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Jak kupić 

mieszkanie na kredyt 

i zaoszczędzić 

kilkadziesiąt tysięcy 

złotych. 

Twoje 

cele 

Ronald 

Szczepankiewicz 

 

https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
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://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ?view_as=subscriber
https://tajnabronkredytobiorcy.pl/kursonline
https://www.youtube.com/channel/UCwsumSC53TPS-8lG1xVuClQ


 

3 | S t r o n a  

 

1. WPROWADZENIE – IV KWARTAŁ 2021 
 

Witam Cię serdecznie!  

Miło mi poinformować, że mój kanał youtube Ronald Szczepankiewicz, przekroczył właśnie 3500 subskrybentów, 

zwłaszcza, że rok temu zaczynaliśmy go właściwie „od zera”.  W rozwój kanału oraz  nagrywanie nowych materiałów  

wkładam naprawdę dużo serca, dlatego każda subskrypcja daje mi olbrzymią satysfakcję. Jeżeli interesują Cię 

wartościowe i merytoryczne materiały dotyczące finansowania nieruchomości - a jeszcze tego nie zrobiłeś - kliknij w LINK 

i bądź na bieżąco z publikowanymi przeze mnie treściami! Kolejny cel: 5 000 subskrypcji, a najbliższe nagranie jak co 

tydzień - we wtorek! Wywiady, analizy i wiedza na temat kredytów oraz finansów na wyciągnięcie ręki!  

Zapraszam Cię także do wywiadu ze mną przeprowadzonego przez Łukasza Smolarskiego na kanale Biznes Misja, 

który na moment publikacji raportu obejrzało ponad 130 000 widzów! Rozmawiamy o tym, czy warto kupić mieszkanie 

na kredyt oraz dlaczego bańka na nieruchomościach nie pęknie - jeżeli chcesz usłyszeć moją ocenę dotyczącą rynku 

nieruchomości zdecydowanie polecam Ci to nagranie.   

W tej edycji raportu prezentuję Ci dwa wartościowa artykuły idealne na rozpoczynający się rok. W jednym z nich 

Rupert Aleksiejuk, inwestor z Warszawy, znany Ci już  poprzednich raportów, skupi się na sytuacji mieszkań wielopokojowych, ponieważ to one z uwagi 

na wyższą zazwyczaj stopę zwrotu niż np. kawalerki najbardziej ekscytują inwestorów w nieruchomości na wynajem. Więcej na ten temat przeczytasz na 

stronie 11.  

W ostatnim czasie spotkałem się z dużym zainteresowaniem inwestycjami w grunty rolne z racji na wysokie stopy zwroty. Temat ciekawy - gdyż 

wspomniane stopy zwrotu nierzadko przekraczają 200% - jednak powszechnie uznawany za trudny. W tym celu poprosiłem Krzysztofa Derdzikowskiego, 

specjalistę od inwestowania w działki rolne o napisanie artykułu, w którym przedstawi czytelnikom raportu m.in. czy trzeba być rolnikiem, aby zakupić 

ziemię rolną. Sam wiele się od niego dowiedziałem, dlatego tym bardziej zapraszam do publikacji! Krzysztof odwiedził również nasz kanał na youtube, 

gdzie udzielił obszernego wywiadu na temat inwestycji w grunty rolne.  

Jak w każdym raporcie prezentujemy przegląd ofert bankowych przygotowywany specjalnie z myślą o inwestorach w nieruchomości. Jeżeli myślisz 

o kredycie hipotecznym – służymy bezpłatną pomocą od A do Z. Pamiętaj również, że pomagamy też w znalezieniu mieszkania na wynajem 

w największych miastach w Polsce. 

Zapraszam do lektury! 

https://www.youtube.com/c/RonaldSzczepankiewicz
https://www.youtube.com/c/RonaldSzczepankiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=814j9bdGPDc&t=70s&ab_channel=BiznesMisja
https://www.youtube.com/watch?v=LheIbhdly6s
https://www.youtube.com/watch?v=LheIbhdly6s
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2. KREDYTY HIPOTECZNE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄD  

 Stopy procentowe w górę! Rada Polityki Pieniężnej trzeci miesiąc z rzędu podniosła stopy procentowe, a kolejna podwyżka planowana 

jest na styczeń 2022 roku. "Z dużym prawdopodobieństwem będą kolejne podwyżki stóp. Myślę, że najbardziej prawdopodobnym ruchem 

będzie podwyżka w styczniu znowu o 0,5 pkt proc." - powiedział Łukasz Hardt, członek RPP1. Podwyżki stóp procentowych to forma 

przeciwdziałania rosnącej inflacji, która według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła w listopadzie 7,7%, dlatego nie jest to żadne 

zaskoczenie i już od kilku miesięcy było pewnie nie czy, ale kiedy. Co oznacza to dla nowych potencjalnych kredytobiorców? Przede 

wszystkim należy jasno powiedzieć – kredyty nadal są bardzo tanie i opłacalne. Dodatkowo nasze doświadczenie pokazuje, że wraz ze 

wzrostem stóp procentowych banki obniżają marże kredytów, co ma duże znaczenie dla wielu potencjalnych klientów. Więcej na ten 

temat przeczytasz w naszym przeglądzie ofert bankowych na stronie 14.  

 Kredyty hipoteczne na stałą stopę coraz bardziej atrakcyjne. Zarówno statystyki bankowe jak i nasze codzienne obserwacje dotyczące 

zapytań klientów wskazują jasno, że rośnie zainteresowanie kredytami ze stałą stopą procentową.2 Ostatnie podwyżki rynkowych stóp 

procentowych powodują, że cena kredytu na zmienną stopę będzie zbliżała się do ceny kredytu na stałą. Kredyty na stałą stopę powoli 

stają się więc coraz bardziej atrakcyjne dla klientów – mimo, że są droższe, to zapewniają niezmienność raty przez kilka lat. Chcesz wiedzieć 

więcej na temat kredytów ze stałą stopą procentową? Obejrzyj nasz ostatni webinar, gdzie rozbijam to zagadnienie na czynniki pierwsze, 

przedstawiając jak zyskać na podwyżce stóp procentowych LINK.    

 Dobre informacje dla kupujących! Wzrost cen mieszkań wyhamował. Po notowanych w pierwszej połowie 2021 r. nasilonych wzrostach 

średnich cen transakcyjnych mieszkań, trzeci kwartał roku przyniósł osłabienie tendencji wzrostowej.3 Nie widać jednak obniżek na które 

czeka wielu zainteresowanych zakupem mieszkania, jednak te w obliczu wysokiej inflacji mogą wcale nie nadejść. Zatem czekać czy 

kupić teraz? W jednym z moich materiałów przedstawiam Ci mój sposób myślenia LINK.  

 W poszukiwaniu mitycznej bańki na rynku nieruchomości. Jeżeli jesteś inwestorem w nieruchomości na pewno nie raz zadałeś sobie takie 

pytanie. W jednym z moich ostatnich filmów na youtube staram się na nie odpowiedzieć na to pytanie, gdzie rozbijam na czynnik i pierwsze 

najważniejsze moim zdaniem elementy składowe tej opinii. Chcesz wiedzieć więcej – zachęcam Cię do obejrzenia mojego materiału na 

ten temat LINK.  

 Zakup mieszkania na kredyt, czy wynajem od kogoś? Sprawdź, co na ten temat sądzi Ronald Szczepankiewicz i jakie rozwiązanie jest 

lepsze w Twoim przypadku! Obejrzyj zwłaszcza, jeżeli aktualnie wynajmujesz mieszkanie i myślisz o zakupie własnych czterech kątów dla 

siebie. Zapraszam do obejrzenia materiału na kanale youtube TU ZNAJDZIESZ LINK. 

                                                 
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Hardt-z-RPP-Najbardziej-prawdopodobna-jest-podwyzka-stop-proc-w-styczniu-o-50-pb-8241265.html  
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wzrost-zainteresowania-kredytami-hipot-na-stala-stope-najwczesniej-w-I-kw-22-Sowa-ING-BSK-wywiad-8240043.html  
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-transakcyjne-mieszkan-III-kw-2021-r-Raport-8240132.html  

https://www.youtube.com/watch?v=NYOhwPVuIjM&t=671s&ab_channel=RonaldSzczepankiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=NYOhwPVuIjM&t=671s&ab_channel=RonaldSzczepankiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=hcous6if-LI&t=8s&ab_channel=RonaldSzczepankiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=hcous6if-LI&t=8s&ab_channel=RonaldSzczepankiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=dawpUcTwLsw&ab_channel=RonaldSzczepankiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=dawpUcTwLsw&ab_channel=RonaldSzczepankiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=xFNjFPhINP4
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Hardt-z-RPP-Najbardziej-prawdopodobna-jest-podwyzka-stop-proc-w-styczniu-o-50-pb-8241265.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wzrost-zainteresowania-kredytami-hipot-na-stala-stope-najwczesniej-w-I-kw-22-Sowa-ING-BSK-wywiad-8240043.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-transakcyjne-mieszkan-III-kw-2021-r-Raport-8240132.html
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 Działki budowlane rekordowo drogie przez rozgrzany popyt. Choć parcele pod budowę domów wciąż drożeją wyznaczając nowe rekordy 

cen, dla szukających gruntów budowlanych pojawiło się jednak światełko w tunelu. Pomimo wciąż rozgrzanego popytu na budownictwo 

jednorodzinne wzrost cen wyraźnie zwolnił. Najmocniej spowolnienie tendencji wzrostowej mogli odczuć szukający gruntów budowlanych 

w Olsztynie, gdzie względem II kw. 2021 r. średnia stawka transakcyjna wzrosła o 1,5 proc., a jeszcze trzy miesiące wcześniej wzrost 

przekraczał 5 proc. Stabilniej (wzrost o ok. 1 proc. k/k) zachowywały się średnie kwoty wpisywane w aktach notarialnych dotyczących 

sprzedaży działek budowlanych we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu.1 W obliczu dynamicznych wzrostów cen działek budowlanych 

w 2021 roku wielu kupujących wstrzymało się z zakupem ziemi. Co stanie się w 2022 roku? Tanie raczej nie będzie...  

 Raty frankowe blisko historycznego maksimum. Słaby złoty uderza po kieszeni. Raty hipotek bazujących na helweckiej walucie oscylują 

wokół historycznego maksimum. Jeszcze kilka miesięcy temu dzielił je od rat porównywalnego kredytu w złotych rekordowy dystans. 

Podwyżki stóp zmieniają jednak obraz sytuacji. Huśtawka na rynku walutowym to kiepska wiadomość dla liczącej kilkaset tysięcy osób 

grupy kredytobiorców hipotecznych spłacających zobowiązania powiązane z frankiem lub euro. Hossa na rynku mieszkaniowym z lat 2006-

2008 była momentem szczytowej popularności kredytów indeksowanych lub denominowanych we franku szwajcarskim.2 Zbiegła się ona 

w czasie z rekordowo niskimi notowaniami waluty. Zaciągający zobowiązania w „najgorszym” momencie otrzymywali środki przeliczane 

nawet po kursie poniżej 2 zł za franka, zaś obecny kurs na dzień 16.12.2021 wynosi 4,45 zł. 

 50-letnie kredyty hipoteczne. W Wielkiej Brytanii będą luźniejsze zasady! Bank of England zamierza poluzować reguły badania zdolności 

kredytowej w kredytach hipotecznych. Łatwiejszy dostęp do finansowania mają zyskać klienci po raz pierwszy starający się o kredyt. Banki 

zapowiadają także pojawienie się 50-letnich umów ze stałym oprocentowaniem.3 Łatwiejszy dostęp do kredytów może dodatkowo 

napędzić wzrost cen na brytyjskim rynku nieruchomości. Mieszkania są rekordowo drogie, a ceny tylko w tym roku wzrosły już o 10 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dzialki-budowlane-rekordowo-drogie-przez-rozgrzany-popyt-8240680.html  
2 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Franki-kontra-zlote-raty-frankowe-blisko-historycznego-maksimum-8240301.html  
3 https://www.bankier.pl/wiadomosc/50-letnie-kredyty-hipoteczne-W-Wielkiej-Brytanii-beda-luzniejsze-zasady-8241736.html  

Wykres zmian stopy procentowej WIBOR3M – 

po grudniowym wzroście  
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https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dzialki-budowlane-rekordowo-drogie-przez-rozgrzany-popyt-8240680.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Franki-kontra-zlote-raty-frankowe-blisko-historycznego-maksimum-8240301.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/50-letnie-kredyty-hipoteczne-W-Wielkiej-Brytanii-beda-luzniejsze-zasady-8241736.html
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3. KRZYSZTOF DERDZIKOWSKI – JAK KUPIĆ ZIEMIĘ ROLNĄ NIE BĘDĄC 

ROLNIKIEM. 
  

 

Inwestowanie w grunty stało się jednym z najbardziej gorących tematów w ostatnim czasie. Zachwianie na rynku kryptowalut, 

niepewna sytuacja na giełdzie, duża konkurencja na rynku mieszkań, czy spadek opłacalności najmu to tylko niektóre z powodów 

takiego stanu rzeczy. Coraz więcej osób, w tym inwestorów nieprofesjonalnych, zwraca uwagę na ziemię rolną. Temat ten jest bardzo 

popularny, ale nadal słabo rozpoznany. Co więc jest faktem, a co tylko mitem? 
 

 

ZIEMIA ROLNA TYLKO DLA ROLNIKA? 

W powszechnej świadomości panuje przekonanie, że nabywcą ziemi 

rolnej może być tylko osoba posiadająca status rolnika lub chociażby 

wykształcenie rolnicze. Takie pojmowanie rzeczywistości jest 

pokłosiem szerokiej medialnej dyskusji, która dotyczyła gruntów 

rolnych najpierw w chwili akcesji Polski do Unii Europejskiej, czyli 

w 2004 roku, a później w 2006 roku, gdy kończył się okres przejściowy 

na zakup ziemi rolnej przez obywateli państw członkowskich UE. Ta 

druga data wiąże się z wejściem w życie ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego. Oficjalnie komunikowanym celem tejże ustawy było 

zahamowanie spekulacji na rynku nieruchomości rolnych, jednak 

pod przykrywką ustawy ograniczono możliwości inwestycyjne nie 

tylko rodzimym przedsiębiorcom, ale i tym z kapitałem niemieckim, 

czy holenderskim, którzy postrzegani byli u nas jako potencjalni 

nabywcy polskiej ziemi. Skoro nie może spekulować nikt, to tym 

bardziej działanie takie nie będzie osiągalne dla obcego kapitału - 

zapewne taka myśl przyświecała ustawodawcy. Praktyka pokazała, 

że było to myślenie błędne. Sam otrzymałem ofertę sprzedaży 

gospodarstwa o powierzchni 6600 ha, gdzie jednym z udziałowców 

był obywatel Holandii. O ile duży kapitał skutecznie wykorzystywał 

niedoskonałości ówczesnej ustawy prowadząc spekulacje przy 

wykorzystaniu spółek prawa handlowego, o tyle mniejsi inwestorzy 

ograniczyli swoje zakupy, a tylko część z nich podjęła wyzwanie 

związane z dogłębną analizą nowych przepisów. Okazało się, że 

dobra ich znajomość pozwalała skutecznie inwestować w ziemię 

i tak też jest aż do chwili obecnej. 

Zakup dużego areału ziemi rolnej to najczęściej inwestycja 

wieloletnia. Wspomniana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 

nakłada na nabywcę gruntów o powierzchni powyżej hektara zakaz 

zbywania go przed upływem 5 lat. O ile może to być problemem dla 

drobnego inwestora, o tyle duży podmiot może traktować taki zakup 

jako inwestycję długoterminową, lub jako element dywersyfikacji 

zasobów z własnego portfela. Duży podmiot najczęściej jest już 

w posiadaniu średniej powierzchni gospodarstwa rolnego, więc 

spełnia warunek, który daje mu uprzywilejowaną pozycję w wyścigu 

po zakup. Jeśli nie jest, to nadal transakcja nie jest niemożliwa. 

Ustawodawca założył, że jeśli nie ma chętnych na zakup w kręgu 

podmiotów uprawnionych (mowa tutaj głównie o okolicznych 

rolnikach), to nabywcą może być dowolny inny podmiot. Oczywiście 
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możliwość przeprowadzenia transakcji zależy od uzyskania na nią 

zgody z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednak praktyka 

pokazuje, że prawie każdy wniosek spotyka się z pozytywną oceną 

KOWR.  

Również mniejsi inwestorzy, a w tym i osoby prywatne kupują ziemię 

rolną bez większych przeszkód. Medialne deklaracje mijają się mocno 

z rynkową praktyką. Zakup działek o powierzchni mniejszej niż 

1 hektar, a większych niż 3000 metrów kwadratowych jest jeszcze 

łatwiejszy, gdyż nie wymaga specjalnej zgody, a poprzedzony jest 

jedynie procedurą pierwokupu ziemi rolnej przez KOWR. Ten 

wyjątkowo niechętnie decyduje się na zakup. 

Warto przy okazji statusu rolnika poruszyć również i temat rolniczego 

wykształcenia. To również nie jest konieczne, aby ziemię kupić. Co 

prawda w jednej z wersji ustawy obowiązek taki się znajdował, ale 

były to przepisy obowiązujące tylko przez pewien czas. Dziś nie 

matura, lecz chęć szczera uczyni cię rolnikiem.  

ZAKUP TYLKO NA DŁUGI TERMIN 

W jednym z poprzednich akapitów zaznaczyłem, że kupując ziemię 

rolną, której powierzchnia jest większa niż 1 hektar nie będziemy mogli 

jej sprzedać przed upływem 5 lat. To fakt i jest to jedno z ograniczeń 

nałożonych na nabywcę ziemi rolnej przez ustawę o kształtowaniu 

ustroju rolnego. Na początku swojego obowiązywania ustawa była 

jeszcze dalece niedoskonała i wyspecjalizowani inwestorzy radzili 

sobie z tym zakazem nabywając własność gruntów na spółki, 

głównie te z ograniczona odpowiedzialnością. Udziałów nie 

obowiązywał 5 letni zakaz zbycia. Jedna z kolejnych nowelizacji 

ograniczyła obrót udziałami w spółkach w podobny sposób w jaki 

ograniczony jest obrót samą ziemią rolną. Skoro nie mogę już 

swobodnie sprzedać udziałów w spółce, która jest właścicielem ziemi 

rolnej, to zamiast tego sprzedam… udziały w spółce będącej 

właścicielem spółki, która jest właścicielem ziemi. Na tym polu wyścig 

zbrojeń pomiędzy inwestorami a ustawodawcą nadal trwa. 

Poza kreatywnym podejściem do obrotu udziałami można też 

wybrnąć z konieczności kontaktu z KOWRem poprzez wyłączenie 

gruntu spod obowiązywania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 

a co za tym idzie z obowiązku trzymania takiego grunt we własnym 

portfelu przez 5 lat. Posłużmy się tutaj przykładem dewelopera 

specjalizującego się w budowie hal magazynowych. Jest on 

zainteresowany zakupem gruntu o korzystnych parametrach, 

następnie wybudowaniem hali i sprzedażą w ręce inwestora, który 

będzie ją dalej wynajmował. Inwestor już czeka, zbywca gruntu 

również, lecz nabycie ziemi w tej chwili uniemożliwiłoby dalszą część 

transakcji. Zamiast natychmiastowego zakupu deweloper może 

zawrzeć z właścicielem umowę warunkową, gdzie warunkiem 

zawieszającym jej wykonanie będzie rozpoczęcie inwestycji 

polegającej na budowie hali, a co za tym idzie wyłączenie gruntu 

spod obowiązywania ustawy. Jeśli do nabycia dochodzi bez zgody 

KOWR to i dalsza odsprzedaż może nastąpić w dowolnym momencie.  

Mniejszy biznes też ma swoje sposoby na podobne inwestycje. 

Niejednokrotnie są to sposoby o wiele bardziej kreatywne. 

W przypadku niektórych działek możliwym jest zastosowanie 

następującego schematu postępowania: 

1) zawarcie umowy ze zbywcą i uzyskanie stosownego 

pełnomocnictwa do dysponowania gruntem 

2) podział gruntu na działki o powierzchni takiej, aby nie podlegały 

pod ustawę 

3) sprzedaż gotowych działek w ręce nowych nabywców na 

podstawie pełnomocnictwa, z wykorzystaniem prawa cesji 

Nie jest to najprostsze rozwiązanie i powoduje też znaczne 

konsekwencje podatkowe dla stron transakcji, ale w przypadku 
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niektórych gruntów metoda ta nadal pozwala na dobry zwrot 

z inwestycji. 

Jak widać na powyższych przykładach zakup ziemi rolnej nie musi iść 

w parze z wiązaniem się ze swoim nabytkiem na długie lata. Zarówno 

profesjonalni inwestorzy jak i drobny kapitał ma już narzędzia, które 

pozwalają inwestować w ten rodzaj nieruchomości na krótszy czas. 

Przy tej okazji gorąco namawiam do uważnego śledzenia dyskusji 

toczącej się wokół ustawy, gdyż poza nielicznymi głosami 

zachęcającymi do jej zaostrzenia większość zainteresowanych 

opowiada się za dalszą liberalizacją obrotu ziemią. Być może za 

niedługi czas dowiemy się, że o wiele łatwiej będzie nabywać grunty 

nie tylko do hektara, ale i te do 5 hektarów powierzchni. 

NA ZIEMI ROLNEJ NIE DA SIĘ STRACIĆ  

Średnia cena ziemi rolnej w 2004 roku wynosiła nieco powyżej 6600 

PLN za hektar. W chwili obecnej zbliżamy się już do 50 tysięcy za ten 

sam obszar. W tym czasie przetrwaliśmy kryzys finansowy z lat 2007-

2009, czy kryzys na Cyprze z 2013 roku. Cena ziemi rolnej zdaje się 

rosnąć bez względu na warunki makroekonomiczne. W chwili 

obecnej trend zmian ceny ziemi rolnej jest podobny jak w roku 2008. 

Czy to oznacza, że na ziemi rolnej nie da się stracić? Osobiście, 

bardzo bym chciał, aby tak było. 

Zastanawiając się nad możliwymi scenariuszami na przyszłość rynku 

nieruchomości rolnych nie sposób nie odnieść się do innych obszarów 

gospodarki. Jeśli wszędzie jest dobrze, to i na roli źle nie będzie. 

Rosnące ceny mieszkań windują ceny gruntów pod budownictwo, 

a skoro tych brakuje, to i cena ziemi rolnej z perspektywą na 

późniejszą zabudowę rośnie. Miasta rozlewają się na tereny 

podmiejskie, a te z terenów rolnych stają się rozległymi sypialniami dla 

pobliskich aglomeracji. Część nabywców gruntów pod miastem 

stawia tezę, że nawet w przypadku odwrócenia koniunktury na rynku 

mieszkań oni nadal będą w korzystnej sytuacji. Zaznaczają, że 

w obronie przed rosnącymi odsetkami od kredytów hipotecznych 

oraz w celu ograniczenia stałych miesięcznych kosztów utrzymania 

duża fala chętnych może zwrócić się właśnie w kierunku dobrze 

zlokalizowanych gruntów w okolicach miast.  

Fachowe analizy sytuacji na rynku rolnym wiążą cenę ziemi rolnej 

z cenami jej płodów, gdyż to właśnie opłacalność produkcji rolniczej 

determinuje cenę jaką rolnik jest w stanie zapłacić za hektar. Tutaj 

obniżek nie ma i póki co nie ma co się ich spodziewać. Również 

podniesienie efektywności gospodarowania na ziemi rolnej 

powoduje, że wydajność produkcji z każdego hektara rośnie. 

Profesjonalizacja oznacza lepsze plony i większą przewidywalność 

wyniku ekonomicznego, a to zachęca do dalszych zakupów, o ile są 

one jeszcze uzasadnione możliwymi do osiągnięcia zyskami. 

Z powyższych faktów może wyłaniać się bardzo pozytywna wizja 

rynku nieruchomości rolnych, jednak na inwestorów czekają spore 

pułapki. Z ostatnich wydarzeń w naszym regionie powodem dla 

którego część z inwestorów mogła stracić było uwolnienie rynku ziemi 

rolnej na Ukrainie. Dostępność nieprzebranych połaci wyjątkowo 

urodzajnej ziemi w kraju aspirującym do członkostwa w UE gdzieś 

w latach trzydziestych obecnego wieku mogła obniżyć ceny 

w naszym regionie, a co najmniej zahamować ich dalszy wzrost. 

Gdyby nie brak stabilizacji gospodarczej na Ukrainie i niezażegnany 

konflikt z Rosją moglibyśmy być świadkami pierwszej znaczącej 

zmiany trendu cen ziemi rolnej od ponad 20 lat. 

Wśród podmiotów z mniejszym kapitałem znaczącą popularnością 

cieszyły się inwestycje w grunty rolne, oraz w spółki będące 

właścicielami takich gruntów, które to miały być dzielone 

i odsprzedawane ze znacznym zyskiem. Głównym miejscem takich 

inwestycji były Mazury, ale i Mazowsze czy inne części kraju też 

stawały się obszarem podobnych transakcji o celu spekulacyjnym. 

Uważny inwestor po prześledzeniu historii takich inwestycji zauważy, 

że grunty te, lub nawet same spółki niejednokrotnie zamiast 
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realizować swoje zobowiązania wobec inwestorów w założonym 

okresie często stawały się przedmiotem odsprzedaży kolejnym 

podmiotom, które to miały realizować założony wcześniej scenariusz 

inwestycyjny. Kilka funduszy obiecujących złote góry zakończyło 

swoją karierę po kontakcie z prokuraturą, a część nadal trwa 

w nadziei na sprzedaż posiadanych działek. 

Ryzyko inwestora maleje proporcjonalnie do pracy jaką włoży on 

w zapoznanie się z realiami inwestycyjnymi na danym rynku. Rynek 

nieruchomości gruntowych wygląda na bezpieczną przystań, lecz 

zasób wiedzy wymaganej do bezpiecznego zakupu gruntu 

wielokrotnie przekracza wymagania stawiane inwestorom na rynku 

mieszkaniowym. Można co prawda posłużyć się zasadą high risk, high 

reward, jednak ja zdecydowanie wolę wysoką nagrodę przy 

minimalnym ryzyku. 

Drogi inwestorze, jeśli znane Ci są takie pojęcia jak klasa bonitacyjna, 

wyłączenie z produkcji rolnej, opłata adiacencka, czy melioracja, 

jeśli wiesz jak opodatkowane są transakcje na gruntach rolnych 

i kiedy może pojawić się podatek VAT, to możesz spać spokojnie. Jeśli 

masz wątpliwości zapraszam do kontaktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PS Jeżeli masz dodatkowe pytania, napisz do Krzysztofa,  

chętnie pomoże Ci w inwestycjach w ziemię rolną. 

  

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! 
 

KDERDZIKOWSKI@STREFA.PRO 

 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU! 
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4. RUPERT ALEKSIEJUK – MIESZKANIE WIELOPOKOJOWE - ZYSKASZ CZY 

STRACISZ W 2022 ROKU? 
  

Sezon najmu 2021 za nami. W moim przypadku zakończył się dokładnie 8 października, chociaż wiem, że niektóre firmy zarządzające 

nieruchomościami już 30 września chwaliły się 100% wynajęciem lokali, inne zaś dopiero w listopadzie wynajęły swoje ostatnie wolne pokoje. Każda 

kampania wrześniowa - jak zwykło się nazywać okres sierpniowo-wrześniowy na rynku najmu – wygląda dość podobnie, choć w zeszłym roku 

pandemia koronawirusa wywołała na rynku sporo zmian, które z kolei wpłynęły na mieszkania na wynajem i odczuwalne są po dziś dzień, szczególnie 

jeżeli chodzi o mieszkania wielopokojowe. Obecnie, na warszawskim rynku najmu, na którym działam, obserwuje się stopniowy powrót do 

„przedpandemicznych” przyzwyczajeń najemców.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDEMICZNE REALIA A SEZON NAJMU 

Okres, w którym w dużych miastach Polski nie było spodziewanej liczby 

studentów - z racji na nauczanie zdalne oraz pracowników - z uwagi 

na obostrzenia sanitarne i zamknięcie znacznej części gospodarki 

wiązał się siłą rzeczy z nadpodażą nieruchomości na wynajem 

w odniesieniu do istniejącego popytu. Mówiąc wprost nie było dość 

potencjalnych chętnych na wolne lokale na wynajem, ponieważ owi 

chętni np. do Warszawy zwyczajnie nie przyjechali, jak mieli to 

w planach.  W efekcie jeżeli zainteresowani wynajmem już się znaleźli, 

mogli wybierać wśród morza stosunkowo tanich i atrakcyjnych 

ogłoszeń, których właściciele kusili coraz to nowymi udogodnieniami 

(np. sprzątanie w cenie czynszu), czy zachętami umownymi (np. brak 

kaucji) chcąc uniknąć pustostanów, czyli w prostej linii strat 

finansowych. Rynek najmu stał się rynkiem najemcy, a nie właściciela 

- jak było przed pandemią. To najemca rozdawał karty, to o najemcę 

zabiegał właściciel (czy zarządca), gdyż na rynku nie było wielu 
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chętnych do stabilnej współpracy i wielomiesięcznego wynajmu. 

Właściciele mający większą ilość nieruchomości oraz rozwinięte firmy 

zarządzające często za cel obierali sobie dotrwanie do najbliższego 

sezonu najmu zakładając, że kolejne fale koronawirusa będą mniej 

groźne, nie dojdzie do lockdownów, a uczelnie ruszą ze stacjonarnymi 

zajęciami. Większość czekało po prostu na lepsze czasy. Podobnie było 

z doświadczonymi inwestorami w nieruchomości – większość z nich 

wstrzymało swoje plany zakupowe obserwując rozwój wypadków. Na 

popularności zyskały zwłaszcza małe mieszkania – kawalerki oraz tak 

zwane mikrokawalerki (pokoje premium) które cechowały się dużym 

komfortem i swobodą. Na znaczeniu straciły wówczas tym samym 

lokale wielopokojowe (zwłaszcza te ponad pięciopokojowe) 

nastawione na wynajem kilku osobnym najemcom. Ryzyko 

kwarantanny oraz spędzanie w mieszkaniu większej ilości czasu 

sprawiły, że pokój, który często miał pełnić rolę jedynie miejsca do 

spania, zaczął zyskiwać na znaczeniu. Najemcy coraz większą uwagę 

zaczęli zwracać na standard mieszkania, jego wyposażenie oraz na 

pozostałych lokatorów.  

Im bliżej sezonu najmu tym więcej par oczu zwróconych było na 

komunikaty uczelni w oczekiwaniu na odpowiedzi na pytania - czy 

zajęcia obędą się stacjonarnie, czy studenci przyjadą, co 

wyrównałoby popyt na nieruchomości na wynajem. Nowi mieszkańcy 

miast musza przecież gdzieś mieszkać... Kiedy okazało się, że rekrutacje 

na studia przebiegają normalnie, a studenci już w sierpniu zaczęli 

szukać swoich 4 kątów, rynek najmu odetchnął z ulgą.  

POSTPANDEMICZNE ZYSKI 

Przechodząc do aspektu finansowego w wielu przypadkach okazało 

się jednak, że zainteresowanie wynajmem i owszem wróciło, ale nowi 

klienci nie chcieli już płacić stawek normalnych – 

przedpandemicznych. Zwykły pokój czy kawalerka miały kosztować 

tyle, co w pandemii, miały być zatem po prostu tanie.   

Ponieważ oczekiwania najemców nie zawsze były tożsame 

z oczekiwaniami wynajmujących (niskie stawki najmu versus 

standardowe stawki najmu) musiała zadziałać niewidzialna ręka rynku. 

W efekcie pokoje dobrze wyposażone zlokalizowane 

w nieruchomościach o wyższym standardzie w większym stopniu 

osiągnęły zadawalające ceny, podczas gdy pokoje starsze - bardziej 

zmęczone, jak zwykli określać je inwestorzy w nieruchomości - często 

zatrzymały się na stawkach covidowych czyli o 100 zł - 150 zł niższych 

niż w 2019 roku. Część właścicieli zrozumiała, że aby zarobić więcej, 

trzeba działać – przeprowadzić remonty/odświeżenia swoich 

mieszkań na wynajem zwiększając tym samym ich standard oraz 

większą uwagę poświęcić pracy z klientem, zdobyciu nowych 

umiejętności sprzedażowych w zakresie wynajmu pokoi. Miało to 

szczególne znaczenie w przypadku mieszkań wielopokojowych, gdzie 

zwiększenie dochodu z jednego pokoju o wspomniane 150 zł potrafiło 

zwiększyć rentowność całej inwestycji o blisko 1000 zł w wypadku 

mieszkania sześciopokojowego.  

BEZPIECZNE INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI  

Rozmawiając z inwestorami w nieruchomości spotkałem się z opinią, że 

obecnie o wiele bezpieczniej jest inwestować w kawalerki, czy 

wspomniane mikrokawalerki niż w mieszkania wielopokojowe. 

Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej, bowiem jak wielokrotnie 

powtarzam w swoich artykułach w inwestowaniu w nieruchomości 

ważny jest dochód rozumiany jako zwrot z inwestycji.  

Moje doświadczenia tego i innych sezonów najmu pokazują wyraźnie, 

że wynajem mieszkań wielopokojowych (nawet tych 
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ośmiopokojowych!) nadal jest w pełni możliwy, wykonalny i naprawdę  

bardzo opłacalny. Nieruchomości tego typu powinny cechować się 

jednak przemyślanym rozkładem i wyższym standardem, a ich 

lokalizacja nie może budzić żadnych zastrzeżeń, o czym często zdarza 

się zapominać początkującym inwestorom. Zamieszkanie 

w nieruchomości z kilkoma innymi, obcymi najemcami, ale w ładnych, 

przestronnych pokojach oraz przy odpowiednim zarządzaniu 

mieszkaniem może być naprawdę komfortowe i w wielu wypadkach 

tak rzeczywiście jest. Piszę to z pełną świadomością, ponieważ  na co 

dzień obserwuję wiele takich przypadków, zwłaszcza, że mieszkańcy 

tego typu lokali wielokrotnie przedłużali już swoje umowy najmu. 

Naturalnie opieka nad takim mieszkaniem wymaga doświadczenia 

w zarządzaniu najmem, lecz koniec końców przygotowanie mieszkania 

wielopokojowego jest rozwiązaniem zwyczajnie tańszym i łatwiejszym 

niż podział na osobne kawalerki (z osobnymi wentylacjami, kuchniami, 

łazienkami, odpływami etc.), z których każda – co warto podkreślić 

zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym – powinna mieć 

minimum 25 metrów kwadratowych. Inną kwestią jest ryzyko utraty 

całości przychodu w wypadku niepłacącego najemcy kawalerki, 

podczas gdy wynajmując pokoje osobnym najemcom 

dywersyfikujemy takie zagrożenie. Łatwiejsze jest również znalezienie 

odpowiedniej nieruchomości do aranżacji z myślą o kilku pokojach na 

wynajem niż np. z przeznaczeniem na trzy mikrokawalerki. 

JAK ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIĄ NIERUCHOMOŚĆ W 2022 ROKU? 

Niezależnie od typu inwestycji w mieszkanie na wynajem, najpierw 

trzeba je po prostu na rynku odszukać. Wymaga to zazwyczaj sporej 

ilości czasu, a także wiedzy technicznej oraz budowlanej, ponieważ 

pamiętajmy, że tuż po znalezieniu mieszkania czeka nas jego remont 

(najczęściej generalny), a co za tym idzie wynajem.  

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem mieszkania na wynajem – 

chętnie pomogę Ci w całym procesie, sprawiając, że inwestycja stanie 

się dla Ciebie w pełni pasywna. Nieruchomości w obliczu rosnącej 

inflacji to nadal świetna, stabilna lokata kapitału, czy forma budowania 

dochodu pasywnego, dlatego jeżeli chciałbyś porozmawiać na temat 

swoich możliwości i założeń, zachęcam Cię do kontaktu ze mną. 

Chętnie odpowiem na Twoje pytania i postaram się pomóc, tak abyś 

docelowo zarobił jak najwięcej, realizując swoje cele inwestycyjne. 

  

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 grudniu 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 – obniżka marż (promocja „Noworoczna obniżka cen”, obowiązuje do 09.01.2022) 

 mBank – obniżka marż (promocja „Spełnij marzenia 4”, obowiązuje do 23.01.2022) 

 PeKaO – obniżka marż dla LTV do 80% (oferta 4G/OS/2021, obowiązuje do 31.12.2021)  
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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 

- 



 

18 | S t r o n a    

 

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%): 

2,35% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,55% dla klientów banku z segmentu Active 

2,65% dla klientów pozostałych klientów 

 

Warunki promocyjne (LTV poniżej 80%): 

1,85% dla klientów banku z segmentu Intensive

2,04% dla klientów banku z segmentu Active 

2,15% dla klientów pozostałych klientów 

Segment Intensive, to grupa klientów, którzy spełniają ̨ 

jednocześnie poniższe warunki przez okres 5 lat liczony 

od dnia uruchomienia kredytu/pierwszej transzy: 

- przystąpią ̨ do ubezpieczenia na życie 

- będą posiadali mKonto Intensive i spłacali z niego 

raty 

- zapewnią wpływ na mKonto Intensive w wysokości 

min. 7 000 zł 

- wykonają min. 15 transakcji płatniczych w miesiącu 

na koncie w mBanku 

 

Segment Active, to grupa klientów, którzy spełniają ̨ 

jednocześnie poniższe warunki przez okres 5 lat liczony 

od dnia uruchomienia kredytu/pierwszej transzy: 

- przystąpią ̨ do ubezpieczenia na życie 

- zapewnią wpływ na rachunek w mBanku w 

wysokości min. 5 000 zł 

- wykonają min. 15 transakcji płatniczych w miesiącu 

na koncie w mBanku 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Częściowa nadpłata kredytu jest bezpłatna, całkowita spłata 2% 

przez pierwsze 3 lata, następnie bez opłat 
- 

 

UWAGA: mimo najniższej w stawce marży, mBank zajmuje w naszym zestawieniu pozycje nr 2. Wynika to w głównej mierze z bardzo, 

naszym zdaniem, uciążliwych wymogów tzw. cross-sellu, a zwłaszcza: konieczności wykonywania minimum 15 transakcji płatniczych 

w miesiącu na koncie w mBanku. Jeśli jednak warunek ten Cię nie przeraża – mBank może być bankiem Twojego pierwszego wyboru 
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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. 



 

20 | S t r o n a    

 
Marżę można obniżyć również poprzez zakup innych 

produktów dodatkowych takich jak karta kredytowa, 

czy ubezpieczenie na życie, tyle że obniżki te są 

zdecydowanie mniejsze. 

MARŻA 

Promocja „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny” 

(kredyt od 200k do 700k): 

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

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

80%) 

 

Warunki standardowe: 

(kredyt od 200k do 700k): 

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

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

 

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych obniżek 

marży kredytu – jw. 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 

 

 

PEKAO SA – BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA 

 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

LTV 90%   słabo liczona zdolność z działalności gospodarczej 

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

dość dobrze liczona zdolność kredytowa (nie dotyczy działalności)  
 

ograniczenia max LTV w zależności do rodzaju nieruchomości, 

metrażu i dochodów klientów 

   ograniczenia w ilości udzielanych kredytów 
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KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

MAX LTV. 90% (z ograniczeniami) 

Uwaga: max LTV ograniczone do poziomu 80% dla 

wniosków, gdzie zabezpieczeniem kredytu będzie 

dom o dowolnej powierzchni.  
 

Wartość nieruchomości ustalana w oparciu o wycenę 

sporządzaną przez bank (koszt dla mieszkań 167 zł dla 

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

operat dostarczony przez klienta (wymagana płatna 

weryfikacja – koszt 167 zł). Płatne przed decyzją 

ostateczną. 

ŚRODKI NA 

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

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

spłacanego kredytu osiągnie wysokość 80%. 
- 

UBEZPIECZENIE 

NA ŻYCIE 

Standardowo nie jest wymagane, obowiązek jego zakupu pojawia 

się jednak w sytuacji, gdy do kredytu przystępuje jedna osoba 

Minimalna wymagana suma ubezpieczenia to 25% 

kwoty kredytu. 

Uwaga: Możliwe jest dostarczenie polisy 

ubezpieczeniowej z dowolnego (akceptowanego 

przez bank towarzystwa ubezpieczeniowego). 

OKRES 

KREDYTOWANIA 
Max. 30 lat, do 70 roku życia - 

PROWIZJA 

1,99% - oferta „Mieszkam spokojnie” (bez ubezpieczenia CPI) 

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

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

LTV poniżej 80% i marży 1,94%, oraz LTV powyżej 80% i marży 2,60%) 

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 
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MARŻA 

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

- 2,70% dla kredytów bez CPI 

- 2,55% dla kredytów z CPI 
 

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

- 2,04% dla kredytów bez CPI 

- 1,89% dla kredytów z CPI 

W przypadku kredytów bez prowizji, z 

ubezpieczeniem CPI, marża wynosi: 

- 1,94% dla kredytów do 80,00% LTV 

- 2,60% dla kredytów powyżej 80,00% LTV 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

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

3% od nadpłacanej kwoty kredytu lub wysokość odsetek, które 

byłyby naliczone od spłaconej przed terminem części kredytu. 

Po 3 latach nadpłaty częściowe i spłata całkowita są bezpłatne. 

- 

 

 

MILLENIUM 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 

  

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 w oparciu o wycenę 

sporządzaną przez bank (koszt dla mieszkań 420 zł, 
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dla domów 680 zł (płatne po złożeniu wniosku), lub 

operat dostarczony przez klienta.  

Uwaga: skorzystanie z wyceny bankowej znacznie 

skraca czas trwania procesu kredytowego.  

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 

Koszt ubezpieczenia z oferty banku 0,03% 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 powyżej 80% = 3,40% 

 

Marża standardowa dla LTV do 80% = 2,60% 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
0,00% - 
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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 

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. 
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MARŻA 

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

 LTV powyżej 80% 

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

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

LTV poniżej 80% 

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

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

 

W ofercie standardowej: 

 LTV powyżej 80%: 

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

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

LTV poniżej 80%: 

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

- od 2,90% - w wariancie bez ubezpieczenia na życie 

 

Oferta: „Własne „M” w wielkim mieście” 

dostępna przy łącznym spełnieniu warunków: 

- kwota kredytu od 100k – 700k,  

- zakup na rynku wtórnym (nieruchomość oddana do 

użytkowania) lub pierwotnym (zakup od dewelopera) 

domu lub lokalu mieszkalnego (wraz z miejscem 

postojowym/parkingowym, garażem o ile dotyczy), 

położonego w granicach administracyjnych miasta 

Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa 

lub Wrocław, będącego równocześnie przedmiotem 

kredytowania i zabezpieczenia 

- dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub z 

kontraktu managerskiego lub emerytury/renty (lub 

mix tych dochodów). Warunek dotyczy wszystkich 

kredytobiorców. 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

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

3 % od nadpłacanej kwoty kredytu lub wysokość odsetek, które 

byłyby naliczone od spłaconej przed terminem części kredytu. 

Po 3 latach nadpłaty częściowe i spłata całkowita są bezpłatne. 

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

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

ING Bank Śląski 

MOCNE STRONY   SŁABE STRONY 

długi okres kredytowania  

 

brak akceptacji dochodów z umów zlecenie i o dzieło oraz 

ograniczenia dla działalności gospodarczej (w przypadku 

wybranych branż) 

brak ograniczeń w ilości posiadanych kredytów hipotecznych   wolny proces kredytowy (około 5 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” 

1,25% - 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: 

2,09% - w wariancie „Łatwy start” 

1,89% - 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 

400 zł). Płatne przed podpisaniem umowy 

kredytowej. 

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%) 

UWAGA: mimo najniższej w stawce marży, mBank zajmuje w naszym zestawieniu pozycje nr 2. Wynika to 

w głównej mierze z bardzo, naszym zdaniem, uciążliwych wymogów tzw. cross-sellu, a zwłaszcza: 

konieczności wykonywania minimum 15 transakcji płatniczych w miesiącu na koncie w mBanku. Jeśli 

jednak warunek ten Cię nie przeraża – mBank może być bankiem Twojego pierwszego wyboru  

 

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

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

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

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

 

NAJLEPSZA ZDOLNOŚĆ (BANK NAJLEPIEJ LICZĄCY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ)

BNP – Szczegóły oferty znajdziesz wyżej– NAJLEPSZY – BANK 

DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%) 

ING – Szczegóły oferty znajdziesz wyżej– NAJLEPSZY – BANK 

DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 20%) 

mBank – Szczegóły oferty znajdziesz wyżej – NAJLEPSZY – 

BANK DLA INWESTORA (WKŁAD WŁASNY 10%) 

Alior – 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 7-9 dni roboczych, 

BNP – około 8-10 dni roboczych, 

 

Millennium – około 12-15 dni roboczych, 

mBank – około 14-16 dni roboczych 
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BANKI DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH DOCHÓD W „WALUCIE OBCEJ” 
 

  ALIOR BANK PEKAO SA 

WALUTY KREDYTU EUR, USD EUR, 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 NWWi 2,00% prowizji, dla 

kredytów bez ubezpieczenia na życie, kwota max 

1 000 000 PLN. 

 

4,20% - dla klientów posiadających/zawierających 

umowę o rachunek typu ROR i kartę debetową 

 

5,90% - dal klientów bez konta i karty 

JAKIE ŹRÓDŁA 

DOCHODÓW SĄ  

 

AKCEPTOWANE 

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas 

nieokreślony 

odpowiednik polskiej umowy o pracę na czas 

nieokreślony 

 

UWAGA:  

Bank akceptuje dochody z zagranicy uzyskiwane z tytułu 

umowy o pracę, jeśli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 
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- minimum 6 regularnych comiesięcznych wpływów od 

pracodawcy z tytułu wynagrodzenia na rachunek 

prowadzony w Polsce, w tym 

- od co najmniej 3 miesięcy wynagrodzenie wpływa na 

rachunek prowadzony w Pekao. 

 

Dopuszcza się przesunięcia wpływów między miesiącami 

tzn., gdy na początku i na koniec miesiąca wpłyną 

wynagrodzenia odpowiednio za poprzedni i bieżący 

miesiąc. 

DOKUMENTY DO 

TŁUMACZENIA 

- raport odpowiednika BIK-u 

- wyciąg z konta z 3 miesięcy (ostatni miesiąc 

szczegółowo plus trzy wpływy wynagrodzenia) 

- w przypadku zatrudnienia w UK wymagany dokument 

potwierdzający settlement status 

UWAGA: Dokumenty w języku angielskim nie wymagają 

tłumaczenia 

- raport odpowiednika BIK-u 

- odpowiednik umowy o pracę 

- wyciąg z konta z 12m 

- payslips 

- odpowiednik polskiego PIT za ostatni rok 

DODATKOWE 

INFORMACJE 
- 

Bank ma sankcje przewidziane wobec niektórych krajów, 

na które nie może udzielić kredytu.  

 

Bank będzie potrzebował PIT-ów, więc jeśli klient nie 

rozlicza się na podobnych zasadach co w Polsce, to 

bank nie udzieli kredytu.  

 

Jeśli klient nie rozlicza się w Polsce, wówczas powinien do 

wniosku złożyć oświadczenie, że nie jest zobowiązany do 

składania deklaracji podatkowych w Polsce, ani za 

granicą i że nie otrzymuje od swojego pracodawcy 

rozliczeń podatkowych. 
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6. OPROCENTOWANIE STAŁE – AKTUALNE OFERTY 

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

OFERTY DLA NOWYCH WNIOSKÓW KREDYTOWYCH LTV 90%: 

 PeKaO SA. 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
5 lat 

Po tym okresie klient może przejść na 

oprocentowanie zmienne lub 

 złożyć wniosek o zawarcie aneksu (na 30 dni przed 

końcem okresu) przedłużającego oprocentowanie 

stałe na kolejne 5 lat (zgodnie z ofertą banku).  

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank i podawane 

łącznie bez podziału na marzę i stopę procentową. 

Jego wysokość jest uzależniona od poziomu LTV. 

 

Przykładowe oprocentowanie kredytu  

(aktualne na dzień 14.12.2021, LTV powyżej 80% oferta „Mieszkam 

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

 

- 5,71%, marża po okresie stałego oprocentowania: 2,55% 

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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 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%)  

- 5,74% dla klienta SELECT, (marża po okresie stałego 

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

klienta zewnętrznego) 

- 6,04% 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 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 
Brak opłat za wcześniejszą spłatę. - 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania ma 

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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 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 14.12.2021, kredyt na 300k, LTV 90% deklarowane 

wpływy 3k zł, lokalizacja Warszawa) 

 

- 5,81% dla oferty „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny”, prowizja 0,00%, 

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

oprocentowania: 2,68%) 

- 6,09% 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 14.12.2021 stopa wynosi: 3,13% 
 

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 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 14.12.2021, LTV 90%, oferta wariant 2: z kontem 

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

 

- 5,80%, 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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 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 14.12.2021, LTV 90%, oferta "Własne m z 

okresowo stałym oprocentowaniem 6") 

 

- 5,98% dla klientów banku z segmentu Intensive, marża po 

okresie stałego oprocentowania: 2,35% 

- 6,18% dla klientów banku z segmentu Active, marża po okresie 

stałego oprocentowania: 2,55% 

- 6,28% dla klientów pozostałych klientów, marża po okresie 

stałego oprocentowania: 2,65% 

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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 Alior 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
7 lat 

Przed upływem okresu obowiązywania okresowo 

stałej stopy bank zaproponuje warunki nowego 

oprocentowania w kolejnym, 7-letnim okresie. Klient 

będzie mógł zaakceptować propozycję lub wybrać 

oprocentowanie zmienne. 

 

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank indywidualnie dla 

każdego klienta. 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + stopa referencyjna 

WCZEŚNIEJSZA 

SPŁATA 

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

3% od nadpłacanej kwoty kredytu lub wysokość odsetek, które 

byłyby naliczone od spłaconej przed terminem części kredytu. 

Po 3 latach nadpłaty częściowe i spłata całkowita są bezpłatne. 

- 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie ma 

możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne. 
- 
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OFERTY DLA NOWYCH WNIOSKÓW KREDYTOWYCH LTV 80%: 

 

 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 14.12.2021, LTV 80%, oferta „Oferta Listopad 

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): 

 

- 4,90%, wariant z ubezpieczeniem na życie i od utraty pracy, 

marża po okresie stałego oprocentowania: 1,90% 

- 5,10%, 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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 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%)  

- 5,14% dla klienta SELECT, (marża po okresie stałego 

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

klienta zewnętrznego) 

- 5,24% 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. 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie ma 

możliwości 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 14.12.2021, LTV 80%, oferta wariant 2: z kontem 

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

 

- 5,00%, 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. 
- 

 

 

 



 

42 | 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 14.12.2021, kredyt na 300k, LTV 80% deklarowane 

wpływy 3k zł, lokalizacja Warszawa) 

 

- 5,14% dla oferty „Pakiet Własny Kąt Hipoteczny”, prowizja 0,00%, 

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

oprocentowania: 2,01%) 

- 5,45% 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 14.12.2021 stopa wynosi: 3,13% 
 

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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 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 14.12.2021, kredyt na 300k, LTV 80%, oferta: 

„Noworoczna obniżka cen”) 

 

- 5,15% dla wariantu „Lekka rata”, prowizja 1,25%, marża po 

okresie stałego oprocentowania: 1,89%) 

- 5,35% dla wariantu „Łatwy start”, prowizja 0,00%, marża po 

okresie stałego oprocentowania: 2,09%) 

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 14.12.2021, LTV 90%, oferta "Własne m z 

okresowo stałym oprocentowaniem 6") 

 

- 5,48% dla klientów banku z segmentu Intensive, marża po 

okresie stałego oprocentowania: 1,85% 

- 5,67% dla klientów banku z segmentu Active, marża po okresie 

stałego oprocentowania: 2,04% 

- 5,78% dla klientów pozostałych klientów, marża po okresie 

stałego oprocentowania: 2,15% 

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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 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 14.12.2021, oferta „Mieszkam spokojnie” z 

ubezpieczeniem CPI i prowizją 1,25%): 

 

- 5,51%, marża po okresie stałego oprocentowania: 1,89% 

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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 Alior 

KRYTERIA OFERTA BANKU DODATKOWE INFORMACJE 

OKRES 

BOWIĄZYWANIA 
7 lat 

Przed upływem okresu obowiązywania okresowo 

stałej stopy bank zaproponuje warunki nowego 

oprocentowania w kolejnym, 7-letnim okresie. Klient 

będzie mógł zaakceptować propozycję lub wybrać 

oprocentowanie zmienne. 

 

OPROCENTOWANIE 

W OKRESIE STAŁEJ 

STOPY  

Oprocentowanie stałe ustalane jest przez bank indywidualnie dla 

każdego klienta. 

Po zakończeniu okresu obowiązywania 

oprocentowania stałego przechodzimy na 

oprocentowanie zmienne ustalane wg wzoru: marża 

z umowy kredytowej + stopa referencyjna 

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. 
- 

 

OFERTY DLA „PRACUJĄCYCH” WNIOSKÓW KREDYTOWYCH: 

 Alior 

 Aby skorzystać z oferty należy złożyć wniosek o zmianę warunków oprocentowania. Na podstawie wniosku, bank 

przygotowuje indywidualne warunki oprocentowania.  

 Skorzystanie z oferty (o ile będzie to uzasadnione sytuacją rynkową i sytuacja klienta) może wiązać się z koniecznością 

dostarczenia dodatkowych dokumentów i ponownego wyliczenia zdolności kredytowej.  
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 BNP Paribas 

 Wniosek o zmianę̨ oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe można złożyć w oddziale banku. Wysokość 

oprocentowania ustalana jest indywidualnie w oparciu o aktualną ofertę bankową z uwzględnieniem zniżek za 

posiadane produkty bankowe.   

 ING 

 Aby skorzystać należy dodatkowo spełnić następujące warunki: 

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

 do spłaty kredytu pozostało przynajmniej 62 raty. 

 Oprocentowanie dla klientów z aneksem, uzależnione jest od posiadanych produktów (oferta od 14.12.2021): 

 5,66% dla kredytów bez produktów dodatkowych 

 5,56% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami 

 5,46% dla kredytów z kontem z regularnymi wpływami i ubezpieczeniem spłaty kredytu 

 Pozostałe warunki oferty tożsame z ofertą dla nowych klientów.  

 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 sprawdzić́ propozycję 

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

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

Zmiana oprocentowania będzie wymagała zawarcia aneksu.  
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 Millennium 

 Wniosek o zmianę̨ oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe można złożyć w oddziale banku lub poprzez 

aplikację bankową. Wysokość oprocentowania ustalana jest w oparciu o aktualną ofertę bankową z uwzględnieniem 

zniżek za posiadane produkty bankowe. 

 PeKaO 

 Wniosek o zmianę oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe należy złożyć w oddziale banku. Wysokość 

oprocentowania ustalana jest indywidualnie w oparciu o aktualną ofertę bankową.  

 PKO BP 

 Aby skorzystać należy dodatkowo spełnić następujące warunki: 

 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 

 Santander 

 Aby skorzystać z oferty należy złożyć wniosek o zmianę warunków oprocentowania (np. u doradcy bankowego). Na 

podstawie wniosku, bank przygotowuje indywidualną ofertę (w zależności od LTV, segmentu klienta, posiadanych 

produktów dodatkowych itd.)   
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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
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   Agnieszka Glock 

                 

     

 

 

 

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 i 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

