
1
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Hala StuleciaRynek
RIVER POINT
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WROCŁAWSKIE
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FORMA
ul. Czartoryskiego

MŁODNIK
ul. Sołtysowicka

NA USTRONIU
ul. Byczyńska

OLIMPIA PORT
ul. Marca Polo

CZTERY PORY ROKU
ul. Komedy

RÓŻY WIATRÓW
ul. Róży Wiatrów

CZWARTY WYMIAR
ul. Lauterbacha

AWIPOLIS
ul. Awicenny KSIĘŻNO

ul. Opolska

Poznaj 

nasze inwestycje

https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/sloneczne-stablowice/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/browary-wroclawskie/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/forma/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/mlodnik/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/na-ustroniu/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/olimpia-port/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/cztery-pory-roku/
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https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/awipolis/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/river-point/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/czwarty-wymiar/
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Swojczyce/ Sepolno, 
ul. Marco Polo/ Ferdynanda Magellana

W ofercie ustawne i słoneczne mieszkania 2-, 3-, 4-  
i 5-pokojowe z przestronnym balkonem, tarasem lub 
ogródkiem. Osiedle zlokalizowane jest nad brzegiem 
Odry, przy porcie, w otoczeniu ścieżek rekreacyjnych 
oraz terenów zielonych. Do dyspozycji mieszkańców 
przygotowano – ścieżki rowerowe, własny klub 
fitness, bazę kajakową, pomosty nadrzeczne, boiska,  
a w przyszłości pojawi się również plac z bezpośrednim 
dostępem do portu. Olimpia Port to miejsce sprzyjające 
rodzinom - na osiedlu znajduje się przedszkole, żłobek, 
place zabaw, lekarz oraz apteka. Olimpia Port to 
najchętniej wybierane osiedle we Wrocławiu.

Nowe Żerniki,  ul. Lauterbacha

Osiedle zlokalizowane w zachodniej części miasta,  
w pobliżu Stadionu Miejskiego oraz kąpieliska Glinianki. 
W ofercie mieszkania począwszy od kompaktowych 
dwójek, po przestronne, rodzinne 5-pokojowe lokale. 
Pomiędzy budynkami pojawią się alejki spacerowe, 
nadające przestrzeni oddechu,a spójna architektura 
w otoczeniu zieleni pozwoli na przyjemny odpoczynek  
i rekreację. Mieszkania zostaną wyposażone w przestronne 
balkony oraz przydomowe ogródki. Nowe Żerniki to osiedle 
społeczne, wyposażone w niezbędną infrastrukturę 
drogową, usługową oraz społeczną. Mieszkańcy mogą 
korzystać z licznych punktów handlowo usługowych, 
zielonych terenów rekreacyjnych i placów zabaw. 
W planach na rok 2019 znajduje się budowa domu 
kultury. Aktualnie realizowane są projekty żłobka, domu 
opiekuńczego, zespołu szkolno-przedszkolnego oraz 
osiedlowego bazarku.

Skontaktuj się z doradcą - 71 78 58 111

https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/olimpia-port/mieszkania/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/olimpia-port/mieszkania/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/czwarty-wymiar/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/czwarty-wymiar/
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Oporów, ul. Awicenny

Osiedle Awipolis to przedłużenie willowej dzielnicy na 
wrocławskim Oporowie Mieszkania w funkcjonalnych 
układach 2,3,4 - pokojowych oraz przestronne 
budownictwo gwarantują dużo światła. Wytchnienie  
i odpoczynek od zgiełku miasta znajdą tutaj miłośnicy 
natury - sąsiedztwo zielonych terenów, kąpieliska i spokojna 
okolica zachęcają do odpoczynku na świeżym powietrzu. 
Miejsce przyjazne również dla zwierząt. Warto wybrać się 
na spacer do pobliskiego Parku Grabiszyńskiego czy na 
jogging w stronę Lasku Oporowskiego. Osiedle posiada 
własny klub fitness oraz monitoring. Dzieci skorzystają z 
nowoczesnego placu zabaw. Tuż za progiem czeka wiele 
usług ułatwiających codzienne życie.

Kępa Mieszczańska, ul. Mieszczańska

Kompleks mieszkaniowy w reprezentacyjnej części Kępy 
Mieszczańskiej to prestiżowa oferta dla najbardziej 
wymagających. Pełne światła apartamenty o powierzchni 
sięgającej nawet 150 mkw, z dużymi tarasami, balkonami. 
Wysoki standard dopełniają drewniane lub aluminiowe 
przesuwne okna, videodomofony, eleganckie grzejniki w 
strefach dziennych lokali oraz klimatyzacja na najwyższych 
piętrach. Lokalizacja pozwala cieszyć się wszystkimi 
atutami życia we Wrocławiu – dostępem do kultury, usług, 
restauracji czy edukacji. Gwarantowany widok panoramy 
Starego Miasta i rzeki, który będzie można podziwiać nie 
tylko a okien, ale także z tarasu rekreacyjnego na dachu. 
Do dyspozycji pomieszczenie klubowe z bilardem, strefą 
barową oraz fitness. Wzdłuż Odry zrewitalizowany zostanie 
bulwar spacerowy, którym dotrze się do terenów zielonych 
na wyspie oraz do Starego Miasta.

Skontaktuj się z doradcą - 71 78 58 111

https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/awipolis/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/river-point/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/awipolis/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/river-point/
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Śródmieście, ul. Jedności Narodowej

Na terenie dawnego Browaru znajdą się apartamenty 
i lofty, a także biura oraz lokale usługowe. Będzie to 
multifukncyjny kompleks urbanistyczny, łączący miejski 
klimat z bogatą historią w tle. Projekt obejmuje połączenie 
rekreacyjnej przestrzeni nad rzeką, gdzie powstaną m.in. 
kino letnie czy klub kajakowy, z placami o charakterze 
społecznym, gdzie toczyć się będzie nowe życie Browarów 
Wrocławskich. Receptura na stworzenie kompleksowej  
i nowoczesnej części miasta jest prosta: bliskość centrum, 
nieograniczony dostęp do oferty kulturalnej i rozrywkowej, 
sprawna komunikacja i bogate zagospodarowanie  
w ramach samej inwestycji. Mieszkańcy będą mieli także 
pełny dostęp do rekreacji i relaksu na nadrzecznych 
bulwarach. Browary Wrocławskie to miejsce dla tych, 
którzy lubią poczuć szybki puls Wrocławia i chcą żyć 
wygodnie.

Stabłowice, ul. Jodłowicka

Osiedle zlokalizowane tuż nad brzegiem Bystrzycy. 
Atrakcyjne położenie wśród zieleni, strefa rekreacji, 
klub fitness dla mieszkańców i liczne trasy biegowo-
rowerowe nad rzeką umożliwiają aktywny wypoczynek. 
Klub mieszkańca dodatkowo zachęca do wspólnej 
integracji. Osiedle tworzy przyjazną przestrzeń do spotkań, 
poprzez wykorzystanie potencjału małej architektury 
m.in placu rekreacyjnego, zielonych skwerków, ławeczek 
czy placy zabaw. Dla zmotoryzowanych udostępnione 
zostały miejsca w garażach podziemnych, dla cyklistów 
– rowerownie, a dla tych którzy potrzebują większej 
powierzchni do przechowywania – komórki lokatorskie. W 
pobliżu osiedla znajduje się pełna infrastruktura niezbędna 
do wygodnego życia – w zasięgu ręki liczne sklepy, szkoły, 
przedszkola i przystanki MPK. Gwarantowany również 
szybki dojazd również do AOW i głównych arterii miasta.

Skontaktuj się z doradcą - 71 78 58 111

https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/browary-wroclawskie/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/browary-wroclawskie/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/sloneczne-stablowice/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/sloneczne-stablowice/
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Krzyki, ul. Roży Wiatrów

Osiedle zlokalizowane jest w sercu Krzyków - najchętniej 
wybieranej dzielnicy Wrocławia. Projekt stworzony  
z myślą o tych, którzy cenią sobie przestrzeń – zarówno w 
mieszkaniu, jak i za oknem. Inwestycja sąsiaduje z zielonym 
przedpolem starodrzewia i pasmami ogródków. W zasięgu 
ręki: sklepy, restauracje, apteki oraz baza edukacyjna - 
przedszkole, szkoła z boiskiem i halą sportową. Na osiedlu 
znajdują się miejsca do wspólnej  integracji oraz rekreacji 
na świeżym powietrzu. Nad bezpieczeństwem czuwa 
ochrona i całodobowy monitoring, a teren osiedla jest 
całkowicie ogrodzony. Posiadacze aut mogą wykupić 
miejsce parkingowe w garażu podziemnym, dostępne 
są również komórki lokatorskie. Sprawny dojazd do 
Centrum umożliwia komunikacja miejska. Osiedle na 
Krzykach zlokalizowane jest w pobliżu trzech parków: 
Grabiszyńskiego, Klecińskiego i Południowego. 

Jagodno, ul. Krzysztofa Komedy

Kameralna zabudowa i bezpieczeństwo na osiedlu 
Cztery Pory Roku przekonało już ponad 2000 wrocławian 
do zakupu mieszkania na dotychczasowych etapach 
inwestycji. W ofercie wrocławskiego osiedla na Jagodnie 
słoneczne mieszkania na sprzedaż w układach 2, 3, 4  
i 5-pokojowych. Mieszkańcy otrzymują prywatną 
przestrzeń na świeżym powietrzu – do każdego lokalu 
przynależy przestronny balkon lub duży ogródek. Do 
dyspozycji klientów przygotowano klub mieszkańca 
wyposażony m.in. w konsolę do gier, piłkarzyki i gry 
planszowe. Mieszkańcy mogą korzystać z dobrze 
wyposażonego klubu fitness oraz boiska. 

Skontaktuj się z doradcą - 71 78 58 111

https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/rozy-wiatrow/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/rozy-wiatrow/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/cztery-pory-roku/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/cztery-pory-roku/
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Poświętne, ul. Czartoryskiego/Kamieńskiego

Nowoczesna inwestycja w północnej części Wrocławia. 
Ponad 500 ustawnych i słonecznych mieszkań o układach 
2-, 3- i 4-pokojowych z przestronnymi balkonami lub 
tarasami z widokiem na zieleń. Oferta dedykowana 
m.in. fanom aktywnego wypoczynku. Do dyspozycji 
mieszkańców: siłownia zewnętrzna oraz klub fitness 
wyposażony w nowoczesny sprzęt. W otoczeniu zielonej 
okolicy przygotowane zostały miejsca sąsiedzkiej 
integracji na świeżym powietrzu. Osiedle położone w 
miejscu dobrze skomunikowanym z centrum. W ofercie 
miejsca postojowe w garażu podziemnym, rowerownie  
i komórki lokatorskie. Nowe mieszkania przy Kamieńskiego 
we Wrocławiu zachwycą wielbicieli aktywnego tryby 
życia, nowoczesnych rozwiązań projektowych i życia 
wśród zgranej społeczności.

Księże Wielkie, ul. Opolska 136

Osiedle sprzyja integracji mieszkańców. Powstają tu 
przestrzenie rekreacji na świeżym powietrzu, place zabaw 
i tereny do gry w piłkę. W pochmurne dni na Księżnie 
będzie można szlifować formę w osiedlowym klubie fitness 
lub integrować się z lokatorami w klubie mieszkańca. 
Sprawdzone rozwiązania projektowe i budowlane, skala 
osiedla czy ogrzewanie miejskie zagwarantują atrakcyjne 
ceny czynszów. Do każdego mieszkania przynależy balkon, 
taras lub ogródek, z którego można podziwiać zielone 
tereny wokół. Zmotoryzowani mogą nabyć miejsce 
w parkingu podziemnym, gdzie dostępne są również 
komórki lokatorskie. Teren osiedla będzie ogrodzony, a 
o bezpieczeństwo mieszkańców Księżna zadba firma 
ochroniarska wspierana przez całodobowy system 
monitoringu. Na dłuższy spacer będzie można wybrać 
się do sąsiadującego z osiedlem Parku Wschodniego.

Skontaktuj się z doradcą - 71 78 58 111

https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/forma/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/forma/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/ksiezno/mieszkania/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/ksiezno/mieszkania/
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Sołtysowice, ul. Lothara Herbsta 10-12

Inwestycja dedykowana młodym na dobry start. 
Mieszkania w spokojnej, zielonej okolicy z dobrym 
dojazdem do centrum. Odpowiednie doświetlenie lokali 
zapewniają okna wykuszowe oraz dwu- i trzyskrzydłowe 
drzwi balkonowe. Wybierać można spośród sprawdzonych 
układów 2-,3- i 4-pokojowych z balkonami lub tarasami. 
Na terenie inwestycji przewidziano plac integracyjny 
dla mieszkańców oraz plac zabaw dla najmłodszych. 
W okolicy osiedlowe sklepy, supermarkety, szkoła  
i przedszkole. Dojazd do dużego centrum handlowego 
z kinem i restauracjami zajmuje tylko 5 minut. Bliskość 
ośrodków akademickich sprawia, że jest to również 
odpowiedni wybór dla kupujących mieszkania pod 
wynajem.

Swojczyce, ul. Murowana 7/ Byczyńska

Kameralne osiedle dla szukających wytchnienia od zgiełku 
miasta po całym dniu pracy. Ustawne i przestronne 
mieszkania pozwolą odpowiednio zaaranżować przestrzeń 
i funkcjonalnie je urządzić. Zielone sąsiedztwo i spokojna 
okolica zachęcają do aktywnego odpoczynku. Niska 
zabudowa oraz duże odległości pomiędzy budynkami 
gwarantują swobodę oraz intymność mieszkańcom. 
Przestronne balkony oraz ogródki oferują dodatkową 
przestrzeń oraz możliwość relaksu na świeżym powietrzu z 
kubkiem kawy w ręce. Naziemne miejsca postojowe oraz 
rowerownie. Bliskość linii autobusowych oraz stacji PKP. Na 
osiedlu znajdują się urządzenia do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu, stolik do gry w szachy oraz plac zabaw dla 
najmłodszych. W sąsiedztwie ekologiczne przedszkole, 
szkoła podstawa oraz szereg usług. 

Skontaktuj się z doradcą - 71 78 58 111

https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/mlodnik/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/na-ustroniu/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/mlodnik/
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/na-ustroniu/
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Jak wziąć kredyt na mieszkanie?
Poszukiwanie odpowiedniego sposobu finansowania zakupu nieruchomości wymaga konkretnego 
przygotowania. Podjęcie decyzji o zaciągnięcie kredytu hipotecznego nie należy do najłatwiejszych, 
dlatego podpowiadamy naszym klientom jak bez większych problemów przejść przez cały proces. Wraz 
ze specjalistami pośrednictwa finansowego z firmy NOTUS stworzyliśmy poradnik, w którym znajdziecie 
przydatne wskazówki. Podpowiadamy m.in. jak skompletować dokumenty, załatwić formalności przy 
kupnie mieszkania i wyjaśniamy warunki otrzymania kredytu hipotecznego.

posiadać 
zdolność 

kredytową

mieć zawartą 
umowę 

deweloperską

skompletować 
dokumenty

złożyć wniosek 
o kredyt 

hipoteczny

Jakie warunki musisz spełnić, żeby 
dostać kredyt na mieszkanie?
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Kredyt hipoteczny krok po kroku
KROK 1 – Potwierdź swoją zdolność kredytową
Warto umówić się z Doradcą Kredytowym Archicomu w Salonie Sprzedaży, który pomoże Ci sprawdzić 
Twoje możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Na pierwsze spotkanie warto przygotować 
odpowiedzi na kilka pytań. Pozwoli to ocenić Twoje możliwości finansowe i ułatwi wybór najlepszego 
kredytu:

• liczba osób przystępujących do kredytu

• liczba osób w gospodarstwie domowym

• rodzaj umowy z tytułu, której uzyskujesz dochody – umowa o pracę czas określony /nieokreślony, 
działalność gospodarcza, najem

• wysokości dochodów netto uzyskiwanych z poszczególnych źródeł

• staż pracy u aktualnego pracodawcy / okres prowadzenia działalności gospodarczej

• posiadane zobowiązania finansowe (karty kredytowe, debety, kredyty) i wysokości rat miesięcznych 
i limitów

• cena nieruchomości, którą planujesz kupić

• wiek najstarszego kredytobiorcy

• wysokość wkładu własnego

• wysokość środków potrzebnych na wykończenie mieszkania

• preferowany okres spłacania kredytu

• bank lub banki, w których kredytobiorcy posiadają konta

• informacje czy planujesz wcześniejszą spłatę kredytu

Pamiętaj, że wszystkie informacje mogą wpływać na możliwość uzyskania kredytu. Dzięki nim Ekspert 
ds. Kredytów przygotuje symulację, przedstawi koszty okołokredytowe oraz zapozna Cię z procesem 
udzielenia kredytu.
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KROK 2 – Wybierz mieszkanie i podpisz umowę deweloperską
Wybierz mieszkanie z oferty Archicomu, podpisz umowę deweloperską. Z podpisanym dokumentem 
wróć do Doradcy Kredytowego. Vlogi i artykuły, które mogą Ci się przydać na tym etapie znajdziesz 
na naszym kanale na YT oraz na blogu. 

KROK 3 – Spotkaj się z Ekspertem ds. Kredytów i złóż wnioski 
do banków
Zakres i ilość dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu na mieszkanie różnić się będzie w 
zależności od źródła uzyskiwania dochodu i formy zatrudnienia. Nasz doradca zadba o prawidłowe 
przygotowanie dokumentów od strony inwestycji deweloperskiej, które należy przynieść ze sobą na 
drugie spotkanie z Ekspertem ds. Kredytów. 

1. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony
• zaświadczenie o dochodach na druku bankowym wypełnionym przez pracodawcę;

• historia konta bankowego;

• dowód osobisty.

2. Mam umowę na czas określony
• zaświadczenie o dochodach na druku bankowym wypełnionym przez pracodawcę;

• Twój PIT z ubiegłego roku rozliczeniowego;

• historia konta bankowego;

• jeżeli Twoja umowa kończy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy – zwykle potrzebna będzie promesa, 
w której pracodawca deklaruje, że chce po tym okresie kontynować współpracę z Tobą;

• dowód osobisty.

https://www.youtube.com/watch?v=XSvVdIANQFs
https://www.youtube.com/watch?v=Ry45b5ps1uI
https://www.youtube.com/watch?v=d5QctccZ6dc
https://www.youtube.com/watch?v=tIW-4MaWcSY
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3. Mam umowę zlecenie
• zaświadczenie o dochodach na druku bankowym wypełnionym przez pracodawcę;

• PIT za ubiegły rok rozliczeniowy;

• historia konta bankowego na okres od 6 do 12 miesięcy wstecz – w zależności od banku;

• dowód osobisty;

• wszystkie zawarte umowy zlecenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy i rachunki do tych umów.

4. Prowadzę działalność gospodarczą

W przypadku rozliczania książki przychodów i rozchodów:

• podsumowanie przychodów i rozchodów w okresie czasu od roku do nawet kilku lat wstecz;

• PIT za ubiegły rok rozliczeniowy;

• szczegółowa KPiR za ostatni miesiąc;

• zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US (zwykle do umowy kredytowej);

• dowód osobisty.

W przypadku rozliczania się ryczałtem:

• ewidencja przychodu za wszystkie miesiące bieżącego roku;

• PIT za rok ubiegły;

• zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US (zwykle do umowy kredytowej);

• dowód osobisty.

Na spotkaniu podpiszesz wnioski kredytowe, które później w Twoim imieniu Ekspert ds. Kredytów złoży 
w 2-3 wybranych bankach jednocześnie. To zagwarantuje Ci bezpieczeństwo transakcji oraz większe 
możliwości negocjacji warunków.

Warto uzbroić się w cierpliwość – proces kredytowy trwa ok. 2 miesiące. W tym czasie Ekspert ds. 
Kredytów będzie informował Cię o kolejnych etapach procesu i będzie negocjował z bankiem korzystne 
dla Ciebie warunki finansowe.

W tym czasie banki, do których złożyłeś wniosek będą weryfikować:

• złożone przez Ciebie dokumenty finansowe

• informacje na Twój temat zwarte w Biurze Informacji Kredytowej

• dewelopera i dokumenty dotyczące inwestycji, którą wybrałeś.

Etap kończy się wydaniem przez bank decyzji kredytowej.

Pamiętaj! Doświadczony deweloper i jego dobra kondycja finansowa to większe szanse na pozytywne 
rozpatrzenie wniosku.
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KROK 4 – Zapoznaj się z projektem umowy kredytowej
Po pozytywnym rozpatrzeniu przez bank wniosku kredytowego na mieszkanie otrzymasz wzór umowy, 
który należy skonsultować ze swoim Ekspertem ds. Kredytów.

Doradca wyjaśni Ci, jakie warunki należy spełnić, aby podpisać umowę kredytową oraz omówi wszystkie 
najważniejsze jej zapisy, czyli m.in.:

• całkowitą kwotę kredytu do spłaty

• wysokości i harmonogram miesięcznych rat

• warunki niezbędne do uruchomienia kredytu

• warunki po uruchomieniu kredytu

• wymagane przez bank zabezpieczenia – ubezpieczenia majątkowe, pomostowe, na życie, 
ustanowienie hipoteki

• możliwości wcześniejszej spłaty

KROK 5 – Podpisz umowę kredytową
Na podpisanie umowy należy umówić się w oddziale wybranego banku, w towarzystwie Twojego 
Doradcy Kredytowego. Po podpisaniu umowy rozpoczyna się czas na wypełnianie jej warunków 
niezbędnych do uruchomienia kredytu np.

• udokumentowanie przelewu wkładu własnego,

• podpisanie umowy przelewu wierzytelności, którą podpisuje deweloper oraz bank kredytujący 
inwestycję dewelopera. Te dokumenty załatwi za Ciebie Ekspert ds. Kredytów.

Po podpisaniu umowy i spełnieniu wszystkich warunków pozostaje Ci czekać na odbiór mieszkania  
i podpisanie umowy przenoszącej własność.



Planujesz wziąć kredyt na mieszkanie? 
Chętnie pomożemy!
Nasi Doradcy Kredytowi oferują bezpłatną pomoc w załatwianiu formalności związanych  
z kredytowaniem nieruchomości. Chętnie pomożemy w znalezieniu oferty dostosowanej do Twoich 
potrzeb i możliwości.

Więcej inf. na stronie               www.archicom.pl/dla-klienta/doradztwo-kredytowe/
Skontaktuj się z doradcą        71 78 58 111


