
Nazwa Banku 
Czy wszyscy właściciele nieruchomości muszą przystąpić 

do kredytu 

Alior Bank 

Nie, ale wszyscy właściciele muszą wyrazić zgodę na ustanowienie 
hipoteki na ich udziałach – bank zabezpieczy się tylko na całej 

nieruchomości i dodatkowo, o ile nie przystępują do kredytu, muszą 
poręczyć kredyt 

BGŻ 
W przypadku, gdy jest kilku właścicieli nieruchomości będącej 

przedmiotem kredytowania, każdy musi być kredytobiorcą (z wyjątkiem 
kredytu na remont/ modernizację) 

BOŚ Nie 

BPH 
Tak przy braku KW, lub celu remont/budowa/rozbudowa , pozostałe 

przypadki nie 

BZ WBK Tak 

Deutsche Bank 

Współkredytobiorcą nie może być osoba nie związana z głównym 
Kredytobiorcą i jednocześnie nie będąca właścicielem/współwłaścicielem 
nieruchomości.  
Bank nie akceptuje przystępowania do kredytu osób nie związanych z 
Kredytobiorcą tylko w celu zwiększenia jego zdolności kredytowej. 
Akceptowani są tylko krewni w tzw. pierwszej linii - rodzice, dzieci. 

Eurobank 

Tak, ale są wyjątki:  
  1) modernizacja, wykończenie i remont nieruchomości, 
  2) budową domu jednorodzinnego, dokończeniem budowy z 
zastrzeżeniem, iż w takim przypadku celem kredytowania nie może być 
jednocześnie zakup działki budowlanej. 
 
W tego typu przypadkach wymagane jest, aby właścicielem nieruchomości 
kredytowanej był przynajmniej jeden z Kredytobiorców lub rodzice jednego 
z Kredytobiorców. 

Getin Noble 
Bank 

Tak - w przypadku celu konsolidacyjnego i pożyczki oraz zakupu 
nieruchomości na rynku pierwotnym, jeśli nie są klienci powiązani rodzinnie  

ING 

 Rynek pierwotny - obowiązkowo wszyscy właściciele nieruchomości 
muszą być Kredytobiorcami.  

 Rynek wtórny - można kredytować do wysokości udziału pod 
warunkiem że właściciel nie przystępujący do kredytu ma na swój 
udział gotówkę i jest spokrewniony z Kredytobiorcą do III stopnia.  

 Remont, budowa - właściciele muszą przystąpić do kredytu 
ponieważ pozostali Kredytobiorcy nie mogą finansować 
samodzielnie ich celu mieszkaniowego.  

 Pożyczka lub konsolidacja - właściciele wyrażają jedynie zgodę na 
zabezpieczenie oraz przy umowie kredytowej poddają się egzekucji. 

mBank Nie 

mBank 
Hipoteczny 

Nie - wyjątek małżeństwo bez rozdzielczości majątkowej wówczas oboje 
muszą przystąpić do kredytu  

Millennium Nie 

Pekao SA 
Nie - w zależności od okoliczności istnieje możliwość udzielenia kredytu, 

gdy nie jest wymagane uczestnictwo wszystkich w kredycie 

PKO BP 
Nie - osoby które nie przystępują do kredytu wyrażają zgodę na 

zabezpieczenie hipoteką 

Raiffeisen 
Polbank 

Wszyscy przyszli właściciele nabywanej nieruchomości muszą być 
wnioskodawcami / kredytobiorcami 

 


