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Jak kupić 

mieszkanie na kredyt 
i zaoszczędzić 

kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. 

Twoje 

cele 

Ronald 
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1. WPROWADZENIE – KWIECIEŃ 2021 
 

Witam Cię serdecznie!  
Kilka dni temu miało miejsce ważne dla mnie wydarzenie. Od pewnego czasu pracowaliśmy nad przygotowaniem 

specjalnego rankingu kredytów hipotecznych dedykowanego osobom chcącym zakupić nieruchomość, aby 

zaspokoić swoje własne cele mieszkaniowe. Przedsięwzięcie zakończyliśmy sukcesem, ponieważ w zeszłym tygodniu 

wysłaliśmy – również Tobie – pierwszy, kwietniowy ranking. Od teraz podobne zestawienie będziemy tworzyć co 

miesiąc i podobnie jak ten, przeznaczony dla inwestora, prezentować szerokiemu gronu naszych subskrybentów.  

Stworzyliśmy go na prośbę naszych klientów oraz czytelników, dlatego jestem pewien, że spotka się z pozytywnym 

odbiorem. Możesz zapoznać się z nim TUTAJ a jeżeli chciałbyś wyrazić swoje zdanie na jego temat lub podzielić się 

konstruktywną krytyką zapraszam do kontaktu w tej sprawie!  

 W kwietniowej edycji naszego raportu znajdziesz artykuł samego Roberta Kiyosaki. Tak jest, tego samego, który 

napisał słynne na cały świat książki między innymi „Bogaty ojciec, Biedny ojciec”, czy „Kwadrant przepływu 

pieniędzy”! Być może wiesz, że jako RM KREDYTY HIPOTECZNE współpracujemy w zakresie edukacji finansowej 

z Instytutem Praktycznej Edukacji, który propaguje idee Roberta Kiyosaki w Polsce i pomaga rozwijać finansową inteligencję. Na bazie tej współpracy 

na łamach naszego raportu gościmy artykuł, z którego dowiesz się o 6 pozabankowych sposobach sfinansowania swoich inwestycji w nieruchomości!  

Ostatnie decyzje polityczno-gospodarcze ponownie wpłynęły na rynek najmu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników 

i wyzwaniom rynku w niniejszym raporcie Rupert Aleksiejuk, inwestor z Warszawy znany Ci już z poprzednich raportów, przedstawi Ci 7 konkretnych 

sposobów, które pomogą skutecznie szukać i znaleźć najemcę w czasach lockdownów i nie tylko. Jeżeli wynajęcie pokoju, czy mieszkania jest dla 

Ciebie wyzwaniem koniecznie zapoznaj się z lekturą tego artykułu.  

  Naturalnie – jak w każdym raporcie - prezentujemy Ci opracowane przez nas oferty bankowe z myślą o inwestorach. Jeżeli zastanawiasz się nad 

finansowaniem, a inwestujesz lub zamierzasz zacząć inwestować poprzez kredyt hipoteczny, koniecznie zapoznaj się z tymi informacjami lub odezwij się 

do nas – razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę!  

Pamiętaj o naszym kanale na youtube Ronald Szczepankiewicz. Ostatnio przygotowaliśmy kolejną część materiału, w którym sam kupuję 

mieszkanie na kredyt hipoteczny. Pierwsza część cieszyła się popularnością, dlatego zachęcam Cię również do obejrzenia drugiej - LINK!  

 

Zapraszam do lektury! 

https://drive.google.com/file/d/1AKnLXqDaXnRiHbdqLjRWRgPJEaBt3loN/view?mc_cid=93f30c4118&mc_eid=57eefc4360
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=_sEcJWUMtzw&ab_channel=RonaldSzczepankiewicz
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2. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD  

 Oprocentowanie kredytów spada od 100 miesięcy. Ktoś kto zaciągnął kredyt mieszkaniowy pod koniec 2012 roku na odsetkach 

zaoszczędził już około 32 tys. zł. Wszystko przez spadające stopy procentowe. W skali kraju oszczędności idą w miliardy. na początku 

listopada 2012 roku podstawowa stopa procentowa wynosiła 4,75%. Od tego czasu – przez ostatnie 100 miesięcy – Rada Polityki 

Pieniężnej decydowała co miesiąc albo o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, albo o cięciu stawek. 

W efekcie dziś podstawowa stopa procentowa wynosi już tylko 0,1%, a długi są dziś najtańsze w historii.1  

 Pod koniec czerwca mija ważny termin dla kredytobiorców. Banki będą zmuszone zaproponować kredyty hipoteczne z okresowo 

stałym oprocentowaniem. Główną zaletą kredytów ze stałym oprocentowaniem, jest pewność, co do wysokości comiesięcznych 

obciążeń. Rata kredytowa, która w przypadku zobowiązania ze zmienną stopą może wahać się wraz ze zmianami wskaźnika WIBOR, 

w „stałym” kredycie pozostaje niezmienna. Warto pamiętać, że to może oznaczać z punktu widzenia kredytobiorcy dodatkową korzyść 

(gdy stopy rosną, nasza rata zostaje taka sama), ale także może postawić go w gorszej sytuacji niż zwolenników oprocentowania 

zmiennego (stopy maleją, nasza rata niestety nie). 2 5 instytucji ma już takie produkty w swojej ofercie. Jakie to banki? Sprawdź nasze 

zestawienie ofert z oprocentowaniem stałym, znajdziesz je na stronie 33. 

 Polska dalej buduje! Liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła w lutym o 43,7 proc. Liczba mieszkań, na których budowę wydano 

pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła w lutym br. o 43,7% r/r do 27 179, a w ujęciu miesięcznym wzrosła 

o 16,7%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Warto zaznaczyć, że w okresie dwóch pierwszych miesięcy 2021 r. wydano pozwolenia 

lub dokonano zgłoszenia budowy 50,5 tys. mieszkań, tj. o 35,3% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. 3 

 Sejm skierował do Komisji Infrastruktury projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz 

o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Wniosek o odrzucenie rządowego projektu nie zyskał akceptacji większości posłów. Projekt  

zakłada powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie 

w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców wpłat środków finansowych 

dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. 4 

 Gdzie po najtańszy kredyt mieszkaniowy? Kredyt na 90% LTV, czyli z 10% wkładem własnym cieszy się wśród kredytobiorców nieustającą  

popularnością. Chcesz poznać listę najciekawszych ofert z poszczególnych banków? Zapraszamy Cię do naszego rankingu, link do niego 

znajdziesz TUTAJ. 

                                                
1 https://www.finanse.egospodarka.pl/169429,Oprocentowanie-kredytow-spada-od-100-miesiecy,1,63,1.html 
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyty-ze-stala-stopa-juz-w-5-bankach-Sprawdzamy-oferty-8077439.html 
3 https://forsal.pl/nieruchomosci/aktualnosci/artykuly/8123826,gus-liczba-pozwolen-na-budowe-mieszkan-wzrosla-w-lutym-o-437-proc.html 
4 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Deweloperski-Fundusz-Gwarancyjny-trwaja-prace-w-Sejmie-8076231.html 

https://drive.google.com/file/d/1AKnLXqDaXnRiHbdqLjRWRgPJEaBt3loN/view?mc_cid=93f30c4118&mc_eid=57eefc4360
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 W kredytach hipotecznych nadeszła stabilizacja marż, zdolność w górę. Marże kredytów hipotecznych w pierwszym kwartale 2021 r. 

ustabilizowały się, a produkty z 10-procentowym wkładem własnym wróciły do oferty kilku banków, a ich marże spadły poniżej rekordu 

odnotowanego w końcówce roku. 1 Więcej przeczytasz w naszym przeglądzie ofert bankowych, który prezentujemy w niniejszym 

raporcie na stronie 14.  

 Chcesz kupić działkę budowlaną w jednym z największych polskich miast? Śpiesz się! Rekord goni rekord. Działki budowlane w dużych 

miastach są najdroższe w historii Działki budowlane w największych miastach najdroższe w historii i nie widać spowolnienia wzrostu cen 

transakcyjnych. Druga fala pandemii koronawirusa, która napłynęła na rynek nieruchomości w IV kw. 2020 r., nie przyniosła obniżki cen 

transakcyjnych działek budowlanych, z jaką mieliśmy do czynienia podczas pierwszej fali pandemii. Kwoty wpisywane w aktach 

notarialnych dotyczących sprzedaży parcel pod budowę domu rosną nieprzerwanie od trzech kwartałów z rzędu. 2 

 Bądź na bieżąco - przegląd informacji z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości prezentujemy również na naszym kanale youtube 

Ronald Szczepankiewicz – TU ZNAJDZIESZ LINK do ostatniego materiału z tego cyklu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Marze-kredytow-hipotecznych-w-I-kwartale-2021-r-HipoTracker-Bankier-pl-8086689.html 
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-transakcyjne-dzialek-budowlanych-IV-kw-2020-r-Raport-8079452.html 

Wykres zmian stopy procentowej WIBOR3M – tak nisko jeszcze nie było, 

a może być jeszcze niżej! Co to oznacza? Niższe raty kredytowe! 
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https://www.youtube.com/watch?v=m98_HQNawig&ab_channel=RonaldSzczepankiewicz
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3. ROBERT I KIM KIYOSAKI – 6 SPOSOBÓW DLA POCZĄTKUJĄCYCH                              

NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI 
  

 

Jesteś gotowy, aby zakupić swoją pierwszą nieruchomość na wynajem, ale nie wiesz skąd wziąć pieniądze? Jeśli 2021 to rok, 

w którym w końcu zdecydowałeś się dokonać pierwszej inwestycji w nieruchomości, to nasze gratulacje. To bardzo ekscytujące. 

Cieszymy się, że chcesz zrobić pierwszy krok na drodze do wolności finansowej. Oczywiście, gdy już znajdziesz właściwą 

nieruchomość na wynajem i będziesz gotowy do zawarcia transakcji, być może pojawi się pytanie: Gdzie znajdę pieniądze na 

inwestycję? No tak, jak znaleźć pieniądze to pytanie za milion dolarów! 

 

ZMIEŃ SWOJE PODEJŚCIE, ZNAJDŹ PIENIĄDZE 

Nie martw się! Poszukiwanie źródła finansowania inwestycji to jedna z naszych specjalności. Nawet dla inwestorów z niewielkim doświadczeniem 

jest to część równania, z którą mają największy problem. Niestety wiele osób poddaje się, zanim jeszcze na dobre zacznie, podnosząc ręce 

w geście bezradności i wykrzykując: Nie stać mnie na to, aby inwestować! Jednak jak uczył bogaty ojciec: Za każdym razem, gdy wypowiadasz 

słowa „Nie stać mnie na to”, Twój umysł automatycznie się wyłącza.  

Dzieje się tak dlatego, że biedne rodziny posiadają nastawienie ukierunkowane na niedostatek. Za każdym razem, gdy biedny ojciec chciał 

czegoś, co nie było ujęte w domowym budżecie, odmawiał sobie tego, mówiąc: Nie możemy sobie na to pozwolić. Gdy Robert prosił o nową 

zabawkę lub jego matka potrzebowała nowej sukienki, jego biedny ojciec odpowiadał: Nie stać nas na to. Cóż za ograniczająca mentalność, 

która towarzyszy Ci przez całe życie! 

Z drugiej strony bogaty ojciec nauczył Roberta, że bogate rodziny posiadają nastawienie ukierunkowane na dostatek. Zamiast mówić, że nie 

mogą sobie na coś pozwolić, zadają sobie pytanie: Co trzeba zrobić, aby to osiągnąć? Postrzegają rzeczy, które chcą kupić, jako motywację 

do zaprzęgnięcia swoich pieniędzy do pracy, aby sfinansować zakup. Zamiast pozwolić, aby osobiste finanse ich pokonały, traktują je jak grę, 

w której chcą wygrać. Może już czas, abyś zaczął myśleć jak bogaci? 
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FINANSOWANIE INWESTYCJI DLA POCZĄTKUJĄCYCH W RZECZYWISTOŚCI 

Najczęstszym powodem zniechęcenia ludzi, gdy zaczynają inwestować, jest przekonanie, że na starcie potrzebują własnych pieniędzy. Nic 

bardziej mylnego! W zasadzie wykorzystywanie własnych pieniędzy uznalibyśmy za oznakę małej inteligencji finansowej. Zgadza się, nie jest to 

zbyt kreatywne rozwiązanie problemu, ani nie jest to najkorzystniejsza finansowo dostępna opcja. A zatem, jeśli zastanawiasz się, skąd wziąć 

pieniądze, zrób to, co robią eksperci inwestycyjni: skorzystaj z Pieniędzy Innych Ludzi (PIL). To z ich pomocą powinieneś inwestować. Zbyt piękne, 

aby mogło być prawdziwe? Wcale nie. Zdziwiłbyś się, ile wokół Ciebie osób czeka na właściwą propozycję, aby zainwestować swoje pieniądze. 

Twoje zadanie? Dostarczyć im ofertę nie do odrzucenia.  

JAK ZNALEŹĆ PIENIĄDZE?  

Dla większości osób pierwszym przystankiem na drodze do zaciągnięcia pożyczki lub pozyskania dodatkowych funduszy jest bank. Jednak, gdy 

odrzuci on wniosek z powodu stosunku zadłużenia do dochodu, braku zdolności kredytowej lub niewystarczającego zabezpieczenia, czują się 

oni zniechęceni. Trzeba jednak pamiętać, że banki bardzo często nie pożyczają pieniędzy na wszystkie rodzaje nieruchomości lub biznesów, 

którymi zainteresowani są inwestorzy. 

To właśnie z tego powodu trzeba poszukiwać innych źródeł finansowania. Poniżej znajdziesz kilka sposobów na pozyskanie PIL: 

1. Rodzina i przyjaciele 

Teraz, gdy już wiesz, że inwestowanie w nieruchomości dzięki PIL jest wykonalne, być może będziesz chciał zwrócić się do swojej rodziny lub 

przyjaciół, aby wspólnie z Tobą zainwestowali. Bardzo często jest to pierwsze miejsce, będące alternatywą dla banku, gdzie możesz pozyskać 

środki. Umowa wygląda mniej więcej tak: Ty oferujesz swój czas i wysiłek, a oni swoje pieniądze. Jeśli zdecydujesz się wybrać tę ścieżkę, pozwól 

że damy Ci dwie rady: 

A) Traktuj swoją rodzinę i przyjaciół jak inwestorów, a nie jak ludzi, których kochasz i którzy starają się Ci pomóc. Bądź profesjonalistą, spisz umowę 

i zrób wszystko, aby otrzymali świetny zwrot z inwestycji. 

B) Ze względu na emocje, jakie towarzyszą wspólnemu inwestowaniu z bliskimi, nie zawsze polecamy tę ścieżkę. Silne relacje nie są warte ryzyka 

niepowodzenia, które towarzyszy inwestycji. Jak się za chwilę przekonasz, fundusze możesz pozyskać również z innych źródeł obarczonych 

w mniejszym stopniu konsekwencjami osobistymi. 
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2. Finansowanie przez sprzedawcę (właściciela) 

W przypadku nieruchomości na wynajem, właściciel działa jak bank. Zawierasz umowę pożyczki ze sprzedawcą, który określa jej wysokość, 

oprocentowanie i termin spłaty. Istnieje wiele powodów, dla których sprzedawca może się na to zdecydować – być może jest już zmęczony 

swoją pracą na rzecz utrzymania nieruchomości, a może po prostu poszukuje stałego źródła dochodu w formie odsetek od swoich pieniędzy, 

zamiast przychodu z najmu, który podlega okresowym wahaniom. Nigdy nie zaszkodzi zapytać właściciela, czy jest zainteresowany tego typu 

umową i przystąpić do negocjacji. 

3. Finansowanie za pomocą przychodu pasywnego 

Dla przykładu kupujesz biznes i dogadujesz się ze sprzedawcą, pożyczkodawcą albo inwestorem, że spłacisz go za pomocą zysków, które 

otrzymasz z biznesu w postaci przychodu pasywnego. Oznacza to w zasadzie pożyczkę z przychodu pasywnego, który planujesz osiągnąć 

w przyszłości. 

4. Finansowanie przez pożyczkodawcę 

Istnieje wiele rodzajów pożyczkodawców. To właśnie dlatego warto mieć w zespole doświadczonego Eksperta kredytowego lub brokera 

biznesowego. Wiedzą oni, którzy pożyczkodawcy udostępniają środki na konkretne rodzaje inwestycji. A co najlepsze, to pożyczkodawca płaci 

wynagrodzenie Eksperta, a nie Ty! (Ronald – płacisz Ty, ale koszt jest taki sam jakbyś wszystko załatwił osobiście) 

5. Przejęcie kredytu hipotecznego 

W przypadku nieruchomości obciążonych kredytem masz możliwość przejęcia istniejącego zobowiązania – tak jakbyś sam zaciągnął pierwotny 

kredyt – przy znacznie mniejszym wysiłku z Twojej strony. Oczywiście musisz wziąć pod uwagę aktualne warunki kredytu, do których należą 

oprocentowanie, termin spłaty i inne detale. Prawdopodobnie w bonusie otrzymasz także niższe koszty zamknięcia. 

6. Inni inwestorzy 

Istnieje wiele osób posiadających pieniądze, ale nie mających czasu lub doświadczenia w poszukiwaniu i zarządzaniu określonym i inwestycjami. 

Jeśli udowodnisz, że Twoja inwestycja przyniesie im solidny zwrot i posiadasz gotowy zespół, być może zgodzą się na prowadzenie z Tobą 

interesów. Przykładowo chcesz kupić nieruchomość, ale bank wymaga od Ciebie udziału własnego w wysokości 25% jej wartości – możesz 

wykorzystać prywatnych inwestorów do uzbierania tej kwoty. Jak namówić ich do przekazania Ci pieniędzy? Będziesz musiał stworzyć solidny 

prospekt inwestycyjny, z którego wynikać będzie potencjalny zwrot z inwestycji. 
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KONKLUZJA: PIENIĄDZE MOŻNA ZAWSZE ZNALEŹĆ 

Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania konkretnej inwestycji zajmie Ci trochę czasu, dlatego sprawdź swoje możliwości w zakresie 

wyżej wspomnianych opcji. Jednak najważniejsze, co chcieliśmy Ci dzisiaj przekazać to to, że powinieneś usunąć te słowa ze swojego 

słownictwa: Nie stać mnie na to. Zawsze istnieją pieniądze, które można pozyskać na inwestycję i nie muszą one pochodzić z Twojej kieszeni. Jak 

mówi stare powiedzenie: Tam, gdzie jest wola, tam znajdzie się sposób!  

Bądź kreatywny i znajdź sposób, aby zawsze rozwiązać problem na swoją korzyść.  

 

 

  

 

 

 

   

  

 

Jeżeli artykuł Ci się podobał, koniecznie przeczytaj książki napisane zarówno przez 

Roberta jak i Kim Kiyosaki – lektury te zmieniły życie tysiącom ludzi na całym świecie! 

  

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! 
 

ROBERT I KIM KIYOSAKI 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - LINK! 

https://www.bogatyojciec.pl/ksiazki-bogaty-ojciec/
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4. RUPERT ALEKSIEJUK – JAK SKUTECZNIE SZUKAĆ I ZNALEŹĆ NAJEMCĘ 

W CZASACH LOCKDOWNÓW I NIE TYLKO? 7 SPOSOBÓW, KTÓRE ZAWSZE 

DZIAŁAJĄ; PORADNIK POCZĄTKUJĄCEGO INWESTORA. 
  

 
 Obecne czasy rodzą wiele wyzwań zarówno dla inwestorów w nieruchomości, jak i dla właścicieli mieszkań na wynajem. To co już przed 

pandemią nie było proste, teraz, na jeszcze bardziej wymagającym rynku, jest zdecydowanie trudniejsze. Z mojego doświadczenia i obserwacji 

wynika, że tym co aktualnie rodzi największe problemy jest sprawne znalezienie najemcy. Jak zatem zrobić to skutecznie i szybko? Przedstawiam 

sprawdzone rozwiązania, które - jeżeli zdecydowałeś się obsługiwać nieruchomość samodzielnie bez pomocy firmy zarządzającej - pomogą Ci 

osiągać pierwszorzędne efekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W moim styczniowym artykule (LINK) poruszałem zagadnienie 

inwestowania pasywnego i aktywnego oraz różnic między nimi. Ma to 

znaczenie w kontekście niniejszego artykułu, ponieważ decydując się 

na samodzielną obsługę najmu, skazujesz się – jeżeli chcesz zarabiać 

z wynajmu swojego mieszkania Drogi właścicielu - na konieczność 

zapełnienia lokalu najemcami, którzy będą generowali jego przychód. 

Bądź świadomy, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach nie jest to proste 

i będzie wymagało od Ciebie wiedzy, czasu oraz zaangażowania. 

Jeżeli działasz samodzielnie - przygotuj się na to. Brak aktywności w tej 

materii doprowadzi w efekcie do strat finansowych, a jeżeli 

nieruchomość nie zarobi na czynsz, czy ratę kredytu, będziesz 

zmuszony pokryć te deficyty z własnej kieszeni. Są jednak konkretne 

elementy, na które jeżeli zwrócisz szczególną uwagę, zmniejszy się 

Twoje ryzyko pustostanów. Zachęcam Cię do zapoznania się z nimi, 

ponieważ analizując nieruchomości, którymi zarządzam, widzę, że dają 

rezultaty i po prostu działają! 

https://rmkredyty.pl/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-Raport-RM-Kredyty-Hipoteczne.pdf
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1. ZACHĘCAJĄCE MIESZKANIE 

 

Aby najemca chciał zamieszkać w Twojej nieruchomości, mieszkanie 

musi być po prostu atrakcyjne. Zadaj sobie pytanie, czy Ty sam np. 

będąc studentem chętnie wynająłbyś u siebie pokój? Im gorsza 

prezencja i warunki zamieszkania, tym trudniej będzie Ci znaleźć 

chętne osoby do współpracy, a np. meblościanka zdecydowanie 

utrudni Ci znalezienie najemcy. Przeprowadź remont, zadbaj 

o odpowiedni standard oraz o funkcjonalność, wyposaż mieszkanie 

w nowoczesny sprzęt – dzięki  tym zabiegom na pewno łatwiej 

znajdziesz lokatora. Mieszkanie ma być ładne i zachęcać, aby w nim 

zamieszkać, to absolutna podstawa, w przeciwnym wypadku, aby 

stać się konkurencyjny, będziesz zmuszony zdecydowanie obniżyć 

cenę wynajmu. 

2. ODPOWIEDNIE OGŁOSZENIE 

Wielu właścicieli nie przywiązuje wagi do tego kluczowego aspektu, 

podczas gdy dla firm zarządzających jest jednym z priorytetów. 

Właściwe ogłoszenie to Twoja przepustka do zainteresowania ze strony 

najemców! Upewnij się, że ogłoszenie zawiera szczegółowe 

informacje dotyczące mieszkania oraz okolicy, że uwydatniłeś zalety 

lokalizacji (załącz mapkę), a treść jest zwięzła, konkretna i czytelna. 

Warto zadbać o profesjonalną sesję zdjęciową z home-stagingiem  do 

wykorzystania w ogłoszeniach. Spacer wirtualny będzie także 

dodatkowym atutem, chociaż sprawdzi się jedynie w świeżo 

wyremontowanych nieruchomościach. Ogłoszenie jest pierwszym 

elementem selekcji zainteresowanych osób, dlatego zadbaj, aby 

Twoje wymagania były w nim odpowiednio zaznaczone, ale nie 

przesadzaj z warunkami, aby nie zniechęcić potencjalnych chętnych. 

Gdzie publikować ogłoszenia? To zależy od miasta i jego specyfiki, ale 

zwróć szczególna uwagę na portale takie jak Facebook, OLX oraz 

gumtree. Aby ocenić, czy Twoje ogłoszenie jest konkurencyjne 

porównaj je po prostu z innymi, zwłaszcza z ogłoszeniami firm 

zarządzających - to da Ci odpowiedź, nad czym warto jeszcze 

popracować i co poprawić.  

3. ODBIERAJ KAŻDY TELEFON I KAŻDĄ WIADOMOŚĆ  

Każdy telefon się liczy. To w Twoim interesie leży, aby być dostępnym 

i na bieżąco oraz z uśmiechem odbierać telefony. Często 

oddzwonienie po kilku godzinach sprawi, że najemca nie będzie już 

zaineresowany Twoja ofertą, lub - co zdarza się równie często - nie 

będzie nawet wiedział z jakiego mieszkania dzwonisz. Jeżeli w ciągu 

dnia pracujesz i nie możesz na bieżąco odbierać telefonów, zadbaj, 

aby podany w ogłoszeniu numer prowadził do kogoś kto zawsze 

będzie mógł rozmawiać. To bardzo ważne. Samo odebranie telefonu 

to dopiero początek, podczas rozmowy bądź miły, szczegółowo 

odpowiadaj na pytania i aktywnie zadawaj je ze swojej strony. 

Pamiętaj, że Twoim celem jest dowiedzieć się, czy dana osoba, aby na 

pewno jest odpowiednia, aby zamieszkać w Twoim mieszkaniu. 

Weryfikacja zainteresowanych osób już na tym poziomie pozwoli Ci 

zaoszczędzić wiele czasu. Bądź gotowy na wynajęcie pokoju czy 

mieszkania zdalnie – bez oglądania go przez najemcę. Takie 

propozycje zdarzają się coraz częściej i nie warto odrzucać takich 

okazji, ale wiedzieć, jak się wówczas zachować i z czym się to wiąże.  

4. KAŻDE SPOTKANIE JEST WAŻNE 

Jeżeli rozmowa przez telefon przebiegła pomyślnie, zawsze dąż do 

spotkania w terminie dogodnym najemcy. Zauważ, że obecnie mamy 

rynek najemcy, a nie właściciela. To Ty musisz dostosować się do 

swojego klienta. Na spotkaniu pytaj o potrzeby, nawiązuj relację, 

wykorzystuj umiejętności sprzedażowe oraz miękkie, aby zwyczajnie 

poznać drugą osobę i sprawdzić, czy jest godna zaufania oraz czy jest 

wypłacalna. To ważna część całego procesu wynajmu – od trafności 
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Twojej weryfikacji zależy, czy mieszkanie będzie zarabiało, innymi 

słowy, czy Twój lokator będzie Ci płacił. Z drugiej strony nie możesz być 

teraz zbyt wymagający, jeżeli chodzi o wybór najemcy, 

zainteresowanych nie ma przecież zbyt wielu. Bądź tego świadomy.  

5.  ELASTYCZNA UMOWA NAJMU 

Umowa to podstawa w każdych czasach i jej na pewno poświęcę 

osobny artykuł. To co chcę żebyś zapamiętał to elastyczność w tym 

zakresie. Bądź gotowy na skreślenie pewnych zapisów, które mogą 

zaważyć na podpisaniu umowy. Staraj się iść na rękę potencjalnemu 

najemcy, jeżeli widzisz, że jest godny zaufania. Nie obawiaj się wynająć 

pokoju na okres nawet 2-3 miesięcy. Lepiej zarobić cokolwiek i dać 

sobie czas na szukanie najemcy w międzyczasie niż, pozwolić sobie, aby 

lokum nie generowało dochodu w ogóle. 

6. JEDEN NAJEMCA MOŻE PRZEKREŚLIĆ WSPÓŁPRACĘ Z INNYM  

Nie podpisuj umowy z każdym i bądź świadomy zależności na rynku 

najmu. Musisz zdawać sobie sprawę, że podpisanie umowy z trzema 

chłopakami w mieszkaniu czteropokojowym zagwarantuje Ci 

praktycznie, że żadna dziewczyna nie będzie chciała już tam 

zamieszkać. Podobnie jest z wiekiem najemców – młodzi najemcy 

niechętnie patrzą na osoby po 40 roku życia. Zastanów się również, czy 

mądre jest wynajęcie pokojów w tym samym mieszkaniu Grekowi 

i Turkowi z racji na historyczne i mentalne zaszłości między tymi 

narodowościami. Pamiętaj, że problemy najemców staną się za chwilę 

Twoimi kłopotami i jeżeli działasz sam – Ty będziesz musiał je 

rozwiązać. 

7. UTRZYMANIE NAJEMCY JEST TAK SAMO WAŻNE  

Przedłużanie umów jest równie ważne, co wynajmowanie pokoi. To 

właściwie to samo. Zadbaj, aby współpraca bieżąca z Twojej strony 

była bezproblemowa, bądź dyspozycyjny, rozwiązuj problemy 

najemców, pokazuj że są dla Ciebie ważni – bo są! Pozwalają Ci 

przecież zarabiać. Nie zapominaj o bieżących naprawach i zadbaniu 

o złotą rączkę, który w razie potrzeby dokona pilnych napraw. 

Jak widzisz istnieją konkretne sposoby, aby zmniejszyć ryzyko 

pustostanów i nawet na wymagającym rynku najmu znaleźć najemcę 

szybciej niż inni. Oczywiście – wymaga to chęci, czasu, wiedzy 

i zaangażowania. Jeżeli nie jesteś na to gotowy nie martw się. 

W każdym dużym polskim mieście istnieją wyspecjalizowane firmy 

zarządzające, które chętnie odciążą Cię w obowiązkach związanych 

z obsługą najmu, a nawet pomogą znaleźć nowe, atrakcyjne 

inwestycje na wynajem, przeprowadzą w Twoim imieniu remont 

i wyposażą mieszkanie. Napisz do mnie, a pomogę Ci skontaktować 

się z nimi oraz wskażę te godne polecenia. Pamiętaj Twoje mieszkanie 

na wynajem ma być wynajęte i zarabiać, jeżeli nie zarabia, Ty tracisz.

  

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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5. PRZEGLĄD OFERT BANKOWYCH 

Przedstawiamy przegląd najlepszych naszym zdaniem ofert bankowych dostępnych na rynku w kwietniu 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: 

 BNP Paribas – podwyżka marż (promocja „Wielkanoc 2021”) 

 mBank – obniżka marż (promocja „Wiosenna promocja”, obowiązuje do 27.04.2021) 

 PeKaO SA – marże bez zmian (przedłużenie promocji „Mieszkam spokojnie”, obowiązuje do 31.05.2021) 

 Millennium – podwyżka marż 
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NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%) 
 

SANTANDER BANK 

 

MOCNE STRONY 
  

SŁABE STRONY 

LTV90% 
 

 

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 
 

 

duże ograniczenia przy akceptacji dochodu z działalności 

gospodarczej oraz brak akceptacji dochodu z umów zlecenia i o 

dzieło 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 

90% (z ograniczeniami dla klientów „zewnętrznych”) 

LTV 90% dla klientów „zewnętrznych” możliwe dla 

lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych: 

- na rynku wtórnym lub pierwotnym (z wyłączeniem 

domów w budowie systemem gospodarczym), 

- położony w granicach administracyjnych miast 

wojewódzkich oraz powiatów przyległych do tych 

miast (zgodnie z załączoną listą miast i powiatów) 

 

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. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 

Max. 30% kwoty celu podstawowego kredytu do 90%/80% wartości 

określonej przez bank 
- 

UNWW Finansuje bank - 
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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% – w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

0,00% – w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

 

- 

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 

MARŻA 

Dla kredytów powyżej 100k, LTV powyżej 80%: 

KLIENT WEWNĘTRZNY: 

- od 2,59% do 2,79% dla klientów ze statusem Select 

- od 2,89% do 2,99% dla pozostałych klientów 

KLIENT ZEWNĘTRZNY: 

- od 2,79% do 2,89% dla klientów ze statusem Select 

- od 2,99% do 3,09% dla pozostałych klientów 

 

Dla kredytów powyżej 100k, LTV poniżej 80%: 

KLIENT WEWNĘTRZNY: 

- 1,99% dla klientów ze statusem Select 

- 2,09% dla pozostałych klientów 

KLIENT ZEWNĘTRZNY: 

- 1,99% dla klientów ze statusem Select 

- od 2,09% do 2,19% dla pozostałych klientów 

Klient wewnętrzny - posiadający od co najmniej 

4pełnych 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 
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 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 

 

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% 
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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 (LTV powyżej 80%): 
2,80% dla klientów banku z segmentu Intensive

3,00% dla klientów banku z segmentu Active 

3,40% dla klientów pozostałych klientów 

 

Warunki promocyjne (LTV poniżej 80%): 
1,95% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,10% dla klientów banku z segmentu Active 

2,50% dla klientów pozostałych klientów 

 

Uwaga: Jeśli kredytobiorca/kredytobiorcy na dzień złożenia 

wniosku o zawarcie umowy kredytowej przeznaczonej na nabycie 

nieruchomości na rynku wtórnym uzyskuje/uzyskują dochód tylko z 

umowy o pracę na czas nieokreślony bądź umowy na czas 

określony powyższe marże ulegają automatycznej obniżce o 0,10 

p.p. 

 

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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 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% 

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 
Podwyżka marży kredytu o 0,25 p.p. do momentu, gdy poziom LTV 

spłacanego kredytu osiągnie wysokość 80%. 
- 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 
Nie jest wymagane - 

OKRES 

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

PROWIZJA 
2,00% dla oferty standardowej 

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 

W promocji "Pakiet Własny Kąt hipoteczny": 

 konto i karta kredytowa, ubezpieczenie od utraty pracy 

 

W ofercie standardowej: brak 

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych obniżek 

marży kredytu: 

- 0,15 p.p. dla klientów deklarujących wpływy 

wynagrodzenia w kwocie minimum 3000 zł.  

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

dla Warszawy i o 0,05 p.p. dla lokali w innych 

lokalizacjach 

- 0,05 p.p. dla klienta posiadającego ROR w banku od 
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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. 

MARŻA 

Promocja „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny” 

(kredyt od 200k do 700k): 

- 1,10% w pierwszym roku, następnie 2,94% (LTV powyżej 80%) 

- 1,10% w pierwszym roku, następnie od 2,16% do 2,27% (LTV poniżej 

80%) 

 

Warunki standardowe: 

(kredyt od 200k do 700k): 

- 3,22% dla kredytu z LTV powyżej 80% 

- od 2,49% do 2,58% dla kredytu z LTV poniżej 80% 

 

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych obniżek 

marży kredytu – jw. 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

 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 
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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.  
 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

sporządzaną przez bank (koszt dla mieszkań 167 zł dla 

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

operat dostarczony przez klienta (wymagana płatna 

weryfikacja – koszt 167 zł). Płatne przed decyzją 

ostateczną. 

ŚRODKI NA 

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

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

spłacanego kredytu osiągnie wysokość 80%. 
- 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

Standardowo nie jest wymagane, obowiązek jego zakupu pojawia 

się jednak w sytuacji, gdy do kredytu przystępuje jedna osoba 

Minimalna wymagana suma ubezpieczenia to 25% 

kwoty kredytu. 

Uwaga: Możliwe jest dostarczenie polisy 

ubezpieczeniowej z dowolnego (akceptowanego 

przez bank towarzystwa ubezpieczeniowego). 

OKRES 

KREDYTOWANIA Max. 30 lat, do 70 roku życia 
- 

PROWIZJA 

1,99% - 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 



 

22 | S t r o n a    

 

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. 

- 

 
 

 MILLENIUM 

 

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 
 

 

wysokie marże kredytowe 
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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 (obniżka 

marży o 0,5 p.p.) 

Konto z kartą debetową bez wpływu wynagrodzenia 

– obniżka marży o 0,3 p.p. 

MARŻA 

Dla kredytów z LTV powyżej 80%: 

- 3,10% –z kontem, kartą debetowa, wpływem wynagrodzenia  

- 3,3% –z kontem i kartą debetową. 
 

Dla kredytów z LTV poniżej 80%: 

- od 2,10% do 2,20% – z kontem, kartą debetowa, wpływem 

wynagrodzenia  

- od 2,30% do 2,40% – z kontem i kartą debetową. 

Marża standardowa dla LTV 90% = 3,60% 

 

Marża standardowa dla LTV 80% = 2,70% 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 
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Alior 
 

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 
   

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o 

wycenę wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań 

250 zł) lub operat dostarczony przez klienta. Płatne 

przed uruchomieniem. 

ŚRODKI NA 

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

UNWW Nie występuje 
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 powyżej 80% 

- 2,05% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

- 2,60% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

LTV poniżej 80% 

- 1,85% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

- 2,40% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

 

W ofercie standardowej: 

 LTV powyżej 80%: 

- od 2,39% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

- od 3,10% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

LTV poniżej 80%: 

- od 2,19% - w wariancie z ubezpieczeniem na życie 

- od 2,90% - 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. 

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

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

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 
 

  bardzo niska stawka ubezpieczenia do wpisu hipoteki 
 

   

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. - 
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PROWIZJA 

Oferta standardowa: 

0,00% - w wariancie „Łatwy start” 

1,90% - w wariancie „Lekka rata 

 

Oferta promocyjna: 

0,00% - w wariancie „Łatwy start” 

1,50% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość 

marży. 

CROSS-SELL 

Oferta promocyjna: 

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

ubezpieczenie na życie z oferty banku oraz system bankowości 

internetowej 

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 standardowa: 

2,40% – w wariancie „Łatwy start” 

2,10% – w wariancie „Lekka rata” 

 

Oferta promocyjna: 

2,20% - w wariancie „Łatwy start” 

1,99% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość 

prowizji 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

mBank   Szczegóły oferty znajdziesz wyżej: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%) 
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BNP PARIBAS 

MOCNE STRONY 
  

SŁABE STRONY 

dobrze liczona zdolność kredytowa 
 

 

ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

  
 

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: 

- 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 

- 
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MARŻA 

2,50% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości i 

ubezpieczeniem na życie 

2,30% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości i 

ubezpieczeniem na życie i od utraty pracy 

 
 

Marża standardowa 3,00% 

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%) 

PeKaO SA  Szczegóły oferty znajdziesz wyżej: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%) 

Millennium  Szczegóły oferty znajdziesz wyżej: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%) 

Alior    Szczegóły oferty znajdziesz wyżej: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%) 

 

NAJLEPSZYNA FLIPA (ZAKUP I SZYBKA SPRZEDAŻ) 

MILLENIUM – Szczegóły oferty znajdziesz wyżej – 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%) 

ING – Szczegóły oferty znajdziesz wyżej– NAJLEPSZY – BANK 

DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%) 

 

Santander– (w wariancie z oprocentowaniem stałym) 

Szczegóły oferty znajdziesz niżej – OPROCENTOWANIE STAŁE 

OFERTY DLA NOWYCH WIOSKÓW KREDYTOWYCHN – (WKŁAD 

WŁASNY 10%) 

PKO BP – (w promocji: Pakiet Własny Kąt Hipoteczny) 

Szczegóły oferty znajdziesz wyżej– NAJLEPSZY – BANK DLA 

INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%) 
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NAJLEPSZA ZDOLNOŚĆ (BANK NAJLEPIEJ LICZĄCY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ)

BNP Paribas – Szczegóły oferty znajdziesz wyżej– 

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%) 

ING – Szczegóły oferty znajdziesz wyżej– NAJLEPSZY – BANK 

DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%) 

Alior – Szczegóły oferty znajdziesz wyżej – NAJLEPSZY – BANK 

DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%) 

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz wyżej – 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– około14-18 dni roboczych, 

 

mBank– około14-21 dni roboczych, 

Santander– około 18-21 dni roboczych 
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BANKI DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W „WALUCIE OBCEJ” 
 

  ALIOR BANK PEKAO SA 

WALUTY KREDYTU EUR, USD EUR, GBP, USD, NOK, SEK 

LTV Max. LTV: 78% (dla EUR) 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 NWWi 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 

- payslips 

- 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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6. OPROCENTOWANIE STAŁE – AKTUALNE OFERTY 

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

OFERTY DLA NOWYCH WNIOSKÓW KREDYTOWYCH LTV 90%: 

 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  

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową. 

Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV. 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu  

(aktualne na dzień 12.04.2021, LTV powyżej 80% oferta „Mieszkam 

spokojnie” z ubezpieczeniem CPI i prowizją 1,25%): 

 

- 3,65%, 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) 

 

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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 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 

Oprocentowanie stałe składa się z: marży z umowy kredytowej + 

5-letniej stałej stopy bazowej ustalanej przez bank (z dnia 

wydania Klientowi formularza informacyjnego). 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu:  

(na dzień 12.04.2021, kredyt na 300k, LTV 90% deklarowane 

wpływy 3k zł, lokalizacja Warszawa) 

 

- 3,96% dla oferty „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny”, prowizja 0,00%, 

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

oprocentowania: 2,68%) 

- 4,24% dla oferty standardowej, prowizja 2,00%, marża po okresie 

stałego oprocentowania: 2,96%) 

Wysokość stopy bazowej zmienia się codziennie, 

można ją sprawdzić na stronie internetowej banku.  

Np. na dzień 12.04.2021 stopa wynosi: 1,28% 
 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + aktualny WIBOR 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

W przypadku wcześniejszej spłaty całości albo części kredytu, 

w okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania, bank 

pobiera rekompensatę, wg zasad określonych w umowie kredytu. 

Bank informuje o wysokości rekompensaty na 

wniosek Klienta przy składaniu dyspozycji 

wcześniejszej spłaty. 

 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie 

istnieje możliwość́ zawarcia aneksu zmieniającego sposób lub 

wartość́ oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu. 
- 
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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  

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową. 

Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV. 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 

(kredyt 300k, LTV 90%, konto osobiste z wpływem wynagrodzenia, 

prowizja 2,00%)  

- 3,80% dla klienta wewnętrznego, (marża po okresie stałego 

oprocentowania: 2,79%dla klienta Select i 2,99% dla klienta 

Standard) 

- 3,90% dla klienta zewnętrznego, (marża po okresie stałego 

oprocentowania: 2,89%dla klienta Select, lub 3,09% dla klienta 

Standard) 

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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 Millennium 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po tym okresie na wniosek klienta bank przygotuje 

nową propozycję okresowo stałego 

oprocentowania na kolejny 5-letni okres.  

Klient będzie mógł zaakceptować propozycję lub 

wybrać oprocentowanie zmienne. 

 

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową. 

Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV. 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu  

(aktualne na dzień 12.04.2021, LTV 90%, oferta wariant 2: z kontem 

z kartą debetową, i wpływem wynagrodzenia, prowizja 0%): 

 

- 4,70%, marża po okresie stałego oprocentowania: 3,10% 

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 + WIBOR 3M 

 

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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OFERTY DLA NOWYCH WNIOSKÓW KREDYTOWYCH LTV 80%: 

 

 Santander 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po tym czasie przechodzimy na oprocentowanie 

zmienne. 

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową.  

Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV. 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 

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

prowizja 2,00%)  

- 3,20% dla klienta wewnętrznego, (marża po okresie stałego 

oprocentowania: 1,99%dla klienta Select i 2,09% dla klienta 

Standard) 

- 3,30% dla klienta zewnętrznego, (marża po okresie stałego 

oprocentowania: 1,99%dla klienta Select, lub 2,19% dla klienta 

Standard) 

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  

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową.   

Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV. 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu  

(aktualne na dzień 12.04.2021, oferta „Mieszkam spokojnie” z 

ubezpieczeniem CPI i prowizją 1,25%): 

 

- 3,45 %, marża po okresie stałego oprocentowania: 1,95% 

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 
Brak opłat za wcześniejszą spłatę. - 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie ma 

możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne. 
- 

 

 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.   
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OPROCENTOWANIE 

W ORESIE STAŁEJ 

STOPY 

Oprocentowanie składa się z: marży z umowy kredytowej +  

5-letniej stałej stopy bazowej ustalanej przez bank (z dnia 

wydania Klientowi formularza informacyjnego). 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu: 

(na dzień 12.04.2021, kredyt na 300k, LTV 80% deklarowane 

wpływy 3k zł, lokalizacja Warszawa) 

 

- 3,29% dla oferty „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny”, prowizja 0,00%, 

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

oprocentowania: 2,01%) 

- 3,60% dla oferty standardowej, prowizja 2,00%, marża po okresie 

stałego oprocentowania: 2,32%) 

Wysokość stopy bazowej zmienia się codziennie, 

można ją sprawdzić na stronie internetowej banku.  

Np. na dzień 12.04.2021 stopa wynosi: 1,28% 
 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + aktualny WIBOR 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

W przypadku wcześniejszej spłaty całości albo części kredytu, 

w okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania, bank 

pobiera rekompensatę, wg zasad określonych w umowie kredytu. 

Bank informuje o wysokości rekompensaty na 

wniosek Klienta przy składaniu dyspozycji 

wcześniejszej spłaty. 

 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie 

istnieje możliwość́ zawarcia aneksu zmieniającego sposób lub 

wartość́ oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu. 
- 

 

 BNP Paribas 

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.   
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OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

 Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową. 

Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV. 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu  

(aktualne na dzień 12.04.2021, LTV 80%, oferta „Wielkanoc 2021”: 

Konto z kartą debetową i zasileniem w wysokości 2500 zł 

miesięcznie, ubezpieczenie nieruchomości z oferty banku, 

prowizja 0%): 

 

- 3,40%, wariant z ubezpieczeniem na życie i od utraty pracy, 

marża po okresie stałego oprocentowania: 2,30% 

- 3,60%, wariant z ubezpieczeniem na życie, marża po okresie 

stałego oprocentowania: 2,50% 

Wysokość oprocentowania stałego publikowana jest 

w cenniku banku.  

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + WIBOR 3M 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Brak opłat za wcześniejszą spłatę. - 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie ma 

możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne. 
- 

 

 Millennium 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 

5 lat 

Po tym okresie na wniosek klienta bank przygotuje 

nową propozycję okresowo stałego 

oprocentowania na kolejny 5-letni okres.  

Klient będzie mógł zaakceptować propozycję lub 

wybrać oprocentowanie zmienne. 
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OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową. 

Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV. 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu  

(aktualne na dzień 12.04.2021, LTV 80%, oferta wariant 2: z kontem 

z kartą debetową, i wpływem wynagrodzenia, prowizja 0%): 

 

- 3,80%, marża po okresie stałego oprocentowania: 2,20% 

Wysokość oprocentowania stałego publikowana jest 

w cenniku banku.  

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + WIBOR 3M 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Brak opłat za wcześniejszą spłatę. - 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie ma 

możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne. 
- 

 

 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. 
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OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową. 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu:  

(aktualne na dzień 12.04.2021, kredyt na 300k, LTV 80%, oferta: 

„Najlepiej na swoim”) 

 

- 3,66 %dla wariantu „Lekka rata”, prowizja 1,50%, marża po 

okresie stałego oprocentowania: 1,99%) 

- 3,87 %dla wariantu „Łatwy start”, prowizja 0,00%, marża po 

okresie stałego oprocentowania: 2,20%) 

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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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 12.04.2021): 

 4,07% dla kredytów bez produktów dodatkowych 

 3,97% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami 

 3,87% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami i ubezpieczeniem spłaty kredytu 

o Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów. 

 BNP Paribas 

o Kredyty ze oprocentowaniem stałym dla „pracujących” wniosków będą dostępne od 01.07.2021. 
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7. 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
http://www.tajnabrońkredytobiorcy.pl/
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
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8. INWESTUJESZ NA KREDYT? NA TO   

ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ! 
Jeśli w dalszym ciągu nie czytałeś mojej książki „Tajna Broń 

Kredytobiorcy” to zachęcam Cię do skorzystania ze specjalnego 

kuponu rabatowego dla czytelników raportu. Chcąc uzyskać rabat 

na zakup papierowej wersji książki w wysokości 15% należy przy 

zakupie podać kod rabatowy - „raport”.  

Na www.tajnabronkredytobiorcy.pl możesz zapoznać się również 

z darmowym fragmentem mojej książki.  Jeśli chcesz sfinansować 

zakup nieruchomości na kredyt i maksymalnie oszczędzić na tym 

procesie, to zdecydowanie pozycja dla Ciebie - dowiesz się z niej jak 

zwiększać swoje możliwości kredytowe, zmniejszać prowizje 

bankowe, a także jak kupować nieruchomości na cele 

inwestycyjne!  

Życzę przyjemnej lektury! :-) 

 

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl 

https://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/book
https://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/book
https://www.tajnabronkredytobiorcy.pl/book
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9. PODSUMOWANIE  
 

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

refinansowaniem, konsolidacją kredytów  

pod nieruchomość, ale nie wiesz: 

 

 Czy masz zdolność kredytową, 

 Jaka będzie rata,  

 Jak skredytować daną nieruchomość, 

 Jak się za to zabrać, 

 Nie masz czasu na chodzenie bo bankach, 

 Szukasz osoby, która załatwi kredyt za Ciebie, 

 

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

Nasz Zespół składa się z najlepszych pośredników 

finansowych w Polsce. 

 

RM KREDYTY 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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10. 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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11. 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
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