
 

 

 

 

 

 

PODRĘCZNIK KREDYTOWY 

 

Czyli wskazówki  dotyczące tego, co należy zrobić, by przejść 

przez proces uzyskania kredytu hipotecznego ,,bezboleśnie” oraz 

jak najefektywniej wykorzystać czas i swoje pieniądze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istota kredytu hipotecznego oraz aspekty, na które należy 

zwrócić uwagę przy jego wyborze. 

Kredyt hipoteczny jest jednym z tych kredytów (poza kredytem inwestycyjnym lub 

obrotowym), który w perspektywie czasu zwiększa klientowi jego zasobność.  Zmusza go 

poniekąd do oszczędzania, a jednocześnie daje możliwość skorzystania z nieruchomości, 

która w dłuższej perspektywie czasu jest odporna na wahania rynkowe oraz inflację.  

Inaczej mówiąc kredyt hipoteczny jest to produkt, który ze względu na mniejsze ryzyko 

leżące po stronie Banku daje możliwość zwiększania swojego kapitału, przy jednocześnie 

stosunkowo niewielkim oprocentowaniu w porównywaniu z innymi produktami 
finansowymi. 

Przy wyborze kredytu hipotecznego ważnym aspektem jest, by wybrać taki kredyt, który 

pozwoli nam na jak najefektywniejszą realizację swojego celu, a jednocześnie będzie 

produktem najtańszym w danym momencie. Oferty kredytu hipotecznego banków 

zawierają wiele zmiennych decydujących o tym, która z ofert końcowo jest korzystniejsza 

dla klienta, w danej sytuacji, w której się znajduje. 

Kolejnym równie ważnym aspektem na drodze do wyboru odpowiedniej oferty kredytu 

hipotecznego jest szczerość klienta. Mówienie wprost o swoich oczekiwaniach, obawach 

czy też zadawanie pytań czyni klienta świadomym. 

 

Proces uzyskania finansowania nieruchomości za pomocą 

kredytu hipotecznego. 

 

I ETAP Sprawdzenie zdolności  

Proces zakupu nieruchomości finansowanej kredytem hipotecznym zazwyczaj 

rozpoczyna się od sprawdzenia zdolności kredytowej. Istotne jest to, że w zależności od 

Banku poziom szacowanej zdolności kredytowej może i zapewne będzie się różnił.  

W tym miejscu zachęcamy, by przez np. 3 miesiące odkładać kwotę odpowiadającą 

wysokości raty, jaką chcielibyśmy płacić w ramach obsługi zobowiązania kredytowego.  

Taka ,,symulacja” bardzo pomaga w odczuciu o jakim obciążeniu budżetu domowego 

mówimy i czy jesteśmy w stanie takie obciążenie wprowadzić na stałe. Dla osób, które 

dotychczas wynajmują nieruchomość i myślą o zakupie własnej wartość obciążenia 

docelowego jest praktycznie taka sama jak obecnego. 

Jeżeli chodzi o weryfikację dochodu gorąco zachęcamy naszych klientów, by przed 

złożeniem wniosku kredytowego pobrali raport Biura Informacji Kredytowej ze 

strony www.bik.pl. Jest podsumowanie historii kredytowej i zobowiązań finansowych. 

W ten sposób możemy zobaczyć czy w przeszłości, np. rok temu nie zapomnieliśmy 

spłacić którejś raty kredytu. Dzięki temu raportowi mamy również pełny podgląd jaki 



Bank i kiedy nas sprawdza. Jeżeli posiadamy czynny produkt kredytowy, w przypadku 

opóźnienia w spłacie dostajemy wiadomość SMS z przypomnieniem, iż takie zdarzenie 

zostało odnotowane. Jeśli spóźnimy się z płatnością raty nawet o jeden dzień to takie 

zdarzenie zostaje zapisane w naszej historii kredytowej. Natomiast z opóźnienia powyżej 

30 dni będziemy musieli się tłumaczyć, lub co gorsza spowoduje to utratę możliwości 

uzyskania kredytu. 

 

 

II ETAP Zebranie dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia 

właściwego procesu kredytowego w banku  

Co dalej, jeżeli uzyskaliśmy już informację, iż stać nas na kredyt w zakładanej wysokości? 

Po tym etapie rozpoczyna się przyjemny czas poszukiwania odpowiedniej 

nieruchomości, która sprosta oczekiwaniom klienta. Dla samego procesu kredytowego 

nie ma znaczenia czy kupujemy nieruchomość na rynku pierwotnym czy wtórnym. 

Różnice natomiast są widoczne w opłatach (przy rynku wtórnym zobligowaniu jesteśmy 

uiścić 2% podatek PCC od wartości kupowanej nieruchomości) oraz niekiedy w jakim 
czasie będziemy mogli skorzystać z danej nieruchomości.  

Zakup na rynku pierwotny  

Jeżeli wybrane przez nas mieszkanie jest dopiero na etapie budowy, wówczas 

podpisujemy umowę deweloperską. Umowa ta jest zawierana obowiązkowo przed 

notariuszem i w jej treści inwestor zobowiązuje się do wybudowania nieruchomości, a 

kolejno przeniesienia własności ww. nieruchomości.   

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym przewiduje również możliwość podpisania 

umowy rezerwacyjnej, w której to jak sama nazwa mówi deweloper zobowiązuje się 

przez określony czas nie oferować danej nieruchomości innym klientom. Na tę drugą 

,,lżejszą” formę umowy możemy zdecydować się, gdy nie jesteśmy pewni swojej zdolności 

kredytowej lub zakupu wybranej nieruchomości. 

Zakup na rynku wtórnym 

Po wyborze mieszkania/ domu na rynku wtórnym należy podpisać umowę 

przedwstępną sprzedaży zawieranej pomiędzy zbywca, a nabywca nieruchomość. Taka 

umowa określi minimalne założenia, takie jak wartość nieruchomość, strony umowy oraz 

termin zakupu, czyli podpisanie ostateczniej umowy przeniesienia własności 
nieruchomości.   

Co do formy umowy przedwstępnej, to jest ona obojętna z perspektywy banku. 

Natomiast forma pisemna zabezpiecza zadatek lub zaliczkę. W przypadku niewykonania 

umowy przez którąś z storn różnica między ww. Formami zabezpieczenia jest 

zasadnicza: 

-jeśli Ty zrezygnujesz z wykonania umowy możesz liczyć na zwrot zaliczki. W przypadku 

zapłaty zadatku sprzedający nieruchomość może go zatrzymać w pełnej wysokości.  



-jeśli natomiast wina za niewykonanie umowy będzie leżała po stronie sprzedającego, 

wówczas zaliczka jest zwracana w wpłaconej wysokości, a zadatek- w podwójnej.  

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego zabezpiecza 

zadatek lub zaliczkę, jak również może być narzędziem przymusu do dokonania danej 

transakcji. To zabezpieczenie może być także wpisane jako roszczenie do działu III księgi 
wieczystej nieruchomości, o ile nieruchomość ją posiada.   

Na bazie naszego doświadczenia w umowie przedwstępnej sprzedaży proponujemy 

zapisać również informacje o tym, że zbywca zobowiązuje się dostarczyć określone 

dokumenty.  

Należy także dopytać czy w kupowanej przez nas nieruchomości jest ktoś zameldowany. 

Jeśli kuchnia posiada stałą zabudowę, to warto doprecyzować kwestię tego, czy będzie 
ona przedmiotem transakcji oraz zamieścić stosowny zapis w umowie. 

Remont lub wykończenie nieruchomości  

Jeżeli celem kredytu hipotecznego prócz samego nabycia nieruchomości jest również jej 

remont lub wykończenie konieczne będzie przygotowanie kosztorysu prac na druku 

bankowym.  W takim kosztorysie zasadniczo należy przedstawić jakie prace będą 

przedmiotem wykończenia/remontu, materiały, z których zamierzamy korzystać oraz 
oszacowany koszt poszczególnych prac.  

Czym jest księga wieczysta i gdzie można sprawdzić jej treść? 

Księga Wieczysta jest rejestrem publicznym, w którym przedstawiony jest stan prawny 

konkretnej nieruchomości. Wpisy zawarte w księdze wieczystej mają charakter 

ujawniający i odnoszą się do: 

-praw rzeczowych (własność i użytkowanie wieczyste),  

-ograniczonych praw rzeczowych (tj. użytkowanie, zastaw, służebność, spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka) 

-praw osobistych (np. prawo odkupu, pierwokupu, dożywocia).  

Wpisowi do księgi wieczystej podlegają również roszczenia. Może być to roszczenie np. 

o przeniesienie własności. 

Treść księgi wieczystej w wersji elektronicznej możemy sprawdzić na stronie 

internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem www.ekw.ms.gov.pl. Tam 

sprawdzimy czy sprzedający jest właścicielem nieruchomości, a także czy hipoteka 

nieruchomości jest obciążona. 

Czym jest operat szacunkowy? 

Bank musi zweryfikować wartość danej nieruchomości. W tym celu wykonywany jest 

operat szacunkowy, który w zależności od wybranego banku zlecany jest przez bank lub 
może być zlecony przez klienta wybranemu przez niego rzeczoznawcy. 

Z punktu widzenia osoby kupującej nieruchomość korzystniej jest, gdy mamy możliwość 

wyboru rzeczoznawcy i dostarczenia operatu szacunkowego do banku.  Dzięki temu 

mamy pierwsi informację o tym, czy dana nieruchomość nie jest przeszacowana lub czy 



nie powinniśmy zwrócić uwagi na inne aspekty nabywanej nieruchomości takie jak, np. 

dostęp działki do drogi publicznej. 

 

III ETAP Rozpoczęcie właściwego procesu o przyznanie kredytu 

hipotecznego w banku 

W sytuacji, kiedy wybraliśmy nieruchomość i konkretną ofertę banku, a także mamy 

wszystkie niezbędne dokumenty oraz posiadamy operat szacunkowy, wówczas 

składamy wniosek o kredyt hipoteczny do banku.  

Po złożeniu wniosku w banku zaczyna się proces weryfikacji nas jako klientów oraz 
nieruchomości jako zabezpieczenia. 

Weryfikacja wartości nieruchomości, na której bank będzie się zabezpieczał następuje 

na podstawie operatu szacunkowego, o którym wspominaliśmy wyżej. 

Po pozytywnej weryfikacji dwóch powyższych aspektów Bank wyda decyzję 

pozytywną. Jeżeli nie zostaną klientowi postawione żadne dodatkowe warunki wówczas 
możemy przystąpić do podpisania umowy kredytowej. 

 

IV ETAP Przeniesie własności nieruchomości i uruchomienie kredytu 

Po podpisaniu umowy kredytowej, należy umówić się na podpisanie aktu notarialnego 

przenoszącego własność nieruchomości, a co za tym idzie stać się jej właścicielem.  

Kiedy już staniemy się już właścicielami nieruchomości należy zawrzeć umowę 

ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z cesją polisy na 

bank. Z uwagi na to, że Banki chcą by udzielony prze nich kredyt był zabezpieczony, a my 

chcemy zabezpieczyć naszą nieruchomość bardzo ważne jest by przy corocznym 

odnawianiu polisy aktualizować wartość nieruchomości. Jeżeli tego nie zrobimy i np.  

mieszkanie o wartości 600 tys. zabezpieczymy polisa opiewającą na 300 tyś., to wtedy 

przy szkodzie całkowitej jak np. wybuch gazu ubezpieczyciel wypłaci nam tylko 150 tys. 
Spowodowane jest to tym, że nieruchomości była niedoszacowana dokładnie 50%. 

Kolejnym krokiem jest dokonanie wpisu do księgi wieczystej i najczęściej robi to 
notariusz, ale możemy zrobić to także sami. Koszt takiego wpisu to 200 pln. 

W sytuacji, kiedy w księdze wieczystej kredytowa nieruchomość była obciążona hipoteka 

na rzecz innego banku wówczas bank uruchamiając nasz kredyt przelewa pieniądze na 

spłatę dotychczasowego zobowiązania. Po tej transakcji były właściciel nieruchomości 

jest zobowiązany dostarczyć dokument z banku, w którym posiadał ów kredyt, który 

pozwali nam na złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki. Za wniosek należy uiścić 

opłatę w wysokości 100 pln oraz złożyć go we właściwym sądzie rejonowym.  

Istotnym jest fakt, że wszystkie banki na czas po uruchomieniu kredytu do 

uprawomocnienia wpisu hipoteki podwyższają marżę kredytu, lub korzystają z 

ubezpieczenia, które opłacane jest w postaci składki miesięcznej. Dopiero, kiedy 



poinformujemy bank o uprawomocnieniu się wpisu hipoteki nasza miesięczna rata 

zmniejszy się do poziomu docelowego, ustalonego w umowie kredytowej.  

 

Należy pamiętać, iż rata kredytu jest ratą miesięczną. Jeżeli płatność raty przypada na 1 

dzień każdego miesiąca, zaś kredyt zostanie uruchomiony np. 20 dnia, to nasza pierwsza 

rata nie zostanie pobrana za 10 dni. Wówczas zapłacimy ją dopiero po upływie 10 dni i 

pełnego miesiąca. Nie zdziwmy się zatem, że będzie ona nieco wyższa niż późniejsze 

comiesięczne raty kredytu, na które umówiliśmy się z bankiem. 


