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mieszkanie na kredyt
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kilkadziesiąt tysięcy
złotych.
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1. WPROWADZENIE – PAŹDZIERNIK 2020
Witam Cię serdecznie!
Jeżeli chcesz kupić mieszkanie na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych,
zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl na której
udostępniliśmy kurs online o dokładnie tej tematyce! Obecnie pierwszy moduł można
przetestować zupełnie za darmo!
A może chciałbyś obejrzeć wartościowe filmy w tematyce finansowania nieruchomości
i zarabiania na nich? A może po prostu chcesz kupić mieszkanie dla siebie? Wiedz, że na
poważnie wystartowałem z kanałem na Youtube, gdzie w krótkich filmach, przekazuję wiedzę w
sposób łatwy do przyswojenia. Wiedzę która bezpośrednio przełoży się na Twoją kieszeń i komfort
psychiczny podczas zakupu nieruchomości :-) Link do kanału - Ronald Szczepankiewicz.
W październikowym numerze raportu publikujemy dwa materiały dla inwestorów. Jeden z nich
autorstwa doświadczonego Inwestora z Warszawy Ruperta Aleksiejuk, dzięki któremu zarobisz na
nieruchomościach nawet w takich czasach jak dziś (str. 7). Kolejny tekst to rozmowa Jeremiasza
Gorzędowskiego i Izabeli Hryniewicz autorów kursu online „Szkoła remontowania dla inwestorów” dzięki którym zaoszczędzisz wiele
pieniędzy na remoncie (str. 11). Razem z Jeremiaszem nagraliśmy też materiał dotyczący finansowania remontu kredytem
hipotecznym, znajdziesz go tutaj.
Sprawdź również najlepsze oferty kredytowe dla osób kupujących mieszkanie, aby tam zamieszkać, aby je wynająć, czy też zrobić
FLIP’a!

Zapraszam do lektury!
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2. KREDYTY HIPOTECZNE i RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD

1
2



BIK: popyt na kredyty mieszkaniowe wreszcie "na plusie". Najnowszy komunikat BIK wskazuje, że we wrześniu bieżącego roku popyt na
kredyty mieszkaniowe okazał się o 5,4% wyższy aniżeli rok wcześniej. I wprawdzie do dwucyfrowego wyniku jest jeszcze daleko, to należy
podkreślić, że jest to pierwsze dodatnie wskazanie w okresie pandemii i z pewnością całkiem niezły prognostyk na przyszłość. Czy dzięki
temu Banki rozluźnią politykę kredytową? Te dane na pewno są dla nich sporą zachęta. Zakomunikowana przez BIK wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe na poziomie +5,4% oznacza, że we wrześniu 2020 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i
przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 5,4% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Szczegółowe
dane wskazują, że w minionym miesiącu o kredyty mieszkaniowe zawnioskowało 37,7 tys. klientów, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o
5,3% (z 35,8 tys.). Warto dodać, że względem sierpnia 2020 r. mamy zwyżkę o 15,4%, a w stosunku do kwietnia 2020 r. aż o 35,5%. BIK podaje
również, że średnia kwota kredytu mieszkaniowego wnioskowanego we wrześniu br. wyniosła 291,83 tys. zł i była o 4,9% wyższa niż we
wrześniu 2019 r.1



Spłaciłeś kredyt przed terminem? Nareszcie możesz łatwo sprawdzić jaki należy Ci się zwrot prowizji! Rzecznik Finansowy uruchomił
kalkulator. 4 lata temu Rzecznik Finansowy po raz pierwszy wspólnie z UOKiK zwrócił kredytobiorcom uwagę na możliwość otrzymania
zwrotu części kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. Teraz instytucja przygotowała specjalny kalkulator i poradnik
dla konsumentów. W odświeżonym serwisie internetowym Rzecznika Finansowego znalazło się narzędzie przygotowane z myślą
o kredytobiorcach. Kalkulator pozwala oszacować kwotę prowizji i opłat (poza opłatami notarialnymi, wykluczonymi ze zwrotów), którą
powinniśmy otrzymać z powrotem przy przedterminowej spłacie zobowiązania. W obliczeniach uwzględniane są odsetki za okres
opóźnienia. Rzecznik Finansowy przypomina na dedykowanej stronie, jakie opcje ma klient, który ma trudności z odzyskaniem opłat.
Pierwszym krokiem jest złożenie reklamacji w banku lub firmie pożyczkowej. Dopiero gdy kredytodawca nie uzna naszych racji można
złożyć wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego. Klient może także skierować sprawę bezpośrednio do sądu. Urząd wskazuje, że
w takim przypadku może służyć tzw. istotnym poglądem, który przedkłada się w sądzie. 2



Członek RPP: Podstawowy scenariusz to stabilizacja stóp, ale w negatywnym wariancie możliwe ujemne stopy proc. Co to oznacza dla
kredytobiorców? Niższe raty kredytowe! Oczywiście aby nie być gołosłownym – tu zaoszczędzą, ale dla gospodarki długofalowo może to
się źle skończyć. Jeżeli nastroje konsumenckie pogorszyłyby się istotnie, wówczas pożądane byłoby obniżenie stóp procentowych nawet
do poziomu ujemnego - napisał w artykule dla Radia Maryja (tak dokładnie w tym radiu) członek RPP Eryk Łon. Dodał, że
prawdopodobieństwo negatywnego scenariusza gospodarczego jest małe, ale do wariantu ujemnych stóp należy się przygotować
mentalnie. Czy to należy traktować jako pewnik? Nie, ale warto rozumieć co się dzieje!



Ceny za metr kwadratowy mikromieszkań osiągają zawrotne wartości. Mikrokawalerki święcą tryumfy na polskim rynku nieruchomości.
Mieszkania, które jeszcze kilka lat temu traktowane były w kategoriach ciekawostki, dziś są chętnie wybierane przez inwestorów jako

https://www.finanse.egospodarka.pl/166426,BIK-popyt-na-kredyty-mieszkaniowe-wreszcie-na-plusie,1,63,1.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Splaciles-kredyt-przed-terminem-Rzecznik-Finansowy-uruchomil-kalkulator-7979749.html
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produkty przeznaczane pod wynajem. Dla przykładu – za 17-metrową kawalerkę w standardzie deweloperskim w jednej z inwestycji na
osiedlu Gądów Mały we Wrocławiu trzeba zapłacić 240 tysięcy złotych. Stawka za 1 mkw. wynosi aż 14 tysięcy. Jest ona bardzo
wygórowana, jednak w tej cenie na chwilę obecną nie da się kupić mieszkania w stolicy Dolnego Śląska, chyba że do remontu i na
dalekich peryferiach.1 Czy to dobry moment na zakup? Tego nie wie nikt, ale warto rozumieć, że jest to świetny moment na sprzedaż, a to
już daje dużo do myślenia…


„Gotówkowe” zakupy mieszkań w odwrocie – nowe dane NBP. Ostatni raport o rynku nieruchomości NBP przynosi zaskakujące dane. Udział
transakcji gotówkowych na pierwotnym rynku mieszkaniowym w 7 największych miastach spadł w II kwartale gwałtownie – do 31 proc.
z 72 proc. w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. Od początku 2015 r. publikowana przez bank centralny estymacja mieściła się
w przedziale od 59 do 75 proc. dane dotyczą wyłącznie siedmiu największych miast w Polsce (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Warszawa,
Wrocław) i tylko rynku pierwotnego. 2 Co to może oznaczać? Mniej chętnych na zakup, a tym samym więcej okazji inwestycyjnych? Czas
pokaże czy tak się stanie.



Pekao: do 2021 r. ceny mieszkań mogą spadać, potem rosnąć. Do 2021 roku ceny mieszkań mogą odnotować umiarkowany spadek,
potem powrócą na ścieżkę wzrostu - uważają ekonomiści Banku Pekao. Ich zdaniem w latach 2022-24 banki złagodzą politykę kredytową
i w mieszkania będzie inwestować coraz więcej osób.3

sty.13
kwi.13
lip.13
paź.13
sty.14
kwi.14
lip.14
paź.14
sty.15
kwi.15
lip.15
paź.15
sty.16
kwi.16
lip.16
paź.16
sty.17
kwi.17
lip.17
paź.17
sty.18
kwi.18
lip.18
paź.18
sty.19
kwi.19
lip.19
paź.19
sty.20
kwi.20
lip.20
paź.20

4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

WIBOR3M

Wykres zmian stopy procentowej WIBOR3M – tak nisko jeszcze nie było,
a może być jeszcze niżej! Co to oznacza? Niższe raty kredytowe!
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Mikromieszkania-stawki-za-metr-kwadratowy-osiagaja-zawrotne-kwoty-7970509.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Gotowkowe-zakupy-mieszkan-w-odwrocie-nowe-dane-NBP-7977441.html
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pekao-do-2021-r-ceny-mieszkan-moga-spadac-potem-rosnac-7975667.html
1
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3. RUPERT ALEKSIEJUK – PORADNIK POCZĄTKUJĄCEGO INWESTORA;
JAK OCENIĆ, ILE ZAROBIĘ NA MIESZKANIU NA WYNAJEM?
Mieszkanie na wynajem to zawsze świetna inwestycja – takie słowa słyszałeś na pewno wielokrotnie. Ale czy, aby na
pewno zawsze? Istnieją pewne konkretne aspekty, które warunkują ile i czy w ogóle zarobisz na wynajmie danej
nieruchomości. Weźmy je zatem pod lupę i oceńmy, na co należy zwrócić szczególną uwagę, żeby skutecznie zarabiać
na wynajmie w każdych czasach.
Jako
inwestor
w
nieruchomości
oraz
osoba, która pomaga
innym
pasywnie
i
bezpiecznie ulokować
swój kapitał w mieszkaniach na wynajem,
chcę wyraźnie powiedzieć, że na mieszkaniu
na
wynajem
można nie tylko zarobić, ale również stracić. Zgadza się, nie
przesłyszałeś się i sam
na własne oczy widziałem takie przypadki zarówno
u niedoświadczonych w najmie właścicieli, jak i u początkujących inwestorów. Straty wynikają zazwyczaj z błędnego

podejścia do biznesu jakim jest najem mieszkania oraz
przekłamań dotyczących nieruchomości, które wciąż obecne
są w obiegowych opiniach na rynku. Zatem co gwarantuje, że
na danym mieszkaniu na wynajem zarobimy? Jak oszacować
dochód i co ma na niego największy wpływ? Ten artykuł
pomoże odpowiedzieć Ci na te pytania.
Na początek zacznijmy od samej koncepcji, pomysłu, który
zrodził się w naszej głowie. Jaka ma być nasza nieruchomość
na wynajem, czy myślimy o kawalerce, mieszkaniu
dwupokojowym, wielopokojowym czy mikrokawalerkach?
Jest to o tyle istotne, ponieważ każdy powyższy typ mieszkania
wiąże się zazwyczaj z innymi dochodami oraz innymi
wyzwaniami bieżącymi. Jest to w prostej linii związane z ilością
pokoi, które będziemy oferowali przyszłym najemcom,
a w istocie ilością konkretnych wydzielonych powierzchni
przeznaczonych dla lokatorów. Weźmy na warsztat
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rozkładowe mieszkanie 73m2 na warszawskiej bliskiej Woli. Przy
odpowiednim jego układzie, jesteśmy w stanie przygotować w
nim 6 pokoi na wynajem, gdzie stawka najmu za każdy z nich
wynosić będzie 1050 zł. Możemy również podzielić to
mieszkanie na dwa mniejsze lokale dwupokojowe, gdzie
przychód z każdego z nich można szacować na poziomie
2750 zł. Możemy w końcu wydzielić z niego 3 mikrokawalerki,
które dadzą nam przybliżony przychód w wysokości 1800 zł za
każdą. Założenia są szacunkowe i nie zawierają kosztów
mediów, natomiast zadaniem tych przykładów jest przybliżenie
różnic w przychodzie. Zwróćmy uwagę, że każdy z typów
mieszkań wiąże się z kompletnie innym podejściem do
remontu i przystosowania mieszkania do wynajmu. Ponieważ z
racji skali zmian mówimy tu raczej o remoncie generalnym,
jasną wizję mieszkania powinniśmy mieć nie tyle przy
podpisywaniu umowy przedwstępnej, a już na etapie
poszukiwania /oglądania nieruchomości.
Mówiąc o etapie poszukiwania mieszkania na wynajem,
koniecznie wspomnieć należy o lokalizacji. Słyszałeś zapewne
co jest najważniejsze przy wyborze nieruchomości: lokalizacja,
lokalizacja, lokalizacja! Słynna zasada 3L dotyczy lokalizacji
w danym kraju, lokalizacji w danym mieście oraz lokalizacji na
danej ulicy lub w ramach konkretnego budynku. Dlaczego jest
tak
ważna?
Ponieważ
bezpośrednio
wpływa
na
zainteresowanie danym mieszkaniem oraz generuje konkretną
grupę docelową Twoich klientów. Zgadza się, wynika z tego, że
jeszcze przed zakupem nieruchomości jesteś w stanie dość
precyzyjnie określić czy dana nieruchomość będzie cieszyła się

popularnością wśród rodzin, osób pracujących, osób
z zagranicy czy na studentach kończąc. Oczywiście wpływa to
na przewidywania dotyczące zysków z wynajmu. Przypomina
mi się mieszkanie na warszawskiej Pradze Północ, które
pomimo świetnego standardu nie cieszyło się dużym
zainteresowaniem właśnie z powodu nieatrakcyjnego
otoczenia i położenia na mapie stolicy.
Sam standard mieszkania rozumieć należy dwojako,
wyróżniam tutaj etap remontu, gdzie ważna jest zarówno
jakość materiałów jak i wykończenie oraz wyposażenie
mieszkania meblami i sprzętami. Remont – ten generalny na
początku – nadaje ton i charakter, wpływa bowiem na stan
techniczny całego mieszkania. Im nieruchomość jest bardziej
przemyślana, jeżeli chodzi o jej układ, podział i funkcjonalność
tym łatwiej będzie nam później odpowiednio ją wyposażyć.
W tym celu pamiętajmy, aby każdy remont przeprowadzać ze
sprawdzoną ekipę remontową w oparciu o rzuty „przed i po”
najlepiej wraz z wyposażeniem oraz kosztorys. Jeżeli
odpowiednio zadbamy o ten aspekt, zaoszczędzimy na czasie
i szybciej będziemy mogli czerpać zyski z najmu. Dzięki
odpowiedniemu wyposażeniu zadbajmy z kolei, aby
pomieszczenia były atrakcyjne i przyciągały zainteresowanych
wyróżniającymi się zdjęciami w ogłoszeniach. Im lepiej
wykonany remont, im wyższej jakości wykończenie, materiały,
meble, sprzęty tym przeważnie bardziej komfortowa będzie
późniejsza obsługa bieżąca. Pamiętajmy, że sam fakt,
posiadania
ładnego
mieszkania
nie
przekłada
się
automatycznie na zainteresowanie nim, dlatego warto
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zainwestować w profesjonalny home-staging, sesję zdjęciową,
spacer wirtualny czy płatne promowanie ogłoszenia. Owszem
to kosztuje, ale zazwyczaj dość szybko zwraca się z nawiązką,
pozwalając maksymalizować zyski z wynajmu.
Nawiązując do zysków z wynajmu – warto odpowiedzieć sobie
na pytanie kto będzie w ogóle się tym zajmował? Czy jesteśmy
zdecydowani sami zarządzać danym mieszkaniem, czy z kolei
planujemy oddać je w opiekę firmie zarządzającej, a jeżeli tak
czy interesuje nas gwarancja zysku czy wolimy zarobić więcej,
ale przy większym ryzyku własnym? To ważna kwestia, na którą
odpowiedź warto znać jeszcze przed podejściem do inwestycji,
niezależnie czy otrzymaliśmy mieszkanie w spadku, czy chcemy
dopiero szukać okazji na rynku. Istnieją bowiem firmy, które nie
tylko znajdą odpowiednie mieszkanie według ustalonych
wytycznych, ale również odciążą inwestora/ właściciela przy
procesie negocjacji, remontu i późniejszej bieżącej opieki, tak
że w efekcie rolą właściciela będzie jedynie dbanie
o comiesięczny przelew. Takie rozwiązanie wiąże się oczywiście
z dodatkowym kosztem, natomiast wielokrotnie przekonałem
się, że profesjonalizm i doświadczenie firmy zarządzającej
mogą zagwarantować właścicielowi większy dochód niż
w wypadku działania na własną rękę. Ważnym aspektem jest
również czas, który właściciel (lub ktoś inny) poświęci na
zarządzanie mieszkaniem. Na rynku panuje bowiem mit tzw.
dochodu pasywnego. Opieka nad nieruchomością to praca
oraz obowiązki, które ktoś musi wykonywać i albo jest to

właściciel, albo ktoś, kto działa w jego imieniu zajmując się
naprawami bieżącymi, szukaniem, weryfikacją i wymianami
najemców, rozwiązywaniem ich problemów etc. Niezależnie
od tego kto to będzie, warto pochylić się nad umową najmu,
która powinna chronić i nieruchomość, i właściciela.
Zarabianie na wynajmie to bowiem przede wszystkim unikanie
strat, które w wypadku złego zabezpieczania w formie
odpowiednich zapisów umowy mogą pojawić się dość szybko.
Wróćmy jeszcze do etapu planowania. Decydując się na
mieszkanie na wynajem, potrzebujemy klarownie określić
sposób finansowania inwestycji. Kupujemy za gotówkę, czy
korzystamy z dźwigni finansowej w postaci kredytu
hipotecznego? Jeżeli kupujemy za gotówkę - chcąc mieć
lepsze możliwości negocjacyjne ze zbywcą - czy decydujemy
się potem na refinansowanie poniesionych kosztów? Z kolei
jeżeli kupujemy nieruchomość w kredycie, powinniśmy go
nadpłacać czy też nie? Pamiętajmy, że liczenie zyskowności
z najmu wygląda zgoła inaczej, jeżeli w grę wchodzi gotówka.
W wypadku kredytu wszystko zależy od obranej przez nas
strategii kredytowej. W tym celu warto poradzić się
doświadczonego eksperta kredytowego, a przedtem
zapoznać się z pozycją „Tajna Broń Kredytobiorcy”, autorstwa
Ronalda Szczepankiewicza. Będąc w tematyce finansów
równie ważny jest biegły księgowy/doradca podatkowy
w kwestii optymalizacji podatkowej (zwróć uwagę na biuro
podatkowe Wynajmistrz).
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Zarobić na mieszkaniu na wynajem możemy także od razu przy
samym jego zakupie. Stanie się tak, jeżeli:
- kupimy nieruchomość wyraźnie poniżej wartości rynkowej
z
racji niskiej kwoty ofertowej (zapoznaj się ze stroną
Moniter.pl),
- przeprowadzimy owocne negocjacje (z tego miejsca
polecam książki Wojtka Woźniczki),
- zauważymy ukryty potencjał nieruchomości, który pozwoli
nam zwiększyć jej wartość oraz mądrze przeprowadzimy
remont (pozycja obowiązkowa „Remonty” – Izabela
Hryniewicz, Jeremiasz Gorzędowski).
Mimo wszystko nawet jeżeli trafiliśmy na okazję dekady (która
cytując za Piotrem Hryniewiczem zdarza się co tydzień  ),
pamiętajmy, aby zawsze przed zakupem nieruchomości
wykonać jej operat szacunkowy. To niezależna opinia autorska
rzeczoznawcy majątkowego poświadczająca o wartości
nieruchomości, co powinno utwierdzić nas w decyzji o zakupie
lub nas od niej odwieźć.

W tym artykule przedstawiłem i opisałem kilka kluczowych
aspektów, na które warto zwrócić szczególną uwagę
w kontekście zarabiania z wynajmu mieszkania. Pamiętaj
jednak, że nawet jeżeli w tym momencie Twoja nieruchomość
nie generuje zadawalającego Cię dochodu, nie znaczy to, że
nie można nic na to poradzić. Z każdej sytuacji jest wyjście,
należy je tylko znaleźć. Być może po przeczytaniu tego tekstu
już wiesz, gdzie popełniłeś błąd i jesteś w stanie dość łatwo
samemu zmaksymalizować zyski z wynajmu, a być może
potrzebujesz w tym celu wsparcia i rady. Nie ma dwóch takich
samych sytuacji i często nawet dosyć oczywiste kwestie dla
doświadczonych inwestorów/ właścicieli wcale nie prezentują
się tak samo osobom, dla których wynajem jest zajęciem
pobocznym. To zupełnie normalne i zrozumiałe. Każdy przecież
jest specjalistą w swojej dziedzinie i zna się po prostu na innych
rzeczach. Z tego powodu zachęcam Cię do kontaktu ze mną.
Podczas bezpłatnych konsultacji, chętnie odpowiem na Twoje
pytania, doradzę i postaram się pomóc. Do zobaczenia / do
usłyszenia! :)

RUPERT.ALEKSIEJUK@rmkredyty.pl
PS. Jeżeli masz pytania do Ruperta lub chciałbyś
zainwestować w nieruchomości i potrzebujesz
wsparcia, ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!
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4. JEREMIASZ GORZĘDOWSKI – 11
WAŻNYCH ZAPISÓW W UMOWIE

REMONTOWEJ.
Sprawdź jakie 11 kluczowych punktów powinieneś mieć
w
swojej umowie remontowej (umowie o roboty
budowlane), a także o czym musisz pamiętać płacąc za
usługi wykonawcy. Fragment rozmowy pochodzi z kursu
online
Izabeli
Hryniewicz
oraz
Jeremiasza
Gorzędowskiego
“Szkoła
Remontowania
dla
inwestorów”.

Jeremiasz Gorzędowski: W momencie, gdy mamy
już wybraną dobrą ekipę remontową, to
pozostało nam sformalizować współpracę, czyli
podpisać umowę remontową. Ale co to właściwie
jest ta dobra umowa remontowa?
Izabela Hryniewicz: Dobra umowa remontowa…
Dobrze jeśli w ogóle jest, bo często nadal
spotykam się z takimi stwierdzeniami “Jak trzeba,
to podpisuje, jak nie trzeba to nie”. Ale ja uważam,
zresztą wiem Jeremiasz, że Ty również, że umowa
z firmą remontową to konieczność. Co zatem
w takiej umowie powinno być?

Zaczynając od początku, umowa powinna zawierać zakres prac,
jaki zlecamy firmie remontowej opisany jak najbardziej
szczegółowo (np. w formie harmonogramu, z którego będzie
wynikało, czego oczekujemy i w jakim czasie), termin wykonania
tych prac (termin ostateczny oraz terminy poszczególnych
etapów), wysokość wynagrodzenia. Wynagrodzenie to element,
który interesuje obie strony, dlatego musi być jasno określony.
Formy zapłaty są różne; jest cena za metr kwadratowy, kwota
ryczałtowa, cena za poszczególne etapy prac (najlepiej jeśli
określimy w harmonogramie, jaką wartość mają poszczególne
prace). Pamiętajmy, że wysokość wynagrodzenia nie może być
elementem, który dogadamy w późniejszym czasie albo
założymy, że w razie wykonania dodatkowych prac kwota ulegnie
zmianie. Wynagrodzenie musi być doprecyzowane i z umowy
powinno jasno wynikać, jaka zapłata za jakie prace będzie
wypłacana, sposób płatności (w ratach, po jakimś zakresie prac,
w formie zaliczek), termin płatności oraz zastosowane kary
umowne.
Kary umowne to element, który z oczywistych względów najmniej
interesuje wykonawcę, dlatego jeśli mamy ekipę, która na słowo
“podpiszemy umowę” odpowiada “nie, nie, nie, ja nie chcę
żadnej umowy” albo, która na słowa “kary”, “będzie pan miał
karę za niedotrzymanie terminu, który pan podał”, “ustaliliśmy, że
pan zrobi to do takiego terminu, jeżeli nie to będzie kara”, reaguje
mówiąc “nie, nie, nie”, to możemy być pewni, że termin, który
uzgodniliśmy nie będzie dochowany. Wysokość kar nie może być
oczywiście wygórowana i nierealna, dlatego przy tygodniowym
opóźnieniu nie żądajmy od razu 10% obniżki. Dobrym
rozwiązaniem jest podawanie kar w dniach. Dzień to taka
jednostka, która w bardzo fajny sposób pokazuje wykonawcy,
jaką kwotę realnie może stracić każdego dnia za swoje
opóźnienie. Kolejnym ważnym elementem umowy jest polisa OC.
Pamiętajmy, że powinniśmy znać numer oraz treść polisy (najlepiej
poprosić o kserokopie). Może zdarzyć się, że zaczynając remont
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firma posiada ważną polisę OC, która jednak kończy się w trakcie
naszego remontu. Zadbajmy o to, aby wykonawca wznowił tę
polisę, wpiszmy do umowy, że po wygaśnięciu jej trwania,
wymagamy nowej i aby okazał jej kopię po wznowieniu.
W umowie musimy również zawrzeć informacje o tym, jak
będziemy rozliczać się za materiały z naszym wykonawcą, ale
więcej o tym w dalszej części… Kolejnym elementem umowy,
o który musimy zadbać jest informacja, że nie zgadzamy się na
podwykonawców, czyli podzlecanie prac przez naszą ekipę
remontową innej firmie. Jeśli godzimy się na takie rozwiązanie, to
taki zapis możemy, ale nie musimy wpisywać do umowy.
Jeremiasz
Gorzędowski:
Odnośnie
podwykonawców
dopowiedziałbym, że jeśli jednak wyrażamy na nich zgodę, warto
w umowie dopisać sformułowanie każdorazowo za pisemną
zgodą oraz po akceptacji umowy z podwykonawcą. Dlaczego?
Czasami jest świetna ekipa specjalizująca się w wykończeniach,
ale tak jak mówiliśmy wcześniej przy okazji harmonogramu prac,
jest też inna, która bardziej specjalizuje się w elektryce, hydraulice,
wyburzeniach itd., i wtedy może warto byłoby skorzystać z usług
takiego podwykonawcy (przy założeniu, że to nasz główny
wykonawca zajmuje się nim w 100%). Konieczność
doprecyzowania, czy zgadzamy się na podwykonawców, czy nie
wynika również z przepisów, które jakiś czas temu się zmieniły
i mówią, że jeśli podwykonawca nie dostanie zapłaty od
głównego wykonawcy, to ma prawo zwrócić się do nas jako
inwestorów o pieniądze i to my będziemy musimy zapłacić za
wykonane usługi. To, że już zapłaciliśmy generalnemu
wykonawcy, nie jest dla podwykonawcy żadnym uzasadnieniem
(po zapłacie podwykonawcy, możemy ubiegać się o zwrot od
głównego wykonawcy). Jeśli wybierzemy taką opcję, to warto
wpisać w umowę warunek, że musimy potwierdzić umowę
z podwykonawcą oraz że to my zapłacimy za pewne prace
bezpośrednio
do
podwykonawcy.
Jest
to
bardziej

skomplikowane, natomiast przy większych remontach, czy przy
większych projektach takie rozwiązanie może nam się przydać
Izabela Hryniewicz: Ja stosowałam też takie rozwiązania, ale przy
budowie, że główny wykonawca wystawiając fakturę
jednocześnie informował mnie, jaka część kwoty jest dla jego
podwykonawcy. Robiłam mu wtedy przelew takiej wartości, czyli
powiedzmy połowę faktury, a on robił przelew swojemu
podwykonawcy.
Po
otrzymaniu
oświadczenia
od
podwykonawcy, że wszystko zostało uregulowane, dopłacałam
resztę faktury. Stworzona konstrukcja była po to, aby nie robić
wskazań płatniczych, o których była mowa wcześniej i tym samym
nie wzbudzać zainteresowania urzędu skarbowego (przynajmniej
nie płacimy komuś, z kim tak naprawdę nie mamy umowy i od
kogo nie mamy faktury).
Jeremiasz Gorzędowski: Ważne jest, aby pamiętać, jak już
mówimy o płatnościach, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami, jeżeli całkowita wartość naszej umowy z wykonawcą
przekroczy 15 000 zł, to nie możemy rozliczać się gotówką,
powinniśmy zrobić to w 100 % przelewami, żeby móc koszty
zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu. Pamiętajmy też o białej
liści
podatkowej
–
tak
jak
przy
każdej
transakcji
z nieruchomościami musimy się upewnić, że ten nasz kontrahent
rzeczywiście jest na białej liście.
Izabela Hryniewicz: Zapiszmy też w umowie z naszym wykonawcą
jego odpowiedzialność finansową za odbierany materiał i towary.
Niejednokrotnie zdarzało się, że ekipa, która była na budowie
i odbierała zamówiony przez nas towar podpisywała
pokwitowanie kurierowi nie oglądając go. Później okazywało się,
że paczka była uszkodzona i nie została złożona reklamacja, bo
nic o tym nie wiedzieliśmy. Jeśli więc wiemy, że takie sytuacje
będą miały miejsce, uczulmy na to naszego wykonawcę.
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Uzgodnijmy również warunki i wpiszmy to do umowy. Wnoszenie
materiałów również bywa kosztowne… Zamawiając materiały
w sklepach, usługa wniesienia towaru np. na czwarte piętro jest
dodatkowo płatna (transport przeważnie mamy wliczony w
cenę). Warto porozumieć się z ekipą remontową w tym zakresie i
ustalić, że materiały wnoszą sami bez dodatkowego
wynagrodzenia, czyli w cenie, która jest ustalona w umowie. Jeśli
to my zdecydujemy się dostarczać drobny materiał na budowę,
warto zdefiniować, jak często będziemy to robić. Unikniemy dzięki
temu sytuacji, że rano, w południe i wieczorem musimy jechać na
budowę, bo zabrakło worka cementu, brakuje śrubek, listewek itd.
Uzgodnijmy najlepiej okienka, kiedy te dostawy będą miały
miejsce np. we wtorki oraz w piątki i wtedy oczekujemy, że
wykonawca w poniedziałek do końca dnia doślę listę rzeczy, które
mamy kupić i dostarczyć. Unikniemy sytuacji, że tak naprawdę
niby nie budujemy sami, a jesteśmy cały czas w procesie
remontowym.
Jeremiasz Gorzędowski: Dzięki temu też nie będzie zrzucanie na
nas odpowiedzialności i wymówek, że ekipa nie zdążyła czegoś
zrobić, bo nie dostarczono jakiegoś towaru, materiału
budowlanego. Wpisując to w umowę, będziemy zawsze mogli
powołać się na dany zapis i jeśli wywiązywaliśmy się z dostarczania
zamówień, opóźnienia będą wynikać z winy wykonawcy.
Chcesz dołączyć do Szkoły Remontowania? Wejdź na stronę i zapisz
się teraz: https://szkolaremontowania.pl/
Trzymam kciuki za Twoje remonty!
Jeremiasz Gorzędowski
http://szkolaremontowania.pl/
https://zainwestowani.pl/remonty
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5. PRZEGLĄD OFERT BANKOWYCH
Przedstawiamy przegląd najlepszych naszym zdaniem ofert bankowych dostępnych na rynku w październiku 2020.
Zestawienia przygotowywaliśmy kierując się specyficznym=i 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
raportu, zmianom uległy oferty następujących banków:
 ING – obniżka marż (promocja: „Najlepiej na swoim”, obowiązuje do 22.11.2020)
 mBank – podwyżka marż (promocja „Bliżej swojego domu”, obowiązuje do 29.10.2020)
 Santander – podwyżka marż
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NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%)
ALIOR BANK
MOCNE STRONY
LTV90%
brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej

SŁABE STRONY
wolny proces kredytowy (około 5-6 tygodni)
konieczność zakupu drogiego ubezpieczenia na życie
podwyżka oprocentowania za brak wkładu własnego przez cały
okres kredytowania
wysokie koszty wejścia

KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

90%

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL

Tak, po koszcie kredytu mieszanego

przy kredycie mieszanym zwykle do 80% LTV

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego podnosi marżę o 0,2%
(liczone od ceny transakcyjnej, przez cały okres kredytowania)
W większości przypadków klient otrzymuje „promocję
Megahipoteka z Ubezpieczeniem na życie TU Europa”. Koszt tego
ubezpieczenia to 5 (słownie pięć (sic!) % od kwoty kredytu (a
realnie sporo powyżej 5%, ponieważ płacisz ubezpieczenie od
ubezpieczenia

w przypadku kredytów walutowych liczone od 70%
LTV
W sytuacji, gdy o kredyt ubiega się tylko jeden
kredytobiorca, gdy występuje duża dysproporcja
dochodów kredytobiorców lub gdy klient otrzyma
negatywną ocenę scoringową bank żąda
wykupienia ubezpieczenia na życie

OKRES
KREDYTOWANIA

Max. 30 lat, do 80 roku życia

-

PROWIZJA

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

-

UNWW

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

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

Wymagane założenie ROR.

-

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
LTV90%
brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu
własnego

KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

90%

SŁABE STRONY
dość drogie ubezpieczenie na życie
ograniczenia LTV w przypadku większej ilości kredytów
hipotecznych: max 70% przy trzecim i max 60% przy czwartym
dla kredytów powyżej 25 lat zdolność liczona na max 25 lat
DODATKOWE INFORMACJE
Uwaga: max LTV będzie ograniczone do poziomu:
- 70% gdy wnioskowany kredyt jest trzecim kredytem
hipotecznym tego samego kredytobiorcy
- 60% gdy wnioskowany kredyt jest czwartym
kredytem hipotecznym tego samego kredytobiorcy
Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o
wycenę sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań
to 400 zł, płatne przy uruchomieniu kredytu.

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL

Nie udziela

-
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UNWW

Finansuje bank

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

Koszt 0,0450% aktualnego salda kredytu miesięcznie,

OKRES
KREDYTOWANIA

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

PROWIZJA

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

Warunki promocyjne (powyżej 80% LTV):
2,50% dla klientów banku z segmentu Intensive
2,70% dla klientów banku z segmentu Active
3,10% dla klientów pozostałych klientów
MARŻA
Warunki promocyjne (poniżej 80% LTV):
1,90% dla klientów banku z segmentu Intensive
1,99% dla klientów banku z segmentu Active
2,45% dla klientów pozostałych klientów

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

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
LTV90% (dla klienta wewnętrznego)
brak opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
prosty cross-sell

KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

90% dla Klienta wewnętrznego
80% dla Klienta zewnętrznego

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL
UNWW
UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE
OKRES
KREDYTOWANIA

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

Max. 30% kwoty celu podstawowego kredytu do 90%/80% wartości
określonej przez bank
Finansuje bank

DODATKOWE INFORMACJE
Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę
sporządzaną przez bank (koszt dla mieszkań 450 zł, dla
domów 800 zł, płatne przy uruchomieniu), lub operat
dostarczony przez klienta.
Uwaga! w przypadku operatu dostarczonego przez
klienta osobą sporządzającą wycenę może być:
- w przypadku klient posiada status VIP – dowolna
osoba z uprawnieniami
- w pozostałych przypadkach – jedynie osoba z listy
rzeczoznawców akceptowanych przez bank
-

Wymagane, jeżeli klient w okresie spłaty przekroczy 70 rok życia

-

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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Klient zewnętrzny: 2,00%
PROWIZJA

CROSS-SELL

MARŻA

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

Klient wewnętrzny: 2,00%

Konto z wpływami wynagrodzenia w wysokości 2000 zł miesięcznie
przez 84 miesiące (brak konta oraz zadeklarowanego wpływu
wynagrodzenia oznacza wzrost marży o 0,2 p.p.)
Dla kredytów powyżej 150k, w zależności od poziomu LTV (klient
WEWNĘTRZNY, MAX LTV 90%):
- od 1,99% do 2,89% dla klientów ze statusem Select
- od 2,19% do 3,39% 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 2,39% do 2,79% dla pozostałych klientów
Wcześniejsza spłata do 50% kapitału jednorazowo bez opłat w ciągu
pierwszych 3 lat, później bez opłat

Klient wewnętrzny to Klient posiadający od co
najmniej 4 pełnych m-cy kalendarzowych konto
osobiste (w PLN lub walucie obcej) w Santander Bank
Polska, pod warunkiem, że w każdym z 3 ostatnich mcy przed złożeniem wniosku o określenie wstępnych
warunków kredytu na to konto była dokonana co
najmniej jedna wpłata (gotówkowa lub przelew).
Jeśli klient zadeklaruje w umowie wpływ
wynagrodzenia a nie spełni tego warunku marża
wzrasta o 0,5p.p.

Status Select – co najmniej jeden z wnioskodawców
ma dochody na poziomie 10 000 zł netto lub posiada
w banku aktywa w wysokości co najmniej 200 tyś. zł.

Przekroczenie 50% lub druga nadpłata w okresie3 lat
powoduje, że bank pobiera opłatę 1% z tytułu
nadpłaty
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MILLENIUM BANK
MOCNE STRONY
LTV90% (ale z ograniczeniami)
długi okres kredytowania
brak kosztów wejścia i wyjścia (ważne dla FLIP’ów)
atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie
KRYTERIA

MAX LTV.

SŁABE STRONY
bardzo wolny proces kredytowy (nawet do 8 tygodni)
ograniczenie max LTV do 80% w zależności od wartości i lokalizacji
nieruchomości
ograniczenia w ilości udzielanych kredytów
ograniczenia w akceptacji wybranych źródeł dochodów oraz
okresie ich uzyskiwania

OFERTA BANKU

90%

DODATKOWE INFORMACJE
Uwaga: max LTV będzie ograniczone do poziomu
80% dla nieruchomości wartych:
- powyżej 750 tys. z miast powyżej 250.000
mieszkańców, tj.: Białystok, Bydgoszcz, Katowice,
Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław oraz Trójmieście)
- powyżej 500 tys. z pozostałych miast
Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o
wycenę dostarczoną przez klienta.

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL

Tak, po koszcie kredytu mieszanego

LTV zmienia się w zależności udziału środków na cel
dowolny

UNWW

Finansuje bank

-

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

Wymagane przez cały okres kredytowania (warto wybrać to z
oferty banku, bo jest tanie - 0,02% miesięcznie od salda kredytu)

-

Max. 35 lat, do 75 roku życia

-

0,00%

-

OKRES
KREDYTOWANIA
PROWIZJA
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CROSS-SELL

Konto z kartą debetową i wpływ wynagrodzenia w wysokości
minimum dwukrotności raty kapitałowo-odsetkowej może obniżyć
marże 0,5 p.p., bez wpływu o 0,3 p.p.

-

MARŻA

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

Marża standardowa dla LTV 90% = 3,20%

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

0,00%

-

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%)
ALIOR BANK – Szczegóły oferty znajdziesz na górze: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%)
mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%)
ING Bank Śląski
MOCNE STRONY
długi okres kredytowania
brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych
brak opłat za wcześniejszą spłatę,
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej

SŁABE STRONY
brak akceptacji dochodów z umów zlecenie i o dzieło oraz
ograniczenia dla działalności gospodarczej (w przypadku
wybranych branż)
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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”
1,99% - w wariancie „Lekka rata”

Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość
marży.

CROSS-SELL

MARŻA
WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

Oferta promocyjna:
Konto z zasileniem 2000 zł/mies. (nie musi być wynagrodzenie) oraz Brak realizacji tego warunku, skutkuje wzrostem marży
ubezpieczenie na życie z oferty banku (wymagane przez min 3
o 0,4 p.p.
lata)
Oferta promocyjna:
Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość
1,99% - w wariancie „Łatwy start”
prowizji
1,85% - w wariancie „Lekka rata”
0,00%

-
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PKO BP – POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
MOCNE STRONY
długi okres kredytowania
brak opłaty za wcześniejszą spłatę

SŁABE STRONY
obniżenie max LTV do poziomu 80%
dość wysokie koszty początkowe (prowizja lub ubezpieczenie w
wariancie promocyjnym)

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej
KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

80%

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL

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

-

UNWW

Nie występuje

-

Nie jest wymagane

-

Max. 35 lat, realnie do 75 roku życia

-

PROWIZJA

2,00% lub 0,00% w promocji "Pakiet Własny Kąt hipoteczny"

Aby uzyskać prowizję 0% wymagane jest jednorazowe
wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy (3,25% od
kwoty kredytu)

CROSS-SELL

Obniżka marży o 0,15 p.p. dla klientów deklarujących wpływy
wynagrodzenia w kwocie minimum 3000 zł.
Obniżka marży o 0,05 p.p. dla klienta posiadającego ROR w banku
od min. 6 miesięcy z systematycznymi wpływami wynagrodzenia.
Marżę można obniżyć również poprzez zakup innych produktów
dodatkowych takich jak karta kredytowa, czy ubezpieczenie na
życie, tyle że obniżki te są zdecydowanie mniejsze.

W promocji "Pakiet Własny Kąt hipoteczny" konto i
karta kredytowa są obowiązkowe

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE
OKRES
KREDYTOWANIA

DODATKOWE INFORMACJE
Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę
sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań to 400 zł,
płatne przy podpisaniu umowy kredytowej
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Warunki standardowe:
- od 2,68% (dla kredytu powyżej 200k zł, LTV 80%, brak produktów
dodatkowych)
MARŻA

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

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

0,00%

-

PEKAO SA – BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
MOCNE STRONY
LTV85%
dość szybki proces kredytowy (dla kwot do 300k zł)
dość dobrze liczona zdolność kredytowa (nie dotyczy działalności)

KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

85%

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

Promocyjna – „Prosta oferta z kredytem mieszkaniowym”, LTV
powyżej 80,00%:
- 2,60% dla kredytów bez CPI
- 2,45% dla kredytów z CPI
MARŻA

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

Promocyjna – „Prosta oferta z kredytem mieszkaniowym”, LTV
poniżej 80,00%
- 2,10% dla kredytów bez CPI
- 1,95% dla kredytów z CPI
Pobierana przez pierwsze 3 lata. Jej wysokość to mniejsza z kwot:
3% od nadpłacanej kwoty kredytu lub wysokość odsetek, które
byłyby naliczone od spłaconej przed terminem części kredytu.
Po 3 latach nadpłaty częściowe i spłata całkowita są bezpłatne.

W przypadku kredytów do 80,00% LTV, w wariancie z
CPI i prowizją 0,00% marża wynosi: 2,05%

-

26 | S t r o n a

BNP PARIBAS
MOCNE STRONY
atrakcyjne warunki cenowe
dobrze liczona zdolność kredytowa

KRYTERIA

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

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
UNWW

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

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

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

OKRES
KREDYTOWANIA

Max. 30 lat, do 75 roku życia,

-

PROWIZJA

Oferta z ubezpieczeniem Cardiff
0,00% – w wariancie z opłatą za wcześniejszą spłatę
2,00% – w wariancie bez opłaty za wcześniejszą spłatę

W przypadku oferty bez ubezpieczenia prowizja
wynosi 2,00%

CROSS-SELL

Konto z kartą debetową i zasileniem w wysokości 2500 zł
miesięcznie, ubezpieczenie na życie z oferty banku, oraz
ubezpieczenie nieruchomości z oferty banku

-

W zależności od wybranego wariantu obniża marże o
0,40 p.p. lub 0,60 p.p. W przypadku zakupu,
wymagane przez:
- 5 pierwszych lat kredytowania, gdy dochód uzyskuje
co najmniej dwóch wnioskodawców
- cały okres kredytowania, gdy dochód uzyskuje tylko
jeden wnioskodawca.
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MARŻA

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

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
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.

Marża standardowa 2,90%

-

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

NAJLEPSZYNA FLIPA (SZYBKI ZAKUP, SZYBKA SPRZEDAŻ)
MILLENIUM

– Szczegóły oferty znajdziesz na górze –

PKO BP – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY –

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%)

BANK DLA INWESTOR (WKŁAD WŁASNY 20%)

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY –

ING

BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%)

BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%)

– Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY –
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NAJPEWNIEJSZY (BANK NAJLEPIEJ LICZĄCY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ):
BNP Paribas

– Szczegóły oferty znajdziesz na górze –

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%)

ING

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

– Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY –

BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%)

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,
PeKaO – około 10-15 dni roboczych,

BANKI DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W „WALUCIE OBCEJ”
WALUTY KREDYTU
LTV
MAX OKRES KREDYTOWANIA

ALIOR BANK
EUR, USD, GBP
Max. LTV: 78% (dla EUR) i 74% (dla GBP) i 68% (dla USD)
30 lat
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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
DOKUMENTY DO TŁUMACZENIA
DODATKOWE INFORMACJE

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas nieokreślony
-raport odpowiednika BIK-u
-odpowiednik umowy o pracę
-wyciąg z konta z 6m
(tłumaczenia nie wymagają dokumenty, sporządzone są w języku angielskim)
-

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.
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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 5 do nawet 7 tygodni.



BNP Paribas – od września bank wycofał wszystkie
ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią.



mBank – w związku z pandemią bank wprowadził
następujące ograniczenia (skutkujące przede wszystkim
znacznym spadkiem zdolności kredytowej klientów):
zaostrzenie scoringu (czyli oceny klienta), zmiana
w sposobie liczenia zdolności dla kredytów z okresem
powyżej 25 lat (zdolność liczona na max 25),
wprowadzenie ograniczenia w akceptacji dochodów
z działalności gospodarczej prowadzonej w tzw.
branżach
zagrożonych.
Wprowadzono
również
ograniczenia w poziomie max LTV dla 3go i 4go kredytu
klienta (odpowiednio max 70% i 60%). Z pozytywów
warto odnotować wprowadzenie 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
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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 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
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(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

OKRES
BOWIĄZYWANIA

5 lat

OPROCENTOWANIE
W ORESIE STAŁEJ
STOPY

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 3,26% (na dzień
12.10.2020, 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).

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.

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

DODATKOWE INFORMACJE
Po upływie okresu obowiązywania 5-letniej stałej
stopy bazowej klient może złożyć wniosek o zawarcie
aneksu zmieniającego oprocentowanie na stałe,
zgodnie z ofertą banku.
Wysokość stopy bazowej zmienia się codziennie,
można ją sprawdzić na stronie internetowej banku.
Np. na dzień 12.10.2020 stopa wynosi: 0,58%
Po zakończeniu okresu obowiązywania
oprocentowania stałego przechodzimy na
oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża
z umowy kredytowej + aktualny WIBOR
Bank informuje o wysokości rekompensaty na
wniosek Klienta przy składaniu dyspozycji
wcześniejszej spłaty.

W okresie obowiązywania stałej stopy
oprocentowania nie istnieje możliwość́ zawarcia
aneksu zmieniającego sposób lub wartość́
oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu.
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ING
KRYTERIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

OKRES
BOWIĄZYWANIA

5 lat

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

OPROCENTOWANIE
W OKRESIE STAŁEJ
STOPY

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 2,85% (aktualne na dzień
12.10.2020, kredyt na 300k, LTV 80%, oferta: „Najlepiej na swoim,
lekka rata”, marża po okresie stałego oprocentowania: 1,85%)

Wysokość oprocentowania publikowana jest co
tydzień na stronie internetowej banku.

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

Po zakończeniu okresu obowiązywania
oprocentowania stałego przechodzimy na
oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża
z umowy kredytowej + aktualny WIBOR

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

Brak opłat za wcześniejszą spłatę.

-

INFORMACJE
DODATKOWE

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie ma
możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne.

-
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Santander
KRYTERIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

OKRES
BOWIĄZYWANIA

5 lat

Po tym czasie przechodzimy na oprocentowanie
zmienne.

Przykładowe oprocentowanie kredytu:
- 3,15% (kredyt 300k, LTV 80%, klient wewnętrzny, marża po okresie
stałego oprocentowania: 2,39%)
OPROCENTOWANIE - 3,35% (kredyt 300k, LTV 80%, klient zewnętrzny, marża po okresie
W OKRESIE STAŁEJ
stałego oprocentowania: 2,59%)
STOPY
Oprocentowanie ustalane jest przez bank i podawane łącznie
bez podziału na marzę i stopę procentową.
Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV.

Po zakończeniu okresu obowiązywania
oprocentowania stałego przechodzimy na
oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża
z umowy kredytowej + aktualny WIBOR

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

Brak opłat za wcześniejszą spłatę.

-

INFORMACJE
DODATKOWE

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania istnieje
możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne!

Zmiana oprocentowania wiąże się z koniecznością
zapłaty prowizji w wysokości 3% kwoty kapitału
kredytu pozostającego do spłaty w dniu
dokonywania zmiany oprocentowania.
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OFERTY DLA „PRACUJĄCYCH” WNIOSKÓW KREDYTOWYCH:


PKO BP
o

o


Aby skorzystać należy dodatkowo spełnić następujące warunki:
 wniosek o udzielenie kredytu został złożony po 27 sierpnia 2018 r.
 kredyt został wypłacony w całości,
 posiadasz zdolność kredytową i spłacasz kredyt w terminie,
 zostało Ci nie mniej niż 5 lat do końca okresu spłaty kredytu (od dnia zawarcia aneksu).
Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów

ING
o

o

o

Aby skorzystać należy dodatkowo spełnić następujące warunki:
 posiadasz kredyt hipoteczny lub budowlano-hipoteczny bez konsolidacji innych nie mieszkaniowych kredytów,
 kredyt został uruchomiony przed 21 maja 2018 roku,
 do spłaty kredytu pozostało przynajmniej 62 raty.
Oprocentowanie dla klientów z aneksem, uzależnione jest od posiadanych produktów (oferta od 19.09.2020):
 3,40% dla kredytów bez produktów dodatkowych
 3,40% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami
 3,20% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami i ubezpieczeniem spłaty kredytu
Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów.
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8. KUPUJESZ MIESZKANIE NA KREDYT? KONIECZNIE SPRAWDŹ NASZ KURS
ONLINE I NIE TRAĆ PIENIĘDZY!
Jak kupić mieszkanie na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych?
Chcesz kupić wymarzoną nieruchomość, ale potrzebujesz wesprzeć się kredytem hipotecznym? Nauczę Cię, jak kupić mieszkanie
na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Ten kurs to maksimum treści zamknięte w konkretnych modułach. Wiedza dla osób ceniących poczucie panowania nad sytuacją,
komfort psychiczny i chcących uzyskać możliwie najlepsze finansowanie swojej nieruchomości! Wiedza, którą łatwo przyswoić i którą
od razu można zastosować w praktyce! Podczas kursu nie tracisz czasu, a dostajesz konkretne rozwiązania. Otrzymasz know-how
płynący z praktyki – jak myślą banki, jakie obowiązują zasady gry i co
zrobić, aby za pomocą najlepszego kredytu kupić wymarzone
mieszkanie.
Ten kurs da maksimum korzyści dla osób, które:
► chcą kupić nieruchomość i będą posiłkować się kredytem
mieszkaniowym
► chcą nabyć wiedzę, która przeprowadzi ich szybko i pewnie przez
proces kredytowy
► chcą wiedzieć jak wygląda proces zakupu mieszkania w kredycie
► chcą zrozumieć jak działać, aby bank zabiegał o bycie jego
klientem
► chcą zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych na całkowitym
koszcie kredytu
Kurs

możesz

kupić

na

naszej

stronie

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl

internetowej:
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9.

INWESTUJESZ NA KREDYT? NA TO

ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ!
Jeśli w dalszym ciągu nie czytałeś mojej książki „Tajna broń
kredytobiorcy” to zachęcam Cię do skorzystania ze specjalnego
kuponu rabatowego dla czytelników raportu. Chcąc uzyskać
rabat na zakup papierowej wersji książki w wysokości 15% należy
przy zakupie podać kod rabatowy - „raport”.
Na www.tajnabronkredytobiorcy.pl możesz zapoznać się również
z darmowym fragmentem mojej książki.  Jeśli chcesz sfinansować
zakup nieruchomości na kredyt i maksymalnie oszczędzić na tym
procesie, to zdecydowanie pozycja dla Ciebie - dowiesz się z niej
jak zwiększać swoje możliwości kredytowe, zmniejszać prowizje
bankowe, a także jak kupować nieruchomości na cele
inwestycyjne!

Życzę przyjemnej lektury! :-)

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl
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10. PODSUMOWANIE
Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości
za kredyt lub wzięciem kredytu pod nieruchomość,
refinansowaniem, konsolidacją kredytów
pod nieruchomość, ale nie wiesz:







Czy masz zdolność kredytową,
Jaka będzie rata,
Jak skredytować daną nieruchomość,
Jak się za to zabrać,
Nie masz czasu na chodzenie bo bankach,
Szukasz osoby, która załatwi kredyt za Ciebie,

lub masz inne pytania, pisz / dzwoń, chętnie pomożemy!
Nasz Zespół składa się z najlepszych pośredników
finansowych w Polsce.

RM KREDYTY HIPOTECZNE
Specjalizacja Kredyty Hipoteczne
Obszar działalności – cała Polska
telefon: +48 503 804 619
e-mail: kontakt@rmkredyty.pl
www.RMKREDYTY.pl
www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl

NASZ ZESPÓŁ
Ronald Szczepankiewicz
Rupert Aleksiejuk
Marek Jackiewicz
Marcin Bubiłek
Małgorzata Słowik-Zwiercan
Arkadiusz Fukowski
Agata Skubis
Dorota Popiłowska
Karol Owsiany
Weronika Szwankowska
Sandra Łazarska
Piotr Oczkowski

Magdalena Łyczko-Hałaszczyk
Karolina Parowicz
Katarzyna Olszewska
Piotr Firlej
Jakub Pastuszka
Monika Owsiany
Monika Korczak
Artur Bajon
Urszula Sztromajer
Paweł Karkula
Marcin Kowalski
Kamil Pensiek
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11.

WSPÓŁPRACA

Jeżeli pragniesz szybko i sprawnie skontaktować się z przedstawicielem RM Kredyty Pośrednictwo Kredytowe
odpowiedzialnym za program afiliacyjny oraz współpracę z mediami zachęcamy do kontaktu:

Rupert Aleksiejuk
Dyrektor ds. Marketingu i PR

+ 48 794 785 249
rupert.aleksiejuk@rmkredyty.pl
Dodatkowo, nasze internetowe biuro prasowe zapewnia zainteresowanym dziennikarzom dostęp do aktualnych
komunikatów i informacji prasowych, zdjęć oraz materiałów filmowych.
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12. GŁÓWNI PARTNERZY

