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Jak kupić
mieszkanie na kredyt
i zaoszczędzić
kilkadziesiąt tysięcy
złotych.

Twoje
cele
Ronald
Szczepankiewicz
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1. WPROWADZENIE – MAJ 2021
Witam Cię serdecznie!
Wiosna na całego! Wyższe temperatury szczęśliwie łączą się z odmrażaniem polskiej gospodarki i stopniowym
otwieraniem się kolejnych branż. To zdecydowanie dobre informacje również dla potencjalnych kredytobiorców,
którym zależy na wysokiej zdolności kredytowej i stabilnym zatrudnieniu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w maju
opublikowaliśmy drugi już ranking najtańszych kredytów mieszkaniowych, także jeżeli poszukujesz atrakcyjnego
finansowania swojego wymarzonego mieszkania, nasze zestawienie jest także dla Ciebie! Z najnowszym majowym
rankingiem zapoznasz się TUTAJ Miło mi także poinformować, że kwietniowe – premierowe - wydanie spotkało się
bardzo pozytywnym odbiorem, dzięki czemu tylko utwierdziliśmy się w przekonaniu, że comiesięczne przygotowywanie
rankingów jest potrzebne, a jako nasi czytelnicy oczekujecie od nas cyklicznej, merytorycznej i eksperckiej wiedzy
z zakresu kredytów mieszkaniowych. Dziękuję za wszystkie słowa uznania, szczególnie Pani Kasi z Łodzi!
Pamiętaj o naszym kanale na youtube Ronald Szczepankiewicz, który liczy już ponad 1600 subskrybentów! Niedawno
przygotowaliśmy interesujący materiał dotyczący cen nieruchomości i tego co opłaca się bardziej, kupić mieszkanie
teraz, czy „czekać aż będzie taniej”. Poznaj moją opinię na ten temat i napisz w komentarzu jakie jest Twoje zdanie. :-) Zachęcam Cię do obejrzenia

materiału – LINK.
Jeżeli interesujesz się nieruchomościami na pewno znasz Filipa Kowarskiego inwestora w nieruchomości z Katowic oraz Moniter aplikację jego
autorstwa służącą do szukania nieruchomości poniżej ceny rynkowej.  W majowej edycji naszego raportu masz okazję zapoznać się właśnie
z artykułem Filipa, z którego dowiesz się, jak znaleźć mieszkanie będące okazją w Internecie. Więcej szczegółów na stronie 7. Zaś z naszego drugiego
artykułu napisanego przez Ruperta Aleksiejuk, inwestora z Warszawy, dowiesz się jak przygotować skuteczną ofertę dla najemców oraz gdzie i jak
publikować ogłoszenia swojego mieszkania na wynajem. Artykuł powstał na prośbę jednego z inwestorów, z racji na aktualnie dużą podaż
nieruchomości na wynajem w dużych miastach. Jak zatem zainteresować swoim ogłoszeniem i skutecznie zaoferować je najemcy? Zajrzyj na
stronę 12!
Jesteś inwestorem w nieruchomości i chcesz inwestować w mieszkania na wynajem poprzez kredyt mieszkaniowy? Sprawdź nasze unikalne
zestawienie ofert bankowych, które przygotowujemy z myślą o inwestorach (strona 15) lub po prostu zgłoś się do nas na kontakt@rmkredyty.pl chętnie
pomożemy Ci od A do Z!

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


Jeszcze łatwiej o kredyt mieszkaniowy. W drugim kwartale 2021 r. banki przewidują dalsze łagodzenie polityki kredytowej wobec gospodarstw
domowych i sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachowanie kryteriów wobec dużych przedsiębiorstw - wynika z ankiety Narodowego Banku
Polskiego w opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym". Planowane jest zatem dalsze łagodzenie kryteriów polityki kredytowej i kontynuacja trendu
silnego wzrostu popytu. "Prognozy zmian kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2021 r. są zróżnicowane, ale dominuje zamiar
złagodzenia.” – podaje NBP.1



Dwie średnie pensje wystarczą, by w Warszawie wziąć kredyt na 90 mkw. Rosnące wynagrodzenia i tanie kredyty powodują, że dziś z pomocą hipoteki
można kupić mieszkanie większe niż do tej pory. Dzięki poluzowaniu polityki kredytowej przez banki, a także stosunkowo dobrym nastrojom na rynku
pracy, popyt na kredyty hipoteczne jest obecnie najwyższy w historii. Kwota kredytu oczywiście zależy od banku, natomiast dzisiaj trzyosobowa rodzina,
w której oboje rodzice pracują i każde z nich przynosi do domu po "średniej krajowej", mogłaby pożyczyć w ramach 30-letniego kredytu prawie 728 tys.
zł, czyli o prawie 41 tys. zł więcej niż przed rokiem. Jeśli więc rodzina ta chciałaby wykorzystać taką zdolność kredytową do cna, a do tego miała 20proc. wkład własny, to mogłaby celować w zakup mieszkania wartego nawet 910 tysięcy złotych!2



Zastanawiasz się nad zakupem mieszkania? Taniej już nie będzie. Jak donoszą analitycy PKO BP ceny mieszkań w Polsce będą w dalszym ciągu rosły.
Specjaliści tego największego polskiego banku zaznaczają, że powodem są drożejące grunty, materiały i koszty pracy. W przypadku cen gruntów pod
zabudowę, w 2020 r. zaobserwowano wzrost nawet o ok. 20%, zaś w cenach materiałów budowlanych widać wzrost nawet o ok. 60% - w okresie od
listopada 2020 do marca 2021. Dodatkowo jak tłumaczy bank, branża budowlana cierpi na niedobory wykwalifikowanych pracowników budowlanych
i konkurencja o nich między poszczególnymi segmentami budownictwa jest ogromna. 3 Jeżeli myślisz więc o zakupie mieszkania w najbliższych latach
i nie chcesz przepłacić, być może warto jest rozważyć transakcję raczej szybciej niż później.



Gdzie najszybciej uzyskasz kredyt mieszkaniowy? Według naszych danych biorąc pod uwagę czas kalendarzowy deklarowany przez bank do
uzyskania decyzji kredytowej przy wniosku z operatem prym wiodą PKO BP (10-14 dni roboczych) oraz Alior (12-15 dni roboczych). Więcej na ten temat
przeczytasz na stronie 33 niniejszego raportu!



Bądź spokojny o stopy procentowe, przynajmniej do lutego 2022 roku. Członkini Rady Polityki Pieniężnej Grażyna Ancyparowicz nie widzi możliwości
podwyżek stóp proc. do końca swojej kadencji w Radzie w lutym 2022 r. i ocenia, że RPP nie powinna wspominać w komunikatach o obniżkach stóp, bo
nic by one nie dały. Jej zdaniem inflacja po wybiciu ponad 3,5 proc. wróci pod koniec 2021 r. do pasma odchyleń, a niskie stopy procentowe powinny
być utrzymywane na dłużej, żeby chronić zadłużone kredytami gospodarstwa domowe i rynek pracy.4



Ogródki działkowe w cenie! Od 10 do nawet ponad 100 tys. zł – takie stawki widnieją w ogłoszeniach dotyczących odstąpienia prawa do użytkowania
ogródka działkowego. W największych miastach ze świecą szukać działek położonych w dobrej lokalizacji i utrzymanych w dobrym stanie. Dostępność
działek różni się w zależności od położenia. Większe szanse na uzyskanie praw do użytkowania bezpośrednio od Rodzinnych Ogrodów Działkowych dają

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polityka-kredytowa-bankow-wobec-gospodarstw-i-firm-w-II-kwartale-Ankieta-NBP-8105511.html
https://nieruchomosci.dziennik.pl/news/artykuly/8142379,hre-investments-pensje-kredyt-bank-mieszkanie-rynek-nieruchomosci.html
3 https://forsal.pl/nieruchomosci/mieszkania/artykuly/8150889,pko-bp-ceny-mieszkan-beda-rosly-drozeja-grunty-materialy-koszty-pracy.html
4 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ancyparowicz-Gdybysmy-podniesli-stopy-to-ceny-bylyby-jeszcze-wyzsze-bo-wzroslaby-cena-kredytu-8101201.html
1
2
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działki zlokalizowane z dala od dużych miast i atrakcji turystycznych, np. jezior. Łatwiej stać się także użytkownikiem działki gorzej zagospodarowanej,
bez dodatkowej infrastruktury, altaną w nie najlepszym stanie i małą liczbą nasadzeń. W Polsce znajduje się ponad 910 tys. działek należących do
ponad 4,6 tys. ogrodów działkowych. Jak szacują przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców, wolnych działek w ROD-ach jest obecnie mniej niż
1-2 proc, a najtrudniej dostępne są w okręgach: łódzkim, śląskim, poznański, podlaskim, małopolskim, podkarpackim i kujawsko-pomorskim.1



Interesuje Cię najkorzystniejszy cenowo, czyli najtańszy kredyt hipoteczny? Koniecznie sprawdź listę najciekawszych ofert z poszczególnych banków,
gdzie przestawiamy najpopularniejsze kredyty z 10% wkładem własnym! PRZEJDŹ DO RANKINGU.



Nowy Ład Hipoteczny. W ramach Nowego Ładu, pojawiła się propozycja skierowana do Polaków, którzy nie mają własnego mieszkania. Jest to bardzo
liczna grupa rodaków, ponieważ bazując na danych Eurostatu można oszacować, że tylko w grupie wiekowej od 25 do 34 lat około 2,5 mln osób
mieszka z rodzicami. Jaka jest dokładnie rządowa recepta na rozwiązanie tego problemu? Osobom w wieku do 40 lat rząd udzielać będzie gwarancji
do zakupu nieruchomości na kredyt. Kwota tej gwarancji ma wynosić do 100 tys. złotych i ma opiewać na maksymalnie 40% jej ceny. Więcej
szczegółów poznamy, gdy pojawi się projekt ustawy, wówczas napiszemy o tym szerzej w naszym raporcie.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.
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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.bankier.pl/wiadomosc/Boom-na-ogrodki-dzialkowe-nie-slabnie-Skrawek-ziemi-w-miescie-na-wage-zlota-8097945.html
https://forsal.pl/nieruchomosci/mieszkania/artykuly/8164675,polski-lad-gwarancja-wlasne-mieszkanie-kredyt-mieszkaniowy.html?fbclid=IwAR0t0XY0srMz99-rqDKydCAdH7Nu1yd9DQGGKa4Z6sn7VxptquExHp62AQ
1
2
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3. FILIP KOWARSKI, MONITER – JAK ZNALEŹĆ MIESZKANIE-OKAZJĘ
W INTERNECIE?
W tym artykule przekażę Ci wiedzę o tym jaki jest fundament, aby znaleźć okazję w Internecie, niezależnie od tego czy szukasz
mieszkania dla siebie, czy na inwestycję. Napisałem go w taki sposób, aby wyjaśnić najważniejsze aspekty, które sprawiają, że

niektóre mieszkania są po prostu lepsze od innych.

DLA KOGO JEST TEN ARTYKUŁ?
Dla kogo jest ten artykuł?
● Dla osób, które chcą kupić mieszkanie jako inwestycję na
wynajem.
● Dla osób, które chcą kupić mieszkanie dla siebie w lepszej cenie.
● Dla osób, które chcą wynająć lepsze mieszkanie w uczciwej cenie.
● Dla osób, które mają mieszkanie na sprzedaż i zastanawiają się jak
sprzedać je drożej.
A więc zaczynamy!

1. GDZIE SZUKAĆ?
Na wstępie ustalmy gdzie będziemy szukać mieszkania. Jest to
poniekąd oczywiste, jednak chcę wskazać na mnogość różnych
stron i tego, że często najlepszę kąski znajdują się na mniej znanych
portalach.

Mamy od tego dedykowane portale, takie jak:
● otodom.pl,
● morizon.pl
lub portale ogólne jak:
● gratka.pl,
● olx.pl,
● gumtree.pl.
Niektóre miasta mają też lokalne portale, takie jak:
● trojmiasto.pl
● rzeszowiak.pl,
które też warto znać.
Plusem tych portali jest to, że są one dla szukającego darmowe.
Minusem jest to, że ciężko jest ustawić powiadomienia o nowych
ofertach, aby bez konieczności wchodzenia na nie być na bieżąco
z rynkiem. Kiedy ja zacząłem inwestować to policzyłem ile czasu
zajmuje mi obsługa portali i stworzyłem narzędzie Moniter.pl, które
wysyła powiadomienia o mieszkaniach, kiedy tylko się pojawią.
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Plus?
Nie tracisz czasu na portalach i wiesz o wszystkich nowych ofertach
praktycznie od razu. Dodatkowo nie musisz znać wszystkich portali
i aktualizować ich listy, robimy to za Ciebie.
Minus?
Jest to narzędzie płatne.
Jeśli będziesz na etapie poszukiwania to możesz Moniter testować
przez 30 dni po zakupie i jeśli nie spełni Twoich oczekiwań - zwrócić
bez podawania przyczyny.
Skorzystaj z LINKU , aby uzyskać rabat -20% na start!

2. NA CZYM ZARABIAMY?
Zacznijmy od tego co sprawia, że dane mieszkanie jest okazją i jak
możemy na nim zarobić. Będzie nam to potrzebne, aby wiedzieć
dlaczego niektóre z oglądanych mieszkań są lepsze od innych.
Są 3 etapy zarabiania na nieruchomościach:
1. Kupno
2. Kreowanie potencjału
3. Sprzedaż

Co sprawia, że kreujemy potencjał?
1. Rozwiązujemy problem: długi
2. Rozwiązujemy problem: problemy prawne
3. Rozwiązujemy problem: problemy techniczne
4. Rozwiązujemy problem: uciążliwy lokator
5. Podział mieszkania
6. Zmiana układu mieszkania
7. Posprzątanie mieszkania
8. Odświeżenie mieszkania
9. Home staging
10. Remont
Co sprawia, że sprzedajemy drożej?
1. Potrzeba: parter dla osoby starszej
2. Potrzeba: mniejsze mieszkanie
3. Potrzeba: mieszkanie w dogodnej lokalizacji
4. Budynek z windą
5. Topowa lokalizacja
6. Słoneczne mieszkanie

Co sprawia, że możemy kupić mieszkanie taniej?

7. Taras / ogródek

1. Znajomość rynku - jaka jest cena rynkowa

8. Sprzedaż inwestorowi mieszkania przystosowanego do wynajmu

2. Umiejętne negocjacje

9. Umiejętności sprzedażowe

3. Zmotywowany sprzedający - rozwód
4. Zmotywowany sprzedający - potrzeba zmiany
5. Zmotywowany sprzedający - przeprowadzka
6. Zakup za gotówkę
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3.

CZEGO SZUKAMY?

Więcej na ten temat na darmowym szkoleniu – LINK

Oglądając mieszkania zauważysz, że wyróżniamy mieszkania w 5
różnych stadiach “zużycia” lub inaczej - jakości.

4. ANALIZA POTENCJAŁU MIESZKANIA

1. Mieszkanie do generalnego remontu, tzw. “granat”, które odrzuca
zwykłych ludzi, którzy nie potrafią sobie wyobrazić jak to mieszkanie
może wyglądać po remoncie.

Na co zwracać uwagę oglądając ogłoszenie, aby zrozumieć, czy
drzemie w nim jakiś potencjał? Ocena potencjału ogłoszenia,
checklista:

2. Mieszkanie, które jest zagracone, ale po odgraceniu ma szansę
nie odrzucać zwykłych kupujących.

✓ ogłoszenie prywatne / większy potencjał negocjacyjny z
właścicielem

3. Mieszkania remontowane 8-12 lat temu, przyzwoita jakość, ale w
staromodnym stylu, które po odświeżeniu będzie nadawało się na
wynajem.

✓ ogłoszenie od pośrednika / pośrednik jako sprzymierzeniec może
nam pomóc w negocjacjach

4. Mieszkanie kilka lat po remoncie / wykończeniu, które po lekkim
odświeżeniu będzie wyglądało jak nowe.
5. Mieszkanie świeżo po remoncie
właścicielowi zmieniły się plany życiowe.

/

wykończeniu,

gdzie

W związku z tym, wyróżniamy 5 głównych typów flipów (flip, czyli
handel mieszkaniami):
1. Flip na ładnie, kupujemy “granat” i robimy pełen remont.
2. Flip na szybko, sprzątamy i sprzedajemy.
3. Flip odświeżony,
sprzedajemy.

odmalowujemy,

naprawiamy

usterki

i

4. Flip z home-stagingiem, lekko odświeżamy, dekorujemy i
sprzedajemy.
5. Flip na szybko i ładnie, kupujemy od kogoś gotowe mieszkanie i
sprzedajemy bez pośpiechu komuś innemu drożej.

✓ kiepskie zdjęcia / sugerują brak przygotowania do sprzedaży
✓ brak zdjęć / sugerują małą świadomość potencjału zarobku na
nieruchomości
✓ od dłuższego czasu w internecie i wciąż aktualne / być może
właściciel oczekuje zbyt wiele, ale będzie skory negocjować
✓ przed chwilą dodane na portal ogłoszeniowy / kto pierwszy ten
lepszy, najlepsze okazje znikają w ciągu 30 minut
✓ niezdecydowany sprzedający: sprzedam lub wynajmę w 1
ogłoszeniu / sygnał, że mieszkanie “ciąży” właścicielowi i będzie
chciał się pozbyć mieszkania
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Ocena mieszkania na żywo
Kolor zielony - preferowany.
Kolor żółty - neutralny.
Kolor czerwony - odradzam na początek.
Checklista:
✓ Typ budynku, niektóre typy są bardziej chodliwe niż inne.
i.

blok z wielkiej płyty lub cegły

ii.

nowe budownictwo

iii.

kamienica

✓ Ogrzewanie, najlepsze miejskie, bo najmniej obsługowe.
i.

miejskie lub z centralnej kotłowni

ii.

gazowe

iii.

elektryczne

iv.

brak

✓ Piętro, nie wszystkie piętra są równie chętnie kupowane.
i.

Niskie piętro w bloku bez windą

ii.

Blok z windą, winda dojeżdża na piętro mieszkania

iii.

Wysokie piętro w bloku bez windy

iv.

Blok z windą, winda nie dojeżdża do tego piętra

5. ROZMOWA Z WŁAŚCICIELEM

Skoro wiemy, że okazja wynika z takich aspektów jak motywacja
sprzedającego, sytuacja, pilność, plany po wyprowadzce, koszt
zakupu mieszkania (a może otrzymali je w spadku?)

Motywacja sprzedającego do sprzedaży:
✓ Spadek
✓ Rozwód

✓ Metraż, idealny poniżej 62m2 i mało przedpokoju.
i.

do 62m2

ii.

powyżej 62m2

✓ Ciepła woda, z cieplika miejskiego, jeśli nie to nie jest tak źle.
i.

Miejska

ii.

Piecyk gazowy

iii.

Bojler

iv.

Ogrzewacz przepływowy

✓ Przeprowadzka
✓ Za wysokie piętro (brak windy)
✓ Za duży metraż
✓ Wyjazd
✓ Długi
✓ Kilku właścicieli
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Pytania, które zadaję podczas spotkania:

✓ “Czy jest założona księga wieczysta i jaki jest jej numer?”

✓ “Jaka jest wysokość czynszu i co wchodzi w jego skład?”

Jak wyżej, brak księgi może być zarówno plusem i minusem.
Jeśli jest księgowa - sprawdzamy w internecie, czy na mieszkaniu na
ma zadłużenia.

Poznamy koszt ogrzewania, funduszu remontowego i miesięcznego
utrzymania nieruchomości. Może to mieć wpływ na decyzję
zakupową podczas sprzedaży mieszkania (im niższy koszt miesięczny
tym lepiej)

✓ “Jak szacowali cenę mieszkania?”

✓ “Od jak dawna tutaj mieszkają? / Kiedy kupili”

Pozwoli to łatwo ocenić oczekiwania cenowe, bez wchodzenia w
negocjacje.

Jeśli otrzymali w spadku / darowiźnie - nie mieli kosztu zakupu.
Jeśli kupili przed 2006 rokiem to pewnie mieszkanie urosło od tego
czasu minimum 2-3x na wartości i być może będzie większy
potencjał negocjacyjny.

✓ “Skąd pomysł na
mieszkania?”

✓ “Jaka jest forma własności - pełna własność czy spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu?”
W zależności od formy własności, niektóre mieszkania można
szybciej kupić i szybciej sprzedać od innych. Więcej omawiam na
bezpłatnym szkoleniu (link na końcu ebooka)

sprzedaż

/ jakie plany

po

sprzedaży

Znając plany będziemy mogli bardziej elastycznie negocjować (np.
jeśli komuś się nie spieszy ze sprzedażą lub nie potrzebuje pieniędzy,
ale mieszkanie mu przeszkadza to w opcję wejdzie zakup od
właściciela na raty)

6. CO DALEJ?
Jak na tym zarabiam? Mój model
szczegółach na bezpłatnym szkoleniu!

FILIP KOWARSKI
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak możesz zarabiać na rynku nieruchomości, nawet nie
dysponując kapitałem, aby kupować mieszkania za gotówkę to wpadnij na webinar!
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!
ZAPISZ
ZACHĘCAMY
SIĘ NA WEBINAR
DO KONTAKTU!
- LINK

działania omawiam

w
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4. RUPERT ALEKSIEJUK – JAK PRZYGOTOWAĆ SKUTECZNĄ OFERTĘ DLA
NAJEMCÓW ORAZ GDZIE I JAK PUBLIKOWAĆ OGŁOSZENIA MIESZKANIA
NA WYNAJEM? PORADNIK POCZĄTKUJĄCEGO INWESTORA.
Aby szybko i sprawnie wynająć, czy mieszkanie kilkupokojowe, czy mikrokawalerki potrzebujemy skutecznie zaproponować naszą ofertę
wymagającemu obecnie najemcy. Zwłaszcza w aktualnych lockdownowych czasach, kiedy podaż dostępnych nieruchomości jest znaczna
i szczególnie w dużych miastach przekracza rynkowy popyt, nasze działania powinny cechować dbałość o szczegóły oraz profesjonalne
podejście. Jak zatem przygotować ofertę dla najemcy, żeby być lepszym niż Twój sąsiad dwa piętra niżej? Przeczytaj ten artykuł, a Twoje szanse

na wynajęcie pustego mieszkania na pewno wzrosną!

Jeżeli czytasz ten artykuł zapewne tęsknisz za czasami, kiedy
wystarczyło zrobić poglądowe zdjęcie pustego pokoju z łóżkiem,
szafą i biurkiem oraz napisać kilka słów zachęty, by po kilkunastu
minutach mieć już pierwsze telefony od zainteresowanych
najemców, a finalnie wynająć dany pokój następnego dnia.
Oczywiście za oczekiwaną i zakładaną z góry stawkę! Bądź
spokojny, nie tylko Ty masz takie myśli.  Aktualnie wielu
inwestorów w nieruchomości oraz właścicieli mieszkań na
wynajem z nostalgią wspomina okres przedcovidowy. Jednak
głowa do góry! Czasy, w których to właściciele mogą wybierać
najemcę spośród kilku chętnych, jeszcze wrócą, a tymczasem
należy zatroszczyć się o Twoje mieszkanie, które być może czeka
aktualnie na chętnego klienta. Zawsze możesz pomóc sytuacji,
ponieważ z każdej jest jakieś – i często całkiem dobre – wyjście.
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W kwietniowym wydaniu raportu (LINK) pisałem o skutecznym
szukaniu najemcy, o tych aspektach, które zwiększą Twoje szanse
na podpisanie umowy najmu. W niniejszym artykule – na prośbę
jednego z właścicieli mieszkań na wynajem – poruszę zaś
zagadnienie związane stricte z ofertą oraz ogłoszeniami, z racji na
wymagającą sytuację na rynku najmu, ale i możliwości w tym
zakresie.

1. NAPISZ OFERTĘ - SAMODZIELNIE
Kwestia starannego napisania oferty jest niezwykle ważna. Wielu
właścicieli bagatelizuje tę czynność, zakładając, że skoro mają
mieszkanie usytuowane w centrum miasta, lokalizacja sama się
obroni. Jest w tym oczywiście sens, ale obecnie warto jest zadbać
o każdy szczegół i wyróżnić się na rynku spośród wielu propozycji.
Przykładem jest tu mieszkanie przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie,
które pomagaliśmy ostatnio wynająć - pomimo zlokalizowania
w ścisłym centrum stolicy, sama lokalizacja nie wystarczyła z tytułu
dużej konkurencji ofert z okolicy. Właściwie napisane ogłoszenie
jest pomocą samą w sobie, ponieważ szczegółowe informacje nie
tylko na temat samego mieszkania, ale i okolicy pomagają
najemcy lepiej określić swój poziom zainteresowania – i w efekcie
przekonać się do wynajęcia akurat tego pokoju/ mieszkania
i współpracy z Tobą. Jeżeli w bloku jest winda, napisz to, jeżeli
mieszkanie jest dobrze wyposażone, wymień jakie konkretnie
sprzęty masz na myśli, jeżeli zainwestowałeś w drogi oraz wygodny
materac, bądź szczegółowy i podaj markę producenta. Polski
najemca jest coraz bardziej świadomy i wymagający, a aktualnie
duża dostępność mieszkań na wynajem tym bardziej mu na to
pozwala. Wyjdź temu naprzeciw i dobrze sprzedaj swój produkt.
Dobrym pomysłem jest dołączenie mapki obrazującej ważne
punkty w okolicy i odległości od Twojego mieszkania. Pamiętasz

kiedy, Ty wynajmowałeś mieszkanie? Na co wtedy zwracałeś
uwagę? Co było dla Ciebie ważne i co chciałbyś przeczytać
w potencjalnym ogłoszeniu, jeżeli miałoby być idealne dla
Ciebie? Nie popełnisz również błędu, jeśli sam sprawdzisz bieżącą
komunikację miejską i opiszesz czym i gdzie komfortowo dojedzie
się z Twojego mieszkania. Zachęcam Cię, abyś nie kopiował
sztampowych treści ogłoszeń dostępnych w Internecie, ale
kreatywnie podszedł do procesu stworzenia swojej oferty,
zwłaszcza jeżeli wynajmujesz tylko jedno, czy dwa mieszkania
i możesz pozwolić sobie, aby poświęcić na to szczególną uwagę.
Nie zapomnij o podaniu kluczowych aspektów współpracy na
których Ci zależy, a które wiesz, że i tak nie podlegają dalszym
negocjacjom. Treść ogłoszenia powinna być pierwszym etapem
selekcji względem osób, z którymi i tak nie chcesz się nawet
spotkać. W końcu zadbaj o przejrzystość i czytelność ostatecznej
oferty. Zbyt duża ilość treści i elaborat na temat współpracy
z Tobą raczej odstraszy niż zachęci potencjalnych klientów,
a przecież nie o to Ci chodzi.

2. JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ SŁYSZĄ
Treść oferty to jedno, a część wizualna to drugie. Równie ważne są
bowiem ładne, obrazujące stan rzeczywisty zdjęcia, najlepiej
wykonane przez profesjonalistę, który będzie potrafił oddać
walory Twojego mieszkania. Wskazane jest połączenie sesji
zdjęciowej z home-stagingiem, aby jeszcze bardziej uwypuklić
zalety danej oferty. W Internecie klient kupuje oczami, dlatego
zadbaj o aspekt wizualny, ponieważ może on zaważyć na Twoim
sukcesie. Aby zdjęcia były zrobione z pomysłem, należy zadbać
o same mieszkanie, w przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni
negocjować ceną, a nie jakością. Być może opłaca się
odmalować pokój/ mieszkanie, aby efekt wizualny był bardziej
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kompletny? Być może warto wymienić starą odrapaną i pękniętą
szafę na nową? Obecnie jesteś w stanie doposażyć mieszkanie
naprawdę niskim kosztem, ale im lepszy jest Twój produkt, tym
większą szansę masz, aby odnieść sukces. Jeżeli Twoje mieszkanie
jest tuż po remoncie lub jest po prostu zadbane na pewno
doradzam Ci zorganizowanie spaceru wirtualnego i załączenie
informacji o tym do ogłoszenia. To kolejna cegiełka, która może
zbliżyć Cię do sukcesu, tym bardziej, że coraz więcej najemców
nie ma problemu z wynajęciem zdalnym, czyli bez fizycznego
oglądania
mieszkania.
Podsumowując
kwestię
wizualną
w ogłoszeniu, im ładniejsze, bardziej zachęcające zdjęcia, tym
bardziej konkurencyjna i wyróżniająca się będzie cała oferta.

3. GDZIE I JAK PUBLIKOWAĆ OGŁOSZENIA?
Spotkałem się z firmami, jak i osobami prywatnymi, które
decydowały się na publikowanie ogłoszeń np. wyłącznie na
portalu Facebook, ponieważ jest to bezpłatne (póki co), lub
wyłącznie odpłatnie na OLX. Działania takie podyktowane były
nie skutecznością, a innymi względami – wygodą, czy aspektem
finansowym. Właścicielu, Twój cel to wynająć mieszkanie, dlatego
wszystkie ręce na pokład! Sprawdź jak działa rynek najmu
w Twoim mieście i nie obawiaj się publikować ofert wszędzie,
gdzie się da. Dopiero później określ skąd płyną klienci i które

miejsca generują największe zainteresowanie. Potestuj Gumtree,
sprawdź portale lokalne, odkryj mniejsze grupy skupiające
potencjalnych najemców. Jak to zrobić? Nie obawiaj się
próbować. Ważne przy tym jest, aby pamiętać o odświeżaniu
i promowaniu ogłoszeń. Każde miejsce (oraz miasto) ma swoja
specyfikę, należy więc po prostu się z nią zaznajomić. Odkryj
w których godzinach ogłoszenia dają największy efekt w postaci
telefonów. Wyciągaj wnioski. Będąc na danym portalu, możesz
dodatkowo porównać oferty konkurencji i ocenić swoje szanse w
staraniach o najemcę. Może warto jeszcze coś poprawić?
Opisane przeze mnie zagadnienia stanowią oczywiście pewną
podstawę i bazę do dalszego rozwinięcia poszczególnych kwestii.
Starałem się jednak wskazać, zwłaszcza początkującym
wynajmującym konkretne aspekty, wymagające szczególnej
uwagi w zakresie ofert i ogłoszeń. Warto zaznaczyć, że na każdym
lokalnym rynku istnieje garść firm zarządzających mieszkaniami
na wynajem, które chętnie odciążą inwestora/ właściciela od
dodatkowej, czy w ogóle jakiejkolwiek pracy związanej
z nieruchomością. To dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą
zajmować się ani pisaniem ofert, ani ich publikowaniem
i późniejszym pilnowaniem. O tym jak rozpoznać godną zaufania
firmę zarządzającą napiszę w jednym z kolejnych raportów!

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 maju 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 – obniżka marż (promocja „Lato 2021”, obowiązuje do odwołania)
 ING – podwyżka marż (promocja „Najlepiej na swoim”, obowiązuje do 20.06.2021)
 mBank – obniżka marż (promocja „Wiosenny czas”, obowiązuje do 25.05.2021)
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NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%)
SANTANDER BANK
MOCNE STRONY
LTV90%
brak opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
prosty cross-sell

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

KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

90% (z ograniczeniami dla klientów „zewnętrznych”)

DODATKOWE INFORMACJE
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

-

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

Wymagane, jeżeli klient w okresie spłaty przekroczy 70 rok życia

-
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OKRES
KREDYTOWANIA
PROWIZJA

CROSS-SELL

Max. 30 lat, brak limitu wiekowego
2,00% – w wariancie bez ubezpieczenia na życie
0,00% – w wariancie z ubezpieczeniem na życie

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.).
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

MARŻA

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

Jeżeli okres spłaty przekroczy 70 r.ż. bank wymaga
ubezpieczenia na życie w dowolnym TU
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
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).

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

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 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
LTV90%
brak opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu
własnego

KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

90%

SŁABE STRONY
dość drogie ubezpieczenie na życie
ograniczenia LTV w przypadku większej ilości kredytów
hipotecznych: max 70% przy trzecim i max 50% przy czwartym
dla kredytów powyżej 25 lat zdolność liczona na max 25 lat
DODATKOWE INFORMACJE
Uwaga: max LTV będzie ograniczone do poziomu:
- 70% gdy wnioskowany kredyt jest trzecim kredytem
hipotecznym tego samego kredytobiorcy
- 50% gdy wnioskowany kredyt jest czwartym
kredytem hipotecznym tego samego kredytobiorcy
Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o
wycenę sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań
to 400 zł, płatne przy uruchomieniu kredytu.

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL

Nie udziela

-

UNWW

Finansuje bank

-

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

Koszt 0,0450% aktualnego salda kredytu miesięcznie,

OKRES
KREDYTOWANIA

Max. 35 lat, do 67 roku życia (w chwili spłaty ostatniej raty, jeśli
dochód wnioskodawcy uwzględniany jest przy liczeniu zdolności
kredytowej).

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

Warunki promocyjne (LTV powyżej 80%):
2,70% dla klientów banku z segmentu Intensive
2,90% dla klientów banku z segmentu Active
3,30% dla klientów pozostałych klientów

Segment Intensive:
- posiadają ROR mKonto Intensive,
- zapewniają wpływy min 7tys co najmniej w 3 z 6
pełnych m-cy poprzedzających złożenie wniosku)
- posiadają od min 3 m-cy: kredyt odnawialny lub
kartę kredytową na min kwotę 10tys zł lub posiadają
od 3 m-cy depozyty z minimalnym saldem 50tys,
- wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą

MARŻA

Warunki promocyjne (LTV poniżej 80%):
2,00% dla klientów banku z segmentu Intensive
2,15% dla klientów banku z segmentu Active
2,40% 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.

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

Częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita spłata 2%
przez pierwsze 3 lata, następnie bez opłat

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.
-
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PKO BP – POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
MOCNE STRONY
długi okres kredytowania

SŁABE STRONY
dość wysokie koszty początkowe (prowizja lub ubezpieczenie w
wariancie promocyjnym)

brak opłaty za wcześniejszą spłatę
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej
KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

90%

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%.

-

Nie jest wymagane

-

Max. 35 lat, realnie do 75 roku życia

-

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)

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE
OKRES
KREDYTOWANIA
PROWIZJA

CROSS-SELL

W promocji "Pakiet Własny Kąt hipoteczny":
konto i karta kredytowa, ubezpieczenie od utraty pracy
W ofercie standardowej: brak

DODATKOWE INFORMACJE
Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę
sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań to 400 zł,
płatne przy podpisaniu umowy kredytowej

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
min. 6 miesięcy z systematycznymi wpływami
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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.

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%)

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych obniżek
marży kredytu – jw.

MARŻA
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%
WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

0,00%

-

PEKAO SA – BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
MOCNE STRONY
LTV 90%
dość szybki proces kredytowy (dla kwot do 300k zł)
dość dobrze liczona zdolność kredytowa (nie dotyczy działalności)

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

KRYTERIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

MAX LTV.

90% (z ograniczeniami)

Uwaga: max LTV ograniczone do poziomu 80% dla
wniosków, gdzie zabezpieczeniem kredytu będzie
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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

CROSS-SELL

MARŻA

1,99% - oferta „Mieszkam spokojnie” (bez ubezpieczenia CPI)
Prowizja płatna gotówką (można kredytować, jeśli
1,25% - oferta „Mieszkam spokojnie” (z ubezpieczeniem CPI)
pozwala na to LTV).
0,00% - oferta „Mieszkam spokojnie” (z ubezpieczeniem CPI, dla
Kosztu ubezpieczenia CPI wynosi 2,00% kwoty kredytu.
LTV poniżej 80% i marży 2,05%, oraz LTV powyżej 80% i marży 2,55%)
ROR wraz z kartą debetową i wpływem wynagrodzenia + karta
kredytowa i ubezpieczenie nieruchomości w banku
Promocyjna – „Mieszkam spokojnie”, LTV powyżej 80,00%:
- 2,60% dla kredytów bez CPI
- 2,45% dla kredytów z CPI
Promocyjna – „Mieszkam spokojnie”, LTV poniżej 80,00%
- 2,10% dla kredytów bez CPI
- 1,95% dla kredytów z CPI

Produkty dodatkowe wymagane przez cały okres
kredytowania

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

-

Alior
MOCNE STRONY
LTV90% (ale z ograniczeniami)
długi okres kredytowania
brak kosztów wejścia i wyjścia (ważne dla FLIP’ów)
atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie
KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

90% (z ograniczeniami)

SŁABE STRONY
ograniczenie max LTV do 80% w zależności od wartości i lokalizacji
nieruchomości
ograniczenia w ilości udzielanych kredytów
ograniczenia w akceptacji wybranych źródeł dochodów oraz
okresie ich uzyskiwania
wysokie marże kredytowe
DODATKOWE INFORMACJE
Uwaga: max LTV będzie ograniczone do poziomu
80% dla nieruchomości wartych:
- powyżej 750 tys. z miast powyżej 250.000
mieszkańców, tj.: Białystok, Bydgoszcz, Katowice,
Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław oraz Trójmieście)
- powyżej 500 tys. z pozostałych miast
Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o
wycenę dostarczoną przez klienta.

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL

Tak, po koszcie kredytu mieszanego

LTV zmienia się w zależności udziału środków na cel
dowolny

UNWW

Finansuje bank

-

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

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

-
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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.

Dla kredytów z LTV powyżej 80%:
- 3,10% –z kontem, kartą debetowa, wpływem wynagrodzenia
- 3,30% –z kontem i kartą debetową.
Marża standardowa dla LTV 90% = 3,60%
MARŻA

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

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 80% = 2,70%

0,00%

-

ALIOR BANK
MOCNE STRONY
LTV90%
brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych
możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej
KRYTERIA

OFERTA BANKU

MAX LTV.

90%

SŁABE STRONY
wysokie koszty wejścia (nawet 6%)
konieczność zakupu drogiego ubezpieczenia na życie

DODATKOWE INFORMACJE
Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o
wycenę wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań
250 zł) lub operat dostarczony przez klienta. Płatne
przed uruchomieniem.
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ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL

Tak, po koszcie kredytu mieszanego

UNWW

Nie występuje

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

OKRES
KREDYTOWANIA

Max. 30 lat, do 80 roku życia

-

PROWIZJA

CROSS-SELL

MARŻA

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

przy kredycie mieszanym zwykle do 80% LTV

-

Dla oferty standardowej:
- wymagane konto przez cały okres kredytowania.
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.
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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.

-

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

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

ING Bank Śląski
MOCNE STRONY
długi okres kredytowania
brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych
brak opłat za wcześniejszą spłatę
bardzo niska stawka ubezpieczenia do wpisu hipoteki

KRYTERIA
MAX LTV.

SŁABE STRONY
brak akceptacji dochodów z umów zlecenie i o dzieło oraz
ograniczenia dla działalności gospodarczej (w przypadku
wybranych branż)
wolny proces kredytowy (około 6 tygodni)

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

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.

27 | S t r o n a
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.

-

Oferta standardowa:
0,00% - w wariancie „Łatwy start”
1,90% - w wariancie „Lekka rata
PROWIZJA
Oferta promocyjna:
0,00% - w wariancie „Łatwy start”
1,50% - w wariancie „Lekka rata”
CROSS-SELL

Oferta promocyjna:
Konto z zasileniem 2000 zł/mies. (nie musi być wynagrodzenie),
ubezpieczenie na życie z oferty banku oraz system bankowości
internetowej
Oferta standardowa:
2,40% – w wariancie „Łatwy start”
2,10% – w wariancie „Lekka rata”

MARŻA
Oferta promocyjna:
2,29% - w wariancie „Łatwy start”
2,09% - w wariancie „Lekka rata”
WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

mBank

0,00%

Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość
marży.

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)

Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość
prowizji

-

Szczegóły oferty znajdziesz wyżej: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%)
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BNP PARIBAS
MOCNE STRONY
dobrze liczona zdolność kredytowa

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

KRYTERIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE
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.

MAX LTV.

80%

ŚRODKI NA
DOWOLNY CEL
UNWW

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

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

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

OKRES
KREDYTOWANIA

Max. 30 lat, do 75 roku życia,

-

PROWIZJA

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

W przypadku oferty bez ubezpieczenia prowizja
wynosi 2,00%

CROSS-SELL

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

-

W zależności od wybranego wariantu obniża marże o
0,40 p.p. lub 0,60 p.p. W przypadku zakupu,
wymagane przez:
- 3 pierwsze lata kredytowania, gdy dochód uzyskuje
co najmniej dwóch wnioskodawców
- cały okres kredytowania, gdy dochód uzyskuje tylko
jeden wnioskodawca.
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2,35% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości i
ubezpieczeniem na życie
2,15% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości i
ubezpieczeniem na życie i od utraty pracy
0,00% – w przypadku zakupu ubezpieczenia na życie i prowizji za
udzielenie kredytu 2,00%,
1,00% - w pozostałych przypadkach. Pobierana przez pierwsze 3
lata od każdej nadpłaty. Po tym okresie brak opłat.

MARŻA

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

Marża standardowa 3,15%

-

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%)

NAJLEPSZY NA 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–

Alior – Szczegóły oferty znajdziesz wyżej – NAJLEPSZY – BANK

NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%)

DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%)

ING – Szczegóły oferty znajdziesz wyżej– NAJLEPSZY

mBank

DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%)

– BANK

– 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 – około12–15 dni roboczych,

mBank – około14–20 dni roboczych,
Santander – około 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

30 lat

MARŻA
WARUNKI CENOWE

JAKIE ŹRÓDŁA
DOCHODÓW SĄ
AKCEPTOWANE

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.

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

4,20% - dla klientów posiadających/zawierających
umowę o rachunek typu ROR i kartę debetową
5,90% - dal klientów bez konta i karty

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

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

DODATKOWE
INFORMACJE

-

Bank będzie potrzebował PIT-ów, więc jeśli klient nie
rozlicza się na podobnych zasadach co w Polsce, to
bank nie udzieli kredytu.
Jeśli klient nie rozlicza się w Polsce, wówczas powinien do
wniosku złożyć oświadczenie, że nie jest zobowiązany do
składania deklaracji podatkowych w Polsce, ani za
granicą i że nie otrzymuje od swojego pracodawcy
rozliczeń podatkowych.
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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%:


Santander
KRYTERIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

OKRES
BOWIĄZYWANIA

5 lat

Po tym czasie przechodzimy na oprocentowanie
zmienne.

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:
OPROCENTOWANIE (kredyt 300k, LTV 90%, konto osobiste z wpływem wynagrodzenia,
W OKRESIE STAŁEJ
prowizja 2,00%)
STOPY
- 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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PeKaO SA.
KRYTERIA
OKRES
BOWIĄZYWANIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

5 lat

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

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane
łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową.
Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV.
OPROCENTOWANIE
W OKRESIE STAŁEJ
Przykładowe oprocentowanie kredytu
STOPY
(aktualne na dzień 18.05.2021, LTV powyżej 80% oferta „Mieszkam
spokojnie” z ubezpieczeniem CPI i prowizją 1,25%):

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)

- 3,74%, marża po okresie stałego oprocentowania: 2,45%
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

OKRES
BOWIĄZYWANIA

5 lat
Oprocentowanie stałe składa się z: marży z umowy kredytowej +
5-letniej stałej stopy bazowej ustalanej przez bank (z dnia
wydania Klientowi formularza informacyjnego).

OPROCENTOWANIE
W ORESIE STAŁEJ
STOPY

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

INFORMACJE
DODATKOWE

Przykładowe oprocentowanie kredytu:
(na dzień 17.05.2021, kredyt na 300k, LTV 90% deklarowane
wpływy 3k zł, lokalizacja Warszawa)

DODATKOWE INFORMACJE
Po upływie okresu obowiązywania 5-letniej stałej
stopy bazowej klient może złożyć wniosek o zawarcie
aneksu zmieniającego oprocentowanie na stałe,
zgodnie z ofertą banku.

Wysokość stopy bazowej zmienia się codziennie,
można ją sprawdzić na stronie internetowej banku.
Np. na dzień 17.05.2021 stopa wynosi: 1,55%

Po zakończeniu okresu obowiązywania
oprocentowania stałego przechodzimy na
- 4,23% dla oferty „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny”, prowizja 0,00%, oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża
ubezpieczenie od utraty pacy na 4 lata, marża po okresie stałego
z umowy kredytowej + aktualny WIBOR
oprocentowania: 2,68%)
- 4,51% dla oferty standardowej, prowizja 2,00%, marża po okresie
stałego oprocentowania: 2,96%)
Bank informuje o wysokości rekompensaty na
W przypadku wcześniejszej spłaty całości albo części kredytu,
wniosek Klienta przy składaniu dyspozycji
w okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania, bank
wcześniejszej spłaty.
pobiera rekompensatę, wg zasad określonych w umowie kredytu.
W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie
istnieje możliwość́ zawarcia aneksu zmieniającego sposób lub
wartość́ oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu.

-
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Millennium
KRYTERIA

OFERTA BANKU

OKRES
BOWIĄZYWANIA

5 lat

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane
łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową.
Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV.

DODATKOWE INFORMACJE
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.
Wysokość oprocentowania stałego publikowana jest
co miesiąc na stronie internetowej banku.

OPROCENTOWANIE
Po zakończeniu okresu obowiązywania
W OKRESIE STAŁEJ
Przykładowe oprocentowanie kredytu
oprocentowania stałego przechodzimy na
STOPY
(aktualne na dzień 17.05.2021, LTV 90%, oferta wariant 2: z kontem
oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża
z kartą debetową, i wpływem wynagrodzenia, prowizja 0%):
z umowy kredytowej + WIBOR 3M
- 4,90%, marża po okresie stałego oprocentowania: 3,10%
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
OKRES
BOWIĄZYWANIA

OFERTA BANKU
5 lat
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:
OPROCENTOWANIE (kredyt 300k, LTV 80%, konto osobiste z wpływem wynagrodzenia,
W OKRESIE STAŁEJ
prowizja 2,00%)
STOPY
- 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)

DODATKOWE INFORMACJE
Po tym czasie przechodzimy na oprocentowanie
zmienne.
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.

38 | S t r o n a

BNP Paribas

KRYTERIA
OKRES
BOWIĄZYWANIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

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 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
OPROCENTOWANIE (aktualne na dzień 17.05.2021, LTV 80%, oferta „Lato 2021”: Konto
W OKRESIE STAŁEJ
z kartą debetową i zasileniem w wysokości 2500 zł miesięcznie,
STOPY
ubezpieczenie nieruchomości z oferty banku, prowizja 0%):
- 3,40%, wariant z ubezpieczeniem na życie i od utraty pracy,
marża po okresie stałego oprocentowania: 2,15%
- 3,60%, wariant z ubezpieczeniem na życie, marża po okresie
stałego oprocentowania: 2,35%

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.

-
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PKO BP
KRYTERIA

OFERTA BANKU

OKRES
BOWIĄZYWANIA

5 lat
Oprocentowanie składa się z: marży z umowy kredytowej +
5-letniej stałej stopy bazowej ustalanej przez bank (z dnia
wydania Klientowi formularza informacyjnego).

OPROCENTOWANIE
W ORESIE STAŁEJ
STOPY

WCZEŚNIEJSZA
SPŁATA

INFORMACJE
DODATKOWE

Przykładowe oprocentowanie kredytu:
(na dzień 17.05.2021, kredyt na 300k, LTV 80% deklarowane
wpływy 3k zł, lokalizacja Warszawa)

DODATKOWE INFORMACJE
Po upływie okresu obowiązywania 5-letniej stałej
stopy bazowej klient może złożyć wniosek o zawarcie
aneksu zmieniającego oprocentowanie na stałe,
zgodnie z ofertą banku.

Wysokość stopy bazowej zmienia się codziennie,
można ją sprawdzić na stronie internetowej banku.
Np. na dzień 17.05.2021 stopa wynosi: 1,55%

Po zakończeniu okresu obowiązywania
oprocentowania stałego przechodzimy na
- 3,56% dla oferty „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny”, prowizja 0,00%, oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża
ubezpieczenie od utraty pacy na 4 lata, marża po okresie stałego
z umowy kredytowej + aktualny WIBOR
oprocentowania: 2,01%)
- 3,87% dla oferty standardowej, prowizja 2,00%, marża po okresie
stałego oprocentowania: 2,32%)
Bank informuje o wysokości rekompensaty na
W przypadku wcześniejszej spłaty całości albo części kredytu,
wniosek Klienta przy składaniu dyspozycji
w okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania, bank
wcześniejszej spłaty.
pobiera rekompensatę, wg zasad określonych w umowie kredytu.
W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie
istnieje możliwość́ zawarcia aneksu zmieniającego sposób lub
wartość́ oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu.

-
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PeKaO SA.
KRYTERIA

OKRES
BOWIĄZYWANIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

5 lat

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

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane
łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową.
Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV.
OPROCENTOWANIE
W OKRESIE STAŁEJ
STOPY

Przykładowe oprocentowanie kredytu
(aktualne na dzień 17.05.2021, oferta „Mieszkam spokojnie” z
ubezpieczeniem CPI i prowizją 1,25%):

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)

- 3,54 %, marża po okresie stałego oprocentowania: 1,95%
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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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 stałe ustalane jest przez bank i podawane
łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową.
OPROCENTOWANIE
W OKRESIE STAŁEJ
STOPY

Przykładowe oprocentowanie kredytu:
(aktualne na dzień 17.05.2021, kredyt na 300k, LTV 80%, oferta:
„Wiosna na swoim”)
- 4,00 % dla wariantu „Lekka rata”, prowizja 1,50%, marża po
okresie stałego oprocentowania: 2,09%)
- 4,20 % dla wariantu „Łatwy start”, prowizja 0,00%, marża po
okresie stałego oprocentowania: 2,29%)

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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Millennium
KRYTERIA

OKRES
BOWIĄZYWANIA

OFERTA BANKU

DODATKOWE INFORMACJE

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 stałe ustalane jest przez bank i podawane
łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową.
Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV.

Wysokość oprocentowania stałego publikowana jest
w cenniku banku.

OPROCENTOWANIE
W OKRESIE STAŁEJ
Przykładowe oprocentowanie kredytu
Po zakończeniu okresu obowiązywania
STOPY
(aktualne na dzień 17.05.2021, LTV 80%, oferta wariant 2: z kontem
oprocentowania stałego przechodzimy na
z kartą debetową, i wpływem wynagrodzenia, prowizja 0%):
oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża
z umowy kredytowej + WIBOR 3M
- 4,00%, marża po okresie stałego oprocentowania: 2,20%
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

o


ING
o

o

o


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

Aby skorzystać należy dodatkowo spełnić następujące warunki:
 posiadasz kredyt hipoteczny lub budowlano-hipoteczny bez konsolidacji innych nie mieszkaniowych kredytów,
 kredyt został uruchomiony przed 21 maja 2018 roku,
 do spłaty kredytu pozostało przynajmniej 62 raty.
Oprocentowanie dla klientów z aneksem, uzależnione jest od posiadanych produktów (oferta od 03.05.2021):
 4,31% dla kredytów bez produktów dodatkowych
 4,21% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami
 4,11% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami i ubezpieczeniem spłaty kredytu
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
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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
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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
Rupert Aleksiejuk
Marek Jackiewicz
Marcin Bubiłek
Małgorzata Słowik-Zwiercan
Arkadiusz Fukowski
Agata Skubis
Dorota Popiłowska
Karol Owsiany
Weronika Szwankowska
Piotr Oczkowski

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

