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1. WPROWADZENIE – WRZESIEŃ 2020 
 

Witam Cię serdecznie! 

Sezon najmu trwa w najlepsze. Jak mogliśmy się spodziewać, jest on zdecydowanie inny niż te 

w ostatnich latach. Przede wszystkim - jak się okazało – część uczelni rozpoczyna edukację   

w trybie zdalnym lub tzw. „hybrydowym” co wpływa na popyt na pokoje w miastach 

akademickich. Chodzą jednak słuchy, że być może kolejny semestr będzie wyglądał już 

standardowo. Mówiąc o inwestowaniu w nieruchomości, pamiętajmy, aby na inwestycję patrzeć 

długoterminowo, wówczas trudniejszy okres uśredniany jest przez okresy lepsze, szczególnie że 

do marca 2020 na polskim rynku najmu mieliśmy zdecydowanie prosperity. :-)  

 

Z tego miejsca pragnę zaprosić Cię do zapoznania się z naszym kursem online „Jak kupić mieszkanie na 

kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych”, który właśnie ma premierę. Jeżeli jesteś 

zainteresowany, zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej LINK DO STRONY. Kurs 

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

kredytem hipotecznym i wystrzec się przy tym błędów oraz niepotrzebnego stresu.  

 

We wrześniowym numerze raportu prezentuję Ci ważny artykuł autorstwa Jeremiasza Gorzędowskiego, inwestora z Łodzi. Jeżeli 

planujesz remontować mieszkanie lub kiedykolwiek miałeś problem z ekipą remontową ten artykuł jest dla Ciebie – Jeremiasz  

w siedmiu konkretnych punktach pokazuje jak skutecznie zweryfikować ekipę remontową.  Więcej szczegółów na stronie 6. 

 

Tradycyjnie już przygotowaliśmy porównanie aktualnych ofert bankowych (str. 12), a także nasze subiektywne spojrzenie na obecną 

sytuację w bankach oraz zestawienie ofert z oprocentowaniem stałym.  
 

Zapraszam do lektury! 

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

 Stopy procentowe bez zmian. RPP utrzymała główną stopę referencyjną na poziomie 0,1 proc. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała 

stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1 proc., - podał bank centralny. W ubiegłym tygodniu 

prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński ocenił w rozmowie z ISBnews, 

że stopy procentowe w Polsce są obecnie na właściwym poziomie. Dodał, że gdy Polska znajdzie się ponownie na stabilnej ścieżce wzrostu 

gospodarczego, stopy procentowe "kiedyś" wzrosną.1 
 

 GUS: w pierwszym półroczu br. oddano o 3 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem. W pierwszym półroczu br. oddano do użytku ponad 

97 tys. mieszkań, o 3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie  

z danymi GUS, najwięcej nowych mieszkań oddano na Mazowszu. GUS wyjaśnił, że w pierwszym półroczu oddano do użytkowania 97 tys. 

345 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 8649,4 tys. m kw. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, liczba mieszkań 

wzrosła o 2869 (3 proc.), a ich powierzchnia wzrosła o 140,2 tys. m kw. (1,6 proc.). Urząd dodał, że przeciętna powierzchnia użytkowa nowo 

oddanego mieszkania wyniosła 88,9 m kw. i w porównaniu do sytuacji sprzed roku zmalała o 1,2 m kw. Średnia powierzchnia mieszkania 

w budynkach jednorodzinnych wynosiła 132,8 m kw., natomiast w budynkach wielorodzinnych 52,5 m kw. 2 
 

 Mieszkania wreszcie zaczęły tanieć, choć nie wszędzie. Drugi kwartał 2020 r. przyniósł w większości dużych polskich miast długo 

wyczekiwany spadek cen transakcyjnych mieszkań. Jeśli nawet poszczególne metraże nie taniały, można było dostrzec wyhamowanie  

trwających od miesięcy wzrostów. Wpływu pandemii koronawirusa na ceny nie potwierdzono jedynie w Lublinie i Olsztynie. Drugi kwartał 

2020 r. przyniósł wyraźne wyhamowanie cen transakcyjnych mieszkań w Warszawie. W relacji do I kw. 2020 r. średnia cena wahała  się od 

-1,4 proc. w przypadku największych mieszkań o powierzchni przekraczającej 100 mkw., po nieznaczny, nieprzekraczający 1 proc., wzrost 

w przypadku mieszkań o powierzchni od 40 do 50 mkw., za które trzeba było płacić średnio 9265 zł/mkw. 3 
 

 W Polsce rozwija się budownictwo dla seniorów. Lockdown wyhamował tempo lokowania pieniędzy w budownictwie dla seniorów  

w Europie, ale rynek jest niezmiennie perspektywiczny. W Polsce dopiero się rodzi. Budownictwo dla seniorów to obok portfeli mieszkań na 

wynajem instytucjonalny i akademików tzw. alternatywna część rynku nieruchomości komercyjnych. "Z roku na rok inwestorzy lokują w tego 

typu obiekty coraz więcej pieniędzy. Pandemia zamroziła możliwość zawierania transakcji, ale nie zdusiła popytu". Jak szacują  analitycy 

niemieckiego oddziału firmy Savills, w I połowie 2020 r. w budownictwo dla seniorów zainwestowano 515 mln euro (2,3 mld zł), o 25 proc. 

więcej rok do roku – skok to zasługa mocnego I kwartału. Budownictwo dla seniorów cieszy się wzięciem, ponieważ stoi na solidnych 

fundamentach, przede wszystkim starzenie się społeczeństw w Europie jest faktem. Poza tym portfele emerytów są mniej wrażliwe na 

                                                 
1 https://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/7823964,stopy-procentowe-bez-zmian-rpp-glowna-stopa-referencyjna-na-01-proc.html?fbclid=IwAR3NZ9ygxfMGbinByDFsX4zaKjfE2i3pZzgJ3hX6eJ9-i1SeQ-

ChC4NpGDU 
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/GUS-w-pierwszym-polroczu-br-oddano-o-3-proc-wiecej-mieszkan-niz-przed-rokiem-7961504.html 
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-transakcyjne-mieszkan-II-kw-2020-r-Raport-7960429.html 
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zawirowania w gospodarce i na rynku pracy. Mieszkania dla seniorów to również zróżnicowane źródła przychodów: poza wpływami  

z czynszu to także opłaty za dodatkowe usługi". 1 
 

 Do Sejmu trafił pakiet zmian w ustawach mieszkaniowych i nowelizacja Prawa budowlanego przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju. 

Chodzi przede wszystkim o społeczną część pakietu mieszkaniowego, która czeka teraz na rozpatrzenie przez posłów. Dzięki nowym 

przepisom, samorządy mają dostać więcej pieniędzy na budowę mieszkań dla osób o mniej zasobnych portfelach. Chcemy dać 

lokatorom możliwość wyboru między stabilnym najmem, bez wiązania się z bankiem wieloletnim kredytem, a zakupem mieszkania na 

własność - mówi PAP wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak zaznaczyła wicepremier, przygotowane w Ministerstwie 

Rozwoju zmiany w przepisach, mają pomóc w uzyskaniu mieszkania tym osobom, których nie stać na jego kupno. Jak podkreśliła, "chcemy 

+ucywilizować+ najem mieszkania, które może dać poczucie stabilności i bezpieczeństwa, porównywalne z tym, jakim jest jego własność".2 
 

 Kupno domu w czasach pandemii? Jak najbardziej. Doniesienia z USA wskazują, że tamtejszy rynek przeżywa właśnie swój rozkwit - 

dynamika transakcji jest historycznie wysoka. Z danych National Association of Realtors wynika, że w lipcu br. sprzedaż używanych domów 

wzrosła względem czerwca o pokaźne 24,7 proc. Tak wysokiego miesięcznego wzrostu nie zanotowano od ponad pół wieku. 3 
  

 

 

  

                                                 
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/W-Polsce-rozwija-sie-budownictwo-dla-seniorow-7958709.html 
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Emilewicz-Chcemy-dac-wybor-Stabilny-najem-lub-zakup-mieszkania-7957894.html 
3 https://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/165878,Rynek-nieruchomosci-w-Stanach-boom-a-w-Polsce,1,80,1.html 
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3. JEREMIASZ GORZĘDOWSKI – 7 PYTAŃ, KTÓRE POWINIENEŚ ZADAĆ 

EKIPIE REMONTOWEJ, ZANIM POWIERZYSZ JEJ DO REMONTU SWOJE 

MIESZKANIE.  

 

Wybór ekipy remontowej to jedno z najtrudniejszych, ale też najbardziej istotnych zadań w procesie remontowym. Z tego 

powodu warto, abyś poświęcił odpowiednią ilość czasu na spotkanie z co najmniej kilkoma ekipami i każdej z nich zadał 

poniższe pytania. Dzięki temu znacząco zwiększysz swoje szanse na udany remont, który zakończy się w przewidzianym 

przez Ciebie terminie i budżecie. Poniżej znajdziesz 7 ważnych pytań do ekipy remontowej, na które warto uzyskać 

odpowiedzi.  

 

 

 

1. ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁ REMONT I JAK DŁUGO POTRWA?  

 

Odpowiedź na to pytanie jest niesłychanie ważna, ponieważ będzie pozwalała określić Ci rentowność inwestycji. Jednocześnie 

podczas rozmowy z ekipą powinieneś zwrócić uwagę nie tylko na konkretne liczby, ale także na formę ich przedstawienia i sposób, 

w jaki zostały wyliczone. Jeśli odpowiedź padła bardzo szybko, jeszcze podczas pierwszych oględzin mieszkania i przedstawia tylko 

jednostkową cenę - może być to sygnał, że będziesz mieć problem z dokończeniem remontu, bo budżet został niedoszacowany. 

Zdecydowanie lepszym scenariuszem będzie otrzymanie, choć podstawowego kosztorysu, który będzie zawierał poszczególne 

składowe całego wynagrodzenia. Dzięki temu będziesz mieć większą pewność, że ekipa przeanalizowała dokładnie zakres prac, co 

sprawi, że Twoje szanse na zakończenie remontu w założonym budżecie wzrosną.  

 

 

 

Poniżej przykładowy fragment kosztorysu otrzymanego od nowej ekipy remontowej. 
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Remont mieszkania 

 
Oczywiście sama kwota także będzie dla Ciebie 

istotna. Niestety musisz pamiętać, że najdroższa 

oferta, nie zawsze będzie wiązała się z najwyższą 

jakością, a jednocześnie najtańsza oferta 

niekoniecznie będzie oznaczać najniższą jakość. 

Cena zależy od wielu czynników - doświadczenia 

ekipy, aktualnej ilości zleceń posiadanych przez 

ekipę, ilości zatrudnionych pracowników, 

założonego standardu wykończenia, aktualnego 

popytu na usługi remontowe na rynku itd. Cena 

nigdy nie powinna być decydującym kryterium  

w wyborze ekipy. Zawsze powinieneś wziąć pod 

uwagę także inne czynniki i podjąć decyzję  

o współpracy na podstawie wszystkich kryteriów, 

które będą dla Ciebie przy danej inwestycji 

najważniejsze.  

 

Kwestia długości trwania remontu jest również 

istotna. Warto, abyś porównał ze sobą kilka ofert. 

Oczywiście będzie Ci zazwyczaj zależało na jak 

najszybszym zakończeniu remontu, ale jeśli któraś  

z ekip zadeklaruje się wykonać go zdecydowanie 

szybciej, niż inne - zweryfikuj realność takiej oferty, 

przed jej wybraniem. Być może firma ta rzeczywiście 

dysponuje większym zespołem i będzie w stanie 

wykonać zadanie w obiecanym czasie, ale może 

być to też tylko pusta obietnica. Oczywiście 

świetnym papierkiem lakmusowym, pozwalającym 

na diagnozę realności takiej obietnicy będzie 

wpisanie w umowie kar umownych  

i doprecyzowanie terminu zakończenia prac - jeśli 

ekipa nadal będzie podtrzymywać deklaracje  

o dacie zakończenia prac, może być to dobry znak. 

Prace remontowe: Przedmiar: 
Cena 

robocizny: 

Cena 

materiału: 

Usuwanie urobku do końca 

remontu. 
 400 zł 1400 zł 

Wykonanie nowej inst. elektrycznej. 

Montaż tablicy rozdzielczej. 

Wykonanie 80 pkt 

elektrycznych. 

4500 zł 2000 zł 

Wykonanie sufitów podwieszanych. 32,55m2 2115 zł 2000 zł 

Wykonanie ścianki działowej z g/k 

(jednowarstwowo profil 75). 

36,9m2 

 
2200 zł 2360 zł 

Biały montaż elektryczny. 
Lampy, włączniki, gniazda 

itd. 
1600 zł 100 zł 

Wykonanie nowej inst. wod-kan. 

10pkt. 

Montaż wodomierzy 

Przerobienie pionu 

2500 zł 

200 zł 

1600 zł 

200 zł 

Zabezpieczenie ścian tynkiem z 

siatką. 

Montaż narożników. 

Wygładzenie ścian. 

Wygładzenie sufitów 

podwieszanych (standard q3). 

Wygładzenie ścianek działowych z 

g/k. 

105m2 

31mb 

105m2 

32,55m2 

 

73,8m2 

1575 zł 

155 zł 

2625 zł 

490 zł 

 

1400 zł 

500 zł 

90 zł 

500 zł 

400 zł 

 

500 zł 
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2. JAKIE EKIPA MA DOŚWIADCZENIE W TEGO TYPU MIESZKANIACH? 

 
Niektóre ekipy specjalizują się głównie w jednym typie prac, na przykład w remontach w blokach lub w kamienicach, mieszkaniach 

inwestycyjnych lub w mikrokawalerkach, realizacjach wysokiej jakości lub budżetowym wykonaniu (wystarczającym m.in. przy 

podnajmie) - warto więc abyś dowiedział się, jakiego typu remonty wykonywała do tej pory ekipa, z którą zamierzasz 

współpracować. Robimy na co dzień wiele remontów w kamienicach i od czasu do czasu zdarzy nam się spotkać z ekipą, która już 

podczas oględzin mieszkania jest widocznie przerażona perspektywą remontu w kamienicy. Drewniane legary, duża wysokość, 

konieczność wykonania instalacji centralnego ogrzewanie - to wyzwania, które przerastają część ekip. Warto, abyś dokładnie zbadał 

nastawienie ekipy do planowanych prac, zanim zaczniesz współpracę. Niektóre ekipy same zrezygnują z powodu braku 

doświadczenia, ale inne nie będą chciały odpuścić dobrze płatnego, generalnego remontu. Twoje zadanie będzie polegało na 

określeniu, z kim masz do czynienia i wzięcie pod uwagę tego faktu przy wyborze firmy remontowej. Oczywiście brak doświadczenia 

nie przekreśla całkowicie takiej ekipy - ale warto to jasno powiedzieć przed rozpoczęciem współpracy. Co więcej, powinno mieć to 

odzwierciedlenie w cenie usługi - przez brak doświadczenia ekipy ryzyko wydłużenia się remontu i konieczności dokonywania 

poprawek w trakcie będzie rosło.  

 

 

3. ILE OSÓB I KTO KONKRETNIE BĘDZIE PRACOWAĆ PODCZAS REMONTU MIESZKANIA? 

 
Zadanie tego pytania pozwoli Ci wyciągnąć kilka wniosków, które będą pomocne, przy ostatecznym wyborze ekipy. Przede 

wszystkim pozwoli Ci to ocenić realność obiecanego terminu wykonania zlecenia. Jeśli przedmiotem remontu jest duże, ponad 100-

metrowe mieszkanie w kamienicy - nie ma szans, aby generalny remont został wykonany w 6 tygodni przed dwie osoby. Jeśli jednak 

codziennie będą pracować 3 lub 4 osoby, realność tego założenia rośnie, choć nadal okres 6 tygodni jest bardzo dużym wyzwaniem.  

Jeśli okaże się, że ekipa remontowa to tak naprawdę jednoosobowa firma rośnie Twoje ryzyko opóźnienia remontu, jeśli dojdzie do 

choroby lub braku dyspozycyjności jedynego fachowca w firmie.  

Do generalnych remontów warto więc wybierać firmy, w których pracują na co dzień przynajmniej dwie osoby. Dobrze też dopytać 

kto będzie wykonywał poszczególne instalacje - elektryczną, wod.-kan., ewentualnie centralnego ogrzewania. Czy będą to 

pracownicy, którzy są codziennie na budowie, czy też prace zostaną wykonane przez dojeżdżających specjalistów, działających na 

zlecenie zatrudnionej ekipy remontowej. Oczywiście należy tu zasygnalizować ryzyko związane ze stosowaniem podwykonawców 

przed firmę remontową, co sprawia, że formalnie dla swojego bezpieczeństwa powinieneś zastrzec w umowie taką możliwość. 

Pomijając fakt sposobu zatrudnia specjalistów, sama ich obecność często jest pozytywnym sygnałem - instalacje robione przez 

fachowca, który codziennie zajmuje się tylko tym, są zazwyczaj wykonane w mniej awaryjny sposób, niż remontowców, którzy zajmują 
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się nimi tylko z doskoku. Jeśli jednak wszystkie instalacje mają być wykonane przez regularnych pracowników firmy remontowej - 

warto upewnić się, że mają w tym wystarczające doświadczenie i zapewnić sobie w umowie protokoły odbioru poszczególnych 

instalacji, z podpisami osoby z uprawnieniami do dozoru i eksploatacji w danej dziedzinie.  

 

 

4. CZY EKIPA POSIADA UBEZPIECZNIE OC DLA WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI? 

 
Jest to jeden z ważniejszych elementów, który znacząco zwiększają bezpieczeństwo każdego inwestora podczas remontu. 

Negatywna odpowiedź na to pytanie nie dyskwalifikuje jednak ekipy remontowej - powinieneś za to potrafić skutecznie wytłumaczyć 

jej, dlaczego jest to dla Ciebie takie ważne. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez ekipę minimalizuje Twoje 

ryzyko konieczności zapłacenia za szkody, które powstały podczas remontu. Jest to o tyle ważne, że w przypadku większości 

ubezpieczeń mieszkań, odpowiedzialność za szkody wyłączona jest w trakcie trwania remontu. Przez to w przypadku zalania 

sąsiadów, Twój ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli okaże się, że w momencie powstania szkody trwał  

u Ciebie remont. Część ekip remontowych nie rozumie tego ubezpieczenia i wzbraniają się przed jego wykupieniem. W niektórych 

przypadkach warto, abyś rozważył nawet podzielenie się z ekipą kosztami takiego ubezpieczenia, ale nigdy nie powinieneś 

powierzać ekipie swojego mieszkania i rozpoczynać remontu, jeśli takiego ubezpieczenia nie ma. 

 

 

5. CZY I JAKĄ UMOWĘ PODPISUJE EKIPA. CZY POSIADA SWÓJ WZÓR?  

 
Część ekip lubi posługiwać się swoim wzorem, bo czują się wtedy bezpieczni. Jeśli tak, musisz sprawdzić, czy znajdują się tam 

najważniejsze dla Ciebie zapisy, czyli zakres odpowiedzialności (która strona umowy dokonuje jakich zakupów, czy wniesienie jest  

w cenie itd.), zakres prac, jakie jest wynagrodzenie za poszczególne etapy, jaki jest harmonogram prac, termin wykonania, 

wspomniane wcześniej OC oraz kary umowne. Jeśli czegoś brakuje, koniecznie poproś o dopisanie najważniejszych punktów. Więcej 

o najważniejszych punktach w umowie remontowej posłuchasz W TYM NAGRANIU.   

Jeśli ekipa nie ma swojego wzoru umowy, zaproponuj swój. Czerwonym światłem do dalszej współpracy z ekipą będzie w ogóle brak 

chęci do podpisania umowy np. ze względu na brak prowadzonej działalności. Może mieć to dla Ciebie bardzo dotkliwe skutki  

w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub szkody powstałej w trakcie remontu. Natomiast jeśli ekipa po prostu nie chce zgodzić się na 

poszczególne zapisy, warto dopytać, w czym jest problem - często brak zgody wynika z braku zrozumienia, z czym wiąże się dany 

zapis, a nie stricte braku zgody na sam zapis. Typowym przykładem takiego niezrozumienia są kary umowne. Opisują one rozliczenia 

pomiędzy stronami jeśli dojdzie do niedotrzymania terminu wykonania prac (choć może też dotyczyć inwestora, gdy zwleka on  

z poszczególnymi obowiązkami, jak dostarczenie materiałów, uzyskaniem pozwoleń, etc.). Często ekipy boją się tego zapisu. 

https://www.youtube.com/watch?v=1IdEcgAO9hY
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Przełamaniem takiego oporu może być zadanie ekipie pytania, czy planują oddać mieszkanie na czas. Często okazuje się, że 

wskazują nieprzewidziane opóźnienia, czy choćby problemy związane z COVID, jeśli mówimy o dzisiejszych czasach. Poproś wtedy 

ekipę, aby wskazała w takim razie pesymistyczny czas, w jakim będą mogli dokończyć remontu, jeśli wszystkie te problemy wydarzą 

się po drodze - i od tego momentu liczcie kary umowne. Pozwoli to także urealnić czas wykonania remontu. Lepiej, abyś miał 

możliwość naliczenia takiej kary, nawet jeśli będziesz musiał wydłużyć czas remontu nawet o kilka tygodni (przynajmniej na papierze), 

niż jeżeli takiej możliwości i takiego narzędzia motywowania ekipy w ogóle nie będziesz miał. 

 

 

6. JAK WYKONAĆ DANĄ PRACĘ?  

 
Kolejne pytanie, które bardzo dużo powie Ci o danej ekipie, dotyczy wykonania konkretnego zakresu prac. Może być to prośba  

o opowiedzenie, jak fachowiec dokona wydzielenia nowej łazienki, wymiany drzwi lub przerobienia instalacji wod.-kan., aby 

zainstalować dodatkowe WC w mieszkaniu. Wsłuchując się w odpowiedź na takie pytanie, będziesz mógł poddać ocenie jego 

rzetelność i znajomość swojego fachu. Bardzo szybko dostrzeżesz osoby, które naprawdę nie znają się na rzeczy. I nie musisz do tego 

sam posiadać dużej wiedzy. Jeśli Twój rozmówca będzie przedstawiał wiele szczegółów, być może sam dostrzeże jakieś trudności lub 

potencjalne problemy - bardzo dobrze! To znaczy, że wie, z czym te prace będą się wiązały. Wszelkie zdawkowe odpowiedzi, które 

będzie można określić jednym zdaniem pt. „Będzie Pan zadowolony...”, ale nie pokazujące konkretów - stanową żółte światło. 

Oczywiście czasami możesz po prostu rozmawiać z właścicielem firmy remontowej, który od pewnych prac będzie miał 

pracowników-specjalistów, ale jednak powinieneś na to zwracać uwagę i powinien to być jeden z kilku czynników, które pozwolą Ci 

podjąć decyzję o współpracy bądź nie. Możesz też dopytać, jak często podobne prace były przez ekipę wykonywane w przeszłości. 

A może mają jakieś zdjęcia, dokumentację fotograficzną, która przedstawia wykonanie prac. Wszystko to pomoże Ci ocenić 

doświadczenie firmy remontowej i będzie dobrym rokowaniem na przyszłość. 

 

 

7. POPROŚ O REFERENCJE Z OSTATNICH KILKU MIESIĘCY LUB KONTAKT DO KILKU KLIENTÓW.  

 
Na koniec zawsze warto, abyś zapytał firmę remontową o referencje od innych klientów. I to nawet wtedy, jeśli ostatecznie nie 

będziesz dzwonić do poprzednich zleceniodawców. Już sam fakt przekazania nam takich referencji dobrze wróży. Dla odmiany żółtą 

kartką będzie brak takich danych - może to świadczyć o braku zadowolonych klientów lub małym doświadczeniu potencjalnej ekipy. 

Jeśli takie referencje otrzymamy, zawsze warto poświęcić trochę czasu na wykonanie telefonów i zapytanie o zakres wykonywanych 

prac, terminowość, trzymanie się budżetu, porządek na budowie, ilość osób, które pracowały, itd. Czasami może okazać się nawet, 

że osoba dająca referencje zgodzi się zaprezentować nam efekty pracy takiej firmy i będziemy mogli na własne oczy ocenić jakość 
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i sposób wykończenia. Warto też, abyś upewnił się, że są to referencje z ostatnich kilku miesięcy. Często słyszymy historie zdziwionych 

inwestorów, którzy nie są zadowoleni z ekipy remontowej, mimo iż dostali kontakt z polecenia. Niestety z upływem czasu każda ekipa 

może się zmienić, kładzie nacisk na coś innego, zmieniają się pracownicy itd. Warto więc bazować na jak najświeższych poleceniach.  

 

 

 

Trzymam kciuki za Twoje remonty! 

Jeremiasz Gorzędowski 

 

 
 

http://szkolaremontowania.pl/ 

https://zainwestowani.pl/remonty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://szkolaremontowania.pl/
https://zainwestowani.pl/remonty
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4. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SZCZEGÓŁY NAJLEPSZYCH OFERT POD 

RÓŻNYM KĄTEM – Z PERSPEKTYWY KREDYTOBIORCY, INWESTORA, 

EKSPERTA KREDYTOWEGO – OSOBY FIZYCZNE.  

Przedstawiamy przegląd najlepszych naszym zdaniem ofert bankowych dostępnych na rynku we wrześniu 2020. Zestawienia 

przygotowywaliśmy kierując się specyficznymi wymaganiami i oczekiwaniami największej grupy naszych klientów - inwestorów na 

rynku nieruchomości. Dla większej przejrzystości i lepszego dopasowania, aktualne oferty podzieliliśmy na następujące kategorie: 

 Najlepsze oferty dla inwestorów kupujących na wynajem 

 Najlepsze oferty dla inwestorów kupujących na FLIPA 

 Banki z najlepiej liczoną zdolnością kredytową 

 Banki z najszybszym przebiegiem procesu kredytowego 

 Najlepsze oferty dla osób osiągających dochód w walucie obcej 

Każdy z powyższych rankingów sporządziliśmy w oparciu o następujące kryteria: 

 jak najmniejszy wymagany wkład własny (tzn. LTV najlepiej 90% ewentualnie 80%) 

 jak najdłuższy okres kredytowania (tzn. najlepiej 35 lat, ewentualnie 30) 

 jak najniższe koszty początkowe (tzn.  najlepiej brak prowizji lub możliwość jej skredytowania)  

 jak najmniej produktów dodatkowy (tzn. najmniejszy możliwy tzw. csross-sell - mamy tu na myśli: konta, ubezpieczenia na 

życie, programy regularnego oszczędzania oraz inne inwestorowi niepotrzebne bzdury), 

 jak najniższa marża kredytowa – tak, wiemy, że jest ona ważna, ale celowo uwzględniamy ją dopiero na samym końcu 

Wierzymy, że każdy z Was znajdzie tu sporą dawkę konkretów i interesujących go informacji. 

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

 ING – obniżka marż (promocja: „Jesienna wyprzedaż kredytów hipotecznych”, obowiązuje do 11.10.2020) 

 mBank – podwyżka marż (promocja „Widok na nowy dom”, obowiązuje do 24.09.2020) 
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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): 

2,40% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,60% dla klientów banku z segmentu Active 

3,00% dla klientów pozostałych klientów 

 

Warunki promocyjne (poniżej 80% LTV): 

1,85% dla klientów banku z segmentu Intensive

1,95% dla klientów banku z segmentu Active 

2,40% 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)   bardzo wolny proces kredytowy (nawet do 8 tygodni) 

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 umów zlecenie i o dzieło oraz 

ograniczenia dla dział. gosp. (w przypadku wybranych branż) 

brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych    

brak opłat za wcześniejszą spłatę,    

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej    
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 80% 

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” 

1,95% - 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” 

1,95% - 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, - 
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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 

ING – 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,  

ING – około 10-15 dni roboczych, 

mBank – 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 między 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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5. 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 5 do nawet 7 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 kolejnej dość 

atrakcyjnej (obniżającej marże dla kredytów poniżej 80% LTV) oferty promocyjnej. Ważną zmianą „na lepsze” jest również 

powrót do akceptacji dochodów z umów o dzieło i zlecenie (od 25.08.2020)   

 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.  We wrześniu napłynęły do nas kolejne dobre informacje – od 15.09 bank wraca do kredytów z max poziomem 

80% LTV!  

 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 
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p.p.). W ostatnim czasie odnotowaliśmy jednak pozytywny krok ze strony banku – zdecydowanemu złagodzeniu uległy 

zaostrzenia w zakresie scoringu i oceny zdolności kredytowej klientów.  

 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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6. 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: 3,32% (na dzień 

14.09.2020, 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 14.09.2020 stopa wynosi: 0,64% 
 

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: 3,06% (aktualne na dzień 

14.09.2020, kredyt na 300k, LTV 70%, oferta: „Najlepiej na swoim, 

lekka rata”, marża po okresie stałego oprocentowania: 1,99%) 

 

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 19.09.2020): 

 3,47% dla kredytów bez produktów dodatkowych 

 3,37% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami 

 3,27% 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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7. 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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8. 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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9. 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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10. GŁÓWNI PARTNERZY 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://edukacjainwestowania.pl/szkolenia/inwestowanie-w-nieruchomosci/
http://www.hryniewicz.pl/
http://www.bnipolska.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

