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Jak kupić 

mieszkanie na kredyt 

i zaoszczędzić 

kilkadziesiąt tysięcy 

złotych. 

Twoje 

cele 

Ronald 

Szczepankiewicz 
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1. WPROWADZENIE – SIERPIEŃ 2021 
 

Witam Cię serdecznie!  

Sezon najmu w pełni! Ponieważ niniejszy raport kierowany jest głównie do inwestorów w nieruchomości (choć 

oczywiście nie tylko), życzę wszystkim połamania długopisów przy wypisywaniu umów najmu! Wierzę, że na rynku 

nieruchomości jest jeszcze dużo miejsca, a każdy inwestor, mimo zmian na rynku spowodowanych pandemią znajdzie 

swojego klienta. W tym celu w sierpniowej edycji naszej comiesięcznej publikacji Rupert Aleksiejuk, inwestor z Warszawy 

przedstawia Ci praktyczne wskazówki, jak weryfikować najemcę w czasie sezonu i nie tylko. Klient, który wynajmie od 

Ciebie pokój czy mieszkanie i nie będzie sprawiał Ci kłopotów to podstawa dobrego najmu! Więcej na stronie 13. 

Sezon najmu często oznacza również przygotowanie nieruchomości do wynajmu, co nierzadko łączy się z większymi 

lub mniejszymi remontami. W tym celu do napisania artykułu zaprosiliśmy Kacpra Kaczmarka - inżyniera, architekta 

i praktyka, działającego na rynku wynajmu nieruchomości na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu. Kacper w swojej publikacji 

uwagę poświęca  tematyce budowlanej, której znajomość jest mniej lub bardziej potrzebna przy każdej inwestycji 

w mieszkanie na wynajem. Jeżeli interesują Cię normy, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub 

kiedykolwiek dzieliłeś mieszkanie na pokoje, ten artykuł jest zdecydowanie dla Ciebie.  

W tym miejscu pragnę podzielić się z Tobą dobrą nowiną! 10-12 września 2021 roku w Warszawie odbędzie się specjalny Zjazd Absolwentów szkoleń 

Piotra Hryniewicza, będący jednocześnie jubileuszem 10-lecia Edukacji Inwestowania w Nieruchomości. Wydarzenie będzie doskonałą okazją, aby w 

doborowym towarzystwie najlepszych inwestorów w nieruchomości z całej Polski porozmawiać na tematy nieruchomościowe i oczywiście podczas 

trzech szkoleniowych dni wysłuchać cennych wykładów i szkoleń, z których dowiesz się o perspektywach rynku nieruchomości a także rozwiązaniach, 

które pozwolą nam zachować bezpieczeństwo finansowe i wysoką rentowność inwestycji. Będę na tym wydarzeniu, dlatego tym bardziej zapraszam 

Cię serdecznie do wzięcia w nim udziału - będzie okazja poznać się osobiście i porozmawiać w kuluarach nie tylko o kredytach!    

Zachęcam Cię do zajrzenia na mój kanał youtube! W ostatnim czasie dużo się na nim dzieje! Czy wiesz, że już po 3 miesiącach pracy w oparciu 

o umowę o pracę na czas nieokreślony możesz wnioskować o kredyt hipoteczny? Mówię o tym w jednym z ostatnich materiałów, dlatego, jeżeli chcesz 

wiedzieć, ile potrzebujesz zarabiać, aby po 3 miesiącach mieć zdolność kredytową na 500 000 zł, koniecznie obejrzyj ten materiał POD TYM LINKIEM! 

 

Zapraszam do lektury! 

https://edukacjainwestowania.pl/konferencja
https://edukacjainwestowania.pl/konferencja
https://www.youtube.com/c/RonaldSzczepankiewicz/videos
https://www.youtube.com/watch?v=t_85IoMufPM
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2. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD  

 Polski ład oznacza mniej opłacalny wynajem? Projekt jest niepokojący! Koniec rozliczania się na zasadach ogólnych! Koniec oszczędności na podatku 

dochodowym, gdy mamy np. za sobą remont! Zostanie tylko ryczałt 8,5 proc. do 100 000 zł przychodu i 12,5 proc. ponad 100 000 zł. To zdecydowanie 

niekorzystne zmiany, jednak ich ostateczna forma jeszcze nie jest znana.1 

 Mamy prawdziwy boom wśród domów jednorodzinnych! Według danych GUS, w I półroczu 2021 roku inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę ponad 

54 tys. nieruchomości, podczas gry standardem ostatnich lat było 40-50 tys. Ostatnim rokiem, w którym w Polsce dominowały budowy bloków, był rok 

2006. Potem górą zaczęły być już domy. W efekcie z roku na rok rósł odsetek obywateli mieszkających w domach jednorodzinnych. Szczyt został osiągnięty 

w 2016 r., kiedy to 57 proc. Polaków mieszkało w domach. Potem nastąpił spadek, by znów zaobserwować wzmożone poszukiwania działek budowlanych 

i większą liczbę rozpoczynanych budów domów, co trwa do dzisiaj. Biorąc pod uwagę cenę za metr kwadratowy kawalerki w Warszawie (ok 13 tys. zł) 

koszt budowy domu jednorodzinnego jest zbliżony do kupna mieszkania w stolicy.2 Myślisz o budowie domu? KLIKNIJ i obejrzyj nasz materiał na kanale 

youtube, Krystian Szczepankiewicz, Generalny Wykonawca, dzieli się cennymi wskazówkami wartymi kilka tysięcy złotych!   

 Niskie stopy procentowe jednak na dłużej? Jak twierdzi członek Rady Polityki Pieniężnej, Eryk Łon: „W okresie wychodzenia z kryzysu związanego z epidemią 

koronawirusa sytuacja jest bardzo specyficzna. Nie wiemy po prostu jeszcze obecnie, czy pojawianie się nowych odmian tego wirusa będzie miało wpływ 

na aktywność gospodarczą. Występowanie znacznego stopnia niepewności związanej z ryzykiem kontynuacji procesu zarażeń koronawirusem jest czymś 

absolutnie wyjątkowym w czasach współczesnych i z tego powodu możliwe, że stopy procentowe będą musiały kształtować się na aktualnym, niskim 

poziomie przez dłuższy czas. […] Dopiero wówczas, gdy będziemy bardzo mocno przekonani, że zagrożenie związane z aktywnością koronawirusa stało 

się czymś tak nieznaczącym, że będzie można mówić o realnej perspektywie szybkiego zniesienia absolutnie wszystkich obostrzeń, wprowadzonych 

w związku z trwaniem stanu epidemii, można będzie zastanowić się nad stopniowym powrotem do poziomu stóp procentowych sprzed wybuchu 

epidemii."3 Pamiętaj niskie stopy procentowe oznaczają niskie raty kredytowe! 

 W Warszawie po raz pierwszy w historii średnie ceny przekroczyły 11 tys. zł za m kw. W sytuacji wysokiej inflacji  wielu Polaków przekonało się do 

inwestowania swoich nadwyżek finansowych w branży mieszkaniowej. Co trzeci zakup na rynku mieszkaniowym jest dokonywany nie po to, by zaspokajać 

własne potrzeby, ale by znaleźć bezpieczne miejsce dla swoich oszczędności. Zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza niewielkie mieszkania 35-45 m kw., 

które niejednokrotnie kupowane są za gotówkę. "Udział małych mieszkań w transakcjach wynosi 36 proc., drugie w zastawieniu są nieco większe 

mieszkania o metrażu 50-65 m kw., które cieszą się zainteresowaniem 29 proc. nabywców. Duży popyt na mieszkania, w połączeniu z rosnącymi cenami 

materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz wzrastającymi kosztami robocizny i rosnącą inflacją, znajduje swoje odzwiercied lenie w rekordowo 

wysokich cenach mieszkań. Czy będzie taniej? Popyt oraz plany rządu związane z Nowym Ładem zdają się mówić wręcz przeciwnie, ceny mieszkań 

powinny raczej rosnąć, dlatego jeżeli planujesz zakup mieszkania, zastanów się czy czekanie to dobry pomysł.4 

 Czy mieszkanie na wynajem w Polsce to dobra inwestycja? Zagraniczne fundusze inwestycyjne kupują na potęgę! Tylko od początku bieżącego roku 

zagraniczne fundusze inwestycyjne, zakupiły w naszym kraju przeszło 2,5 tys. mieszkań na wynajem. I wprawdzie jest to zaledwie ułamek rynku, to jednak 

równocześnie zapowiedź nadchodzących zmian. Do czerwca 2021 roku największą transakcję hurtowego zakupu mieszkań przeprowadził nordycki 

                                                 
1 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/8217087,polski-lad-wynajem-mieszkan-mniej-oplacalny.html 
2 https://www.money.pl/gospodarka/polacy-stawiaja-domy-koszt-zblizony-do-kupna-mieszkania-w-stolicy-6665408592669440a.html 
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyt-budowlany-dochod-13-tys-zl-jaka-zdolnosc-kredytowa-8137067.html 
4 https://forsal.pl/nieruchomosci/mieszkania/artykuly/8215413,ekspert-najwyzsze-srednie-ceny-mieszkan-w-warszawie-gdansku-i-krakowie.html 

https://www.youtube.com/watch?v=sT77JjWjsOQ&t=2295s
https://www.youtube.com/watch?v=sT77JjWjsOQ&t=2295s
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fundusz NERP. Spółka nabyła jednocześnie 1000 mieszkań w Warszawie za kwotę blisko 451 milionów złotych. Warto podkreślić, że część zakupionych przez 

spółkę mieszkań nie została jeszcze wybudowana i jest na wczesnym etapie realizacji. Nordycki fundusz sygnalizuje, że do końca roku planuje 

przeprowadzić kolejne transakcje zakupu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, a do 2025 roku NERP chce dysponować ponad 10 tysiącami mieszkań. 

Spółka zamierza generować zysk z wynajmu zakupionych nieruchomości.1 Mówiliśmy o tym szerzej w naszym materiale na youtube, LINK TUTAJ. 

 Myślisz o zakupie mieszkania? Deweloperzy mają problemy z zaspokojeniem rosnącego popytu. Ilość mieszkań w ofercie deweloperów spadła 

porównując II kwartał do I kwartału o 10,2 proc. a o 22,6 proc. rok do roku. Jest to najniższy poziom oferty od III kw. 2010 r. Warto podkreślić, że średnie 

ceny nowo wprowadzonych na rynek mieszkań wyraźnie wzrosły w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jest to wynikiem z jednej strony problemów z 

uzyskaniem pozwoleń na budowę i wprowadzeniem do sprzedaży nowych inwestycji, co wpływa na istotne ograniczenie oferty i skłania deweloperów 

do podnoszenia cen tych mieszkań, które jeszcze w ofercie pozostają. Z drugiej strony, rosnące i trudne do przewidzenia w dłuższej perspektywie koszty 

realizacji, skłaniają deweloperów do zwiększania rezerw na nieprzewidziane wzrosty kosztów w budżetach nowych inwestycji. Po raz pierwszy od dłuższego 

czasu obserwować można bardzo nietypowe zjawisko: duża część deweloperów raczej spowalnia niż przyspiesza sprzedaż – weź to pod uwagę przy 

zakupie swojej nieruchomości! 2 

 Odkładasz zakup nieruchomości na później? Taniej być może już nie będzie! Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Grupę ING, Polacy 

przewidują, że najbliższe miesiące przyniosą znaczny wzrost cen zakupu lub wynajmu nieruchomości. 80 proc. twierdzi, że zakup będzie droższy, z kolei przy 

wynajmie wzrost cen przewiduje 72 proc." ankietowanych. Warto podkreślić, że aż 17 proc. respondentów planujących zakup, chce kupić nieruchomość 

w celach inwestycyjnych.3  

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

Szczepankiewicz – TU ZNAJDZIESZ LINK do ostatniego przeglądu rynku. Możesz również zapisać się do naszej newsletterowej grupy Telegram LINK TUTAJ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 https://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/171321,Hurtowe-inwestycje-w-mieszkania-na-wynajem-zmieniaja-rynek,1,80,1.html 
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Deweloperzy-maja-problemy-z-zaspokojeniem-popytu-na-mieszkania-w-Polsce-8159807.html 
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-przewiduja-znaczne-wzrosty-ceny-nieruchomosci-Badanie-8160033.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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WIBOR3M

https://www.youtube.com/watch?v=6ILvkkcwtxw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3O5Wckua5M4
https://t.me/tajnabronkredytobiorcy
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3. KACPER KACZMAREK – CO PISZCZY W PRAWIE (BUDOWLANYM), CZYLI 

ŚWIĘTY (S)POKÓJ W INWESTOWANIU. ANALIZA SYTUACJI PRAWNEJ. 
  

 

Sporo inwestorów boryka się organami administracji budowlanej, zarządami wspólnot/spółdzielni, administratorami budynków. 

Potrzebna jest świadomość, jakie przepisy budowlane dotyczą inwestowania w nieruchomości. Trzeba być na bieżąco i wiedzieć jak 

się bronić, jakie orzecznictwo przytaczać. Z tego powodu do sierpniowego raportu RM Kredyty Hipoteczne zaprosiliśmy 

doświadczonego eksperta, inżyniera, architekta, praktyka, działającego na rynku wynajmu nieruchomości. Kacper Kaczmarek – 

przybliży tą niełatwą tematykę budowlaną, która dopada nas przy każdej inwestycji w mieszkanie na wynajem. Zapraszamy do 

artykułu! 
 

 

W ŻYCIU PEWNE SĄ TYLKO ŚMIERĆ, PODATKI ……  I ZMIANY 

PRAWA 

Czy jesteś inwestorem spokojnym o swoją przyszłość? Wiadomo, dziś 

sytuacja na rynku zmienia się tak szybko, że nie ma sensu dokładać 

sobie dodatkowego stresu. Stres, o którym pisze dotyczy zgodności 

z przepisami budowlanymi Twoich mieszkań. Zwykle podatki mamy 

obcykane, strukturę prawną przedsiębiorstwa też, niestety duża cześć 

inwestorów jest nieświadoma lub dowiaduje się w trakcie kontroli 

mieszkania, że jest taki akt prawny jak Ustawa Prawo Budowlane. 

Chcesz dalej żyć w błogiej nieświadomości? Nie czytaj dalej. 

Czytasz? Czyli ciekawi Cię jak inwestować w mieszkania by nie bać 

się kontroli nadzoru budowlanego. Ok. Zacznijmy od tego że Ustawa 

Prawo Budowlane i rozporządzenia z nim związane zmieniają się dość 

często. Wynajmowany zasób mieszkaniowy, ma bardzo rozległe daty 

powstania (wytworzenia). Budynki powstawały w oparciu o inne akty 

prawne, inaczej się je budowało. Inaczej były projektowane 

mieszkania w kamienicach, blokach z wielkiej płyty, a jeszcze inaczej 

najnowsze mieszkania deweloperskie. Wytyczne dla mieszkań 

w budynkach wielorodzinnych różniły się na przestrzeniach dziejów.  

Jako świadomy inwestor powinieneś znać Prawo Budowlane 

i Rozporządzenie Ministra jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Zachęcam do przeczytania chodź raz tych dwóch 

aktów prawnych. Nie mówię, że po przeczytaniu od razu będziesz 

wiedział „w którym kościele dzwonią” ale przynajmniej ilość kościołów 

ograniczysz do jednego miasta 😉. 

DEFINICJE: PRZEBUDOWA, REMONT, ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA 

Żeby o czymkolwiek dyskutować musimy najpierw poznać definicje. 

Zauważyłem że sporo inwestorów bardzo potocznie podchodzi do 

słów związanych z tkanką mieszkaniową i pracami wykonywanymi 

w mieszkaniu. Definicje te mamy zawarte w ustawie Prawo 

Budowlane (uPB). Jeśli szukacie akt prawny (ustawę, rozporządzenie) 
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zawsze szukajcie u źródła. Będziecie mieć pewność że pracujecie na 

aktualnie obowiązujących przepisach. 

Najlepiej posiłkować się rządową stroną https://isap.sejm.gov.pl/ 

i poprzez wyszukiwarkę oraz słowa kluczowe znajdować interesujący 

nas akt prawny. 

Poniżej kluczowe dla nas definicje zawarte w art. 3. uPB 

Art.3  Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(…) 

6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu 

budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;  

7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, 

a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego;  

7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót 

budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 

użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 

z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba 

kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 

charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym 

zmiany granic pasa drogowego;  

8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 

obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 

budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

(…) 

Nadzory budowlane często podnoszą zarzut samowolnej zmiany 

sposobu użytkowania dlatego potrzebna nam będzie też definicja 

czym jest ta zmiana: 

Art. 71. uPB 

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części rozumie się w szczególności:  

1) (uchylony)  

2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego 

części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa 

pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-

sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;  

3) podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności 

zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko.    

PRZEBUDOWA, REMONT, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

- ORZECZNICTWO 

Kluczowy przy działaniach związanych z przygotowaniem mieszkań 

do sprzedaży lub wynajmu jest czas (zwłaszcza przy flipach). By nie 

wpaść w procedurę administracyjną uzyskiwania pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia powinniśmy starać się tak zaprojektować 

zmiany w mieszkaniu by nie były one przebudową ani remontem. Na 

szczęście mamy wyroki sądów stojące “po naszej stronie”. Przytoczę 

je byście mogli wykorzystywać je w trakcie rozmów z administracją 

nieruchomości, zarządem wspólnoty, czy w trakcie kontroli nadzoru 

budowlanego jeśli jakiś sąsiad „uprzejmie doniesie”.   
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Mamy zatem:  

- wyrok NSA II OSK 627/2012 z  25.01.2013 gdzie czytamy: "(…)Do 

kategorii przebudowy mogą być bowiem zakwalifikowane takie tylko 

prace powodujące zmianę parametrów techniczno-użytkowych, co 

do których organowi udało się wykazać w postępowaniu 

wyjaśniającym, że ingerują one w układ obciążeń w sposób 

wymagający konstruowania struktury nośnej obiektu na nowo, tak jak 

dzieje się to podczas budowy nowego obiektu (por. NSA w wyroku 

z dnia 4 marca 2010 r. II OSK 493/09). W ocenie składu orzekającego 

roboty budowlane w ścianach działowych, które nie ingerują 

w konstrukcję obiektu nie można zakwalifikować jako 

przebudowy.(…)" 

- wyrok NSA II OSK 460/06 z 12.01.2007,  w którym dowiadujemy się 

o tym jak często i niepotrzebnie potocznie używamy słowa remont.  

„(…)Jak wynika z tego przepisu  (art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego), 

istota remontu polega na odtworzeniu stanu pierwotnego, czyli 

odtworzeniu czegoś, co kiedyś było, ale nie ma tego w chwili 

rozpoczęcia remontu. Zgodnie z powyższym można mówić, np. 

o remoncie budynku, w którym na skutek dewastacji brak stropów, 

pokrycia dachowego, czy też drzwi i okien, bowiem w takim 

przypadku naprawienie stropu i dachu oraz wstawienie drzwi i okien 

jest odtworzeniem stanu pierwotnego, stanu z okresu, kiedy ten 

budynek został zbudowany. Odnosząc to do rozpoznawanej sprawy 

i mając na uwadze zakres wykonanych robót w lokalu nr 2, należy 

dojść do wniosku, że w tym przypadku nie można mówić o "remoncie" 

w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego, a raczej o robotach 

budowlanych będących bieżącą konserwacją lokalu mieszkalnego. 

Jak wynika z akt sprawy, roboty wykonane w lokalu nr 2 polegały na: 

rozebraniu dwu ścianek działowych z suporexu, wymianie drzwi 

wewnętrznych, wymianie glazury na ścianach, wymianie parkietów 

na panele, wymianie sanitariatów w łazience i wc, wymianie 

parapetów podokiennych, zerwaniu tapet i boazerii w przedpokoju 

i kuchni oraz pomalowaniu ścian i sufitów. Żadnych z powyżej 

wymienionych prac nie można określić jako odtworzenie stanu 

pierwotnego, nie był to więc remont w rozumieniu ustawy - Prawo 

budowlane. Pojęcia "bieżącej konserwacji", o czym mowa w art. 3 pkt 

8 Prawa budowlanego, nie zdefiniowano ustawowo, chociaż 

w orzecznictwie pojawiły się takie próby zdefiniowania (patrz: wyrok 

NSA z dnia 24 września 1999 r., IV SA 1530/97, niepubl.; wyrok 

NSA  z dnia 5 kwietnia 2006 r., II OSK 704/05, niepubl.). W oparciu 

o brzmienie art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego bieżącą konserwacją, 

o której tam mowa, określić można roboty polegające na wymianie 

jednych elementów na inne - nowe, bez konieczności odtwarzania 

stanu pierwotnego, co jest warunkiem koniecznym przy 

kwalifikowaniu robót budowlanych jako remontu. Skoro w niniejszej 

sprawie nie można mówić o "remoncie", a jedynie o "bieżącej 

konserwacji" lokalu mieszkalnego, tym samym nie mógł mieć tu 

zastosowania przepis art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego i należy 

dojść do podobnego wniosku, jak Sąd I instancji w zaskarżonym 

wyroku, że roboty wykonane w lokalu nr 2, należącym do Konrada B., 

nie wymagały pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.(…)” 

- wyrok WSA II SA/Gl 524/07 z 30.11.2007 , który jest bardzo ważny gdyż 

zwraca uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz, której lubią się złapać 

organy nadzoru. Chodzi o „parametry użytkowe i techniczne 

istniejącego obiektu budowlanego” „(…) w odróżnieniu od robót 

w ścianach nośnych, które ingerują w konstrukcję obiektu, 

postawienie wewnątrz budynku ścianki działowej, wykucie w niej 

otworów, przesunięcie jej bądź usunięcie nie może być 

zakwalifikowane jako przebudowa obiektu budowlanego 

w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane z 1994 r. 

Zmieniając jedynie wewnętrzny wygląd pomieszczeń, w żadnej 

mierze nie zmienia ono bowiem rzeczywistych parametrów 

użytkowych lub technicznych całości budynku, nie wpływa na jego 

kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość, 

liczbę kondygnacji itp. Tym samym, o ile dokonane przez małżonków 
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P. wykucie przedmiotowego otworu drzwiowego dotyczyło ścianki 

działowej, to zdaniem Składu Orzekającego, w świetle 

obowiązującej ustawy nie wymagało ani pozwolenia na budowę, ani 

też nawet zgłoszenia właściwemu organowi. Wykucie takie nie 

stanowi bowiem robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 

ustawy.(…)” 

- wyrok NSA II OSK 1852/10 z 05.01.2012 odniósł się także do ścianek 

działowych "(…)Trudno mówić, by lekka ścianka działowa 

stanowiąca "przepierzenie" mogła zmienić parametry użytkowe lub 

techniczne istniejącego obiektu budowlanego, o jakich mowa 

w przywołanym przepisie. Przeciwnie – uznać należy, iż taka ścianka 

– "przepierzenie" nie zmienia parametrów użytkowych lub 

technicznych obiektu budowlanego, tak jak nie zmienia ich na 

przykład zasłona wykonana z materiału, kotara.(…)" 

- wyrok WSA  VII SA/Wa 74/07 z 14.06.2007 "(…)Sąd podziela ocenę 

organu administracyjnego, iż montaż ścianki działowej nie wymaga 

uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, gdyż nie jest to 

obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, ani 

przebudowa istniejącego obiektu, bowiem nie nastąpiła zmiana 

parametrów użytkowych lub technicznych.(…)" 

Żeby nie było tak słodko wyszukałem dla Ciebie zupełnie odmienne 

stanowisko. Zapnij pasy i przytrzymaj szczękę. 

- wyrok NSA II OSK 1972/14 - 2016-04-19 „(…)  uczestnicy 

postępowania w lokalu, który był wykorzystywany dotychczas jako 

restauracja, zmienili układ ścianek działowych, tak aby lokal ten 

przystosować do prowadzenia kasyna, przy czym polegało to na 

rozbiórce niektórych dotychczasowych ścianek działowych, 

wykonaniu nowych ścianek działowych, wykonanie w jednej ze 

ścianek działowych otworu na drzwi i zlikwidowanie otworów na drzwi 

w trzech innych ściankach działowych, a także wykonanie związanej 

z tym nowej instalacji elektrycznej. W tych okolicznościach 

faktycznych organy administracji, a za nimi Sąd pierwszej instancji, 

trafnie przyjęły, że miała miejsce przebudowa obiektu budowlanego. 

Faktem jest, że ani w decyzjach organów administracji, ani 

w uzasadnieniu wyroku Sądu pierwszej instancji nie przedstawiono 

szczegółowej oceny prawnej tych faktów, ograniczając się do 

stwierdzenia, że miała miejsce przebudowa obiektu budowlanego, 

jednakże uchybienie to nie ma istotnego znaczenia, gdyż w świetle 

art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), zawierającym legalną definicję 

przebudowy obiektu budowlanego, nie ulega wątpliwości, że taka 

kwalifikacja prawna była prawidłowa. Nie ulega jednak wątpliwości, 

że skoro przepis mówi zarówno o parametrach technicznych, jak 

i użytkowych, to nie chodzi w nim jedynie o wartości techniczne, jak 

na przykład obciążenia. Nie może też chodzić o parametry, których 

zmiana powoduje wyłączenie robót budowlanych poza zakres 

pojęcia przebudowy, czyli kubatura obiektu budowlanego, 

powierzchnia jego zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź 

liczba kondygnacji.  W ocenie NSA, z legalnej definicji przebudowy 

wynika więc, że przebudową są też takie roboty budowlane, które nie 

zmieniają parametrów technicznych obiektu budowlanego, takich 

jak na przykład występujące w obiekcie obciążenia, ale które 

powodują zmianę parametrów związanych z jego użytkowaniem. 

Wskazuje na to użyty w art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego zwrot 

dotyczący zmiany parametrów użytkowych. Takim parametrem 

użytkowym jest niewątpliwie układ pomieszczeń w obiekcie 

budowlanym. Zatem, zmiana układu pomieszczeń spowodowana 

zmianą układu ścianek działowych i występujących w nich drzwi, jest 

przebudową obiektu budowlanego w rozumieniu powołanego 

przepisu. Tym samym są to, jak wynika z art. 3 pkt 7 Prawa 

budowlanego, roboty budowlane. Skoro zaś żaden przepis art. 29 ust. 

1 i 2 Prawa budowlanego nie stanowi, aby tego rodzaju roboty 

budowlane mogły być wykonywane na podstawie zgłoszenia, to 
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należy przyjąć, że wymagały one - zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 

28 ust. 1 Prawa budowlanego - pozwolenia na budowę.(…)” 

Pozbierałeś się? Tak, to jest o 180st odmienne stanowisko od 

wcześniej przywołanych orzeczeń. Wyrok jest  o tyle kuriozalny,  że 

oznacza iż każde przestawienie ścianek działowych w lokalu 

wymagałoby pozwolenia na budowę. A przecież takie rzeczy nawet 

przy wznoszeniu nowych budynków to zmiany “nieistotne” i wykonuje 

się je w dokumentacji powykonawczej bez zamiany decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Miej po prostu świadomość, że 

w przypadku skierowania Twojej sprawy na drogę sądową możesz 

trafić na skład sędziowski, który może bardzo Cię zaskoczyć swoim 

wyrokiem. 

Na szczęście przeważający jest pogląd w orzeczeniach że jeśli 

zmienimy układ ścianek działowych nie dochodzi do zmiany 

sposobu użytkowania i nie jest to przebudowa. Mówiąc prosto 

użytkowaliśmy lokal w sposób “mieszkalny” przed zmianą - użytkujemy 

nadal „mieszkalnie” po zmianie. A całość zmiany układu ścian, 

pomieszczeń to jedynie szeroko pojęte urządzanie wnętrz. 

OCZEKIWANIA VS RZECZYWISTOSĆ 

Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli np. przenosimy łazienkę 

w inną część mieszkania i musimy wykonać bruzdy w ścianach 

nośnych lub stropach na ukrycie rur odpływowych kanalizacji 

sanitarnych to taka ingerencja w konstrukcję jest już przebudową. 

Powinniśmy mieć zgodę wspólnoty/spółdzielni w formie uchwały na 

dysponowanie nieruchomością na cele budowlane gdyż ingerujemy 

w części wspólne (w tym przypadku stropy, ściany nośne). Jeśli takie 

przenosiny  łazienki  w ramach mieszkania nie ingerują w ściany nośne 

i stropy w mojej opinii nie są przebudową, ani remontem. Nie jest też 

to  zmiana sposobu użytkowania, gdyż łazienka jest składową częścią 

mieszkania i poprzez przesunięcie jej lokalizacji w obrębie mieszkania  

nie zaprzestajemy użytkowania w sposób mieszkalny całego lokalu. 

MIEĆ CIASTKO I ZJEŚĆ CIASTKO 

To, że jakaś zmiana nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia nie 

oznacza, że możemy ją dowolnie wykonywać.  Powinniśmy stosować 

przepisy w oparciu, o które budynek został zaprojektowany. Czasami 

jednak warto podpaść pod nowe obecnie obowiązujące 

Rozporządzenie Ministra jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie gdyż od 01.01.2018 sporo uprościło w wytycznych dla 

mieszkań w budynkach wielorodzinnych.  Nie wiem czy wiesz, ale od 

roku 1994 do końca 31.12.2017 w warunkach technicznych był 

paragraf: 

§ 94. 1. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian 

pomieszczeń powinna wynosić co najmniej: 

1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby - 2,2 m, 

2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób - 2,6 m, 

(późniejsza zmiana na 2,7m) 

3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym - 1,8 m, 

4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym - 2,4 m. 

2. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię 

nie mniejszą niż 16 m2. 

Obecnie od 01.01.2018 ten paragraf brzmi: 

§ 94.Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą 

niż 25 m2. 

Zatem jeśli zdarzyło Ci się przed rokiem 2018 w budynku z w/w dat 

powstania podzielić jakiś duży salon o wielkości ponad 16m2 na dwa 

pokoje jednoosobowe lub to w razie kontroli nadzoru budowlanego 

istniało ryzyko doprowadzenia układu do zgodności z przepisami.  

Obecnie przepis nie podaje szczegółowych wymiarów pokojów 
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a nowo projektowane mieszkania powinny mieć wielkość minimum 

25m2. 

PODSUMOWANIE 

Jak widzisz inwestowanie w nieruchomości w kontekście prawa 

budowlanego będzie stawiało przed Tobą dużo trudnych wyborów. 

Zawsze zachęcam inwestorów, by wszystko było „po bożemu” - 

zgodnie z przepisami. Dla czystej głowy i świętego sPokoju. Nie 

obawiaj też tego demonizowanego pozwolenia na budowę. 

W końcu mieszkanie na wynajem kupujemy na kilkanaście lat czym 

przy takim okresie jest 2-3 miesiące papierologii i przygotowania PnB. 

Jeśli potrzebujesz usługi w zakresie konsultacji m.in., z prawa 

budowlanego, architektury, przebudów, podziałów mieszkań (sam 

jestem inwestorem i doskonalę rozumiem na czym polega stąpanie 

po cienkiej linie między zyskiem z inwestycji a uszanowaniem 

przepisów budowlanych) śmiało pisz.  Konsultacje odbywają się 

telefonicznie, lub przez komunikator meet, a temat konsultacji 

ustalamy wcześniej mailowo, więc podczas spotkania przekażę Ci już 

konkretne odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PS Jeżeli masz dodatkowe pytania, napisz do Kacpra,  

chętnie pomoże Ci w sprawach prawnych. 

  

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! 
 

KACZMAREK@MOIARCHITEKCI.PL 

 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! 
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4. RUPERT ALEKSIEJUK – JAK  ROZPOZNAĆ DOBREGO NAJEMCĘ? PORADNIK 

INWESTORA. 
  

 
Sierpień i wrzesień to dla właścicieli mieszkań na wynajem oraz inwestorów w nieruchomości miesiące nadzwyczaj wytężonej pracy. Większe 

zaangażowanie wiąże się oczywiście z sezonem najmu i koniecznością wynajęcia swoich pokoi, kawalerek, mikrokawalerek, czy po prostu całych 

mieszkań. W trakcie przygotowań do wynajmu wielokrotnie rodzą się jednak pytania - jak właściwie zweryfikować najemcę, aby okres współpracy 

przebiegł możliwie bezproblemowo, a najlepiej przy zadowoleniu obu stron? W tym artykule przedstawię Ci kilka sposobów, jak w prosty sposób 

ustrzec się błędów podczas dobierania najemców do swoich nieruchomości na wynajem oraz na które aspekty i zachowania warto zwrócić 

szczególną uwagę, biorąc pod uwagę przyszłą, pożądaną bezproblemowość najmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PO CO KOMU WERYFIKACJA? 

Weryfikacja najemców w sezonie najmu jest nad wyraz istotna, 

miesiące te bowiem ustalają ton najczęściej do następnego sezonu 

najmu, zakładając, że podpisujesz umowy roczne (a tak standardowo 

powinno to wyglądać). Sierpień i wrzesień to okres największych 

transferów najemców pomiędzy mieszkaniami, jedne umowy się 

kończą, a drugie zaczynają obowiązywać. Właśnie z powodu dużej 

ilości szukających lokum i natężonego ruchu na rynku – największego 

w ciągu roku – właściciele oraz zarządcy mają niepowtarzalną okazję 

relatywnie swobodnego wyboru najemców według swoich preferencji 

i wymagań. Jeżeli zależy Ci na spokojnych, bezproblemowych 

najemcach (a komu nie zależy!) masz zatem teraz okazję ich znaleźć 

i naprawdę duże pole do popisu! Ale jak to zrobić? Jak ocenić, czy 

jeden potencjalny najemca jest „lepszy” od innego? Okazuje się, że są 

na to sprawdzone sposoby, które z dużą dozą prawdopodobieństwa 

pozwolą Ci uniknąć niepotrzebnych nerwów i zmartwień.  
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Weryfikacja najemców jest aspektem niezwykle istotnym, a często 

traktowanym po macoszemu przez indywidualnych właścicieli 

mieszkań na wynajem. Wielu z nich chce po prostu wynająć dany 

pokój i „mieć problem z głowy”, wychodząc z założenia, że znają się 

na ludziach i wszystko będzie dobrze. Przestrzegam Cię przed takim 

myśleniem! Jeżeli nie chcesz poświęcić wystarczającej ilości czasu 

i energii na weryfikację oraz dobór sprawdzonych najemców, lepiej 

skorzystaj z pomocy firmy zarządzającej, zamiast narażać swoje 

mieszkanie oraz zdrowie psychiczne na przypadkowych lokatorów. Nie 

jest to zwyczajnie tego warte, bowiem błędy w tym zakresie potrafią 

być bardzo kosztowne. W przeciwnym razie powinieneś naprawdę 

przyłożyć się do swojego zadania. Nieodpowiednio zweryfikowani 

najemcy to gotowy przepis na kłopoty, które mogą ciągnąć się 

miesiącami (a nawet latami).  

WERYFIKACJA FINANSOWA  

Wyróżniam kilka rodzajów weryfikacji, które dotyczą innych zakresów 

zagadnień, na których można się skupić mówiąc o rozpoznaniu 

dobrego najemcy. Zakresy te przenikają się wzajemnie i nałożone na 

siebie dają finalny obraz, który pomaga w podjęciu właściwej decyzji 

– o rozpoczęciu z daną osobą współpracy lub nie.  

Pierwszy rodzaj weryfikacji powinien opierać się na kwestiach 

formalnych, które mogą, lecz nie muszą, wynikać z zapisów umowy 

najmu. Jest to na przykład wymóg dostarczenia poręczenia – 

dokumentu, w którym jedna strona, poręczyciel, zobowiązuje się 

wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten 

ostatni sam go nie wykonał. Posiadanie takiego poświadczenia, daje 

Ci gwarancję płatności, jeżeli nie przez lokatora to przez poręczyciela. 

Jeżeli Twój potencjalny najemca zgodzi się na dostarczenie 

poręczenia, może świadczyć to o jego wiarygodności i chęci dobrej 

współpracy. 

Innym rodzajem weryfikacji rzetelności finansowej jest przedstawienie 

przez najemcę swojej umowy z pracy potwierdzającej legalność 

zatrudnienia wraz ze wskazaniem oficjalnego pracodawcy. Po 

pierwsze jest to gest dobrej woli pokazujący otwartość wobec Ciebie, 

ale po drugie daje Ci wgląd w realne zarobki netto danej osoby, które 

mogą świadczyć o jej wypłacalności.   

Zabezpieczając się pod kątem płatności, nie zapomnij o obowiązku 

wpłaty kaucji, która jest najbardziej oczywistą i popularną formą 

weryfikacji rozliczeniowej. Coraz częściej spotykanym zabiegiem jest 

wymóg podwójnej kaucji, a w wypadku nieruchomości 

o podwyższonym standardzie nawet wyższej. Gotowość do wpłacenia 

kaucji uznawana jest powszechnie za podstawowe zabezpieczenie 

finansowe weryfikujące zdolności materialne najemcy.  

WERYFIKACJA OSOBOWOŚCIOWA 

Wchodząc we współpracę z obcą najczęściej osobą, jako 

właścicielowi lub zarządcy powinno zależeć Ci na odpowiednim 

usposobieniu Twojego przyszłego klienta. Jak wcześniej zaznaczyłem 

powinno zależeć Ci przede wszystkim na spokojnym 

i  bezproblemowym najemcy, czasami jednak ciężko jest poznać się 

na nowopoznanym człowieku. W tym celu nie wahaj się poprosić 

o numer telefonu do poprzedniego właściciela, od którego 

potencjalny najemca wynajmował pokój. Czasem wystarczy nawet 

krótka rozmowa, by utwierdzić Cię w Twoim stanowisku lub poznać 

fakty, w wyniku których nie podpiszesz umowy. 
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Mówiąc o osobowości, żyjemy w czasach social mediów i jeżeli masz 

czas, możesz spróbować zrobić mały research w Internecie np. na 

platformie Facebook. Udostępnione zdjęcia lub informacje często są 

w stanie dość precyzyjnie oddać aktualny stan dojrzałości 

i świadomości życiowej danej osoby.  

Z doświadczenia wiem, że cechy charakteru najemców takie jak 

otwartość, komunikatywność, chęć pomocy wpływają na bieżącą 

współpracę in plus oraz znacznie ułatwiają rozwiązywanie 

potencjalnych konfliktów. Jeżeli najemca zadaje dużo pytań, ciesz się 

– masz okazję analizować jego tok myślowy i obserwować na czym mu 

zależy, czy pyta o dbanie o czystość w mieszkaniu, czy możliwość 

organizowania imprez co kilka dni. 

WERYFIKACJA PREFERENCJI 

Rozpoczynając szukanie najemcy i Ty, i najemca macie pewne 

oczekiwania dotyczące na przykład wieku pozostałych najemców 

w mieszkaniu, ich płci, trybu życia i pracy. Trzymaj się swoich zasad. 

Jeżeli wiesz, że w mieszkaniu mieszkają np. osoby z zagranicy, zastanów 

się, które narodowości mogą mieć dodatkowe powody do kłótni ze 

sobą. Jeżeli w lokalu mieszkają osoby młode/studenci, wynajęcie 

jednego z pokoi pięćdziesięciolatkowi nie będzie rozsądne. Reaguj 

przed pojawieniem się problemów – na tym polega skuteczna 

weryfikacja.  

Nie obawiaj się zapytać o zdanie innych najemców w mieszkaniu. To 

oni na co dzień będą dzielili przestrzeń życiową z nowym klientem 

i warto, żeby został on również przez nich zaakceptowany. Jest to 

szczególnie ważne w wypadku małych dwu-trzy pokojowych 

mieszkań, gdzie relacje między lokatorami odgrywają znaczną rolę.  

A JEŻELI COŚ PÓJDZIE NIE TAK…? 

Pamiętaj, że nawet najlepsza weryfikacja, najtrafniejsze pytania 

i najbardziej godne zaufania dokumenty nie zagwarantują Ci, że dany 

najemca będzie idealny, a współpraca z nim bezproblemowa. 

Z doświadczenia wiem, że najemcy rzadko kiedy pokazują swoje 

prawdziwe oblicze przy rozpoczęciu współpracy. Warto nadmienić, że 

zdarza się również i tak, iż w wyniku nagłych nieprzewidzianych sytuacji 

(np. choroba, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, problemy sercowe) 

najemca zaczyna zachowywać się w niepożądany przez Ciebie 

sposób, który przekreśla dalszą bezkonfliktową współpracę. Musisz być 

na to gotowy. Nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć, a mając 

kilka mieszkań na wynajem i wielu najemców, nawet ze statystycznego 

punktu widzenia błędna weryfikacja, czy problemy z którymś 

z lokatorów pojawią się szybciej, czy później. Nie zamiataj ich pod 

dywan, ale staw im czoło samodzielnie lub z pomocą specjalistów - na 

rynku najmu dzień w dzień, a zwłaszcza w sezonie  pojawia się wielu 

potencjalnych klientów! 

  

RUPERT.ALEKSIEJUK@rmkredyty.pl  

PS Jeżeli masz pytania do Ruperta lub chciałbyś 

zainwestować w nieruchomości,  

 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! 
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5. PRZEGLĄD OFERT BANKOWYCH 

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

Zestawienia przygotowywaliśmy kierując się specyficznymi wymaganiami i oczekiwaniami największej grupy naszych klientów -

inwestorów na rynku nieruchomości. Dla większej przejrzystości i lepszego dopasowania, aktualne oferty podzieliliśmy na następujące 

kategorie: 

 Najlepsze oferty dla inwestorów kupujących na wynajem 

 Najlepsze oferty dla inwestorów kupujących na FLIPA 

 Banki z najlepiej liczoną zdolnością kredytową 

 Banki z najszybszym przebiegiem procesu kredytowego 

 Najlepsze oferty dla osób osiągających dochód w walucie obcej 

Każdy z powyższych rankingów sporządziliśmy w oparciu o następujące kryteria: 

 jak najmniejszy wymagany wkład własny (tzn. LTV najlepiej 90% ewentualnie 80%) 

 jak najdłuższy okres kredytowania (tzn. najlepiej 35 lat, ewentualnie 30) 

 jak najniższe koszty początkowe (tzn.  najlepiej brak prowizji lub możliwość jej skredytowania)  

 jak najmniej produktów dodatkowy (tzn. najmniejszy możliwy tzw. cross-sell - mamy tu na myśli: konta, ubezpieczenia na 

życie, programy regularnego oszczędzania oraz inne inwestorowi niepotrzebne bzdury), 

 jak najniższa marża kredytowa – tak, wiemy, że jest ona ważna, ale celowo uwzględniamy ją dopiero na samym końcu 

Wierzymy, że każdy z Was znajdzie tu sporą dawkę konkretów i interesujących go informacji. W stosunku do 

naszego ostatniego raportu, zmianom uległy oferty następujących banków: 

 ING – podwyżka marż (promocja „Najlepiej na swoim”, obowiązuje do 15.08.2021) 

 mBank – podwyżka marż (promocja „Wreszcie u siebie”, obowiązuje do 09.09.2021) 
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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 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% 

Uwaga: max LTV będzie ograniczone do poziomu: 

- 70% gdy wnioskowany kredyt jest trzecim kredytem 

hipotecznym tego samego kredytobiorcy  

- 50% gdy wnioskowany kredyt jest czwartym 

kredytem hipotecznym tego samego kredytobiorcy 

 

Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę sporządzaną przez bank. Koszt dla mieszkań 

to 400 zł, płatne przy uruchomieniu kredytu. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Nie udziela - 

UNWW Finansuje bank - 

UBEZPIECZENIE 

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

Wymagane w przypadku skorzystania z oferty 

promocyjnej. Obowiązkowe przez 5 pierwszych lat 

kredytowania. 

OKRES 

KREDYTOWANIA 

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

dochód wnioskodawcy uwzględniany jest przy liczeniu zdolności 

kredytowej). 

Jeśli dochód wnioskodawcy nie jest uwzględniany 

przy liczeniu zdolności kredytowej, suma okresu 

kredytowania i wieku kredytobiorcy może 

przekroczyć 67 lat. 

Kredyt powyżej 30 lat można zaciągnąć tylko dla LTV 

≤ 85% 

PROWIZJA 

Warunki promocyjne: 

- 0,00% dla klientów banku z segmentu Intensive lub Active 

- 0,00% dla pozostałych klientów 

- 
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CROSS-SELL 

Wymagany ROR z wpływem wynagrodzenia (lub dwukrotności 

raty w przypadku klientów uzyskujących dochód z działalności 

gospodarczej) oraz ubezpieczenie na życie z oferty banku 

Posiadanie produktów dodatkowych wymagane jest 

przez 5 lat 

MARŻA 

Warunki promocyjne (LTV powyżej 80%): 

2,80% dla klientów banku z segmentu Intensive

3,05% dla klientów banku z segmentu Active 

3,50% dla klientów pozostałych klientów 

 

Warunki promocyjne (LTV poniżej 80%): 

2,10% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,30% dla klientów banku z segmentu Active 

2,60% dla klientów pozostałych klientów 

Segment Intensive: 

- posiadają ROR mKonto Intensive, 

- zapewniają wpływy min 7tys co najmniej w 3 z 6 

pełnych m-cy poprzedzających złożenie wniosku) 

- posiadają od min 3 m-cy: kredyt odnawialny lub 

kartę kredytową na min kwotę 10tys zł lub posiadają 

od 3 m-cy depozyty z minimalnym saldem 50tys, 

- wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą  
 

Segment Active: 

- posiadają dowolny ROR w Banku, 

- zapewniają wpływy min 5tys (co najmniej w 3 z 6 

pełnych m-cy poprzedzających złożenie wniosku) 

- posiadają od min 3 m-cy: kredyt odnawialny lub 

kartę kredytową na minimalną kwotę 1tys zł lub 

posiadają depozyty z minimalnym saldem 25tys, 

- wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą 
 

Uwaga: Uzyskanie marż promocyjnych jest możliwe 

również po uruchomieniu kredytu. Warunkiem 

wnioskowania o obniżkę jest konieczność spełnienia 

(w ciągu 6 miesięcy od uruchomienia) wyżej 

wymienionych kryteriów.  

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita spłata 2% 

przez pierwsze 3 lata, następnie bez opłat 
- 
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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 

wynagrodzenia. 
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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% - 

 

 

MILLENIUM BANK 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV90% (ale z ograniczeniami)  
 

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

nieruchomości 

długi okres kredytowania   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

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

ograniczenia w akceptacji wybranych źródeł dochodów oraz 

okresie ich uzyskiwania  

atrakcyjna stawka ubezpieczenia na życie   wysokie marże kredytowe 
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% (z ograniczeniami) 

Uwaga: max LTV będzie ograniczone do poziomu 

80% dla nieruchomości wartych: 

- powyżej 750 tys. z miast powyżej 250.000 

mieszkańców, tj.: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, 

Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, 

Wrocław oraz Trójmieście) 

- powyżej 500 tys. z pozostałych miast 

 

Wartość nieruchomości ustalana jedynie w oparciu o 

wycenę dostarczoną przez klienta. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Tak, po koszcie kredytu mieszanego 

LTV zmienia się w zależności udziału środków na cel 

dowolny 

UNWW Finansuje bank - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

Wymagane przez cały okres kredytowania (warto wybrać to z 

oferty banku, bo jest tanie - 0,02% miesięcznie od salda kredytu) 
- 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 35 lat, do 75 roku życia - 

PROWIZJA 0,00% - 

CROSS-SELL 

Konto z kartą debetową i wpływ wynagrodzenia w wysokości 

minimum dwukrotności raty kapitałowo-odsetkowej (obniżka 

marży o 0,5 p.p.) 

Konto z kartą debetową bez wpływu wynagrodzenia 

– obniżka marży o 0,3 p.p. 

MARŻA 

Dla kredytów z LTV powyżej 80%: 

- 2,90% – z kontem, kartą debetowa, wpływem wynagrodzenia  

- 3,10% –z kontem i kartą debetową. 

 

Dla kredytów z LTV poniżej 80%: 

- 2,10% – z kontem, kartą debetowa, wpływem wynagrodzenia  

- 2,30% – z kontem i kartą debetową. 

 

Marża standardowa dla LTV 90% = 3,40% 

 

Marża standardowa dla LTV 80% = 2,60% 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 
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PEKAO SA – BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA 

 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV 90%   słabo liczona zdolność z działalności gospodarczej 

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

dość dobrze liczona zdolność kredytowa (nie dotyczy działalności)  
 

ograniczenia max LTV w zależności do rodzaju nieruchomości, 

metrażu i dochodów klientów 

   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% (z ograniczeniami) 

Uwaga: max LTV ograniczone do poziomu 80% dla 

wniosków, gdzie zabezpieczeniem kredytu będzie 

dom o dowolnej powierzchni.  
 

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 - 
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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 

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 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.  
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ŚRODKI NA 

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

UNWW Nie występuje W wypadku 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 KRED. Max. 30 lat, do 80 roku życia - 

PROWIZJA 

Dla promocji „Własne „M” w wielkim mieście” i oferty standard: 

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 min. 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. 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

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

3 % od nadpłacanej kwoty kredytu lub wysokość odsetek, które 

byłyby naliczone od spłaconej przed terminem części kredytu. 

Po 3 latach nadpłaty częściowe i spłata całkowita są bezpłatne. 

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

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

ING Bank Śląski 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania  

 

brak akceptacji dochodów z umów zlecenie i o dzieło oraz 

ograniczenia dla działalności gospodarczej (w przypadku 

wybranych branż) 

brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych   wolny proces kredytowy (około 6 tygodni) 

brak opłat za wcześniejszą spłatę    

bardzo niska stawka ubezpieczenia do wpisu hipoteki    

 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 80% 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

wykonywaną przez bank (koszt dla mieszkań 420 zł) 

lub operat dostarczony przez klienta. Płatne przed 

wydaniem decyzji ostatecznej. 

ŚRODKI NA 

DOWOLNY CEL 
Tak, po cenie kredytu mieszkaniowego 

Maksymalnie do 50% wysokości podstawowej kwoty 

kredytu, ale nie więcej niż 30% LTV 

UNWW Nie występuje - 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

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

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

OKRES 

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

Oferta standardowa: 

0,00% - w wariancie „Łatwy start” 

1,90% - w wariancie „Lekka rata 

 

Oferta promocyjna: 

0,00% - w wariancie „Łatwy start” 

1,50% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość 

marży. 

CROSS-SELL 

Oferta promocyjna: 

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

ubezpieczenie na życie z oferty banku oraz system bankowości 

internetowej 

W przypadku zaprzestania zasilania konta lub 

rezygnacji z ubezpieczenia w okresie 3 lat od 

zawarcia umowy, bank ma prawo do podniesienia 

marży na cały okres kredytowania o 0,4 p.p. (za 

każdy warunek) 

MARŻA 

Oferta standardowa: 

2,40% – w wariancie „Łatwy start” 

2,10% – w wariancie „Lekka rata” 

 

Oferta promocyjna: 

2,29% - w wariancie „Łatwy start” 

2,09% - w wariancie „Lekka rata” 

Wybór wariantu wpływa równocześnie na wysokość 

prowizji 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

BNP PARIBAS 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

dobrze liczona zdolność kredytowa   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 

   opłata za wcześniejszą spłatę (w wariancie bez prowizji) 
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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 
0,00% 

 
- 

CROSS-SELL 

Konto z kartą debetową i zasileniem w wysokości 2500 zł 

miesięcznie, ubezpieczenie na życie z oferty banku, oraz 

ubezpieczenie nieruchomości z oferty banku 

- 

MARŻA 

2,20% – w wariancie z kontem, ubezpieczeniem nieruchomości i 

ubezpieczeniem na życie 

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

ubezpieczeniem na życie i od utraty pracy 

Marża standardowa 3,00% 

 

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 

1,00% – pobierana przez pierwsze 3 lata od każdej nadpłaty. Po 

tym okresie brak opłat.  
- 
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mBank   Szczegóły oferty znajdziesz wyżej: NAJLEPSZY – BANK DLA INWESTORA (wkład własny 10%) 

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 S.A.  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)

ING – Szczegóły oferty znajdziesz wyżej– NAJLEPSZY – BANK 

DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%) 

BNP Paribas – 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) 

BNP Paribas – około 13-15 dni roboczych, 

Alior Bank – około 20-22 dni roboczych, 

 

PKO BP – około 20-22 dni roboczych, 

mBank – około 30 dni roboczych 

 

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 
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MARŻA 

WARUNKI CENOWE 

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

kredytów z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci 

cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie (TU EUROPA ze 

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

1 000 000 PLN. 

 

5,1% marża z ubezpieczeniem NWWi 2,00% prowizji, dla 

kredytów bez ubezpieczenia na życie, kwota max 

1 000 000 PLN. 

 

4,20% - dla klientów posiadających/zawierających 

umowę o rachunek typu ROR i kartę debetową 

 

5,90% - dal klientów bez konta i karty 

JAKIE ŹRÓDŁA 

DOCHODÓW SĄ  

 

AKCEPTOWANE 

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas 

nieokreślony 

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas 

nieokreślony 

 

UWAGA:  

Bank akceptuje dochody z zagranicy uzyskiwane z tytułu 

umowy o pracę, jeśli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

- 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 
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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 

Dwa miesiące przed zakończeniem tego okresu 

bank poinformuje klienta o dostępnych rodzajach 

oprocentowania. 

Klient będzie mógł przedłużyć oprocentowanie stałe 

na kolejny okres 

lub wybrać oprocentowanie zmienne. 

 

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marżę 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%)  

- 3,74% dla klienta SELECT, (marża po okresie stałego 

oprocentowania: 2,79%dla klienta wewnętrznego i 2,89% dla 

klienta zewnętrznego) 

- 4,04% dla klienta STANDARD, (marża po okresie stałego 

oprocentowania: 2,99%dla klienta wewnętrznego, lub 3,09% dla 

klienta zewnętrznego) 

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 
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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. 
 

 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 04.08.2021, LTV powyżej 80% oferta „Mieszkam 

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

 

- 3,90%, 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 04.08.2021, kredyt na 300k, LTV 90% deklarowane 

wpływy 3k zł, lokalizacja Warszawa) 

 

- 4,03% dla oferty „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny”, prowizja 0,00%, 

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

oprocentowania: 2,68%) 

- 4,31% 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 04.08.2021 stopa wynosi: 1,35% 
 

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 

istnieje możliwość ́ zawarcia aneksu zmieniającego sposób lub 

wartość ́ oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu. 

- 
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 mBank 

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 i segmentu 

klienta. 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu  

(aktualne na dzień 04.08.2021, LTV 90%, oferta "Własne m z 

okresowo stałym oprocentowaniem") 

 

- 4,37% dla klientów banku z segmentu Intensive, marża po 

okresie stałego oprocentowania: 2,80% 

- 4,62% dla klientów banku z segmentu Active, marża po okresie 

stałego oprocentowania: 3,05% 

- 5,07% dla klientów pozostałych klientów, marża po okresie 

stałego oprocentowania: 3,50% 

Wysokość oprocentowania stałego publikowana jest 

w cenniku banku. 

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + WIBOR 3M 

 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Brak opłat za wcześniejszą spłatę. - 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie ma 

możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne. 

- 
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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 04.08.2021, LTV 90%, oferta wariant 2: z kontem 

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

 

- 4,65%, marża po okresie stałego oprocentowania: 2,90% 

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 

Dwa miesiące przed zakończeniem tego okresu 

bank poinformuje klienta o dostępnych rodzajach 

oprocentowania. 

Klient będzie mógł przedłużyć oprocentowanie stałe 

na kolejny okres 

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: 

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

prowizja 2,00%)  

- 3,14% dla klienta SELECT, (marża po okresie stałego 

oprocentowania: 1,99% dla klienta wewnętrznego i 1,99% dla 

klienta zewnętrznego) 

- 3,24% dla klienta STANDARD, (marża po okresie stałego 

oprocentowania: 2,09% dla klienta wewnętrznego, lub 2,19% dla 

klienta zewnętrznego) 

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. 



 

40 | S t r o n a    

 

 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 04.08.2021, kredyt na 300k, LTV 80% deklarowane 

wpływy 3k zł, lokalizacja Warszawa) 

 

- 3,36% dla oferty „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny”, prowizja 0,00%, 

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

oprocentowania: 2,01%) 

- 3,67% 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 04.08.2021 stopa wynosi: 1,35% 
 

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 

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 04.08.2021, oferta „Mieszkam spokojnie” z 

ubezpieczeniem CPI i prowizją 1,25%): 

 

- 3,70%, 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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 BNP Paribas 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po upływie okresu obowiązywania 5-letniej stałej 

stopy bazowej klient może złożyć wniosek o zawarcie 

aneksu zmieniającego oprocentowanie na stałe, 

zgodnie z ofertą banku.   

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 04.08.2021, LTV 80%, oferta „Oferta Wakacyjna 

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): 

 

- 3,85%, wariant z ubezpieczeniem na życie i od utraty pracy, 

marża po okresie stałego oprocentowania: 1,90% 

- 4,05%, wariant z ubezpieczeniem na życie, marża po okresie 

stałego oprocentowania: 2,10% 

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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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 04.08.2021, kredyt na 300k, LTV 80%, oferta: 

„Najlepiej na swoim”) 

 

- 3,78% dla wariantu „Lekka rata”, prowizja 1,50%, marża po 

okresie stałego oprocentowania: 2,09%) 

- 3,98% 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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 mBank 

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 i segmentu 

klienta. 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu  

(aktualne na dzień 04.08.2021, LTV 90%, oferta "Własne m z 

okresowo stałym oprocentowaniem") 

 

- 3,67% dla klientów banku z segmentu Intensive, marża po 

okresie stałego oprocentowania: 2,10% 

- 3,87% dla klientów banku z segmentu Active, marża po okresie 

stałego oprocentowania: 2,30% 

- 4,17% dla klientów pozostałych klientów, marża po okresie 

stałego oprocentowania: 2,60% 

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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 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 04.08.2021, LTV 80%, oferta wariant 2: z kontem 

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

 

- 3,85%, marża po okresie stałego oprocentowania: 2,10% 

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 

 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 

 

 ING 

 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 02.08.2021): 

 4,09% dla kredytów bez produktów dodatkowych 

 3,99% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami 

 3,89% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami i ubezpieczeniem spłaty kredytu 

 Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów. 
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 mBank 

 Wniosek o zmianę̨ oprocentowania ze zmiennego (marża + WIBOR), na okresowo stałe będzie dostępny w kanałach 

zdalnych, placówce lub za pośrednictwem mLinii. Składając wniosek, klient będzie mógł sprawdzić ́ propozycję 

oprocentowania stałego na 5 lat, w postaci symulacji. Dla obecnych klientów wysokość ́ oprocentowania stałego 

będzie ustalana indywidualnie, w zależności od marży jaką klient otrzymał zawierając umowę ̨ o udzielenie kredytu. 

Zmiana oprocentowania będzie wymagała zawarcia aneksu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 | S t r o n a    

 

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
http://www.tajnabrońkredytobiorcy.pl/
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
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8. INWESTUJESZ NA KREDYT? NA TO   

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

Kredytobiorcy” to zachęcam Cię do skorzystania ze specjalnego 

kuponu rabatowego dla czytelników raportu. Chcąc uzyskać rabat 

na zakup papierowej wersji książki w wysokości 15% należy przy 

zakupie podać kod rabatowy - „raport”.  

Na www.tajnabronkredytobiorcy.pl możesz zapoznać się również 

z darmowym fragmentem mojej książki.  Jeśli chcesz sfinansować 

zakup nieruchomości na kredyt i maksymalnie oszczędzić na tym 

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

zwiększać swoje możliwości kredytowe, zmniejszać prowizje bankowe, 

a także jak kupować nieruchomości na cele inwestycyjne!  

Życzę przyjemnej lektury! :-) 

 

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl 

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

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

refinansowaniem, konsolidacją kredytów  

pod nieruchomość, ale nie wiesz: 

 

 Czy masz zdolność kredytową, 

 Jaka będzie rata,  

 Jak skredytować daną nieruchomość, 

 Jak się za to zabrać, 

 Nie masz czasu na chodzenie bo bankach, 

 Szukasz osoby, która załatwi kredyt za Ciebie, 

 

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

Nasz Zespół składa się z najlepszych pośredników 

finansowych w Polsce. 

 

RM KREDYTY HIPOTECZNE 

 

Specjalizacja Kredyty Hipoteczne 

Obszar działalności – cała Polska 

telefon: +48 503 804 619 

e-mail: kontakt@rmkredyty.pl 

www.RMKREDYTY.pl 

www.TAJNABRONKREDYTOBIORCY.pl 

 

NASZ ZESPÓŁ EKSPERTÓW 

 

Ronald Szczepankiewicz   Magdalena Łyczko-Hałaszczyk  

Rupert Aleksiejuk    Karolina Parowicz  

Marek Jackiewicz   Katarzyna Olszewska  

Marcin Bubiłek    Piotr Firlej  

Małgorzata Słowik-Zwiercan  Marcin Kowalski 

Arkadiusz Fukowski    Monika Owsiany  

Agata Skubis    Monika Korczak  

Dorota Popiłowska    Artur Bajon 

Karol Owsiany    Urszula Sztromajer  

Weronika Szwankowska  Paweł Karkula  

Piotr Oczkowski    Daria Paściak 

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 lub współpracę z mediami zachęcamy do kontaktu: 

 

Rupert Aleksiejuk 

+ 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

