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Jak kupić 

mieszkanie na kredyt 

i zaoszczędzić 

kilkadziesiąt tysięcy 

złotych. 

Twoje 

cele 

Ronald 

Szczepankiewicz 
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1. WPROWADZENIE – CZERWIEC 2021 
 

Witam Cię serdecznie!  
Zbliżają się wakacje, a co za tym idzie zbliża się kolejny sezon najmu! W tym roku jak nigdy wyczekiwany przez 

inwestorów w nieruchomości. Zawsze bowiem oznaczał po prostu wzmożoną pracę, lecz w tym sezonie jest szansą na 

poprawienie stawek najmu, które ucierpiały w wyniku lockdownów. Wiele wskazuje na to, że nauka zdalna skończyła 

się na dobre, co znaczy, że studenci powinni w końcu pojawić się na uczelniach dużych miast. Inwestorzy i właściciele 

mieszkań na wynajem, trzymam za Was kciuki! A jeżeli szukacie sprawdzonych i godnych zaufania firm zarządzających 

mieszkaniami na wynajem, które odciążą Was od tego obowiązku - służę pomocą, chętnie podzielę się moimi 

rekomendacjami. :-) 

 

Kilka dni temu na kanale youtube Państwo Piesto opublikowaliśmy wspólne nagranie z udziałem Agnieszki oraz mnie. 

Rozmawialiśmy o sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w Polsce w 2021 roku, analizując jednocześnie rok 2020 pod 

kątem naszych doświadczeń jako RM Kredyty Hipoteczne. Jeżeli interesują Cię insiderskie obserwacje branżowe, 

przełożenie pandemii na zachowania klientów oraz instytucji bankowych lub szukasz porad dla osób, które chcą kupić 

swoje pierwsze mieszkanie i zastanawiają się jak to zrobić - zapraszam do zapoznania się z tym materiałem,  znajdziesz go 

POD TYM LINKIEM.  

Jeżeli inwestujesz w nieruchomości, zapewne nie raz miałeś styczność z pośrednikiem. Zapewne wielu ze sprzedających jak i kupujących mając różne 

doświadczenia we współpracy z agentami, zadaje sobie pytanie - jak dobrać odpowiednią osobę do współpracy? W tym celu Partnerem 

czerwcowego raportu została Marta Gadzińska z EKSPERCI.pro, zawodowa pośredniczka z Warszawy. W swoim artykule odkrywa tajniki zawodu i opisuje 

na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze agenta. Z kolejnego zaś artykułu autorstwa Ruperta Aleksiejuk, inwestora z Warszawy, z pierwszej ręki 

dowiesz się o przygotowaniach do sezonu najmu AD 2021. Rupert w swojej publikacji dzieli się również obserwacjami na temat zmian i trendów na rynku, 

których jako inwestor lub właściciel mieszkania na wynajem powinieneś być świadomy, co ułatwi Ci sprawne przejście przez sezon najmu.  

Z przyjemnością informuję Cię również, iż moja skromna osoba oraz RM Kredyty Hipoteczne zostaliśmy oficjalnym Ekspertem Klanu Finansowego Ninja 

– projektu Michała Szafrańskiego, do którego również możesz dołączyć! Czym jest Klan Finansowych Ninja i dlaczego powinieneś być jego członkiem? 

WEJDŻ TUTAJ (LINK) i dowiedz się więcej. Serdecznie polecam!    

Jak w każdym raporcie, tak i w wydaniu czerwcowym, prezentujemy nasze autorskie zestawienie ofert bankowych. Jeżeli planujesz zakupić 

nieruchomość dla siebie lub na wynajem – zapoznaj się z naszą analizą ofert lub po prostu odezwij się do nas! Pamiętaj, pomożemy Ci bezpłatnie! 

Zapraszam do lektury! 

https://www.youtube.com/watch?v=NQFseePVEAs&t=315s&ab_channel=SolidVibesSolidVibes
https://klanfinansowychninja.pl/
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2. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD  

 Ponad 7 miliardów kredytów mieszkaniowych w miesiąc. 7,2 miliardów złotych i to tylko w kwietniu - aż tyle banki udzieliły kredytów mieszkaniowych (dane 

BIK). To o prawie połowę więcej niż przed rokiem. Na ten potężny wzrost wpływ ma przede wszystkim to, że o kredyty wnioskuje więcej z nas. Jest niemal 

pewne, że rekordowe wyniki z marca i kwietnia, kiedy w ciągu zaledwie miesiąca sprzedaż hipotek przekroczyła kwotę 7 miliardów, zostaną jeszcze 

pokonane. Wszystko dlatego, że w bankach procesowanych jest obecnie potężna liczba wniosków, a jak szacuje BIK standardowo około 70% z nich jest 

akceptowanych. Jeśli dobra passa będzie trwała, to prognozy, które formułowane były jeszcze kilka miesięcy temu, a z których wynikało, że sprzedaż 

hipotek będzie w bieżącym roku o 10-20% wyższa niż w 2020 roku, będzie trzeba rewidować i to w górę. Z każdym kolejnym miesiącem utwierdzamy się 

w przekonaniu, że Polacy zaciągną w bieżącym roku hipoteki o najwyższej wartości w historii.1 

 Kredyty gotówkowe mocno w górę. Wiosna przyniosła ożywienie na rynku kredytowym, a klienci sięgnęli odważniej po kredyty gotówkowe. Z danych BIK 

wynika, że w kwietniu 2021 banki i SKOK-i udzieliły ich o 97,4% więcej niż rok temu. Również ich wartość była o 132,6% wyższa. Czy to już początek hossy 

w wysokokwotowych kredytach gotówkowych? Wzrostowe odczyty w kredytach gotówkowych robią wrażenie. Częściowo tak wysokie dynamiki są 

efektem niskiej bazy z kwietnia zeszłego roku. Ale nie tylko, bowiem jest jeszcze jeden powód – wzrost udziału kredytów udzielonych na wysokie kwoty 

oraz na dłuższy umowny okres finansowania.2  

 Szybko rośnie sprzedaż "dużych" kredytów mieszkaniowych. W okresie styczeń - kwiecień 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 83,4 tys. kredytów 

mieszkaniowych na kwotę 25,83 mld zł. Rok wcześniej w tym samym okresie było to 75,9 tys. kredytów na kwotę 22,13 mld zł - poinformowało Biuro 

Informacji Kredytowej. Wysokie dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczyły tylko 

kredytów z dwóch przedziałów tj.: od 350 do 500 tys. zł i powyżej 500 tys. zł. W pozostałych przedziałach zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym 

dynamiki nie przekroczyły (+5 proc.). 3  

 Jaki bank najlepiej liczy zdolność kredytową? Według naszych danych faworytami pod tym kątem są BNP Paribas oraz ING Bank Śląski. Więcej na ten 

temat przeczytasz w naszej sekcji Przegląd Ofert Bankowych na stronie 29 niniejszego raportu! 

 Budowa mieszkań. GUS podał najnowsze dane. Deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania odpowiednio 58,1% i 39,9% ogólnej liczby 

mieszkań. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. oddano do użytkowania 72,2 tys. mieszkań, tj. o 13,3% więcej niż przed rokiem. 

W pierwszych czterech miesiącach 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których 

budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Powierzchnia 

użytkowa mieszkań oddanych okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wyniosła 6,8 mln m2, czyli o 20,1% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia 

użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 94,7 m2. 4 

 Powstaną SAN-y - Społeczne Agencje Najmu. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

i innych ustaw zakłada m.in. wprowadzenie do porządku prawnego społecznych agencji najmu (SAN), czyli modelu pośrednictwa pomiędzy 

                                                 
1 https://www.finanse.egospodarka.pl/170258,Ponad-7-miliardow-kredytow-mieszkaniowych-w-miesiac,1,63,1.html 
2 https://www.finanse.egospodarka.pl/170251,BIK-kredyty-gotowkowe-mocno-w-gore,1,63,1.html 
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/BIK-Szybko-rosnie-sprzedaz-duzych-kredytow-mieszkaniowych-8115460.html 
4 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Budowa-mieszkan-GUS-podal-najnowsze-dane-8117448.html 
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właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. 
SAN-y, oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, będą mogły wynegocjować obniżenie stawki czynszu o ok. 20 proc. Jako zachętę dla 

właścicieli do wydzierżawienia lokali zaproponowano zwolnienia podatkowe. Z kolei najemcy mieszkań od SAN będą mogli ubiegać się o dopłaty do 

czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.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. 

 Ile wynosi średnia wartość nowego kredytu mieszkaniowego? Średnia wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w I kwartale 2021 roku wyniosła 

313 tys. zł. Na koniec roku 2020 było to 305 tys. zł – poinformował w środę Związek Banków Polskich. Obserwowanym wzrostom sprzyjały te same czynniki, 

które zdefiniowaliśmy po krótkim szoku „covidowym” w II kwartale 2020 roku – z jednej strony historycznie tani kredyt hipoteczny, a z drugiej strony brak 

alternatywy dla lokowania kapitału. Mieszkania kupują więc zarówno ci, których stać na kredyt, jak również ci, którzy dysponują znaczącymi 

oszczędnościami. Nowym, choć spodziewanym czynnikiem kształtującym sytuację w otoczeniu rynku mieszkaniowego jest gwałtownie rosnący poziom 

inflacji.2 

 Bądź na bieżąco - ciekawe informacje z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości prezentujemy również na naszym kanale youtube Ronald 

Szczepankiewicz – TU ZNAJDZIESZ LINK do kanału.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Boom-na-ogrodki-dzialkowe-nie-slabnie-Skrawek-ziemi-w-miescie-na-wage-zlota-8097945.html 
2 https://forsal.pl/nieruchomosci/aktualnosci/artykuly/8174036,ile-wynosi-srednia-wartosc-nowego-kredytu-mieszkaniowego-zbp-podal-dane-za-i-kw.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://drive.google.com/file/d/1L-mMe7VQsz9nvKKtXRMYSaszGolw12Yd/view
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
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3. MARTA GADZIŃSKA – JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIEGO POŚREDNIKA 

NIERUCHOMOŚCI? 
  

 

Teoretycznie każdy agent powinien być w stanie pomóc nam z naszym projektem nieruchomościowym. Czym jednak powinniśmy 

kierować się przy jego wyborze? Ceną, wielkością agencji, rekomendacjami znajomych lub rodziny? A może najlepiej będzie 

poszukać kogoś, kto specjalizuje się w danym segmencie rynku? Jeżeli zastanawiasz się nad współpracą z pośrednikiem, ten artykuł 

jest właśnie dla Ciebie! 

 
 

 

Nieruchomości to nie tylko mieszkania, ale również działki, domy 

i lokale komercyjne. Można je sprzedawać i kupować, ale też 

wynajmować, użyczać czy dzierżawić. Teoretycznie najmniej 

skomplikowane transakcje to sprzedaże lub wynajmy mieszkań. 

Kluczem do sukcesu jest tu znajomość specyfiki lokalnego rynku, 

dlatego warto korzystać z usług specjalistów, którzy znają daną 

okolicę. 

Profesjonalny pośrednik może znacząco podnieść cenę 

transakcyjną sprzedawanej przez siebie nieruchomości. Dysponuje 

on bowiem narzędziami, do których samodzielnie działający 

właściciel będzie miał utrudniony dostęp. Zaczynając od określenia 

ceny ofertowej, jaką podać w ogłoszeniu i jakiej ceny transakcyjnej 

się spodziewać - agencje mają dostęp do danych archiwalnych 

i  często głównie dzięki osobistemu doświadczeniu mogą doradzić 

optymalne wartości i kwoty. Odpowiednie przygotowanie wnętrz 

poprzez home staging, zorganizowanie profesjonalnej sesji 

fotograficznej, opracowanie przejrzystych rzutów oraz planów, 

a czasami również wizualizacji wymaga zespołu sprawdzonych 

współpracowników. Do tego zaplanowanie oraz przeprowadzenie 

kampanii promocyjnej, być może zorganizowanie Dnia Otwartego 

i można przystępować do prezentacji potencjalnym 

zainteresowanym. Oczywiście, o ile wszystkie poprzednie kroki zostały 

odpowiednio wykonane, ponieważ np. przy zawyżonej cenie 

chętnych może zabraknąć. Kiedy wreszcie znajdzie się ten idealny 

nabywca, trzeba jeszcze zachować zimną krew w negocjacjach, 

czyli z jednej strony nie obniżać ceny za bardzo, ale z drugiej 

odpowiednio wyczuć klienta, aby nie stracić potencjalnego 

kontrahenta. 

Najlepszym źródłem sprawdzonych fachowców są zwykle 

rekomendacje znajomych. Jeżeli jednak nikt z nich nie może pomóc, 

polecam wejść na portale ogłoszeniowe i wyszukać oferty 

podobnych mieszkań w swojej okolicy, celem wybrania agencji, 

której oferty najbardziej nam się podobają. Dobre ogłoszenia 

oznaczają profesjonalną agencję, dlatego warto zwracać na nie 

uwagę. 
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Pytania, które warto zadać pośrednikowi zanim podpiszemy umowę 

to nie tylko kwestia wysokości prowizji, ale przede wszystkim zakresu 

usług: 

1. Czy w cenie jest home staging i profesjonalna sesja fotograficzna, 

czy agencja wykona rzut, zorganizuje dzień otwarty, czy pozyska 

wszystkie niezbędne notariuszowi dokumenty i przygotuje 

protokoły zdawczo-odbiorcze oraz będzie obecna przy wydaniu 

lokalu nowemu właścicielowi? 

2. Czy biuro współpracuje z innymi agencjami poprzez system 

wymiany ofert MLS? Dzięki temu nie trzeba podpisywać umów 

z kilkoma firmami, a jeśli lokal stoi pusty przyjeżdżać na każdą 

prezentację z kluczami. Sprzedający gwarantuje sobie w ten 

sposób dotarcie z informacją o ofercie zarówno do osób 

poszukujących nie tylko samodzielnie na portalach, ale również do 

tych, które robią to poprzez agencje. Naturalnie o ile nasz 

pośrednik współpracuje z konkurencyjnymi firmami i pobiera 

wynagrodzenie tylko od nas. Takich profesjonalistów warto szukać 

w stowarzyszeniach branżowych np. Warszawskie Stowarzyszenie 

Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. mls.org.pl to 

narzędzie, z którego na 01.06.021 korzystało 380 biur 

nieruchomości i blisko 3 000 agentów. 

3. Czy wybrana agencja pobiera prowizję od obu stron transakcji, 

czy płaci tylko zamawiający usługę? Kilka razy zdarzyło mi się, że 

kupujący oferował mi pieniądze za „załatwienie mu” niższej ceny 

u mojego Klienta. Ponieważ mam zasadę, że reprezentuję tylko 

jedną stronę transakcji mogłam odmówić. Sprzedającym sugeruję 

więc wzięcie pod uwagę, czy nie opłaca się zapłacić trochę 

więcej, ale mieć pewność, że przy postąpieniach w negocjacjach 

pośrednik będzie zobowiązany tylko umową z nami, czy też 

interesami również przeciwnej strony. Zagwarantuj sobie, aby dbał 

jedynie o Ciebie, gdyż nawet przy niedrogich nieruchomościach 

niewielkie ustępstwa to zazwyczaj 5 lub 10 tysięcy złotych. 

SPRZEDAŻ MIESZKANIA 

Przy sprzedaży mieszkania najważniejsze elementy gwarantujące 

sukces, czyli szybką transakcję za możliwie najwyższą kwotę to 

dobranie optymalnej ceny, odpowiednie przygotowanie wnętrza, 

świetne zdjęcia, rzut i mocna promocja oferty. Jeśli nie mamy 

pośrednika z polecenia poszukajmy w Internecie aktualnych lub 

archiwalnych ofert, które zwracają naszą uwagę. Skoro podobają się 

nam to zapewne oferta naszego mieszkania spodoba się też 

potencjalnym kupcom. 

SPRZEDAŻ DOMU 

Sprzedaż domu to przysłowiowa wyższa szkoła jazdy. Sprzedajemy 

marzenia o nowym, lepszym życiu, o czasie wolnym spędzonym we 

własnym ogrodzie. Wielokrotnie słyszałam od osób kupujących 

działki, że szukali wcześniej domu, obejrzeli ich mnóstwo, ale nic nie 

nadawało się do kupienia. Rozumiem argumenty sprzedających, że 

woleliby nic nie remontować, („nowi właściciele i tak zrobią wszystko 

po swojemu”) lecz przekonuję ich przynajmniej do gruntownego 

odgracenia, wysprzątania i naprawienia wszystkich usterek. 

Domy to też dużo więcej dokumentów do zgromadzenia, stąd jeszcze 

przed rozpoczęciem sprzedaży należy upewnić się, że pod kątem 

formalnym wszystko się zgadza.  Wyobraźmy sobie bowiem, że po 

wielu miesiącach poszukiwań Kupca, chcemy w końcu umówić się 

do notariusza, ale przez problemy z dokumentami musimy poczekać 

wiele tygodni na np. uregulowanie stanu prawnego. Niewielu 

zainteresowanych Klientów będzie skłonnych czekać tak długo, a 

należy pamiętać, że  w ekstremalnych sytuacjach, gdy potrzebny 
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będzie np. udział sądu do załatwienia kwestii dostępu do drogi 

publicznej może to potrwać nawet latami. 

WYNAJEM MIESZKANIA LUB DOMU 

Część agencji nie zajmuje się w ogóle wynajmami. I tu znów warto 

poszukać kogoś, kto jest na bieżąco z aktualną sytuacją na rynku. 

Czasami oferta wystawiona o 100 zł za drogo może spowodować, że 

na najemcę będziemy czekać miesiąc lub dwa. A są to już straty 

idące w tysiące złotych. 

Jeśli najemcą będzie para lub rodzina z dziećmi zawsze namawiam 

właściciela do zawarcia umowy najmu okazjonalnego. Pośrednik 

pomoże w znalezieniu szybkiego terminu u notariusza i załatwieniu 

adresu nieruchomości „awaryjnej”. Doświadczony agent doradzi 

również jak przygotować mieszkanie, aby szybko się wynajęło. 

W obecnej sytuacji wybór lokali do najmu jest tak duży, że jego 

wygląd i detale mają naprawdę kluczowe znaczenie. 

Ponieważ polskie przepisy, a w szczególności „Ustawa o ochronie 

praw lokatorów” nierówno traktują strony najmu, bardzo ważna jest 

treść umowy. Pośrednik, który ma praktyczne doświadczenie nie tylko 

w wydawaniu nieruchomości nowym najemcom, ale też w ich 

odbieraniu przy zakończeniu najmu doradzi nam odpowiednie 

zapisy, które skrócą czas pustostanów i zminimalizują koszty przy 

zmianie lokatorów. Przy wynajmie domu warto zwrócić uwagę na 

kwestie kto opłaca media, czy przepisujemy liczniki na najemcę oraz 

uszczegółowić oczekiwania właściciela co do pielęgnacji ogrodu. 

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 

Szukanie wymarzonej nieruchomości to zupełnie inny proces niż 

sprzedaż. Niektórzy pośrednicy w ogóle się tym nie zajmują. 

Najbardziej złudne będzie zadzwonienie do kilku agencji 

i telefoniczne lub mailowe zgłoszenie, czego się szuka. Przez 

grzeczność rozmówcy pewnie usłyszymy: „Tak oczywiście, jak coś 

będziemy mieli, damy znać.” Prawda jest jednak taka, że dopóki nie 

spotkamy się osobiście, nie porozmawiamy o potrzebach oraz nie 

podpiszemy umowy zlecającej pracę, agent nie poświęci swojego 

czasu na porządne przeszukanie rynku. To bardzo wymagająca 

i żmudna praca. Z mojego doświadczenia wynika, że dopiero przy 

wspólnym obejrzeniu dwóch lub trzech nieruchomości, krystalizuje się 

jasny obraz, czego tak naprawdę będziemy docelowo szukać. 

Bardzo frustrujące będzie też samodzielne szukanie ofert w Internecie 

i umawianie się na spotkania z różnymi agentami z różnych biur, 

szczególnie jeśli warunkiem obejrzenia mieszkania, czy podania 

adresu domu jest podpisanie umowy pośrednictwa i w przypadku 

jego zakupu zapłacenie prowizji. Wiele osób ma mylne wrażenie, że 

„ten pośrednik prawie nie wykonywał dla nas żadnej pracy, a bierze 

taką wysoką prowizję!” Weźmy jednak pod uwagę, że ów pośrednik 

wykonał tę pracę dla kilkunastu osób, które były tu przed nami, albo 

będą po nas, a zapłaci mu tylko jedna osoba, ta która się zdecyduje. 

Każdy przed finalnym zakupem, oglądał za darmo wiele innych 

nieruchomości. Z tego też powodu, tym bardziej zachęcam do 

wybrania jednego, zaufanego pośrednika, który będzie 

wyszukiwał dla nas nieruchomość na wyłączność. Ma on wtedy 

możliwość przedstawienia nam ofert nie tylko ze swojej bazy, czy 

ogłaszanych bezpośrednio, ale we współpracy z innymi biurami 

będzie przeszukiwał dla nas wszystko co jest na rynku dostępne. Dzięki 

wiedzy o wszystkich ofertach, które rozważamy, będzie też w stanie 

najlepiej doradzić przy finalnym wyborze najlepszej oferty.  

Jest to szczególnie ważne, gdy poszukujemy do zakupu działki przede 

wszystkim budowlanej. Aspekty prawne, planistyczne, geologiczne 
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i geodezyjne oraz kwestia dostępu do mediów to bardzo dużo bardzo 

ważnych uwarunkowań, które mogą zmieniać koszty budowy 

wymarzonego domu o dziesiątki tysięcy złotych. Zróżnicowanie 

w cechach nieruchomości gruntowych w zależności od lokalizacji jest 

bardzo duże i o ile oglądając mieszkanie widzimy, czy nam się 

podoba, o tyle w tym wypadku warto popatrzeć szerzej. 

Niedoświadczona osoba szukająca działki, nie powinna kierować się 

wysokością trawy, czy ilością chwastów, a niestety często tak jest. Od 

tego również jest pośrednik – aby nie pozwolić Klientom na 

podejmowanie decyzji wyłącznie przez pryzmat estetyki.  

TRANSAKCJE NA RYNKU KOMERCYJNYM 

Lokale usługowe rządzą się swoimi prawami. O ile przeciętny agent 

powinien bez problemu poradzić sobie z wynajęciem biura, czy lokalu 

handlowego z przeznaczeniem na sklep, o  tyle nieruchomości takie 

jak magazyny, hale produkcyjne, czy biurowce warto powierzyć 

firmom wyspecjalizowanym w obsłudze tego segmentu rynku. Jak je 

znaleźć? Poszukać podobnych ogłoszeń w Internecie, najlepiej 

wcielić się w rolę potencjalnego Klienta. Jeśli zostaniemy obsłużeni 

tak, jak chcemy by byli obsługiwani nasi potencjalni kontrahenci, to 

znaczy, że znaleźliśmy pośrednika idealnego! 

 

GDZIE SZUKAĆ? 

 

Regionalne stowarzyszenia pośredników w obrocie 

nieruchomościami zrzeszają zwykle osoby, które dysponują nie tylko 

potrzebnym doświadczeniem, ale przede wszystkim cały czas się 

szkolą i dokształcają. Mamy duże prawdopodobieństwo znalezienia 

tam pośrednika, który dysponuje zarówno większą, ale i bardziej 

aktualną wiedzą.   

Polska Federacja Rynku Nieruchomości prowadzi też rejestr 

pośredników, którzy uzyskali licencję, a to oznacza, że zostali 

gruntownie przeszkoleni. 

Najlepsi eksperci do codziennej współpracy z innymi pośrednikami 

korzystają z systemu wymiany ofert mls.org.pl. Na tej stronie można 

znaleźć listę agencji i pośredników, którym zdecydowanie warto 

powierzyć losy swojego nieruchomościowego projektu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jeśli masz pytania napisz do Marty, chętnie Ci pomoże! 

  

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! 
 

MARTA GADZIŃSKA – marta@EKSPERCI.pro 

NAPISZ MAILA!  

 

mailto:marta@eksperci.pro
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4. RUPERT ALEKSIEJUK – PRZYGOTOWANIA DO SEZONU NAJMU AD 2021. 

OBSERWACJE I TRENDY. PORADNIK POCZĄTKUJĄCEGO INWESTORA. 
  

 
 Kolejny sezon najmu rozumiany jako lipiec – sierpień - wrzesień coraz bliżej. Dla każdego inwestora w nieruchomości na wynajem to najważniejsza 

część roku, ponieważ ustanawia ton na kolejne 12 miesięcy oraz pozwala planować stabilne zwroty z najmu. Istnieje również teoria według której 

sezon najmu trwa cały rok, niemniej najbliższe miesiące zawsze są kluczowe, zwłaszcza, że ostatnie półtora roku dość znacząco wpłynęło na 

strukturę rynku, kształtując go w nowych niż dotychczas kierunkach. Jakie są to zmiany, jak przygotować się do najbliższej kampanii wrześniowej 

oraz czy wynajem mieszkań (również tych w kredycie hipotecznym) dalej się opłaca – tego dowiesz się z mojego artykułu, zapraszam Cię do 

krótkiej relacji z pierwszej ręki, przygotowanej przez praktyka działającego na warszawskim rynku nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzje gospodarcze związane z koronawirusem, a szczególnie tzw. 

lockdowny doprowadziły do znacznych przetasowań również na rynku 

najmu. O ile półtora roku temu mieliśmy do czynienia z rynkiem 

właściciela, o tyle od marca 2020 role się odwróciły i to najemcy 

rozdają karty. Z racji na zmniejszony popyt na pokoje oraz mieszkania 

na wynajem będący wynikiem nauczania zdalnego i braku studentów 

w miastach akademickich, a także ograniczeń w zatrudnieniu w wielu 

podstawowych branżach, ilość osób zainteresowanych wynajmem 

znacznie spadła. Efektem tego jest utrzymująca się do teraz nadpodaż 

lokali na wynajem, które zalegają na rynku najmu, czekając między 

innymi na powrót studentów do miast wraz z rozpoczęciem studiów 

w trybie stacjonarnym. Zmniejszająca się ilość zakażeń oraz plany 

związane z tzw. Polskim Nowym Ładem zdają się zwiastować, jak 

oceniają eksperci, unormowanie sytuacji gospodarczej, jednakże 

wiele się jeszcze może wydarzyć i ciężko o pewność co do najbliższej 

przyszłości. W tym celu warto być po prostu świadomym szans oraz 
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zagrożeń, tak aby odpowiednio przygotować się na nadchodzący 

sezon i przejść przez niego maksymalnie dobrze i bezpiecznie.  

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY 

Inaczej do kwestii samego sezonu podchodzi osoba mająca jedno, czy 

dwa mieszkania na wynajem, inaczej zaś organizacja zarządzająca 

kilkuset pokojami. Założenie jest jednak podobne – chodzi o to, aby 

wynająć wszystkie swoje mieszkania lub pokoje po sensownych 

stawkach i bez niepotrzebnych problemów. Warto być jednak 

świadomym zmian, które zaszły na rynku, bowiem to pozwoli nam 

odpowiednio przygotować się na nadchodzące miesiące. Przede 

wszystkim należy uświadomić sobie, że obecnie konkurencja rynkowa 

jest o wiele większa niż w 2019 roku i właściciele prześcigają się 

w pomysłach jak zachęcić właśnie do ich mieszkania - są przez to 

skorzy do ustępstw. Jak zaznaczałem uprzednio, wolnych lokali jest na 

tyle dużo, że najemcy mogą dyktować zarówno ceny, jak i warunki. 

Z moich obserwacji wynika, że potencjalni klienci zwracają szczególną 

uwagę na standard rozumiany jako ilość pokoi w mieszkaniu. 

Koronawirus zweryfikował mieszkania wielopokojowe i trzeba to 

wyraźnie powiedzieć. Podczas gdy np. w 2018 roku mieszkania 

sześciopokojowe w Warszawie nawet na odległych od centrum 

osiedlach wynajmowały się bez większych problemów, o tyle teraz nie 

jest to takie proste i wymaga wysokich umiejętności sprzedażowych. 

Ma to duże znacznie zwłaszcza, że późniejsza obsługa takich 

nieruchomości rodzi o wiele więcej kłopotów niż wcześniej, co 

wymusza opracowanie właściwych sposobów działania, czyli 

procedur i procesów. Zauważalne jest, że mając na względzie przeżyte 

oraz potencjalne kwarantanny i lockdowny, najemcy wolą mieszkania 

mniejsze - zwłaszcza dwupokojowe, szczególnie, że ceny najmu 

spadły, więc kwoty za takie lokale również są mniejsze. Jako przykład 

posłużyć może odremontowane - właśnie dwupokojowe - mieszkanie 

przy ulicy Krochmalnej (Śródmieście) w Warszawie, które na początku 

czerwca 2021 roku wynajęliśmy zaledwie w ciągu dwóch dni. Nie była 

to oczywiście stawka „przedcovidowa”, ale satysfakcjonująca 

właścicielkę. Niższe stawki są na obecną chwilę naturalną reakcją 

obronną rynku najmu, czy tego chcemy, czy nie, dlatego walka za 

wszelką cenę o 50 zł na umowie zwyczajnie nie jest racjonalna. Inną 

ważną zmianą jest popularność tzw. mikrokawalerek, czyli około 

20metrowych mieszkań z osobnym aneksem kuchennym oraz łazienką. 

Najemcy, obecnie bardziej niż wcześniej, cenią sobie prywatność oraz 

zwracają uwagę na wykończenie, materiały, meble, sprzęty oraz 

ogólną funkcjonalność swojego nowego domu. Coraz częściej są też 

gotowi zapłacić za to więcej. Czy trendy te zwiastują kres mieszkań 

wielopokojowych? Zdecydowanie nie, natomiast prowadzą do 

tworzenia się grupy najemców-klientów, którzy mają po prostu wyższe 

oczekiwania i są bardziej wymagający. Jest to naturalna kolej rzeczy 

na profesjonalizującym się rynku najmu.  

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU NAJMU 

Zmiany, które opisałem w poprzednim wątku wiążą się naturalnie 

z pewnymi krokami, które warto podjąć przed sezonem, aby zwiększyć 

swoje szanse na wynajem po satysfakcjonującej cenie. Przede 

wszystkim pamiętaj o aktualizacji swojej umowy najmu. Jeżeli 

dysponujesz wariantem „przedpandemicznym”, warto zmienić w nim 

kluczowe zapisy, aby kontrakt był bardziej przyjazny i zachęcający. 

O jakich konkretnie zmianach mowa? Pisałem o tym obszernie 

w jednym z moich ostatnich artykułów. Czerwiec to również dobry czas 

na naprawy w mieszkaniu oraz jego odświeżenie, celem 

przygotowania do optymalnego zaprezentowania swojej wartości 

w sezonie. Zadbaj, aby mieszkanie było zachęcające dla nowych 

najemców i nie odkładaj na ostatnią chwilę np. malowania. 

Mieszkanie podobnie jak ludzie ma tylko jedną szansę na pierwsze 

dobre wrażenie! Pamiętaj też o wcześniejszym przedłużaniu umów 
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najmu i ewentualnym rozpoczęciu szukania najemców odpowiednio 

wcześniej. Mieszkanie powinno zarabiać cały czas, nie pozwól mu na 

niepotrzebny odpoczynek, ponieważ odczujesz to w swoim portfelu. 

Analizując rynek najmu, jestem przekonany, że w najbliższych 

miesiącach decydującą rolę odegrają Twoje umiejętności 

sprzedażowe oraz zaangażowanie, być może warto przeczytać książkę 

o zarządzaniu najmem lub rozpisać sobie plan i założenia w ramach 

danych mieszkań na wynajem. Czerwiec to również ostatni dzwonek, 

aby – jeżeli nie chcesz zarządzać swoimi nieruchomościami 

samodzielnie – znaleźć godną zaufania firmę zarządzającą, która 

przygotuje Twoje mieszkanie do sezonu i kompleksowo odciąży Cię 

w bieżącej opiece nad nim.  

CZY WYNAJEM WCIĄŻ SIĘ OPŁACA? 

Spadek cen najmu wraz z zakończeniem ostatniego lockdownu 

wprawdzie wyhamował, lecz stawki wciąż nie wróciły do swoich 

poziomów sprzed marca 2020 roku i zauważalne są spadki od kilku do 

nawet dwudziestu kilku procent. Nie oznacza to jednak, że wynajem 

jest nieopłacalny, choć można odnieść takie wrażenie. Wprawdzie 

duża część najemców nie wróciła jeszcze do największych polskich 

miast, ale inwestorzy i właściciele, którzy mimo wszystko zadbali 

o wynajęcie swoich  mieszkań czy pokoi, wciąż zarabiają, lecz po 

prostu mniej. Warto to podkreślić, ponieważ biorąc pod uwagę 

obecny poziom faktycznej inflacji, zachęca on do inwestowania 

w nieruchomości w tym na kredyt mieszkaniowy. Mówiąc wprost, rata 

kredytu hipotecznego wciąż jest niższa niż przychód z nieruchomości 

po odjęciu czynszu i podstawowych kosztów nawet przy 

uszczuplonych stawkach najmu. Potęguje to popularność 

inwestycyjnego zakupu mieszkań. Jak twierdzą doświadczeni   

inwestorzy można zakładać, że jeżeli nie dojdzie do kolejnych 

zamknięć gospodarki, rynek wróci do stawek sprzed pandemii w ciągu 

najbliższych dwóch lat. Biorąc pod uwagę, że inwestowanie 

w nieruchomości na wynajem to działanie długoterminowe, warto 

długofalowo patrzeć na proces inwestycyjny oraz brać pod uwagę 

wzrost wartości nieruchomości w czasie.   

Życzę Ci powodzenia w nadchodzącym sezonie najmu, a jeżeli 

potrzebujesz wsparcia przy opiece nad swoimi mieszkaniami w stolicy 

lub porady na temat zarządzania nieruchomościami – chętnie służę 

pomocą!  

  

RUPERT.ALEKSIEJUK@rmkredyty.pl  

PS Jeżeli masz pytania do Ruperta lub chciałbyś 

zainwestować w nieruchomości,  

 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! 

 

 



 

14 | S t r o n a    

 

5. PRZEGLĄD OFERT BANKOWYCH 

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

 mBank – obniżka marż (promocja „Twój dom”, obowiązuje do 29.06.2021) 

 PeKaO – podwyżka marż (oferta specjalna „4B/OS/2021”, obowiązuje do 31.08.2021) 
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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 - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 
Wymagane, jeżeli klient w okresie spłaty przekroczy 70 rok życia - 
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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%): 

2,65% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,85% dla klientów banku z segmentu Active 

3,25% 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 

2,35% 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 

min. 6 miesięcy z systematycznymi wpływami wynagr. 
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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 

 

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.  
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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 2,09%, oraz LTV powyżej 80% i marży 2,70%) 

Prowizja płatna gotówką (można kredytować, jeśli 

pozwala na to LTV). 

Kosztu ubezpieczenia CPI wynosi ~2,00% kwoty 

kredytu. 

CROSS-SELL 
ROR wraz z kartą debetową i wpływem wynagrodzenia + karta 

kredytowa i ubezpieczenie nieruchomości w banku 

Produkty dodatkowe wymagane przez cały okres 

kredytowania 

MARŻA 

Promocyjna – „Mieszkam spokojnie”, LTV powyżej 80,00%: 

- 2,75% dla kredytów bez CPI 

- 2,60% dla kredytów z CPI 
 

Promocyjna – „Mieszkam spokojnie”, LTV poniżej 80,00%  

- 2,14% dla kredytów bez CPI 

- 1,99% dla kredytów z CPI 

W przypadku kredytów bez prowizji, z 

ubezpieczeniem CPI, marża wynosi: 

- 2,09% dla kredytów do 80,00% LTV 

- 2,70% 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. 

- 

 

MILLENNIUM BANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90% (ale z ograniczeniami)  
 

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

nieruchomości 

długi okres kredytowania   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

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

ograniczenia w akceptacji wybranych źródeł dochodów oraz 

okresie ich uzyskiwania  

atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie   wysokie marże kredytowe 

 

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) 
- 
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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. 

MARŻA 

Dla kredytów z LTV powyżej 80%: 

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

- 3,30% –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% - 

 

ALIOR BANK 
 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90%   wysokie koszty wejścia (nawet 6%) 

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

możliwość uzyskania decyzji bez umowy przedwstępnej    
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 
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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. 

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. 
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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   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 
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UNWW Nie występuje - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

Koszt - 0,035% od aktualnego salda kredytu (lub 0,055% gdy saldo 

zadłużenia w banku przekroczy 700k zł) 
Dobrowolne, istnieje możliwość dokupienia.  

OKRES 

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

PROWIZJA 

Oferta 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: 

2,29% - w wariancie „Łatwy start” 

2,09% - 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 

2,35% – 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 

Marża standardowa 3,15% 

 

Uwaga: Istnieje możliwość dodatkowego obniżenia 

marzy (o 0,10 p.p.) w zamian za szybkie podpisanie 

umowy kredytowej (do 15 dni kalendarzowych od 

dnia uzyskania decyzji) 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

0,00% – w przypadku zakupu ubezpieczenia na życie i prowizji za 

udzielenie kredytu 2,00%, 

1,00% - w pozostałych przypadkach. Pobierana przez pierwsze 3 

lata od każdej nadpłaty. Po tym okresie brak opłat.  

- 

 

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

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

PeKaO SA  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– 

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) 

Alior – około 12–15 dni roboczych, 

PKO BP – około14–16 dni roboczych, 

 

mBank – około14–16 dni roboczych, 

BNP Paribas – około 21 dni roboczych 
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BANKI DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W „WALUCIE OBCEJ” 

 

  ALIOR BANK PEKAO SA 

WALUTY KREDYTU EUR, USD USD, NOK, SEK 

LTV Max. LTV: 74% (dla EUR) i 65% (dla USD) 
Max. okres kredytowania: 20 lat (przy 60% LTV) lub 15 lat 

(przy 70% LTV) MAX OKRES 

KREDYTOWANIA 
30 lat 

MARŻA 

WARUNKI CENOWE 

4,1% marża z ubezpieczeniem NWW i 1,00% prowizji, dla 

kredytów z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci 

cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie (TU EUROPA ze 

składką jednorazową płatną z góry za 5 lat), kwota max 

1 000 000 PLN. 

 

5,1% marża z ubezpieczeniem NWW i 2,00% prowizji, dla 

kredytów bez ubezpieczenia na życie, kwota max 

1 000 000 PLN. 

 

4,20% - dla klientów posiadających/zawierających 

umowę o rachunek typu ROR i kartę debetową 

 

5,90% - dal klientów bez konta i karty 

JAKIE ŹRÓDŁA 

DOCHODÓW SĄ  

 

AKCEPTOWANE 

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas 

nieokreślony 

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas 

nieokreślony 

 

UWAGA:  

Bank akceptuje dochody z zagranicy uzyskiwane z tytułu 

umowy o pracę, jeśli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 
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- minimum 6 regularnych comiesięcznych wpływów od 

pracodawcy z tytułu wynagrodzenia na rachunek 

prowadzony w Polsce, w tym 

- od co najmniej 3 miesięcy wynagrodzenie wpływa na 

rachunek prowadzony w Pekao. 

 

Dopuszcza się przesunięcia wpływów między miesiącami 

tzn., gdy na początku i na koniec miesiąca wpłyną 

wynagrodzenia odpowiednio za poprzedni i bieżący 

miesiąc. 

DOKUMENTY DO 

TŁUMACZENIA 

- raport odpowiednika BIK-u 

- wyciąg z konta z 3 miesięcy (ostatni miesiąc 

szczegółowo plus trzy wpływy wynagrodzenia) 

- w przypadku zatrudnienia w UK wymagany dokument 

potwierdzający settlement status 

UWAGA: Dokumenty w języku angielskim nie wymagają 

tłumaczenia 

- raport odpowiednika BIK-u 

- odpowiednik umowy o pracę 

- wyciąg z konta z 12m 

- 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%: 

 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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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 07.06.2021, LTV powyżej 80% oferta „Mieszkam 

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

 

- 4,00%, marża po okresie stałego oprocentowania: 2,60% 

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 07.06.2021, kredyt na 300k, LTV 90% deklarowane 

wpływy 3k zł, lokalizacja Warszawa) 

 

- 4,20% dla oferty „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny”, prowizja 0,00%, 

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

oprocentowania: 2,68%) 

- 4,48% 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 07.06.2021 stopa wynosi: 1,51% 
 

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 możliwość ́ zawarcia aneksu zmieniającego sposób lub 

wartość ́ oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu. 
- 
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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 07.06.2021, LTV 90%, oferta wariant 2: z kontem 

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

 

- 4,96%, 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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BNP Paribas 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

OBOWIĄZYWANIA 
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 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 07.06.2021, LTV 80%, oferta „Lato 2021”: Konto 

z kartą debetową i zasileniem w wysokości 2500 zł miesięcznie, 

ubezpieczenie nieruchomości z oferty banku, prowizja 0%, 

podpisanie umowy kredytowej w ciągu 15 dni kalendarzowych 

od dnia uzyskania decyzji): 

 

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

marża po okresie stałego oprocentowania: 2,05% 

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

stałego oprocentowania: 2,25% 

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 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 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 07.06.2021, kredyt na 300k, LTV 80% deklarowane 

wpływy 3k zł, lokalizacja Warszawa) 

 

- 3,52% dla oferty „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny”, prowizja 0,00%, 

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

oprocentowania: 2,01%) 

- 3,83% 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 07.06.2021 stopa wynosi: 1,51% 
 

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 możliwość ́ zawarcia aneksu zmieniającego sposób lub 

wartość ́ oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu. 
- 
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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 07.06.2021, oferta „Mieszkam spokojnie” z 

ubezpieczeniem CPI i prowizją 1,25%): 

 

- 3,80%, marża po okresie stałego oprocentowania: 1,99% 

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. 
- 
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 ING 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po tym czasie bank może zaproponować nową 

stałą stopę procentową, na kolejne 5 lat lub 

przechodzimy na oprocentowanie zmienne. 

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową. 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu:  

(aktualne na dzień 07.06.2021, kredyt na 300k, LTV 80%, oferta: 

„Wiosna na swoim”) 

 

- 3,97% dla wariantu „Lekka rata”, prowizja 1,50%, marża po 

okresie stałego oprocentowania: 2,09%) 

- 4,17% 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 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 07.06.2021, LTV 80%, oferta wariant 2: z kontem 

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

 

- 4,06%, 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. 
- 
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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 07.06.2021): 

 4,28% dla kredytów bez produktów dodatkowych 

 4,18% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami 

 4,08% 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
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
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  Marcin Kowalski 

Arkadiusz Fukowski    Monika Owsiany  

Agata Skubis    Monika Korczak  

Dorota Popiłowska    Artur Bajon 

Karol Owsiany    Urszula Sztromajer  

Weronika Szwankowska  Paweł Karkula  

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

