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Zakup nieruchomości
gwarancją stałej rezydencji
w Europie
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ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GWARANCJĄ
STAŁEJ REZYDENCJI W EUROPIE
Zakup nieruchomości
w Polsce, przez Inwestora
zagranicznego to idealny
sposób lokowania kapitału
i jego pomnażania, a tym
samym zabezpieczenia
przyszłości swojej jak
i najbliższych.
System Rezydent Europy to
projekt zarządzania, generujący
stałe i pewne zyski przy
jednoczesnym braku
zaangażowania operacyjnego
ze strony Inwestora.

Przy zakupie apartamentu,
Inwestor nabywa prawo własności
i może korzystać ze swojego lokalu
podczas trwania inwestycji.
Projekt Rezydent Europy oferuje
nieruchomości dla Inwestora lub
całych rodzin (od 2 do 5 osób)
w największych metropoliach
w Polsce min. Warszawie,
Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie,
Gdańsku czy Katowicach.
“Wypracowan przez zespół know
“Wypracowany
how pozwala cudzoziemcom na
legalne nabywanie nieruchomości
na terenie Polski z równoczesnym
uzyskaniem stałego pobytu w
E.U.”

Inwestor mając do dyspozycji swoją
nieruchomość (np. mieszkanie) ma
do wyboru dwie opcje.

OPCJA 1
Korzystanie z rocznych zwrotów.

OPCJA 2
Formalny pobyt w kraju w którym
znajduje
się
inwestycja
z jednoczesnym uzyskaniem
pozwolenia na pracę i zostania
oﬁcjalnie zatrudnionym.

- Michał Konieczny

REZYDENT EUROPY TO PIERWSZA
TAKA INWESTYCJA W POLSCE
Z jednej strony oferuje wykończone i wyposażone
apartamenty, zaprojektowane tak, aby spełniały
wszystkie funkcje pełnowymiarowego mieszkania.
Z drugiej, na podstawie nabytych przez Inwestora
z zagranicy praw, daje możliwość stałego pobytu oraz
podjęcia pracy w Spółce Operatora. Operator
w imieniu Inwestora ubiegać się będzie także o stałą
rezydencję w E.U. To opłacalny instrument
inwestycyjny, który gwarantuje pewny zysk, oraz
formalno-prawne otrzymanie statusu rezydenta E.U.

KORZYŚCI: SPRAWNE I BEZPIECZNE
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZE
STAŁYM POBYTEM W EUROPIE
Nabycie nieruchomości na
własność z niewielkim
wkładem początkowym

Gwarancja regularnego cash
ﬂow z zakupionej inwestycji

Wynajęcie lub zamieszkanie
w nabytej inwestycji

Uzyskanie pozwolenia na
pracę na terenie E.U.

Uzyskanie stałego pobytu
w E.U.

Gwarancja odkupienia przez
Operatora nabytej
nieruchomości od Inwestora

PROCES INWESTYCYJNY
1

Inwestor cudzoziemiec nabywa 100% udziałów spółki
kapitałowej, w której skład wchodzi nabywana przez niego
nieruchomość . Udziały przedmiotowej spółki
zabezpieczone są w rachunku powierniczym, co pozwala
Inwestorowi w pełni kontrolować proces inwestycyjny.

KROK

Prokurente spółki Inwestora jest tzw. Operator. Jest to inna
Prokurentem
Spółka Kapitałowa UNITY, która w imieniu Inwestora zarządzać
będzie spółką Inwestora i całym procesem Rezydent Europy, do
chwili zakończenia projektu.

2

KROK

Po nabyciu udziałów spółki kapitałowej
Inwestor cudzoziemiec ma do wyboru
jeden z dwóch ﬁlarów:

FILAR 1
Inwestor otrzymuje od zainwestowanej kwoty regularny
comiesięczny przepływ na poziomie 5,1%. Ponadto przez
cały okres inwestycji może zamieszkać w nieruchomości,
która wchodzi w skład majątku spółki.
Po okresie 5 lat, inwestycja zostaje zakończona.
Operato przestaje wypłacać miesięczny zwrot,
Operator
a nieruchomość na życzenie Inwestora zostaje przepisana
na jego własność.

Inwestycja
$ 180.000

Miesięczny
cash ﬂow

Roczny
cash ﬂow

1 rok

$ 765

$ 9.180

2 rok

$ 765

$ 18.360

3 rok

$ 765

$ 27.540

4 rok

$ 765

$ 36.720

5 rok

$ 765

$ 45.900

FILAR 2
Inwestor otrzymuje tymczasowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zostaje zatrudniony na okres procesu inwestycyjnego.
Odpowiedzialność za jego zatrudnienie ponosi Operator. W tym przypadku Inwestor nie pobiera miesięcznego cash ﬂow.
Ponadto przez cały okres inwestycji może zamieszkać w nieruchomości, która wchodzi w skład majątku Spółki.
Za dodatkową roczną opłatą Inwestor może wskazać inne osoby np. rodzinę, znajomych, przyjacół z którymi planuje
zamieszkać w nabytej przez niego nieruchomości.
Inwestor posiadajacy 100% udziałów stanie się właścicielem nieruchomości.

Wielokrotne przekraczanie granicy bez koneczności
uzyskania wizy

Karta pobytu

3

KROK

Potwierdzenie tożsamości

Po upływie pięciu lat, Inwestor otrzymuje kartę stałego
pobytu umożliwiającą:
 Wielokrotne przekraczanie granicy bez konieczności
uzyskania wizy
 Potwierdzenie tożsamości
 Pozwolenie na pracę z możliwością formalnego
przemieszczania się po krajach strefy Schengen
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KROK

Inwestor po okresie 60 miesięcy może
skorzystać z następujących opcji:
 Zatrzymać nieruchomość w spółce, której jest
właścicielem
 Sprzedać nieruchomość na własne imię
 Sprzedać nieruchomość osobie trzeciej
 Sprzedać spółkę Operatorowi

ZAJMIEMY SIĘ WSZYSTKIM
UNITY Sp. z o.o. świadczy usługi kompleksowego
zarządzania nieruchomościami oraz całym procesem
inwestycyjnym Rezydent Europy. Gwarantuje
najwyższy poziom apartamentu Inwestora,
zapewniając realizację wszystkich bieżących zadań
jak i procesów związanych z zarządzaniem
nieruchomością.
W praktyce oznacza to, iż w czasie trwania umowy Inwestor
nie musi się martwić o ewentualne awarie, dostawców
mediów, ubezpieczenie lokalu, czy opłat związanych
z podatkami od nieruchomości.
Procesem inwestycyjnym zajmuje się doświadczony zespół
zarządców, który pozostaje do dyspozycji Inwestora od
chwili przyjęcia zlecenia.

Ponadto UNITY jest odpowiedzialna za prawidłowe
przeprowadzenie procesu Rezydent Europy. W związku
z powyższym, wszelkie opłaty związane z założeniem spółki
kapitałowej Inwestora, zarządzaniem spółką Inwestora,
otwarciem rachunków bankowych, sprzedażą udziałów na
rzecz Inwestora, ubezpieczeniu Inwestora podczas pobytu
w Polsce, płacenia podatków od dochodu (zatrudnienia),
ubezpieczenia ZUS, OC, wchodzą w obowiązki zarządzania
przez UNITY.

Zadaniem Operatora jest dołożenie wszelkich
starań, aby Inwestor przez cały okres inwestycji
czuł się komfortowo i bezpiecznie, zarówno we
własnej nieruchomości jak i środowisku, w którym
będzie przebywał.

OPŁATY
1. Wartość inwestycji: $180,000
2. Końcowa jednorazowa opłata przeniesienia nieruchomości ze spółki
Inwestora na jego prywatną własność (tranzakacja ma miejsce po
uzyskaniu przez Inwestora stałego i legalnego pobytu).
Koszt: $10,000
3. Końcowa jednorazowa opłata za uzyskanie stałego i legalnego
pobytu (tranzakcja ma miejsce po pięciu latach od momentu nabycia
przez Inwestora inwestycji). Koszt: $ 5,000 za osobę.
4. Koszty procesu Rezydent Europy:
4.1. Zarządzania nieruchomością: ubezpieczenie nieruchomości, opłaty eksploatacyjne, opłaty za zarządzanie, opłaty
czynszowe, podatek od nieruchomości są opłatami wliczonymi w inwestycję.
4.2. Zarządzania projektem Rezydent Europy: sprzedaż udziałów w formie Aktu Notarialnego na rzecz Inwestora,
otwarcie rachunku bankowego, składanie deklaracji podatkowej spółki Inwestora, ubezpieczenie Inwestora OC,
ZUS, pokrycia podatków od dochodu (zatrudnienia) są opłatami wliczonymi w inwestycję.
4.3. Powierzchnia użytkowa nieruchomości zależy od ilości osób (spójrz na poniższą tabelę)
4.4. Koszt mediów tj. energia/ogrzewanie/woda/ za użytkowanie nieruchomością ponosi Spółka Inwestor

Opłaty roczne

Inwestor
50m2

2 osoby
60m2

3 osoby
70m2

4 osoby
90m2

5 osób
100m2

W cenie

$ 1.500

$ 2.700

$ 4.100

$ 5.500

SUKCES Z NASZYM ZESPOŁEM
Nasza ﬁrma powstała z myślą o Tobie, czyli dla wszystkich, ktorzy chcą zainwestować
w nieruchomości zagraniczne i równolegle potrzebują kompleksową obsługę formalno-prawną.
Nasz Zespół sklada się z wysokiej klasy specjalistów, posiadajacych szeroką wiedzę oraz doświadczenie na polskim rynku
w zakresie inwestycji w nieruchomości, ﬁnansach i prawa.
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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 (OBSŁUGA 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.

