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Jak kupić 

mieszkanie na kredyt 

i zaoszczędzić 

kilkadziesiąt tysięcy 

złotych. 

Twoje 

cele 

Ronald 

Szczepankiewicz 
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1. WPROWADZENIE – LUTY 2021 

Witam Cię serdecznie!  

Już luty, to zatem nasz drugi raport w ciągle nowym roku. Czy realizujesz cele, obrane sobie ponad miesiąc 

temu? Może masz już pierwsze rezultaty np. wynająłeś pierwszy pokój w mieszkaniu na wynajem lub podpisałeś 

umowę na zakup nieruchomości? Życzę Ci, aby Twoje plany inwestycyjne systematycznie stawały się 

rzeczywistością. Realizacja swoich celów daje długoterminową satysfakcję, dlatego wiedz, że trzymam za 

Ciebie kciuki!  

Zapraszam Cię do zapoznania się z najnowszym wydaniem lutowego raportu RM KREDYTY HIPOTECZNE. W tej 

edycji znajdziesz interesujący artykuł, który napisałem we współpracy z Rupertem Aleksiejuk, inwestorem 

w nieruchomości z Warszawy. Zakup nieruchomości jako lokata kapitału? Okazuje się, że Polacy coraz chętniej 

zamieniają lokatę bankową na mieszkanie – co ciekawe niekoniecznie na wynajem! Zachęcam Cię do 

zapoznania z naszą publikacją, szczegóły na stronie numer 12. Może okazać się, że również w Twojej sytuacji 

będzie to pomysł warty uwagi.  

Partnerem niniejszego wydania raportu jest doświadczony prawnik i przedsiębiorca działający na rynku 

nieruchomości Wojciech Gil. Z jego artykułu dowiesz się o zmianach podatkowych w spółkach po 1 stycznia 2021 roku w kontekście prowadzenia 

działalności związanej z nieruchomościami. Jeżeli prowadzisz spółkę komandytową i inwestujesz w nieruchomości, koniecznie zapoznaj się z tym 

artykułem. 

Przypominam Ci także o naszym kanale na youtube - Ronald Szczepankiewicz. Mamy już blisko 1000 subskrybentów, którzy śledzą nasz kanał! Jeżeli 

masz pomysł na ciekawy materiał lub chciałbyś po prostu, abym omówił konkretne zagadnienie z zakresu kredytów hipotecznych koniecznie daj 

mi znać. Chętnie nagram na ten temat film! Tymczasem zachęcam do zasubskrybowania kanału (LINK). Pamiętaj również, że wciąż dostępny jest 

bezpłatny moduł kursu online pt. „Jak kupić mieszkanie na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych” – więcej informacji na stronie 39. 

PS W ostatnim czasie doszło do istotnych zmian w ofertach kredytowych kilku polskich banków. Pamiętaj, że najnowsze szczegóły ofert zawsze 

znajdziesz w naszym raporcie. W tym celu zapraszam Cię na stronę numer 17. Jeżeli jesteś zainteresowany kredytem hipotecznym lub chcesz po 

prostu sprawdzić swoją zdolność kredytową, wystarczy, że napiszesz do nas na kontakt@rmkredyty.pl – chętnie służymy pomocą! 

 

Zapraszam do lektury! 

https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
mailto:kontakt@rmkredyty.pl
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2. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD  

 Powrót 10% wkładu własnego! Po Banku Pekao i Banku Ochrony Środowiska, PKO BP jest kolejnym bankiem, który wprowadza do oferty 

kredyty hipoteczne z 10-procentowym wkładem własnym. Wiosną zeszłego roku – w związku z pandemią - z rynku zaczęły znikać oferty 

kredytów hipotecznych z minimalnym, 10-procentowym wkładem własnym. Od jesieni rozpoczął się odwrotny ruch, kredytodawcy zaczęli 

stopniowo obniżać wymagania.1 Tym samym lista instytucji udostępniających kredyty z minimalną wpłatą wydłużyła się 9 pozycji. Jakie to 

banki? Zapraszamy do naszego przeglądu ofert bankowych, który znajdziesz w tym raporcie na stronie 17. 

 Rok 2021 rokiem kredytów mieszkaniowych? Biuro Informacji Kredytowej prognozuje, że w 2021 roku sprzedaż kredytów gotówkowych 

wyniesie 60 mld zł, wzrośnie więc o 16,1 proc., natomiast kredytów mieszkaniowych wyniesie 72 mld zł, rosnąc o 13,9 proc. - poinformował 

prezes BIK Mariusz Cholewa. "Na 2021 rok patrzymy w BIK z umiarkowanym optymizmem. (...) widzimy odroczony popyt, który będzie 

aktywował akcję kredytową, zwłaszcza w drugim półroczu 2021 roku” – twierdzi Cholewa.2 Z naszych obserwacji wynika, że prognozy 

prezesa BIKu są realne, gdyż sami obserwujemy wzmożone zainteresowanie kredytami hipotecznymi zarówno w celach mieszkaniowych 

jak i inwestycyjnych.  

 Drugi, trzeci kredyt hipoteczny – to możliwe, ale nie w każdym banku! Jeżeli jesteś osobą, która posiada jeden lub dwa kredyty hipoteczne, 

nie każdy bank zdecyduje się udzielić Ci kolejnego kredytu mieszkaniowego. Niektórzy kredytodawcy trzeci kredyt hipoteczny traktują 

w szczególny sposób – zachodzi tu podejrzenie o cele inwestycyjne zamiast mieszkaniowych.3 Nie przejmuj się, jeżeli jesteś w takiej sytuacji 

- odezwij się do nas, jako RM Kredyty Hipoteczne mamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu długoterminowej strategii działania 

w takich przypadkach.  

 Aplikacja mobilna BIK - szybki sposób na dostęp do historii kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej już kilka lat temu przebudowało swój 

serwis internetowy, a następnie zaproponowało pakiety usług dla osób, chcących mieć ścisłą kontrolę nad swoimi finansami. Z początkiem 

roku ruszyła aplikacja mobilna, dająca szybki dostęp do informacji gromadzonych przez BIK w tym np. podglądu alertów, sprawdzenia 

oceny punktowej, zastrzeżenia dowodu tożsamości.4 Wśród opcji dostępnych na telefonie znalazły się także Analizator Kredytowy, 

pozwalający wstępnie ocenić zdolność kredytową (także w oparciu o dane z raportu BIK). Należy jednak pamiętać, że dokładną zdolność 

kredytową poznasz u swojego eksperta kredytowego, po analizie Twojej indywidualnej sytuacji – w tym celu służymy Ci pomocą! 

 11,5 tys. zł – przy takim dochodzie każdy bank pożyczyłby ponad milion.  Nawet najbardziej konserwatywna instytucja bankowa w Polsce 

w takich warunkach szacuje maksymalną wydolność finansową klientów na kwotę przekraczającą milion. Małżeństwo po trzydziestce, 

                                                 
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wklad-wlasny-w-kredycie-hipotecznym-PKO-BP-obniza-wymagania-8048059.html 
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/BIK-prognozuje-silny-wzrost-sprzedazy-kredytow-gotowkowych-i-mieszkaniowych-8045939.html  
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Drugi-trzeci-kredyt-hipoteczny-Nie-w-kazdym-banku-to-mozliwe-8045366.html  
4 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Szybki-dostep-do-historii-kredytowej-rusza-aplikacja-mobilna-BIK-8038756.html  

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wklad-wlasny-w-kredycie-hipotecznym-PKO-BP-obniza-wymagania-8048059.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/BIK-prognozuje-silny-wzrost-sprzedazy-kredytow-gotowkowych-i-mieszkaniowych-8045939.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Drugi-trzeci-kredyt-hipoteczny-Nie-w-kazdym-banku-to-mozliwe-8045366.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Szybki-dostep-do-historii-kredytowej-rusza-aplikacja-mobilna-BIK-8038756.html


 

6 | S t r o n a    

 
dwójka dzieci na utrzymaniu, dwa samochody w gospodarstwie domowym i dochody z umów o pracę na czas nieokreślony – taki profil 

klienta przyjęto w badaniu.1 Założono też, że kredytobiorcy nie mają innych zobowiązań w bankach i firmach pożyczkowych, a w historii 

kredytowej odnotowanej w BIK nie ma żadnych negatywnych wpisów. Najwyżej zdolność kredytową profilowych klientów ocenił BNP 

Paribas Bank. Kredytobiorcy mogliby otrzymać nawet 1,38 mln zł kredytu. Kwoty przekraczające 1,3 mln zł znalazły się także w symulacjach 

Banku Ochrony Środowiska, Banku Pekao oraz ING Banku Śląskiego. Dane te pokrywają się również z naszymi doświadczeniami przy 

kredytach udzielanych małżeństwom z dużych miast.   

 Jak donosi BIK na rynku obserwuje się wzmożony popyt na kredyty mieszkaniowe2.  Pamiętaj, że istnieją konkretne sposoby, aby stać się 

klientem pożądanym przez banki. I tym samym ułatwić sobie zaciągnięcie kredytu. Jak banki patrzą na klienta? Pisane i niepisane zasady 

zdradzamy w naszym materiale na youtube  – TU ZNAJDZIESZ LINK DO FILMU. 

 Myślisz o działce poza miastem? Śpiesz się, ceny rosną! Ceny za działki położone poza stolicami województw wzrosły znacznie mocniej. 

Najmocniej swoje oczekiwania podnieśli sprzedający 10-arowe grunty - rozmiar ma znaczenie. Grudniowy wzrost cen do listopada o prawie 

3 proc. przyniósł rekord wyceny - średnia kwota, jaką wpisywano w ogłoszeniach sprzedaży, po raz pierwszy przekroczyła 1600 zł/mkw.3 

Jak potwierdzają nasi eksperci kredytowi z różnych miast Polski pandemia 2020 mocno wpłynęła na zainteresowanie budową domów 

jednorodzinnych, na które ciężko znaleźć działkę w obrębie dużych miast. 

 

  
 

                                                 
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyt-hipoteczny-zarobki-11-5-tys-zl-jaka-zdolnosc-kredytowa-8041703.html 
2 https://www.finanse.egospodarka.pl/168542,BIK-Indeks-Popytu-na-Kredyty-Mieszkaniowe-zaczyna-rok-2021-na-plusie,1,63,1.html  
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dzialki-w-regionach-drozeja-mocniej-niz-w-duzych-miastach-Nowy-raport-8046872.html  
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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! 

https://www.youtube.com/watch?v=q4l4hYAv3QI&ab_channel=RonaldSzczepankiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=q4l4hYAv3QI&ab_channel=RonaldSzczepankiewicz
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyt-hipoteczny-zarobki-11-5-tys-zl-jaka-zdolnosc-kredytowa-8041703.html
https://www.finanse.egospodarka.pl/168542,BIK-Indeks-Popytu-na-Kredyty-Mieszkaniowe-zaczyna-rok-2021-na-plusie,1,63,1.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dzialki-w-regionach-drozeja-mocniej-niz-w-duzych-miastach-Nowy-raport-8046872.html
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3. WOJCIECH GIL – CZY SPÓŁKI KOMANDYTOWE NADAL MAJĄ RACJĘ BYTU? 

ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI PRAWNEJ. 
  

 
Część inwestorów w nieruchomości oraz wiele firm zajmujących się flipowaniem działa na rynku w formie spółek komandytowych. 

Od niedawna zmieniło się jednak opodatkowanie tychże spółek, mianowicie zostały one opodatkowane podatkiem CIT. W efekcie 

zmian wielu przedsiębiorców zastanawia się co dalej. Z tego powodu do lutowego raportu RM Kredyty Hipoteczne zaprosiliśmy 

doświadczonego specjalistę w tym zakresie prawnika i przedsiębiorcę działającego na rynku nieruchomości - Wojciecha Gila, który 

przybliża charakter zmian oraz przedstawia możliwości co dalej. Zapraszamy do artykułu! 

 

OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH I NIEKTÓRYCH JAWNYCH OD 1 STYCZNIA 2021 R.  

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe zostały opodatkowane podatkiem CIT, co sprawia, że z polskiego systemu prawnego praktycznie 

została wyeliminowana możliwość łączenia jednokrotnego opodatkowania podatkiem liniowym z ograniczeniem odpowiedzialności wspólników. 

Wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie swojej spółki komandytowej w spółkę jawną, która (przy zachowaniu okreś lonych 

warunków) nadal będzie jednokrotnie opodatkowana. Należy jednak wskazać, że wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania spółki 

całym swoim majątkiem, a powołanie spółki z o.o. na wspólnika spółki jawnej - w celu uniknięcia odpowiedzialności wspólnika - w myśl nowych 

przepisów będzie powodowało, że także taka spółka jawna również zostanie opodatkowana podatkiem CIT (zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt. 1a ustawy 

o PIT w brzmieniu od 1 stycznia 2021 r.). 

NIEKONIECZNIE PODWÓJNE OPODATKOWANIE W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ. KOMANDYTARIUSZ PO ZMIANACH PRZEPISÓW  

Poza ogólnymi przepisami, które wprowadziły opodatkowanie podatkiem CIT spółki komandytowej, należy przyjrzeć się całej konstrukcji 

opodatkowania podatkiem dochodowym wspólników tej spółki oraz praktycznym rozwiązaniom, które mogą zminimalizować podatek. 

Przede wszystkim należy wskazać na art. 22 ust. 4e ustawy o CIT, zgodnie z którym nawet połowa dochodu komandytariusza może zostać zwolniona 

z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zgodnie ze wspomnianymi przepisami zwalnia się od podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% 
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przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, jednak nie więcej niż 60.000 zł  w roku 

podatkowym. Kwotę 60.000 zł oblicza się odrębnie dla każdej spółki komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. 

Oznacza to, że komandytariusz, który zarobi nie więcej niż 120.000 zł, połowę dochodów będzie miał zwolnionych z opodatkowania podatkiem 

dochodowym. Jeżeli komandytariusz zarobi przykładowo 200.000 zł, opodatkowaniu podlegać będzie 140.000 zł, a 60.000 zł będzie wolne od 

podatku.  

Aby komandytariusz mógł skorzystać ze wspomnianego zwolnienia, musi spełniać określone warunki: 

1) nie może posiadać bezpośrednio lub pośrednio 5% lub więcej udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem w tej spółce 

komandytowej, 

2) nie może być członkiem zarządu w spółce będącej komplementariuszem w spółce komandytowej, 

3) nie może być podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub ze wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% 

udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej. 

 

KOMPLEMENTARIUSZ PO ZMIANACH PRZEPISÓW  

Wiemy już, że do określonego limitu przychodu komandytariusz będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania połowy przychodu 

wygenerowanego w spółce komandytowej. Z kolei komplementariusz będący osobą fizyczną posiada jeszcze bardziej korzystne rozwiązanie dla 

opodatkowania swoich dochodów ze spółki komandytowej. 

Zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT komandytariusz będący osobą fizyczną może pomniejszyć podatek PIT płacony z tytułu udziału w zyskach 

spółki komandytowej o podatek CIT zapłacony w spółce komandytowej - proporcjonalnie do posiadanych w spółce komandytowej udziałów 

w zysku. Jednym słowem, komandytariusz będący osobą fizyczną, de facto nie podlega podwójnemu opodatkowaniu z tytułu udziału w zyskach 

w spółce komandytowej. Niestety z uwagi na to, że przepis ten obejmuje wyłącznie osoby fizyczne, niemożliwe jest korzystanie ze struktury spółki 

z o.o. komandytowej w celu ograniczenia odpowiedzialności komplementariusza - jeżeli chce się korzystać z pojedynczego opodatkowania 

podatkiem dochodowym.  

Warto jednak zauważyć, że spółki z o.o. - dopóki nie przekroczą limitu przychodu w wysokości 2 mln Euro rocznie - płacą podatek CIT według 

stawki 9%, a zatem w mniejszych spółkach nadal korzystnym rozwiązaniem może być powoływanie spółki z o.o. na komplementariusza. 

W przypadku opodatkowania zarówno spółki komandytowej jak i jej komplementariusza (spółki z .o.o.) podatkiem CIT wg stawki 9%, łączne 

opodatkowanie - choć formalnie podwójne - nie będzie wyższe niż pojedyncze opodatkowanie wg stawki 19% przed zmianami przepisów. 
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WYKORZYSTANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO WSPÓLNYCH INWESTYCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI  

Spółki komandytowe były dotąd chętnie wykorzystywane przez deweloperów oraz osoby zajmujące się obrotem nieruchomościami (flipami) 

z wykorzystaniem kapitału pasywnych inwestorów. Wiele tego rodzaju spółek musi obecnie zmienić model działania albo w jakiś sposób się 

dopasować, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. 

Nie każda spółka komandytowa działająca na rynku nieruchomości jest jednak skazana na przekształcenie. Także przedsiębiorcy i  inwestorzy, 

którzy myślą o otworzeniu spółki w branży deweloperskiej lub w handlu nieruchomościami nadal mogą rozważyć spółkę komandytową - 

przynajmniej, dopóki ich biznes nie przekroczy określonych limitów. 

PRZYKŁAD: NIEWIELKI DEWELOPER  

Początkujący deweloper zamierza zebrać od inwestorów kwotę 15 mln zł na budowę osiedla domków szeregowych pod Warszawą. Zamierza 

w tym celu zebrać od maksymalnie 15 pasywnych inwestorów kapitał z progiem wejścia 1 mln zł. Załóżmy dla uproszenia, że 15 inwestorów 

zainwestowało każdy po równo 1 mln zł. Deweloper zaproponował podział zysków w spółce komandytowej 60/40 (60% zysku otrzymuje 

deweloper-komplementariusz, 40% otrzymuje inwestor-komandytariusz).  

Deweloper szacuje, że rentowność całego projektu wyniesie 20% w skali roku, czyli dla inwestora przypadnie 8% w skali roku. Inwestor jako 

komandytariusz zarobi zatem 80.000 zł w skali roku. Załóżmy, że pasywni inwestorzy nie są w żaden sposób powiązani z deweloperem, którego 

spółka z o.o. zostanie w deweloperskiej spółce komandytowej komplementariuszem. 

W przypadku założenia spółki komandytowej do realizacji wyżej opisanego biznesu opodatkowanie spółki oraz wspólników wyglądałoby 

następująco: 

  

Podmiot Dochód Stawka podatku Podatek dochodowy

Spółka komandytowa 3 000 000 zł
9% (stawka obowiązująca do 

2 mln Euro przychodu rocznie)
270 000 zł

Komandytariusz

(pasywny inwestor, który zainwestował 1 mln zł)
80 000 zł 19% (połowa zwolniona z opodatkowania) 7 600 zł

Komplementariusz

(deweloper będący osobą fizyczną)
1 800 000 zł

Odliczenie podatku zapłaconego 

proporcjonalnie w spółce komandytowej
0 zł

LUB

Komplementariusz (deweloper będący sp. z o.o.)
1 800 000 zł

9% (stawka obowiązująca do 

2 mln Euro przychodu rocznie)
162 000 zł
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Suma podatku zapłaconego w powyższym przykładzie przez komandytariuszy wyniesie 114 000 zł (7 600 zł * 15). Przed zmianami komandytariusze 

zapłaciliby w tej sytuacji 228 000 zł podatku dochodowego, nie zapłaciłaby go jednak w ogóle spółka. 

Jednak przed opodatkowaniem spółek komandytowych podatkiem CIT konstruowano te spółki na ogół w ten sposób, żeby większość dochodów 

wypłacić na poziomie komandytariusza, który był opodatkowany jednokrotnie. Spółka z o.o. pełniła jedynie formę bufora zapewniającego 

ograniczenie odpowiedzialności.  

Porównajmy zatem poziom opodatkowania całego biznesu w powyższym przekładzie do typowej spółki komandytowej sprzed 2021 r., w  której 

prawdopodobnie komandytariusze mieliby (tak załóżmy) 95% udziałów w zyskach. Wówczas komandytariusze zapłaciliby 541 500 zł  podatku PIT, 

a komplementariusz 13 500 zł (zakładając, że byłby spółką opodatkowana wg stawki 9%). Efektywne opodatkowanie takiej spółki komandytowej 

przed zmianami wyniosłoby zatem 555 000 zł podatku dochodowego rocznie. 

W zaproponowanym przeze mnie przykładzie łączne opodatkowanie wyniesie 384 000 zł w sytuacji, w której komplementariuszem będzie osoba 

fizyczna albo 546 000 zł w sytuacji, jeśli komplementariuszem będzie osoba prawna mieszcząca się w limicie 2 mln Euro rocznie 

przychodu (CIT 9%). 

Z powyższego przykładu wynika, że w niektórych spółkach - takich, które zbierają kapitał od większej liczby niepowiązanych z komplementariuszem 

inwestorów i mieszczą się w limicie 2 mln Euro przychodu rocznie - opodatkowanie całego przedsięwzięcia biznesowego może okazać się nawet 

niższe niż przed wprowadzeniem podwójnego opodatkowania spółek komandytowych. 

PODSUMOWANIE  

Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych stanowi swego rodzaju kuriozum, ponieważ spółki komandytowe nie są osobami prawnymi, 

a zostały opodatkowane podatkiem od osób prawnych.  

Historia spółek komandytowych sięga XI-wiecznych Włoch i przez setki lat spółki tego rodzaju na całym świecie nie były podwójnie 

opodatkowywane. Służą one bowiem łączeniu skutecznych przedsiębiorców z pasywnymi inwestorami, którzy chcą się dzielić zyskiem 

wypracowanym ze wspólnego biznesu. Dlatego też wspólnicy spółki komandytowej nie posiadają udziałów w kapitale spółki, ale mają udział 

w  jej zyskach. Jest to bardzo korzystna konstrukcja do biznesów działających na rynku nieruchomości, w których z jednej strony mamy pasywnego 

inwestora, a z drugiej przedsiębiorcę organizującego cały proces. Konstrukcja spółki komandytowej pozwala obu stronom być równym partnerem 

w biznesie (a nie np. wyłącznie pożyczkodawcą) oraz umożliwia przejrzysty podział wypracowanych zysków.  

Po dokonanych od 1 stycznia 2021 r. zmianach wiele spółek komandytowych będzie musiało zmienić prawną formę działania, warto jednak 

każdemu przypadkowi przyglądać się indywidualnie. Możliwe, że wiele biznesów będzie mogło skorzystać ze zwolnień opisanych w tym artykule 
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i de facto dzięki wspomnianym zmianom możliwe będzie zmniejszenie opodatkowania albo stworzenie nowej, optymalnej struktury do współpracy 

z inwestorami.  

Razem z moim Zespołem świadczymy usługi w zakresie konsultacji m.in., z zakresu spółek oraz ich zakładania (specjalizujemy się w spółkach 

zajmujących się  nieruchomościami, ale nie tylko).  Konsultacje odbywają się przez Skype lub inny komunikator internetowy, a temat konsultacji 

ustalamy wcześniej mailowo, więc podczas spotkania przekażemy Ci już konkretne odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

PS Jeżeli masz dodatkowe pytania, napisz do Wojtka, 

chętnie pomoże Ci w sprawach prawnych. 

  

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! 
 

KONSULTACJE@wojciechgil.pl 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! 
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 4. RONALD SZCZEPANKIEWICZ&RUPERT ALEKSIEJUK – MIESZKANIE JAKO 

LOKATA KAPITAŁU? 
 

  

 

W dzisiejszych dynamicznie zmieniających się czasach, warto zadać sobie pytanie, gdzie zarobię najwięcej i jakie mam możliwości, 

jeżeli chcę bezpiecznie pomnażać swoje oszczędności. To co jeszcze kilka lat temu było dobrym i rozsądnym rozwiązaniem – teraz 

często już się nie opłaca. Jak zatem racjonalnie dysponować swoim kapitałem? 

Jeżeli interesujesz się pomnażaniem kapitału, z pewnością pamiętasz, kiedy na lokacie w banku bez specjalnych dodatkowych warunków mogłeś 

zarobić blisko 8-10% w skali roku. Czasy… które już dawno minęły i nie wiadomo czy oraz kiedy wrócą. Obecne oprocentowanie lokat trzymiesięcznych 

dla klientów indywidualnych na 10.000 zł to maksymalnie około 2%, przy czym oferty te obwarowane są surowymi i dodatkowymi warunkami np. musisz 

być nowym klientem banku lub skutecznie polecić założenie konta znajomemu1. W tym momencie należy zaznaczyć, że średniorynkowe zwroty z lokat 

na polskim rynku są obecnie na bardzo niskich poziomach (oferta lokaty terminowej w popularnym ING Bank Śląski S.A. opiewa na 0,05%)2 i w obliczu 

wysokiej inflacji są zwyczajnie nieatrakcyjne nawet dla zagorzałych zwolenników deponowania swoich środków w bankach. Czy oznacza to, że 

oszczędzanie na koncie nie ma sensu? Odwróćmy pytanie – co ma większy sens niż lokata w banku dla osoby, która nie ma bogatego doświadczenia 

w pomnażaniu kapitału, stroni od ryzykownej giełdy, a chce nie tylko uchronić swoje środki przed spadkiem ich realnej wartości, ale również bezpiecznie 

zarobić na inwestycji?  

WYSTARCZY ZDROWY ROZSĄDEK I PLAN DZIAŁANIA 

Zapewne słysząc o aktywnym inwestowaniu w nieruchomości wielu potencjalnych inwestorów stwierdza, że to za dużo zachodu, a  nieruchomości, 

owszem są interesującym aktywem, ale wymagają wiele pracy, zwłaszcza w początkowym etapie przygotowywania inwestycji do wynajmu. 

                                                 
1 https://www.bankier.pl/oszczedzanie/ranking/najlepsze-lokaty-3-miesiace   

2 https://www.ing.pl/indywidualni/inwestycje-i-oszczednosci/lokata-terminowa#oprocentowanie=1  

https://www.bankier.pl/oszczedzanie/ranking/najlepsze-lokaty-3-miesiace
https://www.ing.pl/indywidualni/inwestycje-i-oszczednosci/lokata-terminowa#oprocentowanie=1
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Rozwiązaniem tego problemu są pasywne formy inwestowania w nieruchomości, umniejszające jednak nasz docelowy dochód z inwestycji, ale 

pozwalające zaoszczędzić cenny czas.   

A co jeżeli powiem Ci, że wystarczyło, abyś kupił mieszkanie, nie wynajmował go, ale umiejętnie sprzedał po roku, czy dwóch latach – i to dało by Ci 

zarobić „na czysto” zwykle kilkanaście razy więcej niż lokata. Brzmi niewiarygodnie, prawda? Spójrzmy jednak na fakty. Jak wynika z opublikowanych 

danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w Polsce w całym 2020 roku jest najwyższa od 8 lat. W grudniu 2020 roku, w porównaniu do 

analogicznego okresu z zeszłego roku, ceny usług wzrosły o 6,4%, zaś ceny towarów o 0,9%1. W całym 2020 roku inflacja średnioroczna wyniosła 3,4%. 

Warto podkreślić, że mówimy o inflacji oficjalnej – podawanej przez organy państwowe. Aby dowiedzieć się jaki jest jej realny poziom w Twoim wypadku, 

powinieneś sprawdzić swój indywidualny koszyk inflacyjny. Tak wysoki poziom oficjalnej inflacji, oznacza, że trzymając pieniądze w wysokości 100.000 zł 

na swoim koncie bankowym przez cały ubiegły rok, utraciły na wartości 3.400 zł. Przy większej kwocie np. 500.000 zł, kwota straty wynosi aż 17.000 zł.  

Warto odnieść to do danych GUS’u informujących, że ceny mieszkań w III kwartale 2020 r. wzrosły o 10,9% rok do roku (w tym na rynku pierwotnym – 

o 7,2% i na rynku wtórnym - o 13,7%.) natomiast o 2% w stosunku do II kwartału2. Mieszkania drożeją zatem w tempie szybszym niż postępująca inflacja. 

W teorii więc kupując mieszkanie z rynku wtórnego w trzecim kwartale 2019 roku i mogłeś sprzedać je po roku za blisko 14% drożej. To robi wrażenie.  

Według danych jednej z kluczowych firm doradczych jeszcze lepiej wygląda sytuacja na rynku nieruchomości premium, czyli np. luksusowych 

apartamentów, których cena z metra z łatwością przekracza 20-30 tys. złotych. Wartość tego rynku pomimo pandemii lub właśnie dzięki niej wzrosła 

aż o 35% według danych na połowę 2020 r.3 Wysokie stopy zwrotów według cen transakcyjnych dają również inwestycje w grunty, zwłaszcza jeżeli 

wybudowałbyś na nich dom. To jednak bezsprzecznie bardziej aktywna forma inwestowania, która wymaga zdecydowanie więcej czasu i wiedzy niż 

po prostu kupienie mieszkania.    

GOTÓWKA, CZY NA KREDYT? 

Dochodzimy zatem do wniosku, że dzisiaj zakup mieszkania – tak, po prostu kupienie bez wynajmowania tj. bieżącej eksploatacji i przetrzymanie 

nieruchomości w czasie, może dać Ci naprawdę solidne i zadawalające zwroty. W dobie nieopłacalnie niskich lokat bankowych, na których nie 

zarobisz – jest to alternatywa warta rozważenia.   

                                                 
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inflacja-w-Polsce-w-grudniu-w-dol-W-calym-2020-r-najwyzsza-od-8-lat-8037509.html   
2 https://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news-ceny-mieszkan-w-iii-kw-2020-r-wzrosly-o-10-9-procent-rok-do-,nId,4979763  
3 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/8065312,rynek-nieruchomosci-premium-w-polsce-2020-ey-tacit-investment.html  

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inflacja-w-Polsce-w-grudniu-w-dol-W-calym-2020-r-najwyzsza-od-8-lat-8037509.html
https://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news-ceny-mieszkan-w-iii-kw-2020-r-wzrosly-o-10-9-procent-rok-do-,nId,4979763
https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/8065312,rynek-nieruchomosci-premium-w-polsce-2020-ey-tacit-investment.html
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Jak tego typu inwestycja wygląda przy zakupie za gotówkę? Weźmy na warsztat mieszkanie w Warszawie, kupiłeś je bez pośrednika z rynku wtórnego 

w 2019 roku za 450.000 zł. Wiesz już, że średni wzrost cen mieszkań według GUSu wyniósł w tym wypadku 13,7%. Ile zatem zarobiłeś na pierwszy rzut oka, 

jeżeli po roku zdecydowałbyś się je sprzedać?  

450.000 zł x 13,7% = 61.650 zł  

Oczywiście przy zakupie należy pamiętać o podatku PCC (2%) oraz o opodatkowaniu przy ewentualnej sprzedaży (19%), tego jednak można uniknąć, 

jeżeli w ciągu 3 lat od sprzedaży zakupisz inną nieruchomość z rynku wtórnego). Ważnym aspektem przy obliczaniu zysku jest również odjęcie kwoty 

comiesięcznego czynszu do spółdzielni – w tym przykładzie chodzi mi natomiast o pokazanie sposobu myślenia i trendu, który pojawił się na rynku. 

Naturalnie biorąc pod uwagę zmiany na rynku, istnieje ryzyko, że realnie po odjęciu inflacji (3,4%) nie zarobisz wiele, ale czy wtedy rzeczywiście stracisz? 

Wygrywasz przecież z inflacją, największym wrogiem Twoich oszczędności!  

Mimo, że wielu Polaków ma środki w postaci gotówki - na tego typu chroniące ich kapitał inwestycje - coraz więcej z nas decyduje się na zakup 

mieszkania za pomocą kredytu hipotecznego. Jak donosi Biuro Informacji Kredytowej, popyt na kredyty mieszkaniowe w grudniu 2020 roku wzrósł 

w ujęciu rok do roku o 6,4%1. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, ten wątek często poruszamy na kanale youtube Ronald Szczepankiewicz. Rok 2021 

bowiem to czas rekordowo niskich stóp procentowych, które - jak twierdzi prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński – pozostaną na 

obecnym lub niższym poziomie jeszcze przez dłuższy czas2. Co to oznacza? Tanie raty kredytu. Zakup nieruchomości po cenie transakcyjnej 450.000 zł 

za pomocą kredytu hipotecznego z 20% wkładem własnym (90.000 zł) przy założeniu okresu kredytowania 30 lat i zmiennym oprocentowaniu na 

poziomie ok. 2,4% daje nam np. w ING Bank Śląski S.A. miesięczną ratę w wysokości około 1400 zł3. Przy obecnym wysokim wzroście cen nieruchomości 

nawet bez wynajmowania mieszkania to wciąż się opłaca! I co ważne nie „zamrażasz” całości kapitału, jak w wypadku zakupu za gotówkę. Ten sposób 

myślenia inwestorów został rozwinięty w książce pt. „Tajna Broń Kredytobiorcy. Kredyt Hipoteczny od A do Z”, którą polecamy każdemu kredytobiorcy. 

Pamiętajmy, że nikt nie wie jak zachowa się rynek w przyszłości. Na początku 2020 roku dorównaliśmy do cen transakcyjnych z poprzedniej hossy 

i kupując wówczas mieszkanie, ceny poprzedzone były regularnymi wzrostami, krótko mówiąc wydawało się że jest drogo. Popatrzmy na ceny z metra 

dzisiaj oraz na skalę popytu na nieruchomości zwłaszcza w kontekście kończącej się, ale jednak wciąż trwającej pandemii.   

  

                                                 
1 https://media.bik.pl/informacje-prasowe/629587/bik-indeks-popytu-na-kredyty-mieszkaniowe-wyniosl-w-grudniu-2020-r-6-4  
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Glapinski-Dalsze-obnizanie-stop-proc-jest-mozliwe-8031776.html  
3  https://www.ing.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-hipoteczny/kalkulator-kredytowy     

https://media.bik.pl/informacje-prasowe/629587/bik-indeks-popytu-na-kredyty-mieszkaniowe-wyniosl-w-grudniu-2020-r-6-4
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Glapinski-Dalsze-obnizanie-stop-proc-jest-mozliwe-8031776.html
https://www.ing.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-hipoteczny/kalkulator-kredytowy
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CO JEŻELI CHCĘ WYNAJĄĆ?   

Zarobisz dodatkowo :-) Naturalnie do Twoich kalkulacji dotyczących zwrotu z inwestycji należy dodać koszty remontu (materiały, robocizna, 

wyposażenie) co zmieni jej opłacalność, natomiast może zwrócić się przy sprzedaży. Moja rada brzmi: jeżeli kupujesz mieszkanie z myślą 

o niesprzedawaniu go w ciągu najbliższych kilku lat, warto wykonać remont i je wynajmować. W tym zakresie możesz działać samodzielnie lub 

z pomocą specjalistów. Pisał o tym Rupert Aleksiejuk, inwestor z Warszawy w styczniowym raporcie z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości, 

znajdziesz go na naszej stronie internetowej www.rmkredty.pl/raport. Możesz również podnająć swoje mieszkanie bez remontu. Są firmy, które chętnie 

podejmą z Tobą tego typu współpracę. Zarobisz wówczas mniej, ale będą to dla Ciebie środki dodatkowe bez angażowania Twoich własnych 

pieniędzy.   

Pamiętaj, że Twoim podstawowym celem inwestycyjnym powinna być obecnie ochrona kapitału, a nowe środki, które uzyskasz z inwestowania 

w nieruchomości są właściwie bonusem. Przedstawiona w artykule możliwość „lokaty mieszkaniowej na kredyt” wydaje się być świetnym rozwiązaniem 

dla osób ceniących sobie spokój i bezproblemowość. W dzisiejszych czasach powiększającej się dziury budżetowej (dane tylko za rok 2020 to 90 mld 

złotych deficytu)1, wysokiej inflacji (która doprowadziła do zapowiedzi emisji przez Narodowy Bank Polski banknotu 1000 złotowego2) oraz rekordowo 

niskich stóp procentowych, warto odpowiedzialnie myśleć o swoich oszczędnościach i przede wszystkim nie pozwolić na ich dewaluację. Szanuj swój 

czas, a często również czas swojej rodziny poświęcony na akumulację majątku.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.money.pl/gospodarka/wiceminister-o-dziurze-budzetowej-podal-kwote-6596099131022208a.html  
2 https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8069783,prezes-nbp-zapowiada-banknot-o-nominale-1000-zl.html   

http://www.rmkredty.pl/raport
https://www.money.pl/gospodarka/wiceminister-o-dziurze-budzetowej-podal-kwote-6596099131022208a.html
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8069783,prezes-nbp-zapowiada-banknot-o-nominale-1000-zl.html
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Na koniec pamiętaj również o tym, że na nieruchomościach można stracić. Trend wzrostowy może w każdej chwili się odwrócić, kto wie, może mamy 

właśnie do czynienia z kolejną „bańką” na rynku nieruchomości?  

 

 

  

PS Jeżeli masz pytania do autorów artykułu 

lub chciałbyś zainwestować w nieruchomości 

i potrzebujesz pomocy lub rozmowy,  

 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! 
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4. PRZEGLĄD OFERT BANKOWYCH  

Przedstawiamy przegląd najlepszych naszym zdaniem ofert bankowych dostępnych na rynku w lutym 2021.  

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. cross-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 – podwyżka marż (promocja „Zimowa wyprzedaż”, obowiązuje do 14.03.2021) 

 mBank – podwyżka marż dla LTV powyżej 80%, obniżka dla pozostałych (promocja „Zainwestuj w marzenia”, obowiązuje do 

03.03.2021) 

 PKO – podwyżka marż (dla kredytów z LTV powyżej 80%) 
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NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%) 
 

PKO BP – POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania  
 

dość wysokie koszty początkowe (prowizja lub ubezpieczenie 

w wariancie promocyjnym) 

brak opłaty za wcześniejszą spłatę    

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej    

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% (z ograniczeniami) 

LTV 90% możliwe jedynie dla lokali mieszkalnych. 
 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań to 400 zł, 

płatne przy podpisaniu umowy kredytowej 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 

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

max do 80% LTV 
- 

UNWW Nie występuje - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 
Nie jest wymagane - 

OKRES 

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

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) 
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CROSS-SELL 

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

wynagrodzenia w kwocie minimum 3000 zł.  

Obniżka marzy ze względu na lokalizację nieruchomości: o 0,11 p.p. 

dla Warszawy i o 0,05 p.p. dla innych lokalizacji 

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

od min. 6 miesięcy z systematycznymi wpływami wynagrodzenia. 

Marżę można obniżyć również poprzez zakup innych produktów 

dodatkowych takich jak karta kredytowa, czy ubezpieczenie na 

życie, tyle że obniżki te są zdecydowanie mniejsze. 

W promocji "Pakiet Własny Kąt hipoteczny" konto 

i karta kredytowa są obowiązkowe 

MARŻA 

Warunki standardowe: 

- od 3,12% (dla kredytu powyżej 200k zł, LTV 90%, brak produktów 

dodatkowych) 

 

Warunki promocyjne: 

- 1,10% w pierwszym roku, następnie 2,64% (promocja: "Pakiet 

Własny Kąt hipoteczny") 

- 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

ALIOR BANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   wysokie koszty wejścia (nawet 6%) 

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

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

okres kredytowania 
 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 
Wartość nieruchomości ustalana w oparciu 

o wycenę wykonywaną przez bank (koszt dla 
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mieszkań 250 zł) lub operat dostarczony przez klienta. 

Płatne przed uruchomieniem. 

ŚRODKI NA 

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

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

(liczone od ceny transakcyjnej, przez cały okres kredytowania) 

w przypadku kredytów walutowych liczone od 70% 

LTV 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

W większości przypadków klient otrzymuje „promocję 

Megahipoteka z Ubezpieczeniem na życie TU Europa”. Koszt tego 

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

(a realnie sporo powyżej 5%, ponieważ płacisz ubezpieczenie od 

ubezpieczenia 

W sytuacji, gdy o kredyt ubiega się tylko jeden 

kredytobiorca, gdy występuje duża dysproporcja 

dochodów kredytobiorców lub gdy klient otrzyma 

negatywną ocenę scoringową bank żąda 

wykupienia ubezpieczenia na życie 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 30 lat, do 80 roku życia - 

PROWIZJA 

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 

- 

CROSS-SELL 

Promocja: „Własne „M” w wielkim mieście”:  

- Konto z zasileniem w wysokości 1500 zł, oraz minimum 

3 transakcje płatnicze miesięcznie. Wymagane przez cały okres 

kredytowania.  

Dla oferty standardowej:  

- wymagane konto przez cały okres kredytowania. 
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MARŻA 

Promocja: „Własne „M” w wielkim mieście” (LTV>80%) 

2,05% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

2,60% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

 

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.  

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

Pobierana przez pierwsze 3 lata. Jej wysokość to mniejsza z kwot: 

3 % od nadpłacanej kwoty kredytu lub wysokość odsetek, które 

byłyby naliczone od spłaconej przed terminem części kredytu. 

Po 3 latach nadpłaty częściowe i spłata całkowita są bezpłatne. 

- 

 

mBank 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   dość drogie ubezpieczenie na życie 

brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu 

własnego 
  

ograniczenia LTV w przypadku większej ilości kredytów 

hipotecznych: max 70% przy trzecim i max 50% przy czwartym 

   dla kredytów powyżej 25 lat zdolność liczona na max 25 lat 
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Uwaga: max LTV będzie ograniczone do poziomu: 

- 70% gdy wnioskowany kredyt jest trzecim kredytem 

hipotecznym tego samego kredytobiorcy  

- 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 
Nie udziela - 

UNWW Finansuje bank - 

UBEZPIECZENIE 

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

Wymagane w przypadku skorzystania z oferty 

promocyjnej. Obowiązkowe przez 5 pierwszych lat 

kredytowania. 

OKRES 

KREDYTOWANIA 

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

dochód wnioskodawcy uwzględniany jest przy liczeniu zdolności 

kredytowej). 

Jeśli dochód wnioskodawcy nie jest uwzględniany 

przy liczeniu zdolności kredytowej, suma okresu 

kredytowania i wieku kredytobiorcy może 

przekroczyć 67 lat. 

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): 

1,90% dla klientów banku z segmentu Intensive

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, 
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2,10% dla klientów banku z segmentu Active 

2,45% dla klientów pozostałych klientów 

- 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 
- 

 

SANTANDER BANK  

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

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

brak opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego  
 

wysoka prowizja za udzielenie kredytu (w opcji bez produktów 

dodatkowych) 

prosty cross-sell   wysokie marże bankowe 

  

 

duże ograniczenia przy akceptacji dochodu z działalności 

gospodarczej oraz brak akceptacji dochodu z umów zlecenia 

i o dzieło 
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 
90% dla Klienta wewnętrznego 

80% dla Klienta zewnętrznego 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu 

o wycenę sporządzaną przez bank (koszt dla 

mieszkań 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 

PROWIZJA 
2,00% 

 

Istnieje możliwość uzyskania prowizji 0,00% w 

przypadku skorzystania z ubezpieczenia na życie: 

Spokojna Hipoteka 

CROSS-SELL 

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 
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MARŻA 

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 

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. 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Wcześniejsza spłata do 50% kapitału jednorazowo bez opłat 

w ciągu pierwszych 3 lat, później bez opłat 

Przekroczenie 50% lub druga nadpłata w okresie3 lat 

powoduje, że bank pobiera opłatę 1% z tytułu 

nadpłaty 

 

MILLENIUM BANK  

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90% (ale z ograniczeniami)  
 

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

nieruchomości 

długi okres kredytowania   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

brak kosztów wejścia i wyjścia (ważne dla FLIP’ów)  
 

ograniczenia w akceptacji wybranych źródeł dochodów oraz 

okresie ich uzyskiwania  

atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie    
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% (z ograniczeniami) 

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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PEKAO SA – BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA  

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV 90%   słabo liczona zdolność z działalności gospodarczej 

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

dość dobrze liczona zdolność kredytowa (nie dotyczy działalności)  
 

ograniczenia max LTV w zależności do rodzaju nieruchomości, 

metrażu i dochodów klientów 

   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% (z ograniczeniami) 

Uwaga: max LTV ograniczone do poziomu: 

- 80% dla wniosków, gdzie zabezpieczeniem kredytu 

będzie dom o dowolnej powierzchni albo lokal 

o powierzchni powyżej 80 m2, 

- 85% dla wniosków, gdzie zabezpieczeniem kredytu 

będzie lokal mieszkalny o powierzchni mniejszej lub 

równej 80 m2 (położony w lokalizacji innej niż 

wymieniona dla LTV 905) 

-90% dla wniosków, gdzie zabezpieczeniem kredytu 

będzie lokal mieszkalny o powierzchni mniejszej lub 

równej 80m2 (położony w określonej lokalizacji: m.in.: 

Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk, Gdynia, 

Sopot, Poznań, Łódź, Wrocław, Rzeszów i inne) 
 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

sporządzaną przez bank (koszt dla mieszkań 167 zł dla 

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

operat dostarczony przez klienta (wymagana płatna 

weryfikacja – koszt 167 zł). Płatne przed decyzją 

ostateczną. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
4,00% (zwykle do pokrycia kosztów okołokredytowych) - 
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UNWW 
Podwyżka marży kredytu o 0,20p.p. do momentu, gdy poziom LTV 

spłacanego kredytu osiągnie wysokość 80%. 
- 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

Standardowo nie jest wymagane, obowiązek jego zakupu pojawia 

się jednak w sytuacji, gdy do kredytu przystępuje jedna osoba 

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% - oferta „Mieszkam spokojnie” (bez ubezpieczenia CPI) 

1,25% - oferta „Mieszkam spokojnie” (z ubezpieczeniem CPI) 

0,00% - oferta „Mieszkam spokojnie” (z ubezpieczeniem CPI, dla 

LTV poniżej 80% i marży 2,05%, oraz LTV powyżej 80% i marży 2,55%) 

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 

MARŻA 

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 

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 

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. 

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

ING Bank Śląski  

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania  

 

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   wolny proces kredytowy (około 6 tygodni) 

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” 

1,25% - 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: 

2,19% - 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   SŁABE STRONY 

atrakcyjne warunki cenowe   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

dobrze liczona zdolność kredytowa   opłata za wcześniejszą spłatę (w wariancie bez prowizji) 

    

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 80% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu 

o wycenę wykonywaną przez bank (koszt dla 

mieszkań 492 zł) lub operat dostarczony przez klienta. 

Płatne przed wydaniem decyzji ostatecznej. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 

Maksymalnie do 15% celu mieszkaniowego, po cenie kredytu 

mieszkaniowego. 
- 

UNWW Nie występuje - 

UBEZPIECZENIE 

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

W zależności od wybranego wariantu obniża marże 

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

wymagane przez: 
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- 3 pierwsze lata kredytowania, gdy dochód uzyskuje 

co najmniej dwóch wnioskodawców 

- cały okres kredytowania, gdy dochód uzyskuje tylko 

jeden wnioskodawca. 

OKRES 

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

PROWIZJA 

Oferta z ubezpieczeniem Cardiff 

0,00% – w wariancie z opłatą za wcześniejszą spłatę 

2,00% – w wariancie bez opłaty za wcześniejszą spłatę 

W przypadku oferty bez ubezpieczenia prowizja 

wynosi 2,00% 

CROSS-SELL 

Konto z kartą debetową i zasileniem w wysokości 2500 zł 

miesięcznie, ubezpieczenie na życie z oferty banku, oraz 

ubezpieczenie nieruchomości z oferty banku 

- 

MARŻA 

2,00% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości 

i ubezpieczeniem na życie 

1,80% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości 

i ubezpieczeniem na życie i od utraty pracy 

Marża standardowa 2,80% 

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

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%)  

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

                                   Szczegóły oferty znajdziesz na górze: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%) 
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NAJLEPSZY NA FLIPA (SZYBKI ZAKUP, SZYBKA SPRZEDAŻ)

MILLENIUM – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%) 

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%) 

PKO BP – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTOR (WKŁAD WŁASNY 20%) 

ING – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%)

 

NAJPEWNIEJSZY (BANK NAJLEPIEJ LICZĄCY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ)

BNP Paribas – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%) 

ING – Szczegóły oferty znajdziesz na górze – NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%) 

Alior – 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%) 

 

NAJSZYBSZY (BANK Z NAJSZYBSZYM PROCESEM KREDYTOWYM): 

(czas kalendarzowy deklarowany przez bank do uzyskania decyzji kredytowej, wnioski z operatem) 

PKO BP – około 10-14 dni roboczych,  

Alior – około 14-18 dni roboczych, 

 

BNP Paribas – około 14-21 dni roboczych, 

mBank – około 14-21 dni roboczych 
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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: 20 lat (przy 60% LTV) lub 15 lat 

(przy 70% LTV) 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. 

4,20% - dla klientów posiadających/zawierających 

umowę o rachunek typu ROR i kartę debetową 

 

5,90% - dal klientów bez konta i karty 

JAKIE ŹRÓDŁA 

DOCHODÓW SĄ  

 

AKCEPTOWANE 

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas 

nieokreślony 

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas 

nieokreślony 

 

UWAGA:  

Bank akceptuje dochody z zagranicy uzyskiwane z tytułu 

umowy o pracę, jeśli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 
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- 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 

DODATKOWE 

INFORMACJE 
- 

Bank ma sankcje przewidziane wobec niektórych krajów, 

na które nie może udzielić kredytu.  

 

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 DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po upływie okresu obowiązywania 5-letniej stałej 

stopy bazowej klient może złożyć wniosek o zawarcie 

aneksu zmieniającego oprocentowanie na stałe, 

zgodnie z ofertą banku.   

OPROCENTOWANIE 

W ORESIE STAŁEJ 

STOPY 

Przykładowe oprocentowanie kredytu:  

(na dzień 08.02.2021, kredyt na 300k, LTV 80% deklarowane 

wpływy 3k zł, lokalizacja Warszawa) 

 

- 3,00% dla oferty „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny”, prowizja 0,00%, 

ubezpieczenie od utraty pacy na 4 lata, marża po okresie stałego 

oprocentowania: 2,11%) 

- 3,31% 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).  

Wysokość stopy bazowej zmienia się codziennie, 

można ją sprawdzić na stronie internetowej banku.  

Np. na dzień 08.02.2021 stopa wynosi: 0,89% 
 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + aktualny WIBOR 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

W przypadku wcześniejszej spłaty całości albo części kredytu, 

w okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania, bank 

pobiera rekompensatę, wg zasad określonych w umowie kredytu. 

Bank informuje o wysokości rekompensaty na 

wniosek Klienta przy składaniu dyspozycji 

wcześniejszej spłaty. 
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INFORMACJE 

DODATKOWE 

W przypadku nowych wniosków kredytowych oferta dostępna 

jedynie dla kredytów przeznczonych na zakup nieruchomości na 

rynku wtórnym lub na refinansowanie kosztów poniesionych na 

cele mieszkaniowe 

W okresie obowiązywania stałej stopy 

oprocentowania nie istnieje możliwość ́ zawarcia 

aneksu zmieniającego sposób lub wartość ́ 

oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu. 

 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:  

 (aktualne na dzień 08.02.2021, kredyt na 300k, LTV 80%, oferta: 

„Zimowa wyprzedaż”) 

 

- 3,12 % dla wariantu „Lekka rata”, prowizja 1,25%, marża po 

okresie stałego oprocentowania: 1,95%) 

- 3,36 % dla wariantu „Łatwy start”, prowizja 0,00%, marża po 

okresie stałego oprocentowania: 2,19%) 

 

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową. 

Wysokość oprocentowania publikowana jest co 

tydzień na stronie internetowej banku.  

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + aktualny WIBOR 

 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Brak opłat za wcześniejszą spłatę. - 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie ma 

możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne. 
- 
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 Santander 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po tym czasie przechodzimy na oprocentowanie 

zmienne. 

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 

(kredyt 300k, LTV 80%, konto osobiste z wpływem wynagrodzenia, 

prowizja 2,00%) 

  

- 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. 

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 

 

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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 PeKaO SA. 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
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).  

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Przykładowe oprocentowanie kredytu  

(aktualne na dzień 08.02.2021, oferta „Mieszkam spokojnie” 

z ubezpieczeniem CPI i prowizją 1,25%): 

  

- 2,87 % dla LTV poniżej 80%, marża po okresie stałego 

oprocentowania: 1,95% 

- 3,07 % dla LTV powyżej 80%, marża po okresie stałego 

oprocentowania: 2,45% 

 

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową.   

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) 

 

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.  

 kredyt został wypłacony w całości, 

 posiadasz zdolność kredytową i spłacasz kredyt w terminie, 

 zostało Ci nie mniej niż 5 lat do końca okresu spłaty kredytu (od dnia zawarcia aneksu).  

o Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów 

 ING 

o Aby skorzystać należy dodatkowo spełnić następujące warunki: 

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

 kredyt został uruchomiony przed 21 maja 2018 roku, 

 do spłaty kredytu pozostało przynajmniej 62 raty. 

o Oprocentowanie dla klientów z aneksem, uzależnione jest od posiadanych produktów (oferta od 08.02.2021): 

 3,57% dla kredytów bez produktów dodatkowych 

 3,47% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami 

 3,37% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami i ubezpieczeniem spłaty kredytu 

o Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów. 
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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 

https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
http://www.tajnabrońkredytobiorcy.pl/
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
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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 

https://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/book
https://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/book
https://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/book
https://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/book
https://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/book
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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   Magdalena Łyczko-Hałaszczyk  

Rupert Aleksiejuk    Karolina Parowicz  

Marek Jackiewicz   Katarzyna Olszewska  

Marcin Bubiłek    Piotr Firlej  

Małgorzata Słowik-Zwiercan  Jakub Pastuszka  

Arkadiusz Fukowski    Monika Owsiany  

Agata Skubis    Monika Korczak  

Dorota Popiłowska    Artur Bajon 

Karol Owsiany    Urszula Sztromajer  

Weronika Szwankowska  Paweł Karkula  

Sandra Łazarska   Marcin Kowalski 

Piotr Oczkowski    Kamil Pensiek  

                 

     

 

 

 

https://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/book
mailto:kontakt@rmkredyty.pl
http://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/
https://rmkredyty.pl/o-nas
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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.  

  

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

