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BUDUJEMY DOM

fot. Röben

ALE ZA CO…

Obecnie wielu z nas zastanawia siÚ – wïasne mieszkanie czy dom? Jednak w ostatnim
czasie odpowiedě na to pytanie staje siÚ coraz prostsza. RosnÈce ceny mieszkañ, które
w wielu miastach siÚgajÈ juĝ poziomu 7-10 tys. zï za metr kwadratowy sprawiajÈ, ĝe
budowa domu staje siÚ duĝo tañszÈ alternatywÈ, pozwalajÈcÈ na uzyskanie wysokiego
standardu ĝycia. OczywiĂcie, w tej sytuacji waĝne jest czy jesteĂmy juĝ posiadaczami dziaïki
budowlanej, czy musimy dopiero jÈ kupiÊ. Ale, mimo wszystko, nawet jeĂli nie posiadamy
jeszcze dziaïki, warto rozwaĝyÊ budowÚ domu.
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Budowa domu to powaĝne przedsiÚwziÚcie i wiele trudnych decyzji do podjÚcia. Zwykle zaczynamy od przeglÈdania katalogu w poszukiwaniu wymarzonego projektu – zwracamy uwagÚ m.in. na: liczbÚ kondygnacji, powierzchnie,
usytuowanie garaĝu.
Budowa domu moĝe byÊ korzystniejszÈ finansowo alternatywÈ niĝ zakup mieszkania, jednak rzadko zdarza
siÚ, ĝebyĂmy mogli sfinansowaÊ caïe przedsiÚwziÚcie z wïasnych oszczÚdnoĂci. Wtedy najczÚĂciej korzystamy z kredytów hipotecznych.
Co wiÚcej – nawet osoby, które mogïyby zainwestowaÊ
w budowÚ wïasne duĝe oszczÚdnoĂci takĝe korzystajÈ z kredytów mieszkaniowych, gdyĝ ich oprocentowanie jest teraz bardzo konkurencyjne – w zaleĝnoĂci od waluty – 4-7%
w zïotówkach i 2-4% dla kredytów we frankach szwajcarskich. StÈd czasami bardziej opïaca siÚ nie wykorzystywaÊ
oszczÚdnoĂci, ale zachowaÊ je na lokatach w funduszach inwestycyjnych czy akcjach.
Jak wiele scenariuszy pisze ĝycie dobrze wiemy, dlatego przedstawiamy kilka sytuacji finansowo–rodzinnych,
w których mogÈ znaleěÊ siÚ osoby poszukujÈce kredytu
na budowÚ domu – dla nich wïaĂnie opracowaliĂmy optymalne rozwiÈzania z wykorzystaniem kredytu.

PRZYKAD 1
Pañstwo A mieszkajÈ w dwupokojowym mieszkaniu
w wiÚkszym mieĂcie. MajÈ dwoje dorastajÈcych dzieci, a ich
sytuacja finansowa jest stabilna – obydwoje pracujÈ juĝ od
kilku lat w tych samych firmach na etacie. MiesiÚczny
dochód na gospodarstwo wynosi okoïo 10 000 zï brutto.
Rodzina doszïa do wniosku, ĝe czas najwyĝszy pomyĂleÊ
o budowie wïasnego domu. Dodatkowym argumentem za
jest fakt, ĝe posiadajÈ juĝ dziaïkÚ pod budowÚ, którÈ kupili jeszcze kilka lat temu.
Obecne mieszkanie Pañstwa A warte jest 300 000 zï.
Dziaïka pod budowÚ domu warta jest 100 000 zï.
OszczÚdnoĂci Pañstwa A, które bÚdÈ zainwestowane w budowÚ – 30 000 zï.
ZobowiÈzania Pañstwa A – kredyt samochodowy w wysokoĂci 35 000 zï.
Szacowana wartoĂÊ przyszïej nieruchomoĂci – 500 000 zï,
w tym:
wartoĂÊ dziaïki – 100 000 zï
koszt budowy – 320 000 zï
wartoĂÊ wykoñczenia – 80 000 zï
Jakie scenariusze finansowania mogÈ rozwaĝaÊ w tej sytuacji pañstwo A?
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Sprzedaĝ obecnego mieszkania i zainwestowanie Ărodków ze sprzedaĝy w budowÚ domu
WartoĂÊ nieruchomoĂci – 500 000 zï
Kredyt potrzebny do zamkniÚcia inwestycji, tj. wybudowania i wykoñczenia domu: 500 000 zï – 300 000 zï
(Ărodki ze sprzedaĝy mieszkania) – 100 000 zï (wartoĂÊ
dziaïki, która jest traktowana jako wkïad wïasny kredytobiorcy) – 30 000 zï (aktywa Pañstwa A do zainwestowania
w budowÚ) = 70 000 zï
WYSOKO¥m MIESI}CZNYCH RAT
SPATY KREDYTU DLA OPISANEJ SYTUACJI

Okres kredytowania

10 lat

20 lat

30 lat

Kredyt w CHF
oprocentowanie 3,15%

739 zï

427 zï

326 zï

Kredyt w PLN
oprocentowanie 5,60%

785 zï

494 zï

414 zï

ZdolnoĂÊ kredytowa Pañstwa A pozwala im na zaciÈgniÚcie kredytu zarówno w zïotych polskich jak i we frankach szwajcarskich, co wiÚcej nasza rodzina moĝe takĝe
dowolnie wybieraÊ okres kredytowania. W powyĝszej sytuacji Pañstwo A mogÈ rozwaĝaÊ zaciÈgniÚcie kredytu na
krótszy okres kredytowania, ze wzglÚdu na dosyÊ wysokie
dochody i maïÈ kwotÚ kredytu.
Ponadto warto przypomnieÊ, ĝe dla kredytów do 80 000 zï
zgodnie z UstawÈ o Kredycie Konsumenckim banki nie pobierajÈ ĝadnych opïat za wczeĂniejszÈ spïatÚ kredytu.
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ZaciÈgniÚcie kredytu na budowÚ domu i pozostawienie mieszkania jako swojÈ drugÈ nieruchomoĂÊ (np.
do wynajmu z dochodem przeznaczonym na spïatÚ rat
kredytowych).
WartoĂÊ nieruchomoĂci – 500 000 zï.
Kredyt potrzebny do zamkniÚcia inwestycji, tj. wybudowania i wykoñczenia domu: 500 000 zï – 100 000 zï (wartoĂÊ
dziaïki, która jest traktowana jako wkïad wïasny kredytobiorcy) – 30 000 zï (aktywa Pañstwa A do zainwestowania
w budowÚ) = 370 000 zï.
Plusy tego rozwiÈzania to:
O c
 eny nieruchomoĂci rosnÈ, a wiÚc posiadanie drugiej
nieruchomoĂci moĝemy traktowaÊ jako inwestycjÚ;
O w
 przypadku problemów finansowych mieszkanie bÚdzie moĝna sprzedaÊ.
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WYSOKO¥m MIESI}CZNYCH RAT
SPATY KREDYTU DLA OPISANEJ SYTUACJI

WYSOKO¥m MIESI}CZNYCH RAT
SPATY KREDYTU DLA OPISANEJ SYTUACJI

Okres kredytowania

10 lat

20 lat

30 lat

40 lat

Kredyt w CHF
oprocentowanie 3,45%

3964 zï

2320 zï

1793 zï

–*

Kredyt w PLN
oprocentowanie 5,65%

4160 zï

2651 zï

2197 zï

2001 zï

Okres kredytowania

10 lat

20 lat

30 lat

Kredyt w CHF
oprocentowanie 3,45%

2142 zï

1254 zï

969 zï

Kredyt w PLN
oprocentowanie 5,65%

2248 zï

1433 zï

1187 zï

* GE Money Bank nie udziela kredytów w CHF na 40 lat.

BiorÈc pod uwagÚ wysokÈ kwotÚ kredytu, warto rozwaĝyÊ najdïuĝszy dostÚpny okres kredytowania, ĝeby zmniejszyÊ miesiÚczne obciÈĝenie.

PRZYKAD 2
Pañstwo B mieszkajÈ w niewielkim domu wraz z rodzicami. Niedawno urodziïo im siÚ drugie dziecko i postanowili zbudowaÊ swój wïasny dom. Pan B prowadzi od kilku lat dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, a Pani B jest zatrudniona
na etacie. Ich dochód miesiÚczny wynosi okoïo 6000 zï.
Caïe oszczÚdnoĂci Pañstwo B poĂwiÚcili na zakup dziaïki od sÈsiadów.
Dziaïka pod budowÚ domu warta jest 80 000 zï.
Dodatkowe 50 000 zï Pañstwo B dostali od rodziców.
Pañstwo B nie posiadajÈ ĝadnych zobowiÈzañ finansowych.
Szacowana wartoĂÊ przyszïej nieruchomoĂci – 330 000 zï,
w tym:
wartoĂÊ dziaïki – 80 000 zï
koszt budowy – 210 000 zï
wartoĂÊ wykoñczenia – 40 000 zï

W tej sytuacji Pañstwo B mogliby takĝe skorzystaÊ z opcji
odroczenia spïaty kapitaïu, co oznacza ĝe rata kredytu mogïaby byÊ niĝsza nawet o 30% przez pierwsze 10 lat spïaty.
Jest to opcja korzystna dla osób bÚdÈcych na tzw. dorobku,
którzy liczÈ, ĝe w miarÚ rozwoju kariery zawodowej ich sytuacja finansowa bÚdzie siÚ poprawiaïa.

PRZYKAD 3
Pañstwo C koniecznie chcÈ zamieniÊ mieszkanie na dom,
bo majÈ juĝ dziaïkÚ, którÈ otrzymali w spadku. Swojego
obecnego mieszkania nie chcÈ sprzedawaÊ, lecz wynajÈÊ.
Jednak pytali juĝ w kilku bankach i ich zdolnoĂÊ kredytowa nie jest wystarczajÈca na sfinansowanie budowy domu,
a innych oszczÚdnoĂci pañstwo C nie posiadajÈ. MajÈ ponadto kilka kredytów do spïaty: kredyt samochodowy i gotówkowy – 40 000 zï. Dochody miesiÚczne Pañstwa C wynoszÈ 5500 zï brutto.
Obecne mieszkanie Pañstwa C warte jest 150 000 zï.
Dziaïka pod budowÚ domu warta jest 120 000 zï.
ZobowiÈzania Pañstwa C – kredyt samochodowy i gotówkowy w wysokoĂci 40 000 zï.

Jaki scenariusz powinni rozwaĝyÊ pañstwo B?
Jakie wobec tego moĝliwoĂci majÈ pañstwo C?
W tej sytuacji scenariusz jest jeden.
ZaciÈgniÚcie kredytu hipotecznego na koszty caïej
budowy i wykoñczenia.
WartoĂÊ nieruchomoĂci – 330 000 zï.
Kredyt potrzebny do zamkniÚcia inwestycji tj. wybudowania i wykoñczenia domu: 330 000 zï – 80 000 zï (wartoĂÊ
dziaïki, która jest traktowana jako wkïad wïasny kredytobiorcy) – 50 000 zï (darowizna od rodziców) = 200 000 zï
BiorÈc pod uwagÚ zarówno niĝsze dochody rodziny
B, jak i jeszcze nieustabilizowanÈ sytuacjÚ rodzinnÈ oraz
brak oszczÚdnoĂci, wybór dïuĝszego okresu kredytowania z niĝszÈ miesiÚcznÈ ratÈ spïaty wydaje siÚ najlepszym
rozwiÈzaniem.

12

2008

Konsolidacja kredytów
MogÈ spróbowaÊ konsolidacji kredytów, co powinno
wpïynÈÊ na poprawÚ ich zdolnoĂci kredytowej. Poza tym
Pañstwo C mogÈ zabezpieczyÊ kredyt na budowÚ domu dodatkowo na swoim mieszkaniu. To spowoduje, ĝe relacja
kredytu do wartoĂci zabezpieczenia (wskaěnik nazywany
LTV) bÚdzie niĝsza i moĝe to wpïynÈÊ na moĝliwoĂÊ zaciÈgniÚcia kredytu z niĝszym oprocentowaniem.
WartoĂÊ nieruchomoĂci (dom) – 350 000 zï
Kredyt potrzebny do zamkniÚcia inwestycji, tj. wybudowania i wykoñczenia domu: 350 000 zï + 40 000 zï na
konsolidacjÚ dïugów – 120 000 zï (wartoĂÊ dziaïki, któ-
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ra jest traktowana jako wkïad wïasny kredytobiorcy) =
270 000 zï.
Pañstwa C nie staÊ na krótszy okres kredytowania, np.
na 10 lat.
WYSOKO¥m MIESI}CZNYCH RAT
SPATY KREDYTU DLA OPISANEJ SYTUACJI

Okres kredytowania

10 lat

20 lat

Kredyt w CHF

1696 zï

1308 zï

Kredyt w PLN

1934 zï

1608 zï

JeĂli ta propozycja nie spodoba siÚ Pañstwu C to zawsze
mogÈ skorzystaÊ z opcji sprzedaĝy mieszkania.
Sprzedaĝ mieszkania
WartoĂÊ nieruchomoĂci (dom) – 350 000 zï
Kredyt potrzebny do zamkniÚcia inwestycji, tj. wybudowania i wykoñczenia domu: 350 000 zï + 40 000 zï na konsolidacjÚ dïugów – 150 000 zï (wartoĂÊ ze sprzedaĝy mieszkania) – 120 000 zï (wartoĂÊ dziaïki, która jest traktowana
jako wkïad wïasny kredytobiorcy) = 120 000 zï
WYSOKO¥m MIESI}CZNYCH RAT
SPATY KREDYTU DLA OPISANEJ SYTUACJI

Okres kredytowania

10 lat

20 lat

30 lat

Kredyt w CHF
oprocentowanie 4,14%

1327 zï

790 zï

632 zï

Kredyt w PLN
oprocentowanie 6,30%

1389 zï

906 zï

764 zï

zainwestowaÊ pod sam koniec budowy, ĝeby skróciÊ okres
przejĂciowy pomiÚdzy sprzedaĝÈ mieszkania a momentem
zamieszkania w nowym domu. Na zakoñczenie warto takĝe wspomnieÊ, ĝe budujÈc dom systemem gospodarczym
i starajÈc siÚ o kredyt, naleĝy dowiedzieÊ siÚ, czy bÚdziemy
potrzebowali rachunków i faktur dokumentujÈcych postÚp
prac i wartoĂÊ zakupionych materiaïów.
WybierajÈc kredyt dopasowany do indywidualnej sytuacji
kredytobiorcy, naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ kilka czynników:
O  okres kredytowania – im dïuĝszy okres spïaty, tym niĝsza miesiÚczna rata spïaty kredytu.
Naleĝy jednak takĝe pamiÚtaÊ, ĝe im dïuĝszy okres kredytowania, tym wiÚkszy koszt obsïugi kredytu;
O w ysokoĂÊ miesiÚcznego zobowiÈzania – czyli stosunek
miesiÚcznej raty kredytu do wysokoĂci dochodów. Zawsze
naleĝy pozostawiÊ sobie margines finansowy zwiÈzany
z nieprzewidzianymi sytuacjami w przyszïoĂci np. zmianÈ
oprocentowania kredytu. WiÚkszoĂÊ kredytów hipotecznych w Polsce, to kredyty o zmiennej stopie procentowej.
Na oprocentowanie kredytu w takiej sytuacji skïada siÚ:
marĝa banku (czynnik niezmienny) i indeks np. LIBOR,
WIBOR, który jest okreĂlany przez rynek i jest zwiÈzany z sytuacjÈ makroekonomicznÈ (czynnik zmienny).
Wzrost indeksu wpïywa na wzrost oprocentowania, spadek indeksu oznacza spadek oprocentowania;
O w
 aluta kredytu – wybór kredytu w walucie obcej – w CHF
– oznacza obecnie niĝszÈ miesiÚcznÈ ratÚ kredytu, ze
wzglÚdu na niĝsze oprocentowanie w porównaniu z kredytem w zïotych polskich. Jednak w przypadku wyboru kredytu w walucie obcej naleĝy pamiÚtaÊ o tzw. ryzyku kursowym, czyli moĝliwoĂci zmiany kursu waluty
obcej (CHF, USD, EUR) w caïym okresie kredytowania. Spadek kursu waluty wpïywa za zmniejszenie wysokoĂci miesiÚcznej raty kredytu oraz salda zadïuĝenia,
a wzrost kursu wpïywa na wzrost wysokoĂci raty i salda zadïuĝenia.

WYBIERAJkC KREDYT
W przypadku sprzedaĝy mieszkania i zainwestowania
Ărodków w budowÚ domu z pewnoĂciÈ warto, przy ubieganiu siÚ o kredyt, ustaliÊ z bankiem sposób finansowania
budowy. Moĝliwe jest tzw. finansowanie naprzemienne –
kolejne wypïaty transz na budowÚ domu mogÈ pochodziÊ
czÚĂciowo z kredytu, czÚĂciowo z wïasnych oszczÚdnoĂci.
PewnÈ iloĂÊ Ărodków pochodzÈcych ze sprzedaĝy warto
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Wyliczenia wykonane sÈ na
podstawie oferty GE Money
Banku, oprocentowanie na
dzieñ 3 wrzeĂnia 2007 roku
Wyliczenia nie uwzglÚdniajÈ
kosztów w okresie przejĂciowym, czyli do czasu ustanowienia hipoteki).

