
Zarządzanie nieruchomościami
właśnie stało się proste.



... a jako TuMieszkamy istniejemy 
od 2018 r.

Jesteśmy nowoczesną 
firmą świadczącą usługi 
zarządzania nieruchomościami 
mieszkaniowymi.

Jesteśmy także częścią 
City Service SE, 
które działa w 4 krajach.

Wiemy, że zarządzanie 
nieruchomościami powinno być 
prostsze, wygodne, szybkie i na klik.

Takie właśnie są nasze usługi.

Poznajmy się bliżej!

Mamy za sobą
długą historię...

Polska

Litwa

Łotwa

Rosja



transparentność – zapewniamy dostęp  
do dokumentacji finansowo-księgowej 
w każdym momencie.

proaktywność – analizujemy plany gospodarcze, 
znajdujemy oszczędności, proponujemy 
najlepszych i sprawdzonych podwykonawców.

wygoda – opłaty, uchwały, zgłoszenia: 
z nami wszystko załatwisz online, 
bez wychodzenia z domu.

oszczędność – oszczędzamy czas, pieniądze 
i stres mieszkańców.

utrzymanie techniczne – regularnie odwiedzamy 
nieruchomość, dbamy o stan budynku  
i kontrolujemy jakość prac serwisowych.

Mamy skuteczne rozwiązania techniczne, 
księgowe, prawne i administracyjne. 

Wyróżnia nas:

Możesz na nas liczyć



optymalizujemy koszty 
Wspólnoty Mieszkaniowej

negocjujemy korzystne 
stawki u kontrahentów 

mamy skuteczne procesy 
windykacji roszczeń

oferujemy specjalną ofertę ubezpieczenia 
nieruchomości z szerokim zakresem ochrony 
w atrakcyjnej cenie

zwiększamy wartość nieruchomości dzięki 
właściwemu nadzorowi technicznemu i remontom

mamy certyfikowanych 
wykonawców

Z nami się opłaca



Pieniądze się
liczą

Mamy efektywne usługi windykacji.
W ciągu jednego kwartału:

• wykonujemy 2 500 połączeń telefonicznych 
(windykacja telefoniczna) 

• wystawiamy ponad 5 700 wezwań do zapłaty,  
co przekłada się na spłaconą kwotę  
ponad 7,1 mln złotych 
 

• zawieramy blisko 60 ugód z dłużnikami 
 - dłużnicy uznali dług i zobowiązali się  
do dobrowolnej spłaty zadłużenia 

• kierujemy ponad 250 pozwów o zapłatę 



Przeprowadź z nami remont 
i zwiększ wartość budynku.

Mamy doświadczenie 
i nie wahamy się go użyć!

Czy wiesz, że...

... 72% mieszkań w Polsce powstało przed 1989 r. 
i wymaga remontów.* 

Takie budynki mają niskie techniczne 
parametry, co oznacza wysokie zużycie 
energii i dodatkowe koszty dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej. 

 
*Źródło: Dane statystyczne GUS

Remonty to nasza
specjalność

Termomodernizacja w Elblągu

Remont dachu w Swarzędzu



Zadbaj o budynek i buduj jego wartość  
w czasie z Audyt PRO.

Zapewniamy:

• audyt techniczny prowadzony przez specjalistów  
ds. Technicznego Utrzymania Nieruchomości, 
którzy oceniają ryzyko związane z daną usterką 

• kontrolę nad tempem usuwania usterek dzięki 
proaktywnemu podejściu i cyklicznym raportom 

• niższe koszty naprawy dzięki wczesnemu  
wykrywaniu usterek

Jeśli chcesz przygotować plan modernizacyjny budynku, 
skorzystaj z Audyt PRO Plus.

Otrzymasz dostęp do:
• przeglądów za pomocą dronów
• badań termowizyjnych

Rozszerz pole 
widzenia



Działamy efektywnie

Zarządca Nieruchomości - pracuje lokalnie  
i czuwa nad wszystkimi sprawami związanymi  
z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej 

Specjalista ds. Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych 
- wspiera Zarządcę Nieruchomości i kontaktuje się 
bezpośrednio z właścicielami lokali
 

Księgowy oraz Specjalista ds. Administracyjno-
Księgowych - zajmują się obsługą finansową 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
 

Specjalista z Departamentu Koordynacji Pracy 
Podwykonawców - realizuje drobne prace  
i odpowiada za naprawę usterek

Łączymy specjalistów i ich kompetencje. Działają oni 
w zespołach zajmujących się kompleksową obsługą 
Wspólnot Mieszkaniowych.



Którą ofertę
wybierasz?

mStandard (usługa świadczone online)
Dla klientów szukających efektywnej obsługi,  
optymalizacji kosztów i dostępu do nowoczesnych  
narzędzi zarządzania nieruchomością.

Komfort
Dla klientów, którym zależy na bezpośrednim kontakcie  
ze specjalistami TuMieszkamy i wizytach  
na terenie nieruchomości. 

Premium
Dla najbardziej wymagających klientów, którzy oprócz 
kompleksowej obsługi są zainteresowani wykorzystaniem 
najnowszych technologii w utrzymaniu nieruchomości  
i wzrostem jej wartości w czasie, a także niestandardowymi 
usługami w ramach pakietu bonusowego.

mStandard

Wybierz pakiet z większą liczbą usług i spraw, 
aby wartość nieruchomości wzrosła w czasie.

Komfort

Premium



Jesteśmy w stałym kontakcie 

• Punkty Obsługi Klienta (POK) 
Zapraszamy do naszych biur w 14 miastach  
na terenie Polski. 

• telefonicznie  
Halo? Nasi specjaliści są do dyspozycji  
pod numerem telefonu: 22 123 90 50. 

• online  
Opłaty? Uchwały? Zebrania?  
Z nami wszystko można załatwić online  
- w Strefie Klienta.  
Login i hasło można uzyskać na Infolinii. 

• mailowo  
Zgłoszenia można przesyłać mailem na adres: 
kontakt@tumieszkamy.pl 

• korespondencyjnie  
Można również napisać na adres  
naszego biura w Lublinie:  
 
 
ul. Wolska 11  
20-411 Lublin

     Olsztyn

     Warszawa

     Dęblin

     Lublin

     Rzeszów
     Kraków

     Bydgoszcz

     Poznań

     Wrocław

     Gorzów Wlkp.

     Łódź

     Szczecin

     Koszalin
     Elbląg



Oferta
- pakiet Droga

Zapewniamy kompleksową obsługę 
terenów wspólnych dla osiedli domów 
jednorodzinnych oraz zabudowy szeregowej 
w ramach pakietu Droga.

W zakres obsługi wchodzi:
• zawarcie umowy o zarząd 

nieruchomością wspólną między 
współwłaścicielami

• przygotowanie planu rocznego budżetu 
dla nieruchomości

• przedsądowa windykacja należności  
od współwłaścicieli

• organizacja przeglądów urządzeń  
w części wspólnej

• organizacja prac remontowych
• organizacja usługi sprzątania
• organizacja konserwacji urządzeń części 

wspólnej (brama, furtka itp.) 
• zawieranie polis ubezpieczeniowych  

dla nieruchomości wspólnej

Osiedle Leśne, Łódź

Osiedle Machulskiego, Aleksandrów Łódzki



Klienci o nas

Wspólnota Mieszkaniowa, 
Lublin

Wspólnota Mieszkaniowa, 
Legionowo

Chciałbym pochwalić 
pracę Opiekuna Wspólnoty, 
który podejmuje wyzwania, 
przejawia własną inicjatywę 
i wykazuje operatywność: 
większość spraw załatwia 
natychmiast. 
Życzyłabym sobie, aby  
obecny opiekun nadal 
zajmował się naszą  
Wspólnotą Mieszkaniową.

Infolinia dostępna 24/7 to 
bardzo dobre rozwiązanie. 
Większość spraw załatwiam 
telefonicznie lub drogą 
mailową. 

‘‘

‘‘

Chciałam serdecznie podziękować 
paniom księgowym, zajmującym się naszą 
Wspólnotą Mieszkaniową za zaangażowanie 
i pełną determinację w realizację swoich 
zadań. Pomogły nam one również w 
wyjaśnianiu nierozwiązanych problemów 
naszej Wspólnoty. Tylko dzięki takim 
pracownikom, w czasach pracy zdalnej oraz 
zdalnej obsługi klienta, firma ma szansę być 
postrzegana jako konkurencyjna.

‘‘
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej,
Mazowieckie

Chciałabym bardzo podziękować Specjaliście 
ds. Technicznego Utrzymania Nieruchomości 
za sprawne pokierowanie akcją usuwania 
skutków zalania piwnicy. Zalany był cały korytarz, 
co stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa 
wspólnoty. Problem został rozwiązany i teraz 
jestem już spokojna.

‘‘
Wspólnota Mieszkaniowa, 
Choszczno



Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kresowa 3, Lidzbark Warmiński

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kreta 5-7, Szczecinek

Zaufali nam

Zaufało nam ponad 1500 Wspólnot Mieszkaniowych.

Niektóre z nich są z nami nawet od kilkunastu lat, 
a inne – od niedawna. Jesteśmy dumni, 
że możemy dbać o ich nieruchomości.

Teraz czekamy na Ciebie!

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Jana Kilińskiego 121, Łódź

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Boh. Westerplatte 19, Gorzów Wielkopolski



Jesteśmy pełni 
dobrej energii...

nieustannie doładowujemy naszą ofertę  
w trosce o najwyższą jakość naszych usług 
 i satysfakcję klientów

 łączymy procesy zdalnej obsługi z regularną 
 obecnością specjalistów na terenie 
 nieruchomości 

starannie dobieramy 
kluczowych partnerów 

zapewniamy łatwą komunikację i możliwość 
 zarządzania nieruchomością 24/7 

proponujemy innowacyjne 
usługi dodatkowe

...  do zarządzania nieruchomościami  mieszkaniowymi.



Zadzwoń 

22 123 90 50
lub napisz na adres:
oferta@tumieszkamy.pl 

Wybierz naszą ofertę, my zajmiemy się resztą.

Twoja Wspólnota Mieszkaniowa 
zyska profesjonalną obsługę, 
a Ty więcej czasu dla siebie!

Zadzwoń do nas

www.tumieszkamy.pl


