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1. WPROWADZENIE – GRUDZIEŃ 2020
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400 subskrybentów! Całkiem niedawno zaczynaliśmy go „od zera”, dlatego jest to dla mnie szczególnie
satysfakcjonujące. Jeżeli interesują Cię wartościowe i merytoryczne filmy dotyczące finansowania nieruchomości
oraz zarabiania na nich - a jeszcze tego nie zrobiłeś, – kliknij w LINK i zasubskrybuj kanał, być może wygrasz
nagrodę w jednym z kolejnych konkursów, który już mamy w planach. 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, które zawsze niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach ja oraz cały Zespół
RM Kredyty Hipoteczne pragniemy życzyć Tobie oraz rodzinie wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
Być może w 2021 roku Ty lub Twoi bliscy planujecie zakupić mieszkanie, aby w nim zamieszkać, być może pierwszą
lub kolejną nieruchomość inwestycyjną na wynajem? Pamiętaj, że zawsze chętnie pomożemy w realizacji Twoich
celów kredytowych.
Wielu wynajmujących mieszkania nie raz zastanawiała się zapewne nad właściwą forma rozliczania swojego najmu. Z tego powodu
w grudniowym raporcie publikujemy ważny artykuł naszego Partnera, doświadczonego specjalisty od rozliczania podatku od najmu, Grzegorza
Grabowskiego, czyli Wynajmistrza. Przeczytasz w nim czy i kiedy musisz rozliczać wynajem mieszkań poprzez działalność gospodarczą biorąc pod
uwagę różne zmienne m.in. liczbę wynajmowanych nieruchomości, liczbę umów najmu, czy przychody roczne z najmu.
W aktualnym wydaniu raportu oprócz aktualnych ofert bankowych, które pomogą Ci zorientować się w sytuacji na rynku kredytów hipotecznych
przeczytasz również o efektywnej obsłudze najmu, co jest szczególnie istotne w czasach, gdy maksymalizowanie zysków z wynajmu sprawia więcej
wyzwań niż dotychczas. Rupert Aleksiejuk, inwestor znany Ci już z poprzednich raportów, przedstawił 7 rad, które pomogą Ci lepiej zarządzać
swoim mieszkaniem na wynajem i zaoszczędzić sobie kłopotów. To praktyczne wskazówki na które na pewno warto zwrócić uwagę!
Jeżeli interesuje Cię zaś jak zarządzać pieniędzmi w wymagających czasach i chcesz przy tym uniknąć niepotrzebnych błędów, polecam Ci
również nowowydaną książkę pt. „Kryzysoodporność”, której jestem współautorem. Znajdziesz ją na stronie Agnieszki i Daniela Piesto (LINK). Jeżeli
klikniesz w ten link i przy zamówieniu w uwagach wpiszesz hasło „RMKREDYTY” otrzymasz kod rabatowy na -10 zł na kolejne zamówienie w sklepie
na produkt nie objęty promocją!

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


Inwestowanie w nieruchomości wciąż główną motywacją zakupu mieszkania. Wśród najczęściej pojawiających się powodów zakupu
wciąż przeważają cele inwestycyjne - zakup mieszkania pod wynajem długoterminowy lub krótkoterminowy, ale też np. nabycie lokalu
dla studiujących dzieci. To aż 35 proc. wszystkich transakcji. Zaraz po zakupach inwestycyjnych w statystykach pojawia się, zakup
pierwszej nieruchomości (25 proc.). Przeprowadzka do większej nieruchomości to również częsta motywacja zakupu (24 proc.). 1



Inwestorze, upragnione obniżki cen nieruchomości są już odczuwalne. W tych dzielnicach potaniało! W których dużych miastach
koronawirus obniżył ceny ofertowe mieszkań? Choć średnia wycena mieszkań na największych polskich rynkach mieszkaniowych
nieznacznie wzrosła od początku pandemii, w niektórych dzielnicach można liczyć na obniżki. Jak donosi Sonarhome.pl mowa tu
o warszawskiej Pradze Północ, krakowskim Podgórzu, Bieńczycach, Grzegórzkach i Pogórzu Duchackim, w Gdańsku np. o Oruni, Nowym
Porcie, Wrzeszczu czy Letnicy, we Wrocławiu są to zaś m.in. Klecina, Widawa, Gajowice, Borek. 2 Jeżeli inwestujesz w nieruchomości,
koniecznie weź to pod uwagę, nie wiadomo jak długo ten trend się utrzyma!



30-40 latkowie najaktywniejszą grupą wiekową kupującą mieszkania na kredyt w III kwartale 2020. W III kw. br. osoby między 30. a 40.
rokiem życia byli najbardziej aktywni wśród wszystkich kupujących nieruchomości. Zakupy dokonywane przez te osoby stanowią aż
44 proc. wszystkich transakcji. W porównaniu z III kwartałem 2019 roku, odsetek tej grupy wiekowej wynosił 35 proc., zatem w ogólnym
rozrachunku wzrósł aż o 9%. Z kolei w wśród 40-50 latków, zakupu nieruchomości dokonało 17 proc. Odsetek transakcji jest tu mniejszy niż
w III kw. 2019 r., kiedy było to 26 proc. 3



Kredyty będą jeszcze długo relatywnie tanie - twierdzi Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomista wyraził przekonanie, że
najbardziej optymalne obecnie wydaje się być utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. "Biorąc pod uwagę
aktualną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju uważam za wskazane utwierdzenie naszych obywateli w przekonaniu, że polska
polityka pieniężna jeszcze przez długi czas będzie polityką o charakterze łagodnym. Z naszego doświadczenia RM Kredyty Hipoteczne
wynika, że tam gdzie niskie stopy procentowe, tam marże bankowe idą do góry, dlatego jeżeli planujesz zakup nieruchomości i ma dla
Ciebie znaczenie oprocentowanie kredytu to dzisiaj jest ono niższe niż będzie prawdopodobnie za kilka miesięcy ze względu właśnie na
wyższe marże. Ten trend tłumaczę w jednym z ostatnich filmów na naszym kanale youtube Ronald Szczepankiewicz – TU ZNAJDZIESZ LINK
od konkretnej minuty filmu.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/To-30-i-40-latkowie-najczesciej-kupowali-mieszkania-w-trzecim-kwartale-2020-r-8000759.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Gdzie-koronawirus-obnizyl-ceny-ofertowe-mieszkan-Stawki-w-dzielnicach-8000800.html
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/To-30-i-40-latkowie-najczesciej-kupowali-mieszkania-w-trzecim-kwartale-2020-r-8000759.html
1
2
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Kredytobiorco pamiętaj o ustawowych wakacjach kredytowych. O 57 proc. wzrosła w listopadzie wartość kredytów objętych
ustawowymi wakacjami kredytowymi. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że z opcji odroczenia spłat na koniec miesiąca
korzystało 8,3 tys. klientów indywidualnych. Wakacje kredytowe wprowadzone przez jedną z ustaw antykryzysowych znacząco różnią się
od moratoriów proponowanych wcześniej przez banki. Warunki wstępne są bardziej restrykcyjne, ale zawieszenie spłat można nadal
wykorzystać, także jeśli kredytobiorca popadł w kłopoty podczas jesiennej fali pandemii. Przypomnijmy, że o ustawowe wakacje
kredytowe można starać się, jeśli kredytobiorca po 13 marca 2020 r. stracił pracę lub inne, główne źródło dochodów. UWAGA! Jeżeli
planujesz zaciągnąć kredyt hipoteczny, może się okazać, że bank odmówi współpracy z powodu skorzystania z wakacji kredytowych.
Są to wiadomości nieoficjalne, ale niestety prawdziwe.



Pandemia nie wpłynęła negatywnie na plany dotyczące zakupu nowych mieszkań lub domów. Nawet 1,7 miliona osób w naszym kraju,
czyli blisko 7 proc. dorosłych Polaków zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zainwestować we własną nieruchomość. Aż jedna piąta
osób pomiędzy 30 a 39 rokiem życia myśli o zakupie nowego mieszkania lub domu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Powyżej średniej
znajduje się także grupa najmłodszych, wśród nich – 10 proc. zamierza kupić mieszkanie w ciągu roku. Plany zakupowe są szczególnie
widoczne wśród rodziców. Aż jedna czwarta tej grupy zamierza kupić nowe mieszkanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z badania
wynika, że znacznie powyżej średniej w tym zakresie plasuje się grupa osób prowadzących własną działalność gospodarczą (24 proc.
badanych, którzy jako główne źródło dochodów wskazało własną firmę). 1
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WIBOR3M

Wykres zmian stopy procentowej WIBOR3M – tak nisko jeszcze nie było,
a może być jeszcze niżej! Co to oznacza? Niższe raty kredytowe!

1

https://prnews.pl/cena-juz-nie-jest-kluczowym-czynnikiem-decydujacym-o-zakupie-mieszkania-455523
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3. GRZEGORZ GRABOWSKI, WYNAJMISTRZ – CZY I KIEDY MUSIMY ROZLICZAĆ
WYNAJEM MIESZKAŃ POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Wielu właścicieli posiadających nieruchomości na wynajem zastanawia się nad tym, czy i kiedy ich najem rozliczać w ramach
działalności gospodarczej. To pytanie zawsze generuje sporo wątpliwości i, niestety, odpowiedź nie jest jednoznaczna. W żadnych
przepisach nie zostały określone jasne kryteria, którymi należałoby się kierować w tej kwestii.

Dlaczego to pytanie jest tak ważne? Rozliczanie wynajmu mieszkań w ramach tzw. najmu prywatnego jest często bardziej atrakcyjnym
rozwiązaniem. Na właścicielach mieszkań ciąży wtedy mniej obowiązków niż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Nie trzeba
rejestrować firmy, opłacać składek ZUS ani prowadzić formalnej księgowości. Najważniejszą jednak motywacją do rozliczania się w ramach
najmu prywatnego do 2020 roku był fakt, że tylko w ramach najmu prywatnego można było rozliczać podatek od przychodu ryczałtem (8,5%
i 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tysięcy zł). W wielu przypadkach ryczałt, będący też najprostszą formą opodatkowania, zapewniał
dużo niższy podatek (najczęściej w przypadku wynajmu mieszkań nowych i kupowanych za gotówkę). Do 2020 roku rozliczenie najmu w ramach
działalności gospodarczej wiązało się z wyborem między skalą podatkową (17%/32% od dochodu), a podatkiem liniowym (19% od dochodu),
co dla wielu wynajmujących oznaczało, oprócz ww. dodatkowych obowiązków, po prostu wyższy podatek do zapłacenia.
Jednak od 2021 roku ustawodawca umożliwia rozliczanie najmu w ramach działalności ryczałtem, wg stawek takich samych jak dla najmu
prywatnego (8,5%/12,5% od przychodu).
Mimo tego, że jest to korzystna zmiana (jedna z niewielu), możliwość rozliczania najmu ryczałtem w ramach działalności nadal nie daje żadnej
dodatkowej wskazówki podatnikowi, który zastanawia się, czy może swój najem rozliczać „prywatnie”, czy też musi robić to w ramach
działalności gospodarczej. Zmiana ta wyłącznie rozszerza katalog form opodatkowania w ramach działalności. Pytanie nadal pozostaje więc
istotne dla większości wynajmujących.
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Definicję działalności gospodarczej można znaleźć w co najmniej kilku ustawach. Z podatkowego punktu widzenia najbardziej istotna jest
jednak definicja zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi, że działalność gospodarcza oznacza działalność
zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane
do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.
Wynajem w większości przypadków spełnia prawie wszystkie kryteria definicji działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT, nawet jeśli
wynajmuje się tylko jedno mieszkanie. Jest działalnością zarobkową (usługa świadczona jest dla zysku, mimo że nie zawsze go osiągamy),
polega na wykorzystywaniu rzeczy (mieszkań) oraz wartości niematerialnych i prawnych (spółdzielczych własnościowych praw do lokalu), we
własnym imieniu (właściciele wynajmowanych mieszkań), w sposób zorganizowany (działania właścicieli są przecież najczęściej zaplanowane
i zorganizowane) i ciągły (z punktu widzenia właścicieli bardzo ważne jest, żeby najem był długotrwały i bez pustostanów).
Z drugiej strony, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych najem zdefiniowany jest jako odrębne od pozarolniczej działalności
gospodarczej źródło przychodów: „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa […] z wyjątkiem składników majątku związanych
z działalnością gospodarczą”, a wymieniona wyżej definicja działalności gospodarczej zawiera sformułowanie: „z której uzyskane przychody
nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9” (art. 10 ust. 1 pkt 6 określa najem jako odrębne
źródło przychodów).
Wydaje się zatem, że zakwalifikowanie przychodów z najmu do działalności gospodarczej lub do odrębnego źródła przychodów, jakim jest
najem prywatny, zależy od podatnika. Jeśli zarejestruje on firmę, której przedmiotem działalności stanie się najem, będzie zawierał umowy najmu
w ramach tej firmy, a wynajmowane mieszkania zostaną z nią powiązane, przychody z najmu powinny być rozliczane w sposób właściw y dla
działalności gospodarczej. W przeciwnym razie może potraktować przychody z najmu jako odrębne źródło przychodów. Takie spojrzenie na tę
sprawę potwierdza wiele indywidualnych interpretacji, a także wyroków sądów.
Niestety, fiskus bardzo często ma inne zdanie tj. twierdzi, że nie zawsze to od decyzji podatnika zależy, czy przychody z najmu będą rozliczane
w ramach najmu prywatnego czy też w ramach działalności gospodarczej. Fiskus twierdzi, że każdy przypadek należy rozpatrywać
indywidualnie i z uwagi na złożoność stanów faktycznych nie można zdefiniować ogólnych wskazówek, które odnosiłyby się do sytuacji
wszystkich podatników. Od wielu lat nie mamy więc obiektywnych kryteriów oceny, kiedy najem spełnia przesłanki uznania go za działalność
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a fiskus w każdym przypadku może inaczej go potraktować. Co gorsza, często w podobnych stanach faktycznych fiskus wydaje inne
interpretacje.
Jednak w przeanalizowanych przeze mnie interpretacjach, fiskus kierował się pewnymi kryteriami. Podjąłem więc próbę stworzenia listy tych
kryteriów, które mogą być brane pod uwagę podczas oceniania czy dany najem prywatny spełnia warunki uznania go za działalność
gospodarczą w kontekście ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oczywiście, muszę tu powtórzyć za fiskusem, że każdy
przypadek jest inny i poniższa lista kryteriów nie jest niepodważalna. Co więcej, nie gwarantuję, że fiskus nie będzie miał innego zdania na temat
danego najmu. Poniża lista ma tylko pomóc podjąć decyzję – ale ostatecznie, każdy podejmuje ją na własną odpowiedzialność.
Według mnie przesłanki mogą być następujące (zostały ułożone w kolejności istotności, czyli na początku te, które są moim zdaniem najbardziej
znaczące):


Liczba wynajmowanych nieruchomości – im ich więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że najem zostanie uznany za działalność
gospodarczą,



Liczba umów najmu, która może być większa niż liczba nieruchomości, np. gdy mieszkanie jest wynajmowane na pokoje (czyli każdy
pokój osobno innemu najemcy), ale może być także mniejsza niż liczba nieruchomości, gdy kilka nieruchomości jest wynajmowanych
jednemu podmiotowi, np. na potrzeby świadczenia usług zakwaterowania albo podnajmu na cele mieszkaniowe,



Przychody roczne z najmu – im większe, tym wyższe prawdopodobieństwo, że najem zostanie uznany za działalność gospodarczą
(aczkolwiek analiza przychodów stosunkowo rzadko występowała w interpretacjach),



Sposób i pierwotny cel wejścia w posiadanie nieruchomości – inaczej wygląda sytuacja, gdy wynajmowane nieruchomości zostały
odziedziczone lub otrzymane w darowiźnie, albo kupione na swoje potrzeby, a inaczej, gdy były regularnie kupowane w celach
inwestycyjnych,



Główne źródło utrzymania – w przypadku, gdy świadczenie usług wynajmu jest tylko dodatkiem do dochodów, np. z umowy o pracę,
jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zostanie uznane za działalność gospodarczą, niż gdy najem stanowi główne źródło utrzymania,



Kto zarządza najmem? – gdy zarządzanie najmem zostało zlecone profesjonalnej firmie i właściciel nie zajmuje się nim osobiście,
prawdopodobieństwo uznania najmu za działalność jest mniejsze, niż gdy właściciel zajmuje się nim samodzielnie (mimo tego, że
w niektórych interpretacjach fiskus rozumował odwrotnie),



Dążenie do profesjonalizmu, czyli to, jak bardzo profesjonalnie podchodzi się do swojego najmu, tj. czy są procedury, czy korzysta się
z systemów online do zarządzania, chodzi na szkolenia z nieruchomości,
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Plany inwestycyjne – w sytuacji, gdy właściciel planuje kupować kolejne nieruchomości na wynajem, na pewno bardziej wygląda to na
działalność (aczkolwiek w niektórych wyrokach sąd, zgodnie z logiką, stwierdził, że liczy się stan aktualny, a nie plany podatnika, które nie
muszą przecież dojść do skutku),



Czy jesteś z „branży”, czyli czy wynajmujący pracuje lub prowadzi biznes w branży nieruchomości – fakt, że np. pracuje się jako agent
albo prowadzi biuro nieruchomości lub robi podnajem/handel mieszkaniami może być wykorzystany przeciwko podatnikowi, który
będzie przekonywał, że jego najem to nie jest działalność gospodarcza.

Na podstawie powyższych kryteriów można próbować ocenić, jak bardzo nasz najem spełnia przesłanki uznania go za działalność gospodarczą
(plik Excel ułatwiający to zadanie można uzyskać na stronie LINK TUTAJ). Na tej podstawie musimy sami podjąć decyzję.
W trakcie podejmowania tej decyzji warto jeszcze wziąć pod uwagę ryzyko, jakie ponosimy, rozliczając prywatnie najem, który fiskus może
potem uznać za działalność gospodarczą. Trzeba tu wziąć pod uwagę:


ewentualne zaległości w podatku dochodowym;



ewentualne zaległości w składkach ZUS;



sankcje wynikające z prowadzenia działalności bez jej zarejestrowania.

W niektórych przypadkach konsekwencje takiej sytuacji (gdy rozliczamy prywatnie najem spełniający przesłanki uznania go za działalność)
mogą nie być duże np. gdy podatek rozliczany prywatnie będzie podobny do tego rozliczanego w ramach działalności (wtedy nie będziemy
mieli zaległości podatkowych).
W niektórych przypadkach możemy też nie mieć dużych zaległości w składkach ZUS, bo np. płaci je za nas już nasz pracodawca (wtedy
czekają nas ewentualnie do spłaty wyłącznie niewielkie zaległości w składkach zdrowotnych) albo płacimy sami w ramach działalności
gospodarczej (wtedy zaległości w ZUS w ogóle nie wystąpią).
Są też sytuacje, kiedy pytanie, czy nasz najem jest działalnością gospodarczą, jest bezprzedmiotowe, bo sami chcemy rozliczać go w ramach
działalności. Kiedy? Gdy ten najem, ze względu na wysoką amortyzację i odsetki od kredytu generuje księgową stratę (tzw. tarczę podatkową)
i wciągnięcie tego najmu do naszej działalności pozwoli nam tę stratę wykorzystać do zmniejszenia dochodu generowanego przez inne
aktywności w naszej firmie. Innym przykładem, gdy możemy ewentualnie dobrowolnie „wciągnąć” najem do działalności, jest sytuacja, gdy
dodatkowy przychód i dochód z tego najmu w działalności pozwoli nam zbudować naszą zdolność kredytową.
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Więcej informacji na wyżej opisany temat, a także na temat rozliczania najmu, znajdziesz w mojej książce „Podatek od najmu i rozliczenia
z najemcami. Poradnik w 100% praktyczny”, dostępnej pod adresem:

http://podatekodwynajmu.pl/

WYNAJMISTRZ@wynajmistrz.com
PS Więcej informacji znajdziesz także na blogu Grzegorza:
wynajmistrz.pl
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!
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4. RUPERT ALEKSIEJUK - CEL: JAK NAJMNIEJ PROBLEMÓW I POŚWIĘCANIA
SWOJEJ UWAGI MIESZKANIU PRZY MAKSYMALIZACJI ZYSKÓW Z WYNAJMU
- PORADNIK POCZĄTKUJĄCEGO INWESTORA
Większość inwestorów w nieruchomości dąży do maksymalnej bezobsługowości swoich inwestycji, podobnie zresztą do obsługi swoich lokali
podchodzą właściciele indywidualni, niezależnie czy zajmują się nimi osobiście, czy zlecają opiekę firmie zarządzającej. Cel: jak najmniej
problemów i poświęcania swojej uwagi mieszkaniu przy maksymalizacji zysków z wynajmu. Brak kłopotów z lokalem na wynajem nierozłącznie
związany jest z odpowiednim zarządzaniem, co w dzisiejszych dynamicznie zmieniających się czasach, również na rynku nieruchomości, wcale
nie jest takie oczywiste i wymaga solidnej wiedzy oraz doświadczenia.

Współpracując
z
właścicielami
mieszkań
i
inwestorami
w nieruchomości niekiedy podczas rozmów słyszę termin „dochód
pasywny”. Ten mityczny slogan oznacza rzeczywiście dochód bez
stałego angażowania własnej pracy, otrzymywany jest jednak wtedy,
gdy raz wykonane działanie przynosi rentierowi (osobie uzyskującej
dochód pasywny) zyski przez określony, zazwyczaj długi czas.
Inwestowanie w nieruchomości nie zawsze jest zatem tożsame
z dochodem pasywnym, ponieważ najczęściej do wykonania pozostaje
nawet minimalna - ale jednak - praca, praca która angażuje czas.
Wszyscy natomiast chcemy mieć go jak najwięcej i to w tym kontekście
zazwyczaj pojawia się zagadnienie dochodu pasywnego. Jak zatem
ograniczyć ilość czasu poświęcanego na obsługę mieszkania na
wynajem, ale jednocześnie mieć pewność, że wszystko jest w porządku?
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Przedstawiam
Ci
7 sprawdzonych
sposobów
dotyczących
efektywnej obsługi najmu, które zawsze działają. Zachęcam Cię do
zapoznania się z nimi oraz do aktywnego stosowania!

1. ODPOWIEDNI STAN TECHNICZNY MIESZKANIA I JEGO STANDARD
Obsługa najmu – jeżeli chcemy działać efektywnie - zaczyna się
zdecydowanie wcześniej niż w momencie wprowadzenia się do
nieruchomości nowych lokatorów. Szalenie ważne jest bowiem
odpowiednie przygotowanie mieszkania na wynajem zarówno pod
kątem technicznym, jak i wyposażenia go. Przeprowadzając remont, a
zwłaszcza remont generalny, warto zadbać, aby raz wykonana praca
nie była potem poprawiana i przynosiła korzyści przez długie lata.
Warunkuje to właściwe wykonanie remontu na zadawalającym
poziomie ze sprawdzoną, doświadczoną ekipą remontową, najlepiej
z polecenia. Nie oszczędzaj na ekipie remontowej! Solidnie wykonane
prace remontowe to podstawa powodzenia całej inwestycji, powie Ci
to każdy doświadczony inwestor. Mówiąc o tym zwłaszcza w obliczu
całościowych kosztów inwestycji, powinniśmy zastanowić się nad
jakością dobieranych materiałów i wykończenia. Czy naprawdę warto
jest zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych kosztem wyraźnie brzydszych
paneli, mniej funkcjonalnej kuchni czy pralki o ponadprzeciętnej
awaryjności według opinii kupujących? Pamiętaj drogi inwestorze,
niepotrzebne oszczędności sprawią, że w przyszłości stracisz
podwójnie (lub potrójnie), ponieważ w ostatecznym rozrachunku
naprawy i wymiany będą kosztowały Cię więcej pieniędzy oraz czas.
Przypomina mi się w tym momencie inwestor, który chcąc zaoszczędzić
na remoncie nie zdecydował się na wymianę starej instalacji
elektrycznej w mieszkaniu kilkupokojowym, co nie skończyło się
dobrze... Cytując klasyka, Briana Tracy’ego „nigdy nie ma czasu, żeby
zrobić coś dobrze, ale zawsze jest czas, aby zrobić to jeszcze raz od
początku”. Podobnie jest z wyposażeniem, zwłaszcza wyposażeniem

pokoi. W Twoim mieszkaniu na wynajem będą mieszkali zapewne
młodzi ludzie, zastanów się zatem jakie mają potrzeby, jako Twoi
klienci. Czy standard pokoju, który planujesz, sprosta ich
oczekiwaniom? Czy warto kupować małą najtańszą szafę do pokoju
o większym metrażu, czy jednak większy mebel, jako argument stojący
za Twoja ofertą i ułatwiający Ci późniejsze wynajęcie tego pokoju?

2. SESJA ZDJĘCIOWA, HOME STAGING I OGŁOSZENIA
W porządku, mamy już ładne, odpowiednio wyposażone, mieszkanie,
które sprosta potrzebom rynku. Czas pokazać je światu! To etap, który
większość właścicieli indywidualnych zaniedbuje, co rodzi z kolei
późniejsze problemy. Jeżeli mamy przygotowane i pachnące
nowością mieszkanie powinniśmy odpowiednio je zaprezentować.
Jeżeli nie jesteś przypadkiem zawodowym fotografem lub home
stagerem, warto odezwać się do profesjonalistów, którzy zadbają
o odpowiedni efekt wizualny Twojej nieruchomości. To oczywiście
kosztuje, ale daje rezultat w postaci zainteresowania Twoją ofertą
w Internecie. O ile profesjonalne firmy zarządzające mieszkaniami
dobre zdjęcia do ogłoszeń traktują jako „must have” i często na
własny koszt decydują się zrealizować sesję zdjęciową, w wyniku
czego po samych fotografiach widać największe walory oferty, o tyle
właściciele mający jedno czy dwa mieszkania na wynajem
i zajmujący się nimi samodzielnie „po pracy”, często podchodzą do
tego z przymrużeniem oka. To duży błąd. Im atrakcyjniej przedstawisz
swój produkt w ogłoszeniu, im lepszą treść samego ogłoszenia
przygotujesz, tym większym zainteresowaniem będzie cieszyła się
Twoja oferta. To oznacza, a jakże – więcej telefonów od
potencjalnych najemców! I o to nam przecież chodzi, chcemy
sprawnie i bez zbędnych kłopotów wynająć naszą nieruchomość.
Warto również, mimo, że niesie to dodatkowe koszty, płatnie
promować nasze ogłoszenie w Internecie. Zwiększy to jego
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skuteczność i wpłynie na efektywność podejmowanych działań,
zwłaszcza jeżeli będziemy je regularnie „podbijać”, czyli odświeżać
w porach natężonego ruchu na danym portalu.

3. WŁAŚCIWA WERYFIKACJA NAJEMCÓW
Kolejny ważny etap za nami, nasze ogłoszenie zdobywa Internet,
telefon dzwoni, otrzymujemy wiadomości od zainteresowanych
najemców... Wystarczy teraz tylko wynająć pokoje pierwszym
zainteresowanym. Czy aby na pewno? Jak zauważyłem, to co
odróżnia działanie właścicieli, którzy sami zajmują się swoim
mieszkaniem od postepowania firm zarządzających to weryfikacja
najemców. Nie podpisuj umowy najmu z pierwszym chętnym tylko
dlatego, że przyszedł na spotkanie i wyraził taką chęć! Warto poznać
taką osobę lepiej, porozmawiać z nią dłużej, dowiedzieć się czego
oczekuje i czy na pewno jej oczekiwania odpowiadają Twoim.
Oczywiście, powinno Ci zależeć na podpisaniu umowy, ale nie za
wszelką cenę. Błędna weryfikacja potencjalnego najemcy bowiem
równa się zazwyczaj problemom przy późniejszej współpracy.
Właściciel chce mieć przeważnie „problem z głowy” przez co stara
się po prostu szybko wynająć mieszkanie/pokój. Firmy zarządzające
zaś mają zazwyczaj nieformalne skrypty według których badają
potrzeby klientów/najemców, dzięki czemu w szybki sposób są
w stanie ocenić wiarygodność i potencjalną problematyczność
zainteresowanej osoby. Jeżeli już przy pierwszym spotkaniu,
obserwujesz niestandardowe zachowania np. rozmowę z Tobą per
„ty” w dodatku wyjątkowo „nieformalnym” językiem, czy dziwne
pytania w postaci „co stanie się jak przestanę Panu płacić?” lub co
gorsza prośbę o rozłożenie kaucji na pięć rat – zastanów się
poważnie, czy nie lepiej wybrać innego kandydata do wynajmu
Twojej nieruchomości. Pomocnym pytaniem, które warto sobie w tym
miejscu zadać jest: „Czy Ty sam chętnie zamieszkałbyś w mieszkaniu

z tą osobą?”, jeżeli odpowiesz na nie twierdząco, decyzja powinna
być prosta. Z tego powodu dam Ci jeszcze jedną wskazówkę – nie
obawiaj się wybierać i dać sobie czas na selekcję właściwych osób.
Pamiętaj, że jeżeli zajmujesz się mieszkaniem samodzielnie, będziesz
miał z nimi bieżący kontakt na pewno przez kilka najbliższych
miesięcy.

4. UMOWA NAJMU, KTÓRA CHRONI OBIE STRONY
Znaleźliśmy zatem godnego zaufania najemcę, z którym chcemy
podjąć współpracę. To bardzo ważny moment, szczególnie jeżeli ma
on zamieszkać w dopiero co wyremontowanym mieszkaniu.
Potrzebujemy więc podpisać z nim umowę najmu. Nie powinniśmy
nawet myśleć o przekazaniu kluczy do lokalu bez podpisanej umowy
i wpłaconej kaucji (co powinno zresztą wynikać z samej umowy). Co
ważne, umowa najmu nie może być w żadnym wypadku
dokumentem dopiero co ściągniętym z Internetu i wydrukowanym
naprędce, bez odpowiedniego zaznajomienia się z nim. To coś co
chroni Ciebie jako właściciela i daje lub nie konkretne
zabezpieczenia prawne. Nie bez powodu doświadczone firmy
zarządzające wyceniają swoje umowy najmu na kilka, a czasem
i kilkanaście tysięcy złotych. Im więcej dana firma ma
doświadczenia z najmem, tym bardziej wiarygodna powinna być
współpraca z nią, również z perspektywy jej umowy najmu. Umowa
taka, jeżeli przygotowana jest w sposób uczciwy, powinna chronić
obie strony, aby wynajmujący również był w ramach niej
zabezpieczony np. przed nagłą bezpodstawną wyprowadzką na
żądanie właściciela, co niestety jest często spotykaną sytuacją.
Pamiętaj więc, sprawdzona umowa najmu i dokładna znajomość jej
szczegółowych zapisów zabezpiecza Cię prawnie przed większością
zagrożeń pojawiających się na rynku najmu.
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5. PILNOWANIE ROZLICZEŃ - NIE TYLKO TYCH Z NAJEMCAMI!
Uff, podpisaliśmy wszystkie umowy, mieszkanie wynajęte! Niebawem
zbliża się termin płatności ze strony najemców (zazwyczaj jest to
5 dzień miesiąca). Oznacza to, że uprzednio powinniśmy byli wysłać
najemcom faktury, rozliczamy się bowiem z najmu z Urzędem
Skarbowym zawsze w sposób legalny. Jeżeli chcesz przeczytać
więcej na ten temat zapraszam Cię do zapoznania się z artykułem
Grzegorza Grabowskiego w niniejszym raporcie. Bądź przygotowany
na opóźnienia w płatnościach ze strony Twoich lokatorów. Wynikają
one z różnych czynników, niektóre z nich powinny Cię martwić, inne
nie, natomiast istotne jest, aby pilnować płatności i zawsze trzymać
rękę na pulsie, być po prostu w stałym kontakcie z najemcą.
Pamiętaj to Ty jesteś tutaj głównym zainteresowanym i to Tobie
powinno zależeć najbardziej. Windykacja miękka (twarda zresztą też)
to chleb powszedni firm zarządzających nieruchomościami, dlatego
jeżeli nie czujesz się na siłach dbać o terminowe wpłaty ze strony
najemców, od razu szukaj firmy zarządzającej. Ignorancja w tym
temacie, może Cię naprawdę słono kosztować. Mówiąc
o rozliczeniach, warto pamiętać również o płatnościach w ogóle np.
rachunkach za prąd, gaz, wodę Internet, telewizję etc. Pamiętam
przypadek właściciela, który zapominając regulować opłatę za gaz
doprowadził do odcięcia dostaw tej usługi do swojej nieruchomości.
Wyjaśnienie sprawy i przywrócenie dystrybucji paliwa kosztowało go
oprócz straconego czasu, wypowiedzenie umowy ze strony najemcy.
Wysoka cena biorąc pod uwagę opłaty za gaz.

6. NAPRAWY, OC, LICZNIKI
Pilnować należy nie tylko kwestii związanych z płatnościami. Wszelkie
bieżące naprawy, czy wymiany sprzętu lub mebli powinny być przez
Ciebie - jako opiekuna mieszkania - realizowane bez zbędnych

opóźnień zwłaszcza, że często na tym właśnie argumencie bazują
pisma dotyczące wypowiedzenie umowy najmu. Dbaj o komfort
swoich najemców, szczególnie, że np. cieknąc kran czy zepsuta
pralka generują dodatkowe koszty głównie dla Ciebie – wyższe
opłaty za wodę czy ryzyko zalania sąsiadów i zniszczenia podłogi.
Będąc przy zagadnieniu szkód zadbaj o wykupienie polisy OC
każdemu z najemców – pozwoli to ubiegać się od ubezpieczalni
o zwrot kosztów napraw i rekompensatę ewentualnych zniszczeń.
Wracając do przykładu cieknącej wody, warto raz na miesiąc
odwiedzić nieruchomość i zrobić krótki przegląd sytuacji bieżącej
celem uniknięcia niepotrzebnych niespodzianek (i kosztów)
w przyszłości. Dobre relacje z najemcami mogą pomóc Ci
dowiedzieć się o usterkach/problemach wcześniej, stąd zawsze
warto poprosić o pilny kontakt w razie zaobserwowania
niepokojących zjawisk w mieszkaniu.

7. BIEŻĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW NAJEMCÓW
Zarządzając mieszkaniem, niezależnie, czy jest to mały dwupokojowy
lokal czy większa pięcio-sześcio pokojowa nieruchomość mieszkający
tam najemcy szybciej czy późnień zgłoszą się do Ciebie
z problemami. Bądź na to przygotowany, to tylko kwestia czasu i na
dobrą sprawę nie ma w tym nic dziwnego, życie pisze przecież różne
scenariusze i często dochodzi do nowych sytuacji, z którymi trzeba
sobie poradzić i skutecznie je rozwiązać. Ważne jest, aby do spraw
najemców podchodzić ze zrozumieniem i reagować szybko. Im
więcej zainteresowania wykażesz, tym łatwiej Ci będzie wszystko
wyjaśnić i zrozumieć. Zamiatanie spraw pod dywan, tylko potęguje
niejasności i irytację na linii właściciel-najemca lub podsycanie
konfliktów między najemcami.
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Bieżąca obsługa najmu – to po prostu praca do wykonania.
Praca, która jak każda inna wymaga doświadczenia i zaangażowania,
zwłaszcza jeżeli chcemy maksymalizować zyski, a ograniczać straty.
Z tego powodu inwestując w nieruchomości już na początku należy
zadać sobie pytanie, czy mam wystarczająco dużo czasu i chęci, aby
zajmować się wszystkim samemu, czy wolę jednak zlecić cały proces

- łącznie ze znalezieniem nieruchomości, remontem i późniejszą
obsługą - profesjonalistom. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą
lub po prostu konsultacją w tym zakresie, serdecznie zachęcam Cię do
kontaktu ze mną. Chętnie pomogę Ci przy realizacji Twoich celów
związanych z nieruchomościami!

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. PRZEGLĄD OFERT BANKOWYCH
Przedstawiamy przegląd najlepszych naszym zdaniem ofert bankowych dostępnych na rynku w grudniu 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 raportu, zmianom uległy oferty następujących banków:
 mBank – podwyżka marż (promocja „Jestem u siebie”, obowiązuje do 05.01.2021)
 Santander – obniżka marż
 PeKaO – marże bez zmian (promocja „Mieszkam spokojnie”, obowiązuje do 31.01.2021)
 ING – podwyżka marż (promocja „Zima na swoim”, obowiązuje do 10.01.2021)
 Alior – obniżka marż (promocja „Własne „m” w wielkim mieście”, obowiązuje do 30.06.2021)
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NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%)
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 50% 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
- 50% 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
UNWW

Nie udziela

-

Finansuje bank

Wymagane w przypadku skorzystania z oferty
promocyjnej. Obowiązkowe przez 5 pierwszych lat
kredytowania.
Jeśli dochód wnioskodawcy nie jest uwzględniany
przy liczeniu zdolności kredytowej, suma okresu
kredytowania i wieku kredytobiorcy może
przekroczyć 67 lat.

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

Koszt 0,0450% aktualnego salda kredytu miesięcznie,

OKRES
KREDYTOWANIA

Max. 35 lat, do 67 roku życia (w chwili spłaty ostatniej raty, jeśli
dochód wnioskodawcy uwzględniany jest przy liczeniu zdolności
kredytowej).
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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):
2,75% dla klientów banku z segmentu Intensive
2,95% dla klientów banku z segmentu Active
3,35% dla klientów pozostałych klientów
Warunki promocyjne (poniżej 80% LTV):
2,05% dla klientów banku z segmentu Intensive
2,25% dla klientów banku z segmentu Active
2,60% 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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ALIOR BANK
MOCNE STRONY
LTV90%
brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej

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

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

Max. 30 lat, do 80 roku życia

-

UNWW

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE
OKRES
KREDYTOWANIA
PROWIZJA

CROSS-SELL

Dla promocji „Własne „M” w wielkim mieście” oraz dla oferty
standardowej:
1,00% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie
2,00% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie
Promocja: „Własne „M” w wielkim mieście”:
- Konto z zasileniem w wysokości 1500 zł, oraz minimum 3
transakcje płatnicze miesięcznie. Wymagane przez cały okres
kredytowania.

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.

-

Dla oferty standardowej:
- wymagane konto przez cały okres kredytowania.
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Promocja: „Własne „M” w wielkim mieście” (LTV>80%)
2,05% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie
2,60% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie
MARŻA

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

W ofercie standardowe (LTV>80%):
od 2,39% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie
od 3,10% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie

Oferta: „Własne „M” w wielkim mieście”
dostępna przy łącznym spełnieniu warunków:
- kwota kredytu od 100k – 700k,
- zakup na rynku wtórnym (nieruchomość oddana do
użytkowania) lub pierwotnym (zakup od dewelopera)
domu lub lokalu mieszkalnego (wraz z miejscem
postojowym/parkingowym, garażem o ile dotyczy),
położonego w granicach administracyjnych miasta
Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa
lub Wrocław, będącego równocześnie przedmiotem
kredytowania i zabezpieczenia
- dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub
z kontraktu managerskiego lub emerytury/renty (lub
mix tych dochodów). Warunek dotyczy wszystkich
kredytobiorców.

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.

-

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

SŁABE STRONY
bardzo wolny proces kredytowy (nawet do 7 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
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KRYTERIA

MAX LTV.

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)

-

OKRES
KREDYTOWANIA

Max. 35 lat, do 75 roku życia

-

PROWIZJA

0,00%

-

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%

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

KRYTERIA

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

OFERTA BANKU
90% dla Klienta wewnętrznego
80% dla Klienta zewnętrznego

MAX LTV.

DODATKOWE INFORMACJE
Wartość nieruchomości ustalana w oparciu
o wycenę sporządzaną przez bank (koszt dla
mieszkań 369 zł, dla domów 649,99 zł (płatne przed
decyzją), 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%/80% 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

CROSS-SELL

MARŻA

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

2,00%

Istnieje możliwość uzyskania prowizji 0,00% w
przypadku skorzystania z ubezpieczenia na życie:
Spokojna Hipoteka

Konto z wpływami wynagrodzenia w wysokości uzależnionej od
kwoty kredyt/segmentu klienta przez 60 miesięcy. (brak konta oraz
zadeklarowanego wpływu wynagrodzenia oznacza wzrost marży o
0,2 p.p.)

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych obniżek
marży kredytu w zamian za skorzystanie z:
- 0,10 p.p karta kredytowa (z obrotem min 500
zł/mieś)
-0,10 p.p ubezpieczenie nieruchomości z oferty
banku

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 2,29% dla klientów ze statusem Select
- od 2,29% do 2,49% dla pozostałych klientów

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

Klient wewnętrzny - 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 m-cy
przed złożeniem wniosku o określenie wstępnych
warunków kredytu na to konto była dokonana co
najmniej jedna wpłata (gotówkowa lub przelew).
Status Select – minimalny dochód w wysokości:
- 10 000 zł w przypadku dochodu jednego z Klientów,
lub
- 15 000 zł w przypadku sumy dochodów
maksymalnie dwóch Klientów prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe.
Przekroczenie 50% lub druga nadpłata w okresie3 lat
powoduje, że bank pobiera opłatę 1% z tytułu
nadpłaty
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NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%)
ING Bank Śląski
MOCNE STRONY
długi okres kredytowania

SŁABE STRONY
brak akceptacji dochodów z umów zlecenie i o dzieło oraz
ograniczenia dla działalności gospodarczej (w przypadku
wybranych branż)

brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych
brak opłat za wcześniejszą spłatę,
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej
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.
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CROSS-SELL

Oferta promocyjna:
Konto z zasileniem 2000 zł/mies. (nie musi być wynagrodzenie) oraz
ubezpieczenie na życie z oferty banku.

W przypadku zaprzestania zasilania konta lub
rezygnacji z ubezpieczenia w okresie 3 lat od
zawarcia umowy, bank ma prawo do podniesienia
marży na cały okres kredytowania o 0,4 p.p. (za
każdy warunek)

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%

-

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

W zależności od wybranego wariantu obniża marże
o 0,40 p.p. lub 0,60 p.p. W przypadku zakupu,
wymagane przez:
- 3 pierwsze lata kredytowania, gdy dochód uzyskuje
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co najmniej dwóch wnioskodawców
- cały okres kredytowania, gdy dochód uzyskuje tylko
jeden wnioskodawca.
OKRES
KREDYTOWANIA

Max. 30 lat, do 75 roku życia,

-

PROWIZJA

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

W przypadku oferty bez ubezpieczenia prowizja
wynosi 2,00%

CROSS-SELL

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

-

MARŻA

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

Marża standardowa 2,90%

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

0,00% – w przypadku zakupu ubezpieczenia na życie i prowizji za
udzielenie kredytu 2,00%,
1,00% - w pozostałych przypadkach. Pobierana przez pierwsze 3
lata od każdej nadpłaty. Po tym okresie brak opłat.

-

PKO BP – POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
MOCNE STRONY
długi okres kredytowania
brak opłaty za wcześniejszą spłatę
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej

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

OFERTA BANKU

MAX LTV.

80%

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL

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

-

UNWW

Nie występuje

-

Nie jest wymagane

-

Max. 35 lat, realnie do 75 roku życia

-

PROWIZJA

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

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

CROSS-SELL

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

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

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

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

0,00%

-
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Millennium

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

mBank

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

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)

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

KRYTERIA

OFERTA BANKU

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

MAX LTV.

85%

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.
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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

CROSS-SELL

MARŻA

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

1,99% - oferta „Mieszkam spokojnie” (bez ubezpieczenia CPI)
Prowizja płatna gotówką (można kredytować, jeśli
1,25% - oferta „Mieszkam spokojnie” (z ubezpieczeniem CPI)
pozwala na to LTV).
0,00% - oferta „Mieszkam spokojnie” (z ubezpieczeniem CPI, dla
Kosztu ubezpieczenia CPI wynosi 2,00% kwoty kredytu.
LTV poniżej 80% i marży 2,05%, oraz LTV powyżej 80% i marży 2,55%)
ROR wraz z kartą debetową i wpływem wynagrodzenia + karta
kredytowa i ubezpieczenie nieruchomości w banku
Promocyjna – „Mieszkam spokojnie”, LTV powyżej 80,00%:
- 2,60% dla kredytów bez CPI
- 2,45% dla kredytów z CPI
Promocyjna – „Mieszkam spokojnie”, 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.

Produkty dodatkowe wymagane przez cały okres
kredytowania

W przypadku kredytów bez prowizji,
z ubezpieczeniem CPI, marża wynosi:
- 2,05% dla kredytów do 80,00% LTV
- 2,55% dla kredytów powyżej 80,00% LTV

-
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SANTANDER

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

ALIOR

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

NAJLEPSZY NA 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

– Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY –
DLA

INWESTORA

(WKŁAD

WŁASNY

20%)

NAJPEWNIEJSZY (BANK NAJLEPIEJ LICZĄCY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ)
BNP Paribas

– Szczegóły oferty znajdziesz na górze –

Alior

– Szczegóły oferty znajdziesz na górze– NAJLEPSZY –

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%)

BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%)

ING

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze– NAJLEPSZY –

– Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY –

BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%)

BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%)
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NAJSZYBSZY (BANK Z NAJSZYBSZYM PROCESEM KREDYTOWYM):
(czas kalendarzowy deklarowany przez bank do uzyskania decyzji kredytowej)

PKO BP – około 10-14 dni roboczych,
Alior – około 14-18 dni roboczych,
BNP Paribas – około 14-21 dni roboczych,

BANKI DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W „WALUCIE OBCEJ”
ALIOR BANK

PEKAO SA

WALUTY KREDYTU

EUR, USD, GBP

EUR, GBP, USD, NOK, SEK

LTV

Max. LTV: 78% (dla EUR) i 74% (dla GBP) i 68% (dla USD)

MAX OKRES
KREDYTOWANIA

30 lat

MARŻA
WARUNKI CENOWE

4,1% marża z ubezpieczeniem NWW 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.
5,1% marża z ubezpieczeniem NWW i 2,00% prowizji, dla
kredytów bez ubezpieczenia na życie, kwota max
1 000 000 pln.

Max. okres kredytowania: 20 lat (przy 60% LTV) lub 15 lat
(przy 70% LTV)

4,20% - dla klientów posiadających/zawierających
umowę o rachunek typu ROR i kartę debetową
5,90% - dal klientów bez konta i karty
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odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas
nieokreślony

JAKIE ŹRÓDŁA
DOCHODÓW SĄ

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas
nieokreślony

AKCEPTOWANE

UWAGA:
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.

DOKUMENTY DO
TŁUMACZENIA

- raport odpowiednika BIK-u
- wyciąg z konta z 3 miesięcy (ostatni miesiąc
szczegółowo plus trzy wpływy wynagrodzenia)
- w przypadku zatrudnienia w UK wymagany dokument
potwierdzający settlement status
UWAGA: Dokumenty w języku angielskim nie wymagają
tłumaczenia

- raport odpowiednika BIK-u
- odpowiednik umowy o pracę
- wyciąg z konta z 12m
- pay slips
- odpowiednik polskiego PIT za ostatni rok

Bank ma sankcje przewidziane wobec niektórych krajów,
na które nie może udzielić kredytu.

DODATKOWE
INFORMACJE

-

Bank będzie potrzebował PIT-ów, więc jeśli klient nie
rozlicza się na podobnych zasadach co w Polsce, to
bank nie udzieli kredytu.
Jeśli klient nie rozlicza się w Polsce, wówczas powinien do
wniosku złożyć oświadczenie, że nie jest zobowiązany do
składania deklaracji podatkowych w Polsce, ani za
granicą i że nie otrzymuje od swojego pracodawcy
rozliczeń podatkowych.
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5. 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
Przykładowe oprocentowanie kredytu:
(na dzień 08.12.2020, kredyt na 300k, LTV 80% deklarowane
wpływy 3k zł, lokalizacja Warszawa)

- 2,89% dla oferty ”Pakiet Własny Kąt Hipoteczny”, prowizja 0,00%,
OPROCENTOWANIE
ubezpieczenie od utraty pacy na 4 lata, marża po okresie
W ORESIE STAŁEJ
stałego oprocentowania: 2,11%)
STOPY
- 3,20% dla oferty standardowej, prowizja 2,00%, marża po okresie
stałego oprocentowania: 2,42%)
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.

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 08.12.2020 stopa wynosi: 0,78%
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.
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W przypadku nowych wniosków kredytowych oferta dostępna
jedynie dla kredytów przeznczonych na zakup nieruchomości na
rynku wtórnym lub na refinansowanie kosztów poniesionych na
cele mieszkaniowe

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

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.

INFORMACJE
DODATKOWE



ING

Przykładowe oprocentowanie kredytu:
(aktualne na dzień 08.12.2020, kredyt na 300k, LTV 80%, oferta:
„Zima na swoim”)
OPROCENTOWANIE
W OKRESIE STAŁEJ
STOPY

- 3,00 % dla wariantu „Lekka rata”, prowizja 1,95%, marża po
okresie stałego oprocentowania: 1,95%)
- 3,15 % dla wariantu „Łatwy start”, prowizja 0,00%, marża po
okresie stałego oprocentowania: 2,10%)

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

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane
łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową.
WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

Brak opłat za wcześniejszą spłatę.

-

INFORMACJE
DODATKOWE

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

-

36 | S t r o n a


Santander
KRYTERIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

OKRES
BOWIĄZYWANIA

5 lat

Po tym czasie przechodzimy na oprocentowanie
zmienne.

Przykładowe oprocentowanie kredytu:
(kredyt 300k, LTV 80%, konto osobiste z wpływem wynagrodzenia,
prowizja 2,00%)
OPROCENTOWANIE
W OKRESIE STAŁEJ
STOPY

- 2,90% dla klienta wewnętrznego, (marża po okresie stałego
oprocentowania: 2,39% dla klienta Standard i Select)
- 3,00% dla klienta zewnętrznego, (marża po okresie stałego
oprocentowania: 2,69% dla klienta Standard, lub 2,49% dla
klienta Select)
Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane
łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową.
Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV.

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

INFORMACJE
DODATKOWE

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych obniżek
marży kredytu w zamian za skorzystanie z:
- 0,10 p.p karta kredytowa (z obrotem min 500
zł/mieś)
-0,10 p.p ubezpieczenie nieruchomości z oferty
banku
Po zakończeniu okresu obowiązywania
oprocentowania stałego przechodzimy na
oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża
z umowy kredytowej + aktualny WIBOR

Brak opłat za wcześniejszą spłatę.

-

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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PeKaO SA.
KRYTERIA

OKRES
BOWIĄZYWANIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

5 lat

Po tym okresie klient może przejść na
oprocentowanie zmienne lub
złożyć wniosek o zawarcie aneksu (na 30 dni przed
końcem okresu) przedłużającego oprocentowanie
stałe na kolejne 5 lat (zgodnie z ofertą banku).

Przykładowe oprocentowanie kredytu
(aktualne na dzień 08.12.2020, oferta „Mieszkam spokojnie” z
ubezpieczeniem CPI i prowizją 1,25%):
OPROCENTOWANIE
W OKRESIE STAŁEJ
STOPY

- 3,07 % dla LTV poniżej 80%, marża po okresie stałego
oprocentowania: 1,95%
- 3,27 % dla LTV powyżej 80%, marża po okresie stałego
oprocentowania: 2,45%

Wysokość oprocentowania stałego publikowana jest
co miesiąc na stronie internetowej banku.
Po zakończeniu okresu obowiązywania
oprocentowania stałego przechodzimy na
oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża
z umowy kredytowej + Stopa Bazowa Kredytu
Mieszkaniowego 6M (oparta o WIBOR 6M)

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane
łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową.
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.

-

INFORMACJE
DODATKOWE

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

-
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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.

o


 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 09.11.2020):
 3,45% dla kredytów bez produktów dodatkowych
 3,35% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami
 3,25% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami i ubezpieczeniem spłaty kredytu
Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów.
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6. 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 internetowej:

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl
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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
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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 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 EKSPERTÓW
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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9.

WSPÓŁPRACA

Jeżeli pragniesz szybko i sprawnie skontaktować się z przedstawicielem RM Kredyty Hipoteczne 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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10. GŁÓWNI PARTNERZY

