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“Mieszkanie dla Każdego Polaka”
- Model Phoenix
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WŁASNE MIESZKANIE W ZASIĘGU RĘKI
MODEL PHOENIX
Kluczowym aspektem,
zarówno na rynku
inwestycji mieszkaniowych
jak i kredytów hipotecznych,
jest dostęp do ﬁnansowania.
Syntetyczny miernik (SARFIN)
dostępności mieszkań
w Polsce, pokazuje kwartalne
zmiany w dostępności mieszkań
dla przykładowej rodziny
składającej się z 2+1. Wskaźnik
ten (IDM) na koniec 2016 roku,
spadł o 5,84 procent w stosunku
r/r. Taki trend wskazuje, że
dostępność kredytów jest
relatywnie dobra, wymaga
jednak korekty.

Odpowiedzią na przytoczone
wyzwania jest program pod nazwą:
„Mieszkanie dla Każdego Polaka”.
Pozwal on nabyć mieszkanie na
Pozwala
własność osobom nie posiadającym
zdolności kredytowej, a kredytobiorcom (również we franku
szwajcarskim) sprzedać nieruchomości z czynnym kredytem
hipotecznym.

“Wykwaliﬁkowana kadra
specjalistów przedstawi
możliwości jakie rynek ma do
zaoferowania i w wyjątkowy
sposób umożliwi sprzedaż lub
nabycie nieruchomości
inwestycyjnej na własność, bez
kredytu bankowego.”
- Michał Konieczny

OPCJE MODELU PHOENIX
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SPRZEDAŻ

Kredytobiorca z czynnym kredytem
hipotecznym
Zabezpieczenie z tytułu udzielonego kredytu
hipotecznego często przewyższa wartość rynkową
hipotecznego,
nieruchomości. Jest to główne wyzwanie przed którym stoi
osoba planująca sprzedać nieruchomość z czynnym
kredytem hipotecznym.

Alternatywą są tzw. pozwy zbiorowe, które tylko ułamkowo rozwiązują wyzwanie kredytobiorcy. Postępowania kończą się
najczęściej ugodą redukującą kwotę do spłaty. Jednak kredyt pozostaje nadal czynny i nie zwalnia kredytobiorcy ze spłaty
pozostałej należności.
Rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości z czynnym kredytem hipotecznym. Operator, wyznaczony przez naszą ﬁrmę,
nabywa od kredytobiorcy nieruchomość i uwalnia tym samym ze spłaty pozostałej kwoty kredytu na rzecz banku.
To uniwersalne rozwiązanie jest komfortowe zarówno dla samego kredytobiorcy, jak i banku. Sprzedawca nieruchomości
zyskuje środki, które przeznaczyć by musiał na spłatę pozostałego kredytu. Często, jest to okres nawet kilkunastu lat. Bank
natomiast otrzymuje pozostałą spłatę kredytu bezpośrednio od Operatora, który nabył wcześniej od kredytobiorcy
nieruchomość.
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Nabycie bez zdolności kredytowej

ZAKUP

Popyt na mieszkania, zarówno na rynku pierwotnym
jak i wtórnym, jest ciągle niedoszacowany. Liczba osób
zainteresowanych nabyciem mieszkania na własność sięga
miliona osób. Jednak głównym wyzwaniem przed którym
stoją sami zainteresowani, to brak zdolności kredytowej
lub gotówki wymaganej przez ﬁnansującego jako
początkowy wkład własny.
Alternatywą jest program „Mieszkanie dla Każdego Polaka”, który pomaga uregulować rynek kredytów hipotecznych.
Aby nabyć nieruchomość, osoba zainteresowana nie musi posiadać tzw. zdolności kredytowej. Potencjalny nabywca wykazuje
tylko, że posiada stałe dochody, które będą gwarantowały Operatorowi regularną spłatę. Potencjalny nabywca nie zaciąga
żadnego zobowiązania kredytowego, ani pożyczkowego. Spłaca tylko równe miesięczne raty co wytwarza
w naturalny sposób komfort psychiczny w innych obszarach życia.

Symulacja wpłat w programie “Mieszkanie dla Każdego Polaka”

Cena nieruchomości....................................300 000 PLN

Udział własny (3%)............................................9 000 PLN

Kwota kredytu kapitału..............................291 000 PLN

Oprocentowanie........................................................2,9%

Okres kredytowania................................................15 lat

Rata kapitałowa (roczna)..............................23 948 PLN

Wysokość raty miesięcznej............................1 996 PLN

Odsetki (roczne)................................................8 231 PLN

Odsetki do zapłacenia w ciągu całego
okresu kredytowania....................................68 213 PLN

Suma wszystkich płatności
(kapitał plus odsetki)...................................359 213 PLN

Symulacja kredytu rok do roku
Lata

Roczne saldo
początkowe

Roczny kapitał
plus odsetki

Kapitał

Odsetki

Skumulowany
kapitał kredytu

Skumulowane
odsetki

Saldo
końcowe

1

291 000

23 948

15 716

8 231

15 716

8 231

275 284

2

275 284

23 948

16 178

7 770

31 894

16 001

259 106

3

259 106

23 948

16 654

7 294

48 548

23 295

242 452

4

242 452

23 948

17 143

6 804

65 691

30 099

225 309

5

225 309

23 948

17 647

6 301

83 338

36 400

207 662

6

207 662

23 948

18 166

5 782

101 503

42 182

189 497

7

189 497

23 948

18 699

5 248

120 203

47 430

170 797

8

170 797

23 948

19 249

4 699

139 452

52 129

151 548

9

151 548

23 948

19 815

4 133

159 266

56 262

131 734

10

131 734

23 948

20 397

3 551

179 663

59 812

111 337

11

111 337

23 948

20 996

2 951

200 660

62 763

90 340

12

90 340

23 948

21 613

2 334

222 273

65 097

68 727

13

68 727

23 948

22 249

1 699

244 522

66 796

46 478

14

46 478

23 948

22 903

1 045

267 424

67 841

23 576

15

23 576

23 948

23 576

372

291 000

68 213

0
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INWESTYCJA

Inwestor
Rentowność z najmu sięgająca przed opodatkowaniem
od 6% do 8% zdecydowanie przewyższa zwroty
oferowane przez instytucje ﬁnansowe i jest w znaczący
sposób odpowiedzialna za rekordowy popyt na rynku
pierwotnym.

Wskaźniki takie jak średnio ważony koszt kapitału (WACC), czy wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), wskazują iż, rentowność
w Modelu Phoenix jest znacznie korzystniejsza, niż w klasycznych inwestycjach. W programie „Mieszkanie dla Każdego
Polaka” ﬁnansowanie środkami zastępczymi nie jest konieczne co przekłada się bezpośrednio na sam zwrot jak
i ograniczone ryzyko procesu inwestycyjnego.
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CASH FLOW

Deweloperzy
Program „Mieszkanie dla Każdego Polaka” skierowany
jest także dla przedsiębiorców deweloperów, którzy
poszukują alternatywnej sprzedaży. W takim przypadku
Operator jest gwarantem płatności między Nabywcą
a Deweloperem. To Operator odpowiada za sprzedaż
wydzielonej mu przez Dewelopera nieruchomości lub
części nieruchomości.

Zysk dwelopera rozparcelowywany jest na miesięczny przepływ pochodzący z rat płaconych przez Nabywcę.

REALNA ALTERNATYWA DLA
PROGRAMÓW RZĄDOWYCH
Podstawową ideą dotychczasowych programów, była
pomoc młodym ludziom kupującym swoje pierwsze
mieszkanie. Na dopłatę ze środków państwa mogły
liczyć osoby nabywające nieruchomość tylko
w kredycie hipotecznym. Program “Mieszkanie dla
Każdego Polaka” oferuje wsparcie osobom zainteresowanym kupnem nieruchomości bez zdolności
kredytowej z minimalnym lub zerowym wkładem
własnym.
Zarówno z programów Rodzina na Swoim jak
i Mieszkanie dla Młodych nie mogły korzystać osoby już
posiadające nieruchomość. Ponadto, podstawowym
warunkiem ubiegania się o mieszkanie było i nadal
pozostaje ﬁnansowanie w oparciu o kredyt hipoteczny.
Taka forma ﬁnansowania znacznie zawęża grono osób
mogących ubiegać się o mieszkanie. Nie przyczynia się
również do realizowania własnych planów osobistych czy
też zawodowych.

Program „Mieszkanie dla Każdego Polaka” jest
odpowiedzią na stale rosnący popyt związany z
chęcią posiadania własnego Mieszkania. Elastyczność warunków sprawia, że mieszkanie mogą
nabyć osoby nie posiadające zdolności ﬁnansowej.

Korzystnym czynnikiem dla nabywcy czy inwestora jest
komfort w przypadku niewypłacalności. Co do zasady
przyjmuje się, że w przypadku wypowiedzenia przez
wierzyciel
wierzyciela umowy kredytowej, kredytobiorca zobowiązany
jest do spłaty całości kapitału oraz części odsetek. Model
Phoenix nie uwzględnia takich założeń. Nabywca czy też
Inwestor w sytuacji niewypłacalności zobowiązany jest tylko
do wydania i opuszczenia nieruchomości, nie ponosząc przy
tym dodatkowych kosztów. Kwota jaka pozostała do spłaty jest
umażana przez Operatora.

Innym preferencyjnym punktem Programu na, który należy
zwrócić uwagę jest forma spłaty mieszkania. Spłata
rozłożona jest na okres 15 lat, a więc znacznie krótszy niż
w przypadku standardowego kredytu hipotecznego.
Miesięczne raty są równe i niezmienne. Pozwala to Najemcy
jak i Inwestorowi na oszacowanie przyszłych wydatków
związanych z samą inwestycją jak i innymi kosztami.
Ponieważ okres spłaty jest krótszy, a raty są równe, różnica
między klasycznym kredytem, a Modelem Phoenix, to rząd
oszczędności od 30 do 40%.

Program „Mieszkanie dla Każdego Polaka” gwarantuje
dostępność do mieszkania po pozytywym rozpatrzeniu
wniosku przez Operatora. Czas rozpatrzenia takiego
wniosku wynosi około 3 dni roboczych. Jest to kolejny silny
argument, dla wszystkich tych osób, które planują nabyć
nieruchomość na własność zarówno w celach
konsumpcyjnych czy też inwestycyjnych.

Porównanie założeń - “Mieszkanie dla Każdego Polaka” a inne programy mieszkaniowe
“Rodzina na Swoim”
“Mieszkanie dla Młodych”
“Mieszkanie Plus”

Model Phoenix
“Mieszkanie dla Każdego Polaka”

Odbiorcy

Kupujący mieszkanie na kredyt
Wynajmujący mieszkanie
Oszczędzający na mieszkanie

Zakup mieszkania bez kredytu

Kryterium
dochodowe

Zdolność kredytowa
Wkład własny
Tak (jako kryterium ustalania
kolejności otrzymywania pomocy)

Zakup mieszkania bez wymaganej
zdolności kredytowej
Zerowy lub niewielki wkład własny

Kryterium wiekowe

TAK

NIE

Okres oczekiwania
na mieszkanie

Od kilku do kilkunastu miesięcy

Mieszkania dostępne do
zamieszkania od zaraz

Premiowanie
rodzin
wielodzietnych

TAK
Rodziny wielodzietne pierwsze w
kolejności do otrzymania pomocy

NIE
Zakup mieszkania przez osobę
prywatną jak i przedsiębiorcę

Warunek
pierwszego
mieszkania

TAK
Uwzględnienie osób posiadajacych
nieruchomość

NIE
Bez ograniczeń

Kryterium
powierzchni

Zależna od zdolności kredytowej
nabywcy, zależna od ilości członków
rodziny

Bez ograniczeń

Okres spłaty

Średnio 30 lat

Do 15 lat
Możliwość aneksowania

Koszt kredytu

Ryzyko zmiany kursów walut
Ryzyko zmiany koszty obsługi
Ryzyko zmiany stopy WIBOR

Stała równa rata przez okres
ﬁnansowania
Bez ukrytych prowizji, marży

Konsekwencje
braku spłaty

Egzekucja z nieruchomości
Dług wobec wierzyciela

Zwolnienie nieruchomości
Zwolnienie z pozostałej kwoty
do spłaty

NIE

TAK
Podczas okresu spłaty możliwość
zamiany nieruchomości.
Mniejszych na większe, a także
większych na mniejsze

Zamiana mieszkań

SUKCES Z NASZYM ZESPOŁEM
Jesteśmy świadomi, że wybór mieszkań na rynku nieruchomości jak i kredytow hipotecznych,
zależy od dostępności ﬁnansowania i wymaga nie tylko dogłębnej znajomości prawa, ale również
praktycznej wiedzy ekonomicznej oraz posiadania doświadczenia zawodowego.
Dlatego oferujemy wsparcie naszego zespołu specjalistów posiadających rozległe kompetencje i interdyscyplinarną wiedzę, co
stanowi gwarancję należytego sprawowania funkcji w ramach postępowań restrukturyzacyjnych.
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Michał Konieczny
Właściciel wielu nieruchomości oraz prezes szeregu spółek
kapitałowych i osobowych w tym MK-Estate Sp. z o.o. Szkolił się
w zakresie nieruchomości w USA, osobiście u boku takich ikon jak
Donald Trump oraz John Burley.
Zdobyt wiedzą i bogatym doświadczeniem, dzieli się dziś m.in. jako
Zdobytą
autor innowacyjnego modelu inwestycyjnego Phoenix, który pozwala
na zakup nieruchomości z czynnym kredytem hipotecznym. Autor
pięciu książek, w tym bestsellerów „Świadomość jest wszystkim“ oraz
„Ameryko Dlaczego“.
Jako coach i doradca, dostarcza rzadkiej wiedzy z zakresu inwestowania w nieruchomości jak i samotranscendencji. Pracuje dla zwykłych
jak i niezwykłych ludzi. Bombarduje kontrowersjami zmuszając do
szczerej reﬂeksji. Inspiruje do podejmowania właściwych decyzji, do
proaktywnego działania i brania odpowiedzialności za życie.
Michał Konieczny to wizjoner i pionier niepowtarzalnych oraz
wyjątkowych możliwości na rynku nieruchomości.

KONTAKT (OBŁUGA KLIENTA)

oﬃce@mk-estate.pl
+48 71 7245882
Nota prawna: Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej świadczenia usług lub oferty handlowej sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

