. Natomiast klienci n ie 

powinni mieć nadziei, że w najbliższym czasie uda im się choć trochę zarobić na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła 

w tym roku stopy procentowe: w połowie marca (o 50 pkt baz.) i kwietnia (50 pkt baz.) oraz pod koniec maja (40 pkt baz.). Obecn ie stawka 

referencyjna wynosi zaledwie 0,1 proc. Oprocentowanie lokat jest co najwyżej symboliczne i nic nie wskazuje, by to się miało w najbliższym 

czasie zmienić. Jak zauważa "Rzeczpospolita", średnie oprocentowanie nowych umów złotowych, a zatem także stanów depozytów, 

spada systematycznie od kilku lat dzięki rosnącej płynności. Pandemia i cięcie stóp tylko wzmocniły ten trend. 6 
  

 

 

  

                                                 
5 https://www.finanse.egospodarka.pl/165260,Ujemne-oprocentowanie-kredytow-hipotecznych-juz-sie-zdarza,1,63,1.html 
6 https://www.money.pl/banki/oprocentowanie-depozytow-bedzie-systematycznie-malec-marze-kredytow-tez-pod-presja-

6539396056279169a.html?fbclid=IwAR1uEXi4UmsZQkOYGtOxY0Qm0FpWi_KZ3_dpThpm9sG8TqyxwshfixSr5Aw 
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3. MONIKA BALIŃSKA, MIESZKANICZNIK - JAK ZAPISAĆ NIERUCHOMOŚĆ 

W SPADKU?  

 

Ambroży był aktywnym, przedsiębiorczym i odpowiedzialnym 40-latkiem, głową 4-osobowej rodziny. Prowadził prężnie 

działającą firmę w branży nieruchomości, konkretnie zajmował się tzw. flipami. Na rynku działał już od kilku lat, na stałe 

współpracował z pośrednikami, notariuszami, ekipami remontowymi, pozyskiwał kolejnych inwestorów – dzięki czemu był 

w stanie obsłużyć nawet do 20 flipów rocznie, zarządzając remontami nawet 6-7 mieszkań jednocześnie. Żona Ambrożego 

– Iwona wspierała męża w działalności, na co dzień zajmując się domem oraz dwójką ich dzieci: 9-letnim Szymonem i 6-

letnią Mają. 

 

UŁOŻONE ŻYCIE I RODZINNE MARZENIA PRZEKREŚLIŁ PIJANY KIEROWCA… 

 

Iwona – pomimo rozpaczy po stracie męża – wiedziała, że musi i że da radę poprowadzić biznes dalej i że będzie w stanie zapewnić 

sobie i dzieciom dalszy byt. Nie wiedziała jednak, że bez testamentu wszystkie mieszkania, których aktualnie byli z Ambrożym 

właścicielami nie stają się jej wyłączną własnością, a dziedziczy je wspólnie z dziećmi… ani, że na ich sprzedaż – w imieniu małoletnich 

dzieci – będzie potrzebować zgody sądu rodzinnego, na którą trzeba czekać kilka tygodni, a być może nawet miesięcy… ani, że 

pieniędzmi uzyskanymi po tak długim czasie za sprzedaż mieszkań nie będzie mogła swobodnie dysponować, tylko w części 

przypadającej na udziały dzieci zostaną one zamrożone do czasu uzyskania przez nie pełnoletności… 

 

Dodatkowe koszty utrzymania gotowych już do sprzedaży mieszkań przez czas oczekiwania na zgodę sądu na ich sprzedaż znaczenie 

obniżyły rentowność inwestycji. Pieniądze, które ze sprzedaży mieszkań przypadły Iwonie nie wystarczyły na pokrycie zobowiązań 

wobec inwestorów. Biznes, który miał uczynić przyszłość lekką stał się ciężarem nie do udźwignięcia w teraźniejszości… Ta historia to 

nie fantazja rodem z science-fiction, może stać się rzeczywistością dla każdego z nas. 
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Zablokowana sprzedaż nieruchomości ze względu na małoletnich współwłaścicieli to nie jedyna „komplikacja”, która może pojawić 

się jeśli nie uregulujemy tej kwestii odpowiednio wcześniej. Zawieranie umów najmu w imieniu małoletnich, rozliczanie podatku od 

najmu czy sprzedaży nieruchomości w imieniu małoletnich – to dodatkowe formalności. Nie wspominając o małoletnich 

udziałowcach spółek z o.o. Problematyczne może się również okazać dziedziczenie wspólnie z dorosłymi członkami rodziny, 

np. z teściami… 

 

Czy masz jeszcze jakieś wątpliwości, że powinieneś napisać testament i polecić to samo swoim bliskim? I nie odkładać tego na 

później? Jedyne pytanie jakie się nasuwa to jak się za to zabrać? Najprościej – wystarczy wziąć kartę, długopis i napisać testament 

pisemny. Bardziej formalnie – udać się do notariusza i sporządzić testament notarialny. Jeśli masz kilka nieruchomości i chciałbyś 

wskazać która z nich konkretnie do kogo ma trafić – możesz to zrobić tylko u notariusza w testamencie windykacyjnym. 

 

Na początek kilka ogólnych zasad, które obowiązują dla każdego typu testamentu. Po pierwsze każdy sam sporządza swój 

indywidualny testament. Testamenty „wspólne” nie istnieją – nawet w przypadku małżonków ze wspólnością ustawową, których cały 

majątek jest wspólny i nawet jeśli chcieliby przekazać go jednej i tej samej osobie – muszą sporządzić dwa oddzielne testamenty. 

Również współwłaściciele jednej nieruchomości nie mogą napisać wspólnego testamentu. W przeciwieństwie do ksiąg wieczystych, 

które są prowadzone oddzielnie dla każdej nieruchomości, nawet należących do jednego właściciela – testament jest jednej osoby 

i dotyczy wszystkich jej nieruchomości, ogólnie całego jej majątku. Sporządzić testament może tylko osoba, która ma pełną zdolność 

do czynności prawnych, tzn. trzeba być pełnoletnim i nie ubezwłasnowolnionym, choćby częściowo. Należy to zrobić osobiście, nie 

można np. przez pełnomocnika. Testament jest czynnością „jednostronną”, co oznacza, że przy sporządzaniu testamentu obecność 

osób, które chcemy wskazać jako spadkobierców nie jest obowiązkowa. W przypadku testamentu sporządzonego w formie aktu 

notarialnego nawet zabroniona – do gabinetu notariusza na podpisanie testamentu może wejść tylko i wyłącznie osoba, która go 

sporządza. Teoretycznie można sporządzić testament bez wiedzy i zgody osób, w nim wskazanych – chociaż, żeby testament został 

prawidłowo wykorzystany w przyszłości raczej wypadałoby bliskich poinformować o jego istnieniu. 

 

TESTAMENT PISEMNY 

 

Jak sama nazwa wskazuje trzeba go napisać – odręcznie i własnoręcznie. Metodą „tradycyjną”: przy użyciu kartki i długopisu. Aby 

był ważny testament powinien być napisany w całości, od początku do końca pismem ręcznym – niestety nie możemy wydrukować 

jego treści i tylko się pod nią podpisać – taki testament będzie nieważny. Powinien być również w całości napisany przez jedną osobę 
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– niedopuszczalna jest sytuacja, że to ktoś inny pisze treść testamentu, a właściwa osoba tylko się pod nim podpisuje – czyli wnuczek 

nie może napisać testamentu chcąc wyręczyć niedowidzącą babcię i tylko dać jej go do podpisu. W kwestii testamentów przepisy 

nie nadążają za rozwojem technologii. Jakiekolwiek formy elektroniczne: pisane w edytorze tekstu, skan testamentu napisanego 

i odpisanego odręcznie czy nawet testament pisany „odręcznie” rysikiem na tablecie – będą nieważne. 

 

Co do samej treści nie ma tu sprecyzowanych wymogów, określonych sformułowań, których należy używać. Testament napisany 

„własnymi słowami”, bez użycia prawniczego żargonu będzie ważny. Wystarczy wskazać kto ma być naszym spadkobiercą: dane 

na tyle szczegółowe, aby nie było wątpliwości kogo konkretnie mamy na myśli – zwykle wystarczy imię i nazwisko oraz stopień 

pokrewieństwa, można dodać datę urodzenia, imiona rodziców czy numer PESEL. Jeśli wskazujemy więcej niż jedną osobę 

powinniśmy napisać czy dziedziczyć mają one w częściach równych czy może inaczej. Jeśli tego nie napiszemy testament również 

będzie ważny – domyślnie przyjmuje się, że wszystkie wskazane osoby dziedziczą takie same ułamki naszego majątku. 

 

Najważniejsze: testament powinien być podpisany – czytelnie imieniem i nazwiskiem. Nie ma tu miejsca na inicjały czy parafki. Kto 

miał okazję podpisywać akty notarialne wie, że w tym przypadku obowiązują takie same zasady. Na testamencie powinien znaleźć 

się tylko i wyłącznie podpis osoby, której wolę opisuje. Podpisy świadków nie są potrzebne! Mało tego – dodatkowe podpisy 

uczyniłyby testament nieważnym! Istotnym elementem testamentu jest data. Bez niej testament nie będzie bezwzględnie nieważny, 

jednak to data decyduje, który testament należy brać pod uwagę jeśli jest ich kilka – zawsze decydujące znaczenie będzie miał ten 

najnowszy, sporządzony najpóźniej. Bez względu na formę – nawet testament pisemny z późniejszą datą będzie ważniejszy od 

notarialnego z datą wcześniejszą. 

 

Największe zalety pisemnej formy testamentu wiążą się z tym, że możemy go sporządzić w dowolnej dogodnej dla nas chwili, nic nas 

to nie kosztuje, a gdybyśmy zmienili zdanie to łatwo taki testament zniszczyć i sporządzić nowy. Z drugiej strony właśnie ta łatwość 

zniszczenia jest jego największą wadą. 

 

TESTAMENT NOTARIALNY 

 

Czyli sporządzany w formie aktu notarialnego. W tym celu należy się udać do notariusza. Procedura wygląda analogicznie jak 

w przypadku innych aktów notarialnych. My podajemy dane swoje, dane osoby czy osób, które mają po nas odziedziczyć, w jakich 

ułamkach mają dziedziczyć, a notariusz sporządza dokument o odpowiedniej treści. Następnie jak każdy inny akt testament jest 
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oficjalnie odczytywany w zamkniętym gabinecie, bez udziału jakichkolwiek osób poza notariuszem i osobą, której wola jest 

spisywana. Testament podpisywany jest przez sporządzającego oraz notariusza, a jego oryginał zostaje w kancelarii. My dostajemy 

wypis – w tylu egzemplarzach ile sobie życzymy. W późniejszym terminie również możemy dostać dowolną ilość kolejnych wypisów. 

Są one odpłatnie wydawane w kancelarii, ale tylko i wyłącznie sporządzającemu testament. Po jego śmierci również spadkobiercy 

wskazani w testamencie oraz spadkobiercy ustawowi mogą uzyskać wypisy – po okazaniu aktu zgonu osoby, która sporządziła 

testament oraz własnego dowodu osobistego. Po 10 latach (lub wcześniej przy zamknięciu kancelarii notarialnej) testament trafia 

razem z innymi aktami notarialnymi do archiwum sądowego i tam ewentualnie należy się udać po wypis. 

 

Testament notarialny to niewątpliwie najbezpieczniejsza forma testamentu. Możemy być pewni, że testament się nie zgubi ani nie 

zniszczy. Nie wiąże się też z dużymi kosztami – koszty związane ze sporządzeniem zwykłego testament nie przekroczą 100 zł, niewiele 

droższy będzie testament z wydziedziczeniem. 

 

Informację o sporządzaniu testamentu notariusz może – zgodnie z wolą sporządzającego – zamieścić w elektronicznym centralnym 

rejestrze testamentów. Jest to opcja dobrowolna i nieodpłatna. Informacja zawiera tylko dane o tym, że dana osoba sporządziła 

testament w danej kancelarii notarialnej, absolutnie nie są tam wysyłane żadne informacje o treści testamentu. Ma to jedynie ułatwić 

poszukiwanie testamentu, gdyby bliscy mieli jakieś wątpliwości. Ponadto, dopóki żyjesz kancelarie notarialne nie udzielą nawet i takiej 

informacji. 

 

TESTAMENT WINDYKACYJNY  

 

Rozwijasz swój nieruchomościowy biznes, w Twoim portfelu pojawiają się kolejne nieruchomości, chciałbyś przekazać je bliskim, ale 

żeby ograniczyć formalności czy uniknąć sporów pomiędzy nimi chciałbyś już wcześniej wskazać do kogo konkretnie ma trafić dana 

nieruchomość? Takie wskazanie umożliwia jedynie testament z zapisem windykacyjnym, w skrócie zwany testamentem 

windykacyjnym. Sporządza się go jedynie w formie aktu notarialnego. Wszystkie wymogi formalne i procedury obowiązujące przy 

testamentach notarialnych są takie same również dla testamentów z zapisem windykacyjnym. Jedyna różnica polega na tym, że 

w treści testamentu windykacyjnego wymienione są składniki majątku (opisane są konkretne nieruchomości, adresy, numery ksiąg 

wieczystych itp.), a przy nazwiskach osób, które będą dziedziczyć nie podaje się samych ułamków w jakiej części mają dziedziczyć, 

a wskazuje się którą konkretnie nieruchomość czy nieruchomości ma dana osoba dostać. 
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Testament taki jest droższy niż zwykły testament notarialny – już z wypisem jego koszt przekroczy już 200 zł. Bądź świadomy faktu, że 

nawet mając testament, również notarialny, a nawet windykacyjny – spadkobierca nie stanie się właścicielem majątku 

„automatycznie” po śmierci spadkodawcy. Postępowanie spadkowe będzie niezbędne – czy to sprawa w sądzie czy wizyta 

u notariusza celem sporządzenia Aktu Poświadczenia Dziedziczenia. 

 

Na koniec pamiętaj: testament to nie cyrograf! Zawsze możesz się rozmyślić, zmienić zdanie, testament zmienić albo odwołać. 

Testament to też nie darowizna – w momencie spisania nie daje spadkobiercom żadnych praw czy roszczeń do Twojego majątku. 

Dopóki żyjesz to Ty o wszystkim decydujesz. Dlatego sporządzając testament niczego nie tracisz ani niczego nie ryzykujesz, możesz 

tylko w przyszłości ułatwić niektóre kwestie swoim bliskim, nie warto z tym zwlekać! 

 

 

PS. AUTORKA ARTYKUŁU TO LIDER ODDZIAŁU MIESZKANICZNIKA 

W CZĘSTOCHOWIE. JEŻELI MASZ PYTANIA DO MONIKI, ZACHĘCAMY 

DO KONTAKTU ORAZ DO WIZYTY NA SPOTKANIU STOWARZYSZENIA!  

czestochowa@mieszkanik.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:czestochowa@mieszkanik.org.pl
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4. MATEUSZ BREJTA – DLACZEGO WARTO KONTROLOWAĆ 

WYNAJMOWANE MIESZKANIE? 

 

Po wynajęciu wszystkich pokoi w mieszkaniu i wydaniu klucza lokatorom wielu właścicieli unika wizyt w lokalu. 

W rozmowach jakie przeprowadzam z właścicielami, często słyszę, że nie mają oni czasu na odwiedzanie mieszkania lub 

po prostu nie chcą fo odwiedzać z obawy, że zakłócą spokój i prywatność lokatorów.  

 

W oparciu o własne doświadczenia uważam, że regularne wizyty są w mieszkaniu bardzo potrzebne, a odpowiednio zaplanowane 

i przeprowadzone nie tylko nie przeszkodzą lokatorom, lecz także mogą pozytywnie wpłynąć na komfort wynajmowania i jakość 

oferowanej przez nas obsługi. W poniższym tekście przedstawię sposób, w jaki ten proces zorganizowałem w mieszkaniach, które są 

pod moją opieką, po co i jak często odwiedzamy lokale oraz co zyskujemy dzięki takim wizytom. 

 

Wizyty w mieszkaniach traktuję jako stały element zarządzania i opieki nad lokalem. Tego, że mieszkanie jest przez nas odwiedzane, 

nigdy nie ukrywam przed lokatorami – mówię o tym wprost już podczas prezentacji pokoju do wynajmu. Zasadę tę podkreślam 

również w rozmowach z właścicielami. Większość z nich jest zadowolona, że wiemy, co się dzieje w mieszkaniu w trakcie całego 

najmu. Bardzo ważne jest jednak każdorazowe informowanie lokatorów przed wizytą (nie wystarczy o tym powiedzieć tylko raz, 

podczas podpisywania umowy i przekazania kluczy). Jako formę informowania o tym najemców wybrałem e-mail, który wysyłam na 

dzień przed planowaną wizytą. Zawsze podaję orientacyjne godziny, w jakich zamierzam się pojawić. Nigdy nie odwiedzam mieszkań 

rano ani późnym wieczorem – zależy mi na komforcie lokatorów, którzy w tych godzinach często korzystają z łazienki, gotują czy 

szykują się do pracy. Pojawienie się wtedy w mieszkaniu dodatkowej osoby mogłoby powodować niepotrzebny tłok i zamieszanie. 

Jeśli mamy pod opieką większą liczbę mieszkań, może się zdarzyć, że nie będziemy osobiście wizytować mieszkań, lecz będzie to 

obowiązek jednego z naszych pracowników. Bardzo ważne jest wtedy, aby w wiadomości zapowiadającej wizytę została podana 

informacja, kto zjawi się na miejscu. Lokatorzy są proszeni o niewpuszczanie osób obcych do mieszkania, więc jeżeli będą spodziewać 

się nas osobiście, a w lokalu zjawi się ktoś inny, to mogą tej osoby zwyczajnie nie wpuścić. Co więcej, jeżeli zlecam wizytę w mieszkaniu, 
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to oprócz listy rzeczy do sprawdzenia taka osoba dostaje ode mnie również bardzo szczegółowe zasady zachowania się 

w mieszkaniu. Główne z nich to: 

 

 Dzwonienie lub pukanie do drzwi wejściowych. Podczas wizyty zawsze mam ze sobą klucze do mieszkania; jeżeli jest taka potrzeba, 

to udostępniam je również pracownikowi. Mimo to przed wejściem do mieszkania zawsze dzwonię lub pukam i odczekuję chwilę. 

Dopiero jeżeli żaden z lokatorów nie otwiera, korzystam ze swojego zestawu kluczy. 

 

 Niewchodzenie do pokoi. Podczas regularnych wizyt w mieszkaniu odwiedzamy jedynie części wspólne mieszkania. Nawet jeżeli 

drzwi do pokoi są szeroko otwarte, to do nich nie wchodzimy. 

 

Przestrzeganie tych dwóch podstawowych zasad jest dowodem na to, że rzeczywiście dbamy o komfort lokatorów i szanujemy ich 

prywatność. Najemcy mogą się przygotować na nasze przyjście. Niektórzy specjalnie zostają w mieszkaniu lub proszą o przyjście 

o konkretnej porze, aby móc z nami przy okazji porozmawiać. Zdarza się jednak, że nikogo z lokatorów nie ma na miejscu, ale 

zostawiają dla nas w mieszkaniu wiadomości. Jest to najczęściej kartka z prośbą o sprawdzenie np. ustawień routera lub złożona 

w jednym miejscu poczta do zabrania. 

 

Twoi najemcy muszą wiedzieć, że takie wizyty nie są bezcelowe, a mają określone założenia. Tak naprawdę przychodzimy do 

mieszkania regularnie, w celu wykonania określonych czynności: 

 

 Odbiór poczty. Właściciele mieszkań w większości przekierowują pocztę na swoje miejsce zamieszkania. Ja także podaję adres 

biura jako adres korespondencyjny. Mimo to zdarza się, że poczta trafi do skrzynki pocztowej danego mieszkania. Do skrzynki na 

listy trafiają również często naliczenia czynszowe z administracji lub inne ważne komunikaty wysłane przez spółdzielnie czy 

wspólnotę. Stąd jest ważne, aby pocztę odbierać regularnie. Dodatkowo zawsze indywidualnie ustalam z właścicielem, co robić 

z poszczególnymi listami, których jest adresatem, a które trafiły do nas. 

 

 Sprawdzenie i spisanie stanów liczników mediów. Jest to jeden z ważniejszych, o ile nie najważniejszy punkt podczas wizyty 

w mieszkaniu. W lokalach, nad którymi sprawuję opiekę, mam ustaloną z lokatorami stałą zryczałtowaną opłatę za media. Opłata 

ta została oszacowana na podstawie moich doświadczeń związanych z wysokościami rachunków za media w ubiegłych latach. 
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Mimo to, iż dzięki stałej opłacie nie muszę co miesiąc rozliczać rachunków każdego najemcy, to spisywanie stanów liczników bardzo 

pomaga w bieżącej kontroli zużycia mediów i jeżeli jest taka potrzeba, daje możliwość, by szybko zareagować. Zwiększone zużycie 

mediów może być spowodowane różnymi czynnikami: wzrost poboru prądu może być skutkiem podpięcia przez lokatorów do 

gniazdek farelek, a bardzo duże zużycie zimnej wody np. cieknącą spłuczką w toalecie. Dzięki bieżącej ewidencji szybciej możemy 

wyłapać nadmierne zużycie i podjąć działania zmierzające do usunięcia awarii, czy rozwiązania problemów lokatorskich. 

 

Moja dodatkowa rada: liczniki należy spisywać w równych odstępach czasu. Nie ma wtedy konieczności przeliczania zużycia mediów 

na dni lecz od razu widzimy, czy dzisiejszy odczyt jest zbliżony do poprzedniego. Warto również pamiętać, że wielu dostawców prądu 

i gazu wprowadziło możliwość podawania co miesiąc odczytu danych liczników, dzięki czemu otrzymujemy zawsze fakturę za 

rzeczywiste zużycie, nie zaś prognozę. Warto zapytać o to swojego dostawcę, zwłaszcza gdy ogrzewamy wybrane mieszkania 

prądem lub gazem, ponieważ wtedy wysokość rachunków potrafi rzeczywiście bardzo zaskoczyć. 

 

 Kontrola stanu technicznego. Będąc w mieszkaniu, warto zwrócić od razu uwagę na jego stan techniczny. Niejednokrotnie zdarza 

się, że w lokalu wystąpiła jakaś awaria, której lokatorzy nie zgłaszają. Z tego względu staram się sprawdzić takie elementy jak syfony, 

wężyki doprowadzające wodę do umywalki czy spłuczka. Są to drobiazgi, które bardzo łatwo skontrolować, a ich awaria, 

np. pęknięcie wężyka o, może spowodować znaczne szkody. 

 

 Rozmowa z lokatorami. Podczas wizyt w mieszkaniu bardzo często spotykamy najemców, którzy zajmują u nas pokoje. To naturalne, 

że nawiązujemy z nimi rozmowę. Warto zapytać wtedy, czy w mieszkaniu jest wszystko w porządku, czy nic złego się nie dzieje. 

Rozmowę trzeba jednak umiejętnie poprowadzić, aby nie przekształciła się w listę życzeń lokatorów, które mamy spełnić. Od kiedy 

opiekuję się wieloma mieszkaniami, wprowadziłem zasadę, że jeżeli lokatorzy zgłaszają mi podczas wizyty jakiś problem, którego nie 

jestem w stanie rozwiązać, będąc na miejscu, proszę ich o wysłanie wiadomości mailowej. Przechodząc z mieszkania do mieszkania, 

możemy po prostu zapomnieć o którymś zgłoszeniu, a przecież nie chcemy, aby lokatorzy pomyśleli, że ignorujemy ich prośby. Jeżeli 

jednak lokatorzy mówią mi o awarii, która jest związana z bieżącą eksploatacją i powinna być naprawiona przez nich, mimo 

wszystko staram się ich poinstruować, jak powinni postąpić w danej sytuacji. Często są to wydawałoby się dość prozaiczne 

problemy, ale jednak młodym ludziom sprawiające trudność – przykładem jest wymiana żarówki w lodówce. Po pokazaniu, w jaki 

sposób należy zdjąć osłonkę żarówki, lokatorzy wymienią ją samodzielnie. 
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 Sprawdzenie stanu czystości części wspólnych w mieszkaniu.  Nie ukrywam, że będąc w mieszkaniu, zwracam uwagę nie tylko na 

stan techniczny, ale również na ogólnie panujący porządek. Zależy mi, aby mieszkania były zadbane przez cały okres trwania 

umowy, proszę więc lokatorów, aby dzielili się obowiązkami i utrzymywali porządek w częściach wspólnych przez cały rok. Podczas 

wizyty zignoruję oczywiście drobnostki typu nieporządek po porannej krzątaninie w kuchni. Jednak na zalegające wielkie worki ze 

śmieciami lub brudną kabinę prysznicową reaguję zdecydowanie i upominam lokatorów. Bardzo często zdarza się wtedy, że 

najemcy zaczynają ze mną rozmawiać: mówią, że starają się dbać o mieszkanie, ale nie radzą sobie z jednym współlokatorem, 

który ignoruje swój dyżur w grafiku sprzątania. Dostajesz wtedy prosty sygnał, na który powinieneś zareagować – pomóż lokatorom 

rozwiązać problem. Bez wizyty w mieszkaniu mógłbyś o tym problemie w ogóle się nie dowiedzieć. 

 

 W sprawdzeniu czystości należy również zwrócić na ogólny ład i porządek związany z rzeczami lokatorów. Czy najemcy mieszczą 

się ze swoimi rzeczami w przygotowanych przez nas szafkach kuchennych czy na półkach w łazience? Może zdarzyć się, że 

dostosowując mieszkanie do wynajmu na pokoje, niestety nie przewidzieliśmy dostatecznej przestrzeni do przechowywania. Warto 

wtedy rozważyć dołożenie prostego regału czy nawet zakup plastikowych koszyków, które ułatwią lokatorom ułożenie swoich 

rzeczy. 

 

 Części wspólne w budynku. Jeżeli nasze mieszkanie znajduje się w bloku, którym opiekuje się profesjonalny zarządca lub 

administracja, to mamy bardzo duże szanse na to, że części wspólne w budynku będą zadbane. Jednak jeżeli nasze mieszkanie 

znajduje się w małym bloku lub kamienicy, może się zdarzyć, że w ogólnodostępnych częściach nieruchomości występuje problem, 

którym nikt się nie zajmuje. Zdarzyło mi się już interweniować w przypadku popsutego zamka do drzwi głównych czy problemu 

z wywozem śmieci. Należy pamiętać, że nawet jeżeli tego typu zgłoszenia nie należą do naszych obowiązków, to warto się nimi 

zająć w trosce o komfort naszych lokatorów. 

 

 Przegląd ogłoszeń wywieszonych przez administrację. Zarządcy budynku wywieszają na drzwiach wejściowych lub tablicach 

informacyjnych w budynku ważne ogłoszenia – dotyczące okresowych przeglądów, przerw w dostawie mediów czy informacji 

o wywozie odpadów wielkogabarytowych. Zawsze proszę, aby lokatorzy wysyłali mi zdjęcia takich komunikatów. Jednak kiedy 

jesteśmy samodzielnie w mieszkaniu to również zwracamy na nie szczególną uwagę aby móc na nie odpowiednio zareagować 

i np. dopilnować wpuszczenia do lokalu kominiarza, który musi dokonać dorocznego przeglądu. 

  



 

15 | S t r o n a    

 

Powyżej opisałem czynności, które wykonuję podczas regularnych wizyt w mieszkaniu. Oczywiście zdarza się, że w mieszkaniu 

bywamy również w innych przypadkach, związanych np. z naprawami czy innymi sprawami lokatorskimi. Wtedy również, o ile mamy 

taką możliwość, warto zwrócić uwagę na punkty wymienione wyżej. Pamiętajmy jednak, że jeżeli mieszkanie odwiedzi np. nasz 

technik, to owszem – zapewne odbierze naszą pocztę, zrobi zdjęcia poszczególnych liczników mediów czy sprawdzi stan techniczny. 

Ale czy zwróci przy tym uwagę na porządek lub porozmawia z lokatorami? Jeżeli nie jesteśmy tego pewni, na wizycie kontrolnej 

w mieszkaniu zjawcie się osobiście. 

 

Dodatkowo warto również przemyśleć i zaplanować częstotliwość naszych wizyt. Osobiście, ze względu na konieczność odbioru 

poczty i kontrolę stanu liczników, założyłem, że mieszkania powinny być odwiedzane raz w miesiącu. Uważam, że jest to częstotliwość, 

która nie utrudni życia lokatorom, a nam pozwoli w miarę szybko wyłapać ewentualne problemy, które pojawią się w mieszkaniu. 

Szybciej zareagujemy np. na nieporządek, zanim dojdzie do zapuszczenia mieszkania. Niektórzy inwestorzy zakładają, że takie wizyty 

powinny odbywać się raz na kwartał. Jak widać, to bardzo indywidualna kwestia. O regularności wizyt wspomniałem w punkcie 

dotyczącym spisywania liczników, a tym samym kontroli zużycia mediów. Zauważyłem również, że jeżeli w mieszkaniu bywamy 

rzeczywiście w równych odstępach czasu, to nasze wizyty stają się dla lokatorów rutyną. Widzą, że dbamy o mieszkanie i interesujemy 

się jego stanem, więc traktują to jako fajny element naszej obsługi, nie zaś uprzykrzanie im życia. 

 

Podsumowując, chciałbym pokazać, co zyskamy, jeżeli rzetelnie i sumiennie podejdziemy do naszych wizyt w mieszkaniach. 

 

 Wiedza o tym, co tak naprawdę dzieje się w mieszkaniu. Lokatorzy zazwyczaj zgłaszają ewentualne problemy, lecz może się zdarzyć, 

że nie zwrócą na coś uwagi lub zignorują drobną awarię. Podczas wizyty możesz takie rzeczy wyłapać i zainterweniować. 

 

 Lepszy kontakt z lokatorami. Rozmawiając z lokatorami podczas wizyty, poznasz ich potrzeby. Bardzo często zdarza mi się, że 

w rozmowie okazuje się, iż ktoś zmienił pracę czy uczelnię i dojazd z obecnego mieszkania zajmuje mu bardzo dużo czasu. 

Wspominam wtedy o innych swoich mieszkaniach, które mogą spełnić oczekiwania najemcy. Gdy rozpoczyna się sezon najmu, 

lokatorzy przenoszą się na jedną z moich lokalizacji, zamiast szukać nowego mieszkania u kogoś innego. 

 

 Mieszkanie przygotowane do najmu w sezonie. Zawsze powtarzam, że „jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. Nawet jeżeli pomimo 

starannej weryfikacji najemców trafią się nam lokatorzy, którzy nie są nauczeni regularnego dbania o porządek, to nasze wizyty 
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przypominają o tym obowiązku i go uczą. Dzięki sumiennemu dbaniu o części wspólne przez cały okres trwania umowy, w czasie 

letnim, czyli sezonie najmu, mieszkanie jest gotowe do zaprezentowania. Nie musimy zarządzać generalnych porządków, dostawiać 

dodatkowych regałów, aby pochować rzeczy lokatorów, i martwić się reakcją osób oglądających. Mamy za to gotowe, czyste 

i uporządkowane mieszkanie, do którego można zapraszać osoby na prezentację pokoi. Pamiętajcie, że osoby odwiedzające 

mieszkanie kupują oczami – pokoje w zadbanym mieszkaniu wynajmiecie dużo szybciej niż te, w których panuje chaos. 

 

 Kontrola nad zużyciem mediów. Spisując regularnie stany poszczególnych liczników, bardzo szybko wyłapiesz odchylenia od 

standardowego zużycia wody, prądu czy gazu. Nawet jeżeli lokatorzy opłacają media według zużycia, czyli faktur, warto prowadzić 

arkusz z odczytami. Wielu dostawców wystawia rachunki w oparciu o prognozy i raz na pół roku czy rok robi kontrolę zużycia 

i wystawia fakturę rozliczeniową. Twoi najemcy to często młode osoby, które do tej pory nie opłacały samodzielnie rachunków 

i w efekcie mogą być niemile zaskoczone koniecznością dużej dopłaty. Jeżeli będziesz kontrolował stany liczników na bieżąco, 

wcześniej zwrócisz im uwagę i ostrzeżesz, że ostatnia faktura może przyjść bardzo wysoka. Zapewne przemyślą to i postarają się 

podejść do zużycia mediów z większą rozwagą. 

 

 

Comiesięczne wizyty w nieruchomościach to moim zdaniem jeden z bardzo ważnych elementów sprawnego zarządzania 

mieszkaniami na wynajem. 

 

 

 

PS. JEŻELI INTERESUJESZ SIĘ PODNAJMEM I NIERUCHOMOŚCIAMI, 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BLOG MATEUSZA!  

http://podnajem.mateuszbrejta.pl  

 

 

 

 

https://podnajem.mateuszbrejta.pl/
https://podnajem.mateuszbrejta.pl/
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5. 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 sierpniu 2020. W stosunku do naszego ostatniego raportu, zmianom uległy 

oferty następujących banków: 

 Alior Bank – podwyżka marż 

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

 mBank – podwyżka marż (promocja „Twój wymarzony dom”, obowiązuje do 28.08.2020) 

 PeKaO – podwyżka marż (promocja: „Prosta oferta z kredytem mieszkaniowym”, obowiązuje do 30.09.2020) 

 Santander – podwyżka marż 

Szczegóły ofert, w zestawieniach poniżej.   

KRYTERIA WYBORU BANKU: 

 LTV min. 80%, najlepiej 90% i to w LTV, 

 okres kredytowania do 35 lat (najlepiej), 

 jeżeli to możliwe, brak prowizji lub możliwość jej 

skredytowania, 

 

 jeśli to możliwe, brak cross-sell’u - dodatkowych 

rozwiązań finansowych (ubezpieczeń, programów 

regularnego oszczędzania oraz innych inwestorowi 

niepotrzebnych bzdur), 

 dopiero na samym końcu, ale również ważna - najniższa 

marża kredytowa. 

OFERTY DOBRANE SĄ POD NASĘTPUJĄCYM KĄTEM: 

 Inwestorów kupujących na wynajem 

 Inwestorów kupujących na FLIPA 

 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   SŁABE STRONY 

LTV90%   bardzo wolny proces kredytowy (około 5-7 tygodni) 

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

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

okres kredytowania 
   wysokie koszty wejścia  

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o 

wycenę wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań 

250 zł) lub operat dostarczony przez klienta. Płatne 

przed uruchomieniem. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Tak, po koszcie kredytu mieszanego przy kredycie mieszanym zwykle do 80% LTV 

UNWW 
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego podnosi marżę o 0,2% 

(liczone od ceny transakcyjnej, przez cały okres kredytowania) 

w przypadku kredytów walutowych liczone od 70% 

LTV 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

W większości przypadków klient otrzymuje „promocję 

Megahipoteka z Ubezpieczeniem na życie TU Europa”. Koszt tego 

ubezpieczenia to 5 (słownie pięć (sic!) % od kwoty kredytu (a 

realnie sporo powyżej 5%, ponieważ płacisz ubezpieczenie od 

ubezpieczenia 

W sytuacji, gdy o kredyt ubiega się tylko jeden 

kredytobiorca, gdy występuje duża dysproporcja 

dochodów kredytobiorców lub gdy klient otrzyma 

negatywną ocenę scoringową bank żąda 

wykupienia ubezpieczenia na życie 

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 
- 
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CROSS-SELL 
Wymagany ROR z zasileniem 1 500 zł miesięcznie i minimum 3 

transakcje płatnicze 
- 

MARŻA 
od 2,59% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

od 3,30% - 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   SŁABE STRONY 

LTV90%   dość drogie ubezpieczenie na życie 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu 

własnego 
  

ograniczenia LTV w przypadku większej ilości kredytów 

hipotecznych: max 70% przy trzecim i max 60% przy czwartym 

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

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Uwaga: max LTV będzie ograniczone do poziomu: 

- 70% gdy wnioskowany kredyt jest trzecim kredytem 

hipotecznym tego samego kredytobiorcy  

- 60% gdy wnioskowany kredyt jest czwartym 

kredytem hipotecznym tego samego kredytobiorcy 

 

Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań 

to 400 zł, płatne przy uruchomieniu kredytu. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Nie udziela - 

UNWW Finansuje bank - 
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UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 
Koszt 0,0450% aktualnego salda kredytu miesięcznie, 

Wymagane w przypadku skorzystania z oferty 

promocyjnej. Obowiązkowe przez 5 pierwszych lat 

kredytowania. 

OKRES 

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

Kredyt powyżej 30 lat można zaciągnąć tylko dla LTV 

≤ 85% 

PROWIZJA 

Warunki promocyjne: 

- 0,00% dla klientów banku z segmentu Intensive lub Active 

- 0,00% dla pozostałych klientów 

- 

CROSS-SELL 

Wymagany ROR z wpływem wynagrodzenia (lub dwukrotności 

raty w przypadku klientów uzyskujących dochód z działalności 

gospodarczej) oraz ubezpieczenie na życie z oferty banku 

Posiadanie produktów dodatkowych wymagane jest 

przez 5 lat 

MARŻA 

Warunki promocyjne (powyżej 80% LTV): 

2,35% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,55% dla klientów banku z segmentu Active 

2,95% dla klientów pozostałych klientów 

 

Warunki promocyjne (poniżej 80% LTV): 

1,95% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,05% dla klientów banku z segmentu Active 

2,55% dla klientów pozostałych klientów 

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 
 

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 
- 
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SANTANDER BANK  

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90% (dla klienta wewnętrznego)   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

brak opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego  
 

wysoka prowizja za udzielenie kredytu (w opcji bez produktów 

dodatkowych) 

prosty cross-sell   wysokie marże bankowe 

  

 

duże ograniczenia przy akceptacji dochodu z działalności 

gospodarczej oraz brak akceptacji dochodu z umów zlecenia i o 

dzieło 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 
90% dla Klienta wewnętrznego 

80% dla Klienta zewnętrznego 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

sporządzaną przez bank (koszt dla mieszkań 450 zł, dla 

domów 800 zł, płatne przy uruchomieniu), lub operat 

dostarczony przez klienta. 

Uwaga! w przypadku operatu dostarczonego przez 

klienta osobą sporządzającą wycenę może być: 

- w przypadku klient posiada status VIP – dowolna 

osoba z uprawnieniami 

- w pozostałych przypadkach – jedynie osoba z listy 

rzeczoznawców akceptowanych przez bank 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 

Max. 30% kwoty celu podstawowego kredytu do 90% wartości 

określonej przez bank 
- 

UNWW Finansuje bank - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 
Wymagane, jeżeli klient w okresie spłaty przekroczy 70 rok życia - 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 30 lat, brak limitu wiekowego 

Jeżeli okres spłaty przekroczy 70 r.ż. bank wymaga 

ubezpieczenia na życie w dowolnym TU 
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PROWIZJA 

Klient zewnętrzny: 3,00% 

 

Klient wewnętrzny: 2,00% 

 

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). 

CROSS-SELL 

Konto z wpływami wynagrodzenia w wysokości 2000 zł miesięcznie 

przez 84 miesiące (brak konta oraz zadeklarowanego wpływu 

wynagrodzenia oznacza wzrost marży o 0,2 p.p.) 

Jeśli klient zadeklaruje w umowie wpływ 

wynagrodzenia a nie spełni tego warunku marża 

wzrasta o 0,5p.p. 

MARŻA 

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

WEWNĘTRZNY, MAX LTV 90%): 

- od 1,99% do 2,79% dla klientów ze statusem Select 

- od 2,19% do 3,19% dla pozostałych klientów 
 

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

ZEWNĘTRZNY, MAX LTV 80%): 

- od 2,09% do 2,39% dla klientów ze statusem Select 

- od 2,29% do 2,69% dla pozostałych klientów 

Status Select – co najmniej jeden z wnioskodawców 

ma dochody na poziomie 10 000 zł netto lub posiada 

w banku aktywa w wysokości co najmniej 200 tyś. zł. 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Wcześniejsza spłata do 50% kapitału jednorazowo bez opłat w ciągu 

pierwszych 3 lat, później bez opłat 

Przekroczenie 50% lub druga nadpłata w okresie3 lat 

powoduje, że bank pobiera opłatę 1% z tytułu 

nadpłaty 

 

MILLENIUM BANK  

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

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

długi okres kredytowania  
 

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

nieruchomości 

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

atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie  
 

ograniczenia w akceptacji wybranych źródeł dochodów oraz 

okresie ich uzyskiwania 
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Uwaga: max LTV będzie ograniczone do poziomu 

80% dla nieruchomości wartych: 

- powyżej 750 tys. z miast powyżej 250.000 

mieszkańców, tj.: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, 

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

Wrocław oraz Trójmieście) 

- powyżej 500 tys. z pozostałych miast  

 

Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę dostarczoną przez klienta. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Tak, po koszcie kredytu mieszanego 

LTV zmienia się w zależności udziału środków na cel 

dowolny 

UNWW Finansuje bank - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

Wymagane przez cały okres kredytowania (warto wybrać to z 

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

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 35 lat, do 75 roku życia - 

PROWIZJA 0,00% - 

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

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

MARŻA 

2,70% – 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% - 
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NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%) 

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

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

PKO BP – POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania   obniżenie max LTV do poziomu 80% 

brak opłaty za wcześniejszą spłatę  
 

dość wysokie koszty początkowe (prowizja lub ubezpieczenie w 

wariancie promocyjnym) 

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej    

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 80% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań to 400 zł, 

płatne przy podpisaniu umowy kredytowej 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 

Do 25% „na cel dowolny”, oczywiście po cenie kredytu na zakup, 

max do 80% LTV 
- 

UNWW Nie występuje - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 
Nie jest wymagane - 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 35 lat, realnie do 75 roku życia - 
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PROWIZJA 2,00% lub 0,00% w promocji "Pakiet Własny Kąt hipoteczny" 

Aby uzyskać prowizję 0% wymagane jest jednorazowe 

wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy (3,25% od 

kwoty kredytu) 

CROSS-SELL 

Obniżka marży o 0,15 p.p. dla klientów deklarujących wpływy w 

kwocie minimum 3000 zł.  

Obniżka marży o 0,05 p.p. dla klienta posiadającego ROR w banku 

od min. 6 miesięcy z systematycznymi wpływami wynagrodzenia. 

Marżę można obniżyć również poprzez zakup innych produktów 

dodatkowych takich jak karta kredytowa, czy ubezpieczenie na 

życie, tyle że obniżki te są zdecydowanie mniejsze. 

W promocji "Pakiet Własny Kąt hipoteczny" konto i 

karta kredytowa są obowiązkowe 

MARŻA 

Warunki standardowe: 

- od 2,68% (dla kredytu powyżej 200k zł, LTV 80%, brak produktów 

dodatkowych) 

 

Warunki promocyjne: 

- 1,10% w pierwszym roku, następnie 2,37% (promocja: "Pakiet 

Własny Kąt hipoteczny") 

- 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

ING Bank Śląski  

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania  
 

brak akceptacji dochodów z działalności gospodarczej oraz 

umów zlecenie i o dzieło 

brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych   obniżenie max LTV do 70% 

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

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej    
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 70% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań 420 zł) 

lub operat dostarczony przez klienta. Płatne przed 

wydaniem decyzji ostatecznej. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Tak, po cenie kredytu mieszkaniowego 

Maksymalnie do wysokości podstawowej kwoty 

kredytu, ale nie więcej niż 30% LTV 

UNWW Nie występuje - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

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

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

OKRES 

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

PROWIZJA 

Oferta promocyjna: 

0,00% - w wariancie „Łatwy start” 

1,89% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość 

marży. 

CROSS-SELL 

Oferta promocyjna: 

Konto z zasileniem 2000 zł/mies. (nie musi być wynagrodzenie) oraz 

ubezpieczenie na życie z oferty banku (wymagane przez min 3 

lata) 

Brak realizacji tego warunku, skutkuje wzrostem marży 

o 0,4 p.p. 

MARŻA 

Oferta promocyjna: 

2,10% - w wariancie „Łatwy start” 

1,89% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość 

prowizji 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 
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BNP Paribas 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

atrakcyjne warunki cenowe  

 

ograniczenia w przyjmowaniu nowych wniosków: tylko dla 

klientów z dochodem z umowy o pracę na czas nieokreślony lub 

posiadających od minimum 3 miesięcy rachunek w banku z 

wpływami z tytułu osiąganych dochodów 

dobrze liczona zdolność kredytowa   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

   opłata za wcześniejszą spłatę (w wariancie bez prowizji) 

   bardzo wydłużony proces kredytowy (nawet do 8 tygodni) 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 80% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o 

wycenę wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań 

492 zł) lub operat dostarczony przez klienta. Płatne 

przed wydaniem decyzji ostatecznej. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 

Maksymalnie do 15% celu mieszkaniowego, po cenie kredytu 

mieszkaniowego. 
- 

UNWW Nie występuje - 

UBEZPIECZENIE 

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

W zależności od wybranego wariantu obniża marże o 

0,40 p.p. lub 0,60 p.p. W przypadku zakupu, 

wymagane przez: 

- 5 pierwszych lat kredytowania, gdy dochód uzyskuje 

co najmniej dwóch wnioskodawców 

- cały okres kredytowania, gdy dochód uzyskuje tylko 

jeden wnioskodawca. 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 30 lat, do 75 roku życia, - 



 

28 | S t r o n a    

 

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%)  

PEKAO SA – BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA  

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV85%   słabo liczona zdolność z działalności gospodarczej 

dość szybki proces kredytowy (dla kwot do 300k zł)   wysokie koszty wejścia (prowizja lub ubezpieczenie) i wyjścia 

dość dobrze liczona zdolność kredytowa (nie dotyczy 

działalności) 
 

 

ograniczenia max LTV w zależności do rodzaju nieruchomości, 

metrażu i dochodów klientów 

   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 85% 

Uwaga: max LTV ograniczone do poziomu: 

- 80% dla wniosków, gdzie zabezpieczeniem kredytu 

będzie dom o dowolnej powierzchni albo lokal o 

powierzchni przekraczającej 80 m2, 

- 85% w przypadku pozostałych nieruchomości  

 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

sporządzaną przez bank (koszt dla mieszkań 167 zł dla 

kwot do 300k lub 479 zł dla kwot powyżej 300k), lub 

operat dostarczony przez klienta (wymagana płatna 

weryfikacja – koszt 167 zł). Płatne przed decyzją 

ostateczną. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
4,00% (zwykle do pokrycia kosztów okołokredytowych) - 

UNWW 
Podwyżka marży kredytu o 0,20p.p. do momentu, gdy poziom LTV 

spłacanego kredytu osiągnie wysokość 80%. 
- 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

Standardowo nie jest wymagane, obowiązek jego zakupu pojawia 

się jednak w sytuacji, gdy do kredytu przystępuje jedna osoba 

Minimalna wymagana suma ubezpieczenia to 25% 

kwoty kredytu.  

Uwaga: Możliwe jest dostarczenie polisy 

ubezpieczeniowej z dowolnego (akceptowanego 

przez bank towarzystwa ubezpieczeniowego). 

 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 30 lat, do 70 roku życia - 

PROWIZJA 

1,99% - dla oferty „Prosta oferta z kredytem mieszkaniowym” (bez 

ubezpieczenia CPI) 

1,25% - dla oferty „Prosta oferta z kredytem mieszkaniowym” (z 

ubezpieczeniem CPI,) 

0,00% - dla oferty „Prosta oferta z kredytem mieszkaniowym” (z 

ubezpieczeniem CPI, dla LTV poniżej 80% i marży 2,05%) 

Prowizja płatna gotówką (można kredytować, jeśli 

pozwala na to LTV). 

Kosztu ubezpieczenia CPI wynosi 2,00% kwoty kredytu. 

CROSS-SELL 
ROR wraz z kartą debetową i wpływem wynagrodzenia + karta 

kredytowa i ubezpieczenie nieruchomości w banku 

Produkty dodatkowe wymagane przez cały okres 

kredytowania 
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MARŻA 

Promocyjna – „Prosta oferta z kredytem mieszkaniowym”, LTV 

powyżej 80,00%: 

- 2,60% dla kredytów bez CPI 

- 2,45% dla kredytów z CPI  

 

Promocyjna – „Prosta oferta z kredytem mieszkaniowym”, LTV 

poniżej 80,00%  

- 2,10% dla kredytów bez CPI 

- 1,95% dla kredytów z CPI  

W przypadku kredytów do 80,00% LTV, w wariancie z 

CPI i prowizją 0,00% marża wynosi: 2,05% 

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. 

- 

 

NAJLEPSZYNA FLIPA (SZYBKI ZAKUP, SZYBKA SPRZEDAŻ) 

MILLENIUM – 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%) 

ING – 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, uwaga na ograniczenia w przyjmowaniu nowych wniosków kredytowych – 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 

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

MILLENIUM – Szczegóły oferty znajdziesz na górze– NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA 
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NAJSZYBSZY (BANK Z NAJSZYBSZYM PROCESEM KREDYTOWYM): 

(czas kalendarzowy deklarowany przez bank do uzyskania decyzji kredytowej) 

PKO BP – około 10-12 dni roboczych,  

mBank – około 10-15 dni roboczych, 

Santander – około 20-25 dni roboczych, 

 

BANKI 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 - 
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UWAGA!  

 

PeKaO: Otrzymaliśmy informację o powrocie banku do finansowania klientów uzyskujących dochody za granicą. Konieczne jest 

jednak spełnienie dość restrykcyjnych warunków: 

Bank akceptuje  dochody z zagranicy uzyskiwane z tytułu umowy o pracę, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 

 minimum 6 regularnych comiesięcznych wpływów od pracodawcy z tytułu wynagrodzenia na rachunek prowadzony 

w Polsce, w tym 

 od co najmniej 3 miesięcy wynagrodzenie wpływa na rachunek prowadzony w Pekao. 

Dopuszcza się przesunięcia wpływów miedzy miesiącami tzn. gdy na początku i na koniec miesiąca wpłyną wynagrodzenia 

odpowiednio za poprzedni i bieżący miesiąc. 

 

Zaktualizowana tabelka zawierająca szczegóły oferty pojawi się w następnym raporcie. 
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6. BANKI W „CZASACH ZARAZY” – CZYLI CO W TRAWIE PISZCZY 

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

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

 Alior – to bank z najmniejszymi restrykcjami związanymi z pandemią. Bank wprowadził co prawda ograniczenia w akceptacji 

dochodów z umów cywilno-prawnych oraz listę branż zagrożonych dla klientów uzyskujących dochody z działalności 

gospodarczej, pozostałe elementy oferty pozostały jednak praktycznie bez zmian: brak ograniczeń akcji kredytowej, bark 

ograniczeń poziomów LTV (nadal można uzyskać kredyt na 90%), utrzymanie oferty dla klientów zarabiających za granicą 

(EUR, USD i GBP), atrakcyjne warunki marżowe (przy jednoczesnych wysokich kosztach wejścia). Niestety, ze w względu na 

atrakcyjność oferty czasy procesowe uległy znacznemu wydłużeniu. Aktualnie, uzyskanie decyzji kredytowej możliwe jest 

w okresie od 6 do nawet 9 tygodni.   

 BNP Paribas – 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. Mimo wspomnianych obostrzeń, bank posiada jedną 

z najlepszych ofert cenowych (po zakupie dodatkowych produktów), oraz bardzo dobrze liczy zdolnością kredytową. Niestety  

przypadku chęci skorzystania z oferty trzeba liczyć się z bardzo wydłużonym okresem procesowania, oraz bardzo 

restrykcyjnymi kryteriami donośnie przyjmowania nowych wniosków kredytowych (przyjęcie wniosku możliwe jest jedynie po 

spełnieniu jednego z dwóch warunków: wszyscy wnioskodawcy uzyskują dochody wyłącznie z umowy o pracę na czas 

nieokreślony lub przynajmniej jeden z wnioskodawców posiada od minimum 3 miesięcy w banku rachunek na który 

realizowane są comiesięczne wpływy z tytułu osiąganych dochodów). 

 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 
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LTV dla 3go i 4go kredytu klienta (odpowiednio max 70% i 60%). Z pozytywów warto odnotować wprowadzenie nowej dość 

atrakcyjnej cenowo (dla kredytów poniżej 80% LTV) oferty promocyjnej.  

 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 odnotowaliśmy jednak pozytywny krok ze strony banku – zdecydowanemu złagodzeniu uległy 

zaostrzenia w zakresie scoringu i oceny zdolności kredytowej klientów.  
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 PeKaO – restrykcje wprowadzone w związku z pandemią: brak akceptacji dochodów z zagranicy (w przypadku braku 

minimum 6 regularnych comiesięcznych wpływów z tytułu wynagrodzenia na rachunek bankowy prowadzony w Polsce, 

w tym co najmniej 3 wpływy na konto prowadzone w PeKaO) oraz z umów cywilno-prawnych, ograniczenia w akceptacji 

dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w tzw. branżach zagrożonych, ograniczenia w ilości 

udzielanych kredytów. Bank wprowadził także ograniczenia co do wysokości max LTV, w zależności od rodzaju i metrażu 

nieruchomości (dla domów i mieszkań o powierzchni powyżej 80m2). Należy jednak zauważyć, że od połowy lipca 

(wprowadzone wcześniej) restrykcje są stopniowo łagodzone.  Na przykład z dniem 15 lipca wprowadzono zmiany 

polegające na: zwiększeniu max LTV dla domów i mieszkań (wzrost dozwolonego poziomu LTV z 70% do 80%) oraz rezygnacji 

z ograniczania maksymalnego dostępnego LTV 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 także ograniczenia 

w akceptacji dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w tzw. branżach zagrożonych. Dodatkowo, 

już oficjalnie od dnia 01.07.2020 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%). Kolejnym, negatywnym 

naszym zdaniem elementem, jest wprowadzona z końcem lipca podwyżka marż kredytowych (o 0,2 p.p niezależnie od 

poziomu LTV) oraz podwyżka prowizji dla tzw. klientów wewnętrznych.  
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7. OPROCENTOWANIE STAŁE – AKTUALNE OFERTY 
 

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

Oferty dla nowych wniosków kredytowych: 

 PKO BP 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po upływie okresu obowiązywania 5-letniej stałej 

stopy bazowej klient może złożyć wniosek o zawarcie 

aneksu zmieniającego oprocentowanie na stałe, 

zgodnie z ofertą banku.   

OPROCENTOWANIE 

W ORESIE STAŁEJ 

STOPY 

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 3,21% (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 06.08.2020 stopa wynosi: 0,53% 
 

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, wg 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 możliwość ́ zawarcia 

aneksu zmieniającego sposób lub wartość ́ 

oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu. 
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 ING 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po tym czasie bank może zaproponować nową 

stałą stopę procentową, na kolejne 5 lat lub 

przechodzimy na oprocentowanie zmienne. 

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 2,77% (aktualne na dzień 

06.08.2020, kredyt na 300k, LTV 70%, oferta: „Wakacyjna 

wyprzedaż, lekka rata”, marża po okresie stałego 

oprocentowania: 1,89%) 

 

Oprocentowanie ustalane jest przez bank i podawane łącznie 

bez podziału na marzę i stopę procentową. 

Jego wysokość nie zależy od wybranego wariantu oferty.   

 

Wysokość oprocentowania publikowana jest co 

tydzień na stronie internetowej banku.  

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + aktualny WIBOR 

 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Brak opłat za wcześniejszą spłatę. - 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie ma 

możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne. 
- 
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 Santander 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po tym czasie przechodzimy na oprocentowanie 

zmienne. 

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Przykładowe oprocentowanie kredytu:  

- 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 

stałego oprocentowania: 2,49%) 

 

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 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).  

o Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów 

 ING 

o Aby skorzystać należy dodatkowo spełnić następujące warunki: 

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

 kredyt został uruchomiony przed 21 maja 2018 roku, 

 do spłaty kredytu pozostało przynajmniej 62 raty. 

o Oprocentowanie dla klientów z aneksem, uzależnione jest od posiadanych produktów (oferta od 03.08.2020): 

 3,28% dla kredytów bez produktów dodatkowych 

 3,18% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami 

 3,08% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami i ubezpieczeniem spłaty kredytu 

o Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów 
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8. INWESTUJESZ NA KREDYT? 

NA TO ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ 

UWAGĘ! 
Jeśli w dalszym ciągu nie czytałeś mojej książki 

„Tajna broń kredytobiorcy” to zachęcam Cię do 

skorzystania ze specjalnego kuponu rabatowego dla 

czytelników raportu. Chcąc uzyskać rabat na zakup 

papierowej wersji książki w wysokości 15% należy przy 

zakupie podać kod rabatowy - „raport”.  

Na www.tajnabronkredytobiorcy.pl możesz 

zapoznać się również z darmowym fragmentem mojej 

książki.  Jeśli chcesz sfinansować zakup 

nieruchomości na kredyt i maksymalnie oszczędzić na 

tym procesie, to zdecydowanie pozycja dla Ciebie - 

dowiesz się z niej jak zwiększać swoje możliwości 

kredytowe, zmniejszać prowizje bankowe, a także jak 

kupować nieruchomości na cele inwestycyjne!  

Życzę przyjemnej lektury! :-) 

 

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl 

http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/
http://www.tajnabrońkredytobiorcy.pl/
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9. PODSUMOWANIE  
 

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości 
za kredyt lub wzięciem kredytu pod nieruchomość, 

refinansowaniem, konsolidacją kredytów  

pod nieruchomość, ale nie wiesz: 

 

 Czy masz zdolność kredytową, 

 Jaka będzie rata,  

 Jak skredytować daną nieruchomość, 

 Jak się za to zabrać, 

 Nie masz czasu na chodzenie bo bankach, 

 Szukasz osoby, która załatwi kredyt za Ciebie, 

 

lub masz inne pytania, pisz / dzwoń, chętnie pomożemy!  

Nasz Zespół składa się z najlepszych pośredników 

finansowych w Polsce. 

 

RM KREDYTY Pośrednictwo Kredytowe 

 

Specjalizacja Kredyty Hipoteczne 

Obszar działalności – cała Polska 

telefon: +48 503 804 619 

e-mail: kontakt@rmkredyty.pl 

www.RMKREDYTY.pl / www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl 

 

NASZ ZESPÓŁ 

 

Ronald Szczepankiewicz   Magdalena Łyczko-Hałaszczyk  

Rupert Aleksiejuk    Karolina Parowicz  

Marek Jackiewicz   Katarzyna Olszewska  

Marcin Bubiłek    Piotr Firlej  

Małgorzata Słowik-Zwiercan  Jakub Pastuszka  

Arkadiusz Fukowski    Monika Owsiany  

Agata Skubis    Monika Korczak  

Dorota Popiłowska    Artur Bajon 

Karol Owsiany    Urszula Sztromajer  

Weronika Szwankowska  Paweł Karkula  

Sandra Łazarska   Marcin Kowalski 

Piotr Oczkowski    Kamil Pensiek  

                 

     

 

 

 

mailto:kontakt@rmkredyty.pl
http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/
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10. WSPÓŁPRACA 
 

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

program afiliacyjny oraz współpracę z mediami zachęcamy do kontaktu: 

 

Rupert Aleksiejuk 

Dyrektor ds. Marketingu i PR 

+ 48 794 785 249 

rupert.aleksiejuk@rmkredyty.pl 

 

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

i informacji prasowych, zdjęć oraz materiałów filmowych. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
http://www.hryniewicz.pl/
http://www.bnipolska.pl/
http://globalinvestorclub.pl/
https://www.asbiro.pl/
https://moniter.pl/
http://mistrzwynajmu.pl/
http://www.bogatyojciec.pl/
http://mzuri.pl/
http://mateuszbrejta.pl/
http://www.wynajmistrz.pl/
http://mieszkanicznikodpodszewki.pl/
http://www.kontestacja.com/
https://swiat-inwestora.pl/
http://www.jakoszczedzacpieniadze.pl

