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SPIS TREŚCI
Czym jest wolność finansowa i po co ją osiągać?

Dwie drogi do wolności finansowej dzięki inwestycjom 
w nieruchomości – inwestowanie grupowe i zakup mieszkań

Inwestowanie grupowe – model funkcjonowania Mzuri CFI 
i dotychczasowe spółki inwestowania grupowego

Zakup mieszkań i budowa portfela inwestycyjnego –
wsparcie inwestowania indywidualnego przez Mzuri

Przykłady zrealizowanych inwestycji w mieszkania na wynajem

Korzyści ze współpracy z Grupą Mzuri

O Grupie Mzuri i dane kontaktowe
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Wolność finansowa to możliwość zaspokajania potrzeb 
finansowych bez konieczności pracy – Każdy może ją osiągnąć!

WOLNOŚĆ FINANSOWA

Stan, w którym pasywny dochód (tzw. cash flow)
z aktywów pozwala na zaspokajanie wszystkich
potrzeb finansowych bez konieczności pracy
(etatowej, czy też na zlecenie).*

Przykładowo osoba, której miesięczne koszty życia
wynoszą 5.000 złotych, a która uzyskuje 6.000 złotych

z wynajmu mieszkań, będzie wolna finansowa. Bez
jakiejkolwiek aktywności może utrzymać swój osobisty
standard życia. Wolność finansowa nie jest równa
bogactwu.

Osoba określana bogatą, posiadająca wille i jachty,
może z łatwością wydawać więcej pieniędzy niż
pozyskuje z innych źródeł. Dlatego każdy może
osiągnąć wolność finansową zależnie od potrzeb!

Co można robić będąc 
„Wolnym Finansowo”?

• Rzucić pracę etatową lub na zlecenie

• Zyskać czas dla rodziny i przyjaciół

• Zwiedzić cały świat wzdłuż i wszerz

• Skończyć nowy kierunek studiów

• Nauczyć się nowego języka każdego roku

• Rozpoczynać nowy sport każdego roku

• Napisać jedną książkę rocznie

• Rozpocząć nowy biznes

• Nie martwić się o emeryturę na stare lata

• … nadal pracować (jeśli właśnie to się lubi)!

* Źródło: Wolność Finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości, 
Sławek Muturi.

Czym jest wolność finansowa i po co ją osiągać?

Więcej o tym po co inwestować dowiesz 
się w tym nagraniu webinaru

https://youtu.be/lImUp-IS4tc
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Inwestycje 
grupowe (CFI)*

• Inwestycja 10.000 zł (lub więcej)

• Przy zwrocie 6,0% rocznie 
(3x więcej niż lokata bankowa) 
daje to 50 zł miesięcznie
(rocznie 600 zł)

Zakup jednego 
mieszkania na 
wynajem

• Inwestycja minimum 100.000 zł

• Przy zwrocie 6,5% (przykład**) daje 
to 550 zł miesięcznie
(rocznie 6.500 zł)

Budowa całego 
portfela mieszkań 
na wynajem

• Inwestycja minimum 1.000.000 zł

• Przy zwrocie 7,0% (przykład**) daje 
to 5.800 zł miesięcznie 
(prawie dwie średnie krajowe, 
rocznie 70.000 zł)

Mzuri umożliwia realizację dwóch dróg do wolności finansowej: 
inwestycje grupowe lub zakup własnych mieszkań na wynajem –
pojedynczo lub w ramach budowy całego portfela inwestycyjnego

Kluczowe zalety:Droga: Inwestycja i cash flow:

• Najprostszy sposób 
zarabiania na 
nieruchomościach

• Brak zaangażowania, 
ani specjalistycznej 
wiedzy inwestora

• Własna nieruchomość 
z pełną obsługą najmu

• Stabilny cash flow

• Możliwość kredytowania

• Wzrost wartości lokalu

• Zdywersyfikowany portfel 
nieruchomości dopaso-
wany do własnej strategii

• Możliwa wolność 
finansowa (pod warun-
kiem odpowiednich 
wydatków)

Co mogę za to mieć:

• 2 dobre książki 
lub 1 wino co miesiąc

• 1 weekend za miastem 
raz do roku 

• 1 dobra kolacja co 
weekend 

• Ulubione zajęcia 
sportowe 3-4 razy 
w tygodniu

• Pokrycie kosztów 
mieszkania i wyżywienia

• Podróż dookoła świata 
dla dwóch osób co roku

• Zakup 1 kawalerki rocznie 
(dodatkowy cash flow)

* CrowdFund Investing – spółki inwestowania grupowego Mzuri
** Rentowność z inwestycji w mieszkania może sięgać od 4,5% do ponad 7% zależnie od typu i lokalizacji mieszkań

Trzy drogi budowy wolności finansowej dzięki nieruchomościom na wynajem

LUB
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Inwestycje grupowe: 
Przy inwestycji co najmniej 10.000 zł w Mzuri CFI można zarabiać 
na nieruchomościach na wynajem co najmniej 6% rocznie

MZURI CFI SPÓŁKA Z O.O.

Inwestor 1 Inwestor 2 Inwestor 3 Inwestor …

Proces inwestycyjny 

(remont, przebudowa, 

rozbudowa etc.)

Sprzedaż lub 

wynajem lokali $

Zakup nieruchomości

Zakup udziałów w spółce 

(10.000 zł lub więcej)

Dywidendy 

6-10%* rocznie lub więcej, 

zależnie od strategii CFI

Model funkcjonowania spółek Mzuri CFI

* Zwrot brutto przed podatkiem od zysków kapitałowych i dywidend (19%). Prezentowany zysk można wprost porównać z odsetkami z lokat.
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Mzuri CFI 1 Mzuri CFI 1 zakupiło kamienicę w celu
przeprowadzenia remontu i sprzedaży
mieszkań z przeznaczeniem na wynajem.
Zebrany kapitał: 1,5 mln zł, osiągnięty zwrot
13,6%* w skali roku podczas pierwszego etapu
i 19,7%* podczas drugiego etapu.

Mzuri CFI Alfa Mzuri CFI Alfa kupuje mieszkania w celu ich
wyremontowania i sprzedania po podniesieniu
ich wartości. Przez 5 lat całość zysku będzie
reinwestowana. Spółka powinna przynieść
inwestorom zwrot na poziomie ok. 50% w skali
5 lat.

Mzuri CFI 4 i Mzuri CFI 6 kupiły po trzy budynki
mieszkalne, które remontują, a wyodrębnione
w nich mieszkania na wynajem sprzedadzą.
Zakładany zwrot dla inwestorów to ok. 10%*
w skali roku. Mzuri CFI 11 nabyło w tym modelu
1 budnek. Zebrany kapitał: łącznie 24 mln zł.

Mzuri CFI 4, 6, 
11, Kujawsko-
Pomorskie,

Mzuri CFI 
Portfel 
Mieszkań 
(zawsze 
otwarty 
nabór!!!)

Mzuri CFI Portfel Mieszkań buduje portfel
mieszkań na wynajem i regularnie wypłaca
udziałowcom zysk z najmu. Spółka zebrała ok.
8 mln zł kapitału i nabyła już ponad 70
nieruchomości. Zrealizowany w 2018 r. zwrot to
prawie 7%* w skali roku.

Mzuri CFI Łódź oraz Mzuri CFI Śląsk nabywają
kamienice na terenie Łodzi oraz Śląska,
wynajmują i stopniowo remontują podnosząc
ich wartość. Zebrany kapitał to 12 mln zł, a
spodziewany zwrot ok. 7%* średniorocznie.
Spółki zakupiły już cztery kamienice.

Mzuri CFI Łódź
& CFI Śląsk

Mzuri CFI 
Stolica

Spółka nabywa atrakcyjne mieszkania w
Warszawie i Krakowie, czerpie dochody z
najmu oraz wzrostu wartości nieruchomości –
część portfelowa będzie odsprzedana za kilka
lat. Planowany średnioroczny zwrot to ok. 8%
rocznie

Inwestycje grupowe: 
Mzuri powołało już 11 spółek CFI, które zgromadziły ponad 
60 mln zł. Spółki prowadzą zróżnicowane strategie inwestycyjne

Dotychczasowe (wybrane) spółki inwestowania grupowego Mzuri CFI

Aktualne informacje na temat naborów do Mzuri CFI zawsze znajdziesz na www.mzuricfi.pl

* Zwrot brutto przed podatkiem od zysków kapitałowych i dywidend (19%). Prezentowany zysk jest porównywalny do odsetek z lokat.

http://www.mzuricfi.pl/
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Zakup mieszkań i budowa portfela inwestycyjnego: 
W zależności od indywidualnych oczekiwań i planów pomożemy 
stworzyć optymalną strategię inwestycyjną.

WARSZAWA

ŚLĄSK BYDGOSZCZŁÓDŹ

TYPOWY ZWROT Z NAJMU BRUTTO 
I ŚREDNI CZYNSZ NETTO [%]*

TYPOWY KOSZT INWESTYCJI 
W KAWALERKĘ [tys. zł]

5,0-6,0%*
(1 500 zł)

RADOM

KRAKÓW TRÓJMIASTO

POZNAŃWROCŁAW LUBLIN

220-300

100-180
6,0 -7,0%*
(1 000 zł)

Typowe zwroty i koszty inwestycji w pojedyncze mieszkanie na wynajem

* Stopa zwrotu brutto może być równa netto w przypadku zastosowania amortyzacji mieszkań, będąc bardziej atrakcyjna od lokat. Zwrotu 
obliczana konserwatywnie z uwzględnieniem kosztów  remontu, transakcji, kosztów związanych z zarządzaniem najmem i ryzyka pustostanu.

5,5-6,5%*
(1 250 zł)

180-280
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Typ 
mieszkania

Lokalizacja

Rynek

Możliwości: Specyfika:

Kawalerka • Najniższy koszt inwestycji oraz niski pustostan dzięki popularności 
wśród najemców – w efekcie typowo wysoka rentowność

Zakup mieszkań i budowa portfela inwestycyjnego: 
Inwestycję w mieszkanie można różnicować w zależności od 
oczekiwań Inwestora. Pomożemy ustalić Twoją strategię inwestycji

Różnice pomiędzy różnymi strategiami inwestycji w mieszkania na wynajem

Mieszkanie dwupokojowe • Duża dostępność lokali do zakupu, ale niższa rentowność najmu –
zaletą łatwiejsza odsprzedaż w razie wyjścia z inwestycji

Mieszkanie na pokoje • Najwyższy koszt inwestycji, ale duża liczba pokoi daje dość wysoką 
rentowność oraz typowo najniższe ceny za metr kwadratowy

Centrum miasta • Pożądane przez najemców – wyższe czynsze i niższe pustostany, 
ale ze względu na wyższe ceny zakupu daje niższy zwrot z najmu

Dzielnica obrzeżna • Niższe ceny zakupu pozwalają uzyskać wyższą stopę zwrotu – nawet 
mimo niższych czynszów i wyższych pustostanów niż w centrum miast

Pierwotny • Atrakcyjne z punktu widzenia zamożniejszych najemców, ale ze 
względu na najwyższe łączne koszty – najmniej rentowne

• Możliwość niemal natychmiastowego czerpania przychodu 
z najmu (brak strat w trakcie remontu lub wykończenia)

Wtórny – gotowe do najmu

Wtórny – do remontu • Możliwość kupna mieszkania w okazyjnej cenie oraz wzrostu wartości 
lokalu poprzez remont – najbardziej rentowne

Kliknij i przeczytaj więcej o strategiach inwestycyjnych! 

https://mzuri.pl/strategie-inwestowania/
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• Pomoc inwestorowi 
w ustaleniu własnej 
strategii inwestycyjnej

• Bieżąca analiza rynku 
i aktualnych trendów

• Poszukiwanie 
okazyjnych mieszkań

• Analiza rentowności, 
wysokości czynszów i 
ryzyka pustostanu

• Rekomendowanie 
najatrakcyjniejszych 
ofert inwestorom

IDENTYFIKACJA 
OKAZJI RYNKOWYCH

REALIZACJA 
TRANSAKCJI

ZARZĄDZANIE 
NAJMEM

REMONT 
I WYPOSAŻENIE

• Weryfikacja tech-
niczna i prawna lokalu 

• Negocjacje ze 
sprzedającym 
w imieniu Inwestora

• Przygotowanie 
transakcji 

• Możliwość 
reprezentowania 
inwestora podczas 
zawierania umowy 
kupna (w oparciu 
o pełnomocnictwo)

• Określenie zakresu 
remontu i wyposażenia 
mieszkania

• Sporządzenie 
kosztorysu

• Wybór wykonawcy

• Nadzór nad realizacją 
remontu

• Odbiór remontu

• Rozliczenie kosztów 
remontu i wyposażenia

• Szczegółowa 
inwentaryzacja mieszkania 

• Wyszukiwanie najemców 
i prezentowanie mieszkania

• Weryfikacja wiarygodności 
finansowej najemców

• Obsługa bieżących 
płatności za czynsz i media

• Reagowanie na bieżące 
sytuacje kryzysowe

• Przeglądy okresowe lokali

• Aneksowanie umów

• Pomoc w wyjściu z 
inwestycji

Zakup mieszkań i budowa portfela inwestycyjnego: 
Mzuri zapewnia obsługę całego procesu inwestowania w najem –
realizujemy znacznie więcej niż agencje nieruchomości

Zakres wsparcia Mzuri podczas procesu kupna i wynajmu mieszkania

Mzuri nie jest agencją nieruchomości – Elementy pogrubione typowo 
nie wchodzą w zakres ofert agencji nieruchomości na polskim rynku!
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Zakup mieszkań i budowa portfela inwestycyjnego: 
Pomogliśmy nabyć naszym Inwestorom ponad 1.500 mieszkań na 
wynajem – poniżej wybrane przykłady

Lublin, ul. Narutowicza
Wartość inwestycji: 146 tys. PLN

Czynsz najmu netto: 900 PLN
Rentowność inwestycji: 6,6%*

Kawalerka kupiona

i wyremontowana przez Mzuri

Łódź, ul. 6 Sierpnia
Wartość inwestycji: 165 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 1.250 PLN
Rentowność inwestycji: 7,9%* 

Mieszkanie dwupokojowe, 
kupione w stanie do najmu

Poznań, os. Batorego
Wartość inwestycji: 374 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 2.900 PLN
Rentowność inwestycji: 7,5%* 

Mieszkanie podzielone na pokoi, 
podnosząc rentowność

* Stopa zwrotu brutto. Może być równa netto w przypadku zastosowania amortyzacji mieszkań, będąc bardziej atrakcyjna od lokat. Zwrotu 
obliczana konserwatywnie z uwzględnieniem kosztów  remontu, transakcji, kosztów związanych z zarządzaniem najmem i ryzyka pustostanu.

Kliknij i zobacz najnowsze okazje inwestycyjne – napisz do nas, żeby otrzymywać je jako pierwszy!

https://mzuri.pl/okazje-inwestycyjne/
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• Nasi Inwestorzy osiągają lepsze wyniki finansowe od konkurencji*

• Oferujemy wsparcie na każdym etapie transakcji bez konieczności osobistej obecności 
Inwestora – udzielając nam pełnomocnictwo Inwestor może kupować i wynajmować 
mieszkania zdalnie z dowolnego miejsca na Ziemi

• Kompleksowa opieka nad przekazanymi nam mieszkaniami to spokój ducha i ogromna 
oszczędność czasu Inwestorów, a rozwijane od 10 lat procedury wewnętrzne Mzuri
pozwalają na obniżenie poziom pustostanu i zmniejszenie ryzyka strat związanych z 
nieuczciwymi najemcami

• Zarządzamy blisko 6.000 mieszkań, dzięki czemu mamy solidne informacje o rynku najmu 
– w efekcie z naszych baz danych korzystają m.in. instytucje analizujące rynek 
nieruchomości, a my potrafimy jeszcze przed zakupem określić rynkowe czynsze najmu i 
spodziewany zwrot z mieszkania

• Pomogliśmy kupić już ponad tysiąc mieszkań! Dzięki temu mamy doświadczenie w 
ocenie atrakcyjności i realizacji transakcji – chętnie dzielimy się tą wiedzą z Inwestorami 
w trakcie planowania strategii i podejmowania decyzji przez Inwestorów

• Poza dostępem do okazji rynkowych w ponad 20 polskich miastach nasi Inwestorzy mają 
unikalny dostęp do mieszkań w ramach remontowanych przez nas kamienic

* Według raportu Open Finance i Home Brokera średnia rentowność najmu dla największych Polskich miast wynosi obecnie 5,35% w skali roku. 
Średnia rentowność inwestycji realizowanych z Mzuri (po uwzględnieniu wszelkich kosztów związanych ze wsparciem i zarządzaniem najmem) to ok. 6,5%.

Korzystanie z usług Grupy Mzuri w zakresie wsparcia inwestycji 
i zarządzania najmem daje wiele korzyści – zarówno ściśle 
finansowych, jak i związanych z komfortem Inwestora

Korzyści ze współpracy z Grupą Mzuri
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O Grupie
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* Na mapie zaznaczono jedynie największe miasta

Liczba zarządzanych mieszkań [#]

✓ Mzuri jest największą i najszybciej 

rozwijającą się w Polsce firmą 

zarządzającą najmem mieszkań 

i jedyną, która łączy kompleksowo 

inwestycje i zarządzanie najmem. 

Zajmujemy się tym od 20 lat!

+50% Średnioroczny wzrost

SKALA GRUPY

Zarządzamy wynajmem 5.800 

mieszkań i domów należących do 

naszych Klientów w 64 miastach Polski*

CZEGO POSZUKUJEMY

Okazji inwestycyjnych, które 

nabywamy i odnawiamy dla naszych 

inwestorów. Jesteśmy dumni z zakupu 

ponad 1.500 mieszkań dla naszych 

inwestorów oraz ponad 20 działek i 

kamienic

UZNANIE

Mzuri jest zdobywcą statuetki „Lider 

nieruchomości” przyznawanej przez 

najpopularniejszy serwis 

nieruchomości w Polsce - OtoDom.
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Treści zawarte w niniejszej prezentacji i dotyczące inwestowania z Mzuri są podane
wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią umowy ani oferty. Treści zamieszczone
w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani
rekomendacje dotyczące inwestowania na rynku nieruchomości. Nie stanowią one też
porady prawnej.

Inwestowanie w nieruchomości wiąże się z ryzykiem, w tym z ryzykiem: wyceny,
transakcyjnym czy płynności. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność
informacji zawartych w niniejszej prezentacji, jednak Mzuri Investments Sp. z o.o. nie jest
w stanie zagwarantować, że są one kompletne czy wyczerpujące. Ryzyko związane
z korzystaniem z informacji zawartych w niniejszej prezentacji ponosi wyłącznie jej
użytkownik.

® 2020 Mzuri Investments Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Odezwij się do nas!

inwestycje@mzuri.pl
222 994 334

www.mzuri.pl

mailto:inwestycje@mzuri.pl
http://www.mzuri.pl/

