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Zakup nieruchomości
z gwarancją długoterminowego
zwrotu
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ZACZNIJ JAKO INWESTOR, POTEM
STAŃ SIĘ WŁAŚCICIELEM
Doskonałym sposobem
jest inwestycja lub zakup
nieruchomości i jej długoletni
wynajem.
Współpraca z Partnerem, który
zajmie się wszelkimi formalnościami oraz będzie zobowiązany
do zapewnienia Inwestorowi
comiesięcznych wpływów
z najmu.
Zabezpieczenie kapitału stanowi
nieruchomość, której wartość
nie podlega takim ﬂuktuacjom
jak akcje na giełdzie. Przepływ
inwestora jest zabezpieczony
długoletnim najmem na czas
określony.

Powstała ponad 10 lat temu grupa
Spółek MK Estate, działa w formule
zbliżonej do REIT (ang. Real Estate
Investment Trust), czyli podmiotu,
osiągającego dochody głównie
z wynajmu nieruchomości, wypłacając
zyski regularnie Inwestorom w formie
przepływów pieniężnych. Projekty
Grupy MK Estate dają perspektywę
atrakcyjnej
stopy
zwrotu
w kolejnych latach, przewyższając inne
instrument o podobnym poziomie
instrumenty
bezpieczeństwa.

FILAR 1
Inwestor pasywnego
dochodu
Inwestycja bez określonej
nieruchomości

FILAR 2
Inwestor na zakup nieruchomości dla potrzeb własnych
Inwestycja z celem nabycia
własności

“Wykwaliﬁkowana kadra
zarządzająca sprawi, że w unikalny
sposób nabędziesz nieruchomość
inwestycyjną na własność. Dzięki
stałemu najemcy Inwestor ma
zapewniony długoterminowy zwrot
i prognozę optymalizacji
podatkowej.”
- Michał Konieczny

ELASTYCZNE I PRZEJRZYSTE ZASADY

KROK 1

KROK 2

Wybierz model
inwestycji
Filar 1 lub 2

Określ kwotę
inwestycji

KROK 3
Wybierz okres/czas
inwestycji

KROK 4
Dokonaj wyboru
rodzaju nabywanej
nieruchomości*

* Mieszkanie, Apartament, Dom, Nieruchomość lokalowa, Nieruchomość użytkowa

KROK 5
Zbieraj roczną stopę
zwrotu z inwestycji
co miesiąc

KORZYŚCI DLA INWESTORA

ELASTYCZNOŚĆ

WYGODA

BEZPIECZEŃSTWO

 Bogata oferta różnorodnych
wielkości nieruchomości

 Comiesięczna wypłata środków

 Bieżąca kontrola wartości
inwestycji

 Możliwość reinwestowania
środków

 Ponoszenie przez najemcę
kosztów naprawy oraz
remontów

 Opcja kupna kilku
nieruchomości

 Możliwość optymalizacji
podatkowej

 Ubezpieczenie procesu
inwestycyjnego
 Gwarancja odkupu
nieruchomości przed upływem
terminu inwestycji

PRZEJRZYSTOŚĆ INWESTYCJI
W NIERUCHOMOŚCI
Wielkość nieruchomości

50 do 70 m2

70 do 90 m2

90 m2 i powyżej

Nakłady

150 000 PLN

200 000 PLN

250 000 PLN

13 095 PLN (8,73%)

17 600 PLN (8,80%)

22 100 PLN (8,84%)

1 091 PLN

1 467 PLN

1 842 PLN

18 000 PLN (12%)

24 000 PLN (12%)

30 000 PLN (12%)

1 500 PLN

2 000 PLN

2 500 PLN

Zysk roczny (do 3 roku)
Zysk miesięczny (do 36 mies.)
Zysk roczny (po 3 roku)
Zysk miesięczny (po 36 mies.)
Czas trwania
Wyjście z inwestycji

Od roku do 10 lat
Wypłata zainwestowanej kwoty

DLA KOGO?

Naszę ofertę kierujemy do:

 Dla Inwestorów początkujących
i zaawansowanych
 Dla spółek kapitałowych i osobowych
 Dla osób poszukujących alternatywy
uzupełnienia zdywersyﬁkowanego portfela
inwestycyjnego

OPŁATY
Wielkość nieruchomości

50 do 70 m2

70 do 90 m2

90 m2 i powyżej

Nakłady

150 000 PLN

200 000 PLN

250 000 PLN

Opłata dystrybucyjna

5 250 PLN (3,5%)

6 000 PLN (3%)

6 250 PLN (2,5%)

Opłata za zarządzanie

137,50 PLN (1,1%)

166,67 PLN (1%)

187,50 PLN (0,9%)

Opłata umorzeniowa

15 000 PLN (10%)

15 000 PLN (7,5%)

15 000 PLN (6%)

40 000 PLN

55 000 PLN

65 000 PLN

Opłata manipulacyjna*

* Opłata manipulacyjna potrącana jest tylko w przypadku zakończenia inwestycji przed upływem 36 miesięcy od jej rozpoczęcia.

Opłata dystrybucyjna

Opłata za zarządzanie

Opłata jest wynagrodzeniem ﬁrmy za pośrednictwo w
sprzedaży. Podaje się ją jako procent pobierany
jednorazowo od płaconej kwoty na początku inwestycji.

Oplata, z której pokrywane sa koszty dzialania ﬁrmy.
Podaje się ją jako procent pobierany od zainwestowanych
środków w skali roku. Jest ona naliczana miesięcznie jako
1/12 rocznej opłaty.

Opłata umorzeniowa

Opłata manipulacyjna

Opłatę umorzeniową podaje się jako procent od
wypłacanych przez Inwestora aktywów na zakończenie
inwestycji.

Opłata jednorazowa związana z nabyciem nieruchomości
zależna jest od wielkości inwestycji. W kwocie zawarte
m.in. jest honorarium za pośrednictwo w sprzedaży,
notariusz, podatek PCC.

SUKCES Z NASZYM ZESPOŁEM
Nasza ﬁrma powstała z myślą o Tobie. Kierujemy swoją ofertę do wszystkich, którzy mimo iż są
usatysfakcjonowani znanymi do tej pory możliwościami inwestowania, pragną posiadać także
inne instrumenty ﬁnansowe np. własne nieruchomości.
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.

