
Jak zwiększyć swoją 
zdolność kredytową 

– 16 niezawodnych sposobów



| Zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości na potrzeby własne, 
pod inwestycję lub nad budową domu?

Istotne są dla Ciebie jak najniższe koszty i najlepsze warunki 
związane z pozyskaniem kredytu hipotecznego?
Chciałbyś mieć pewność, że posiadasz odpowiednią zdolność 
kredytową do uzyskania pożądanej kwoty? 
 
Przygotowaliśmy dla Ciebie listę 16 niezawodnych sposobów na 
zwiększenie swojej zdolności kredytowej i szans na wymarzoną 
nieruchomość!

AUTOR
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| Prezes Zarządu � rmy Private Solutions. 
Doświadczony menedżer, doradca i specjalista do 
spraw sprzedaży. Od lat zajmuje się rynkiem 
kredytowym oraz nieruchomościami 
inwestycyjnymi.



1. DOBRZE ZAPLANUJ

NIE OGRANICZAJ SIĘ TYLKO 
DO JEDNEGO BANKU 

2. 

SPŁAĆ DOTYCHCZASOWE 
ZOBOWIĄZANIA 

4. 

ZADBAJ O DOBRĄ 
HISTORIĘ KREDYTOWĄ 

3. 
| Najważniejsze to, aby cały proces ubiegania 
się o kredyt hipoteczny odpowiednio wcześniej 
zaplanować. Poprzez konsultacje z niezależnym 
ekspertem kredytowym uzyskasz odpowiednią 
wiedzę, jak uniknąć wielu błędów mających 
ostatecznie wpływ na decyzję kredytową.

| Sprawdź swoją zdolność kredytową w 
różnych instytucjach � nansowych, tylko w ten 
sposób dowiesz się jaką maksymalną kwotę 
kredytu możesz uzyskać. Każdy bank inaczej 
liczy zdolność kredytową i koncentruje się na 
różnych grupach klientów. Pewne podmioty 
preferują klientów z sektora publicznego, 
jeszcze inne przedsiębiorców czy rolników.

| Każdy klient posiadający w banku jakiś 
kredyt rejestrowany jest w Biurze Informacji 
Kredytowej (BIK). Jeśli posiadałeś lub posiadasz 
zobowiązania, które są terminowo spłacane 
to dysponujesz dużą ilością pozytywnych 
punktów w BIK co bardzo ułatwi Tobie 
uzyskanie tańszego � nansowania i w pewnych 
wypadkach zwiększy zdolność kredytową.

| Spłać choć część dotychczasowych zobowią-
zań lub zadeklaruj we wniosku kredytowym, że 
po uzyskaniu pozytywnej decyzji zostaną one 
spłacone. Mowa o takich zobowiązaniach jak 
np. kredyty gotówkowe, karty kredytowe czy 
limity w koncie kredytowym. 



OBNIŻ WIEK NAJSTARSZEGO 
KREDYTOBIORCY 

6. 

ZADBAJ O ROZDZIELNOŚĆ 
MAJĄTKOWĄ  

8. 

DOŁĄCZ DODATKOWYCH 
KREDYTOBIORCÓW

7. 

| Banki obliczając zdolność kredytową koncen-
trują się m.in. na wieku kredytobiorców. Więk-
szość instytucji udziela � nansowania do 70-
tego lub 75-tego roku życia. Wiek najstarszego 
kredytobiorcy będzie wyznacznikiem określają-
cym maksymalny okres kredytowania. 
Przykład: Jeśli najstarszy z wnioskodawców ma 
60 lat to � nansowanie będzie można uzyskać 
na kolejnych 10 lub 15 lat.

| UWAGA - można uzyskać kredyt do 80-tego 
roku życia, ale oprocentowanie takiego zobo-
wiązania jest znacznie wyższe.

| Każdy dodatkowy wnioskodawca posiadający 
dochody potencjalnie podwyższa Twoją 
zdolność kredytową. Ważne, aby taka osoba 
miała daną zdolność, należy ją odpowiednio 
wcześnie potwierdzić. Wnioskodawcą może być 
zarówno członek rodziny jak i osoba całkowicie 
nie spokrewniona.

| Tego typu zabieg jest szczególnie przydatny 
w sytuacji, gdy jedno z małżonków posiada 
opóźnienia w BIK-u, które uniemożliwiają 
uzyskanie kolejnego kredytu. Decydując się na 
rozdzielność majątkową możemy wnioskować 
o kredyt samodzielnie, bank nie będzie brał 
pod uwagę złej historii kredytowej jednego z 
małżonków.

POŁĄCZ RÓŻNE ŹRÓDŁA 
DOCHODÓW 

5.

| Podczas wnioskowania o kredyt wykaż 
możliwie jak najwięcej źródeł dochodu. 
Banki oprócz umowy o pracę akceptują m.in. 
umowy zlecenie, umowy o dzieło, przychód 
z tytułu wynajmu nieruchomości, dochód z 
działalności gospodarczej, diety, dywidendy, 
wynagrodzenie z tytułu powołania na członka 
zarządu, dochód z zagranicy, emeryturę, rentę, 
kontrakt menadżerski, czy dopłaty dla rolników.



WYBIERZ RATY RÓWNE 
ZAMIAST MALEJĄCYCH 

9. 

WYDŁUŻ OKRES 
KREDYTOWANIA  

10.

WYNAJMIJ SWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ  

12.

POSTARAJ SIĘ O WIĘKSZY 
WKŁAD WŁASNY 

11.

| Aktualnie istnieje możliwość uzyskania 
� nansowania maksymalnie na 35 lat. Im dłuższy 
okres kredytowania tym niższa rata kapitałowo 
– odsetkowa, dzięki temu uzyskujemy większą 
zdolność kredytową. Należy pamiętać, iż 
istnieje możliwość nadpłacania i wcześniejszej 
całkowitej spłaty zaciągniętego zobowiązania, 
dzięki temu odsetki z tytułu kredytu są znacznie 
niższe.

| UWAGA - banki mają możliwość pobierania 
opłat za wcześniejszą spłatę tylko w okresie 
pierwszych trzech latach naszego kredytu.

| W początkowym okresie spłacania kredytu 
rata równa jest nawet o 25% niższa od raty 
malejącej. Banki liczą zdolność kredytową 
opierając się na pierwszej racie, ma to duży 
wpływ na zdolność kredytową | Dzięki temu uzyskujesz niższe oprocentowanie 

kredytu co przekłada się na mniejszą ratę. 
Posiadając co najmniej 20% wkład własny 
otrzymujemy niższe oprocentowanie oraz 
nie ponosimy kosztu tzw. ubezpieczenia 
brakującego wkładu własnego.

| Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości - 
wynajmij ją. Niektóre banki już po okresie 6 
miesięcy wynajmu akceptują przychód jaki 
z tego tytułu uzyskujemy. Zwiększamy w ten 
sposób zdolność kredytową.



SKONSOLIDUJ 
DOTYCHCZASOWE KREDYTY 

13.

WYBIERZ ODPOWIEDNI 
BANK

14.

UZYSKAJ DŁUŻSZY 
STAŻ PRACY  

15.

ZMIEŃ FORMĘ 
ZATRUDNIENIA

16. 
| Wybierz bank, który zaakceptuje jak najwięcej składników 
twojego wynagrodzenia. Dochód z tytułu umowy o pracę 
może zostać podzielony na części:

- podstawa wynagrodzenia
- premia uznaniowa, roczna, półroczna, kwartalna, miesięczna
- dodatkowa prowizja
- nagroda/y
- dodatek mieszkaniowy (dotyczy wojskowych)
- trzynastka
- diety, dywidendy itp.

Ważne, aby instytucja � nansowa w której ubiegamy się o 
kredyt uwzględniała przy liczeniu zdolności kredytowej 
przynajmniej część z powyższych składników wynagrodzenia.

| Tego typu proces polega na zamianie kilku 
różnych zobowiązań, które aktualnie są 
spłacane w jeden kredyt z niższą ratą.

| To, od jak dawna uzyskujesz dochód z danego 
źródła ma duże znaczenie. Im dłuższy staż pracy 
i dochód bardziej stabilny tym większa pula 
banków będzie chciała udzielić � nansowania i 
większa będzie Twoja zdolność kredytowa.

| Najkorzystniejsza dla Ciebie będzie umowa 
o pracę na czas nieokreślony. Im krótszy czas 
do końca umowy o pracę na czas określony, 
tym krótsza lista banków, które wezmą ten 
dochód pod uwagę przy wyliczaniu zdolności 
kredytowej. Jeśli będziesz miał umowę na czas 
nieokreślony ten problem zniknie.



KONTAKT

Private Solutions Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Legnicka 57w/6
54-203 Wrocław

www.privatesolutions.pl

| Aby uzyskać więcej informacji na temat 
swojej zdolności kredytowej oraz kredytów 
hipotecznych zapraszamy do kontaktu:

502 644 631
506 009 649

zarzad@privatesolutions.pl


