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OD DZIAKI DO STANU ZERO

Dom
na kredyt

Kredyt w zïotówkach
czy w walucie obcej?
aciÈgajÈc kredyt w zïotówkach Ăpisz
spokojnie, a decydujÈc siÚ na walutowy moĝesz siÚ stresowaÊ, ale teĝ zaoszczÚdziÊ. Kredyt walutowy jest nieco niĝej
oprocentowany od zïotowego, jednak ryzyko kursowe – a takiego nie moĝna wykluczyÊ w perspektywie wieloletniej
spïaty – ponosi kredytobiorca. Warto zasiÚgnÈÊ porady doradcy finansowego
i przeanalizowaÊ zmiany kursu danej waluty, np. w ciÈgu kilku minionych lat.
W trakcie trwania umowy kredytowej
istnieje moĝliwoĂÊ zmiany waluty, ale
w wiÚkszoĂci banków, za takÈ usïugÚ poniesiemy dodatkowe koszty w wysokoĂci
1-2 proc. pozostaïego do spïacenia kredytu. Jeĝeli zdecydowaliĂmy siÚ na kredyt
walutowy, przy kalkulacjach wysokoĂci
raty musimy zachowaÊ margines bezpieczeñstwa – przy nagïych skokach kursu
waluty, moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe miesiÚczna
rata wzroĂnie o 10 czy 20 proc. Dlatego
teĝ od lipca 2006 r. od osób zadïuĝajÈcych
siÚ w walucie obcej banki wymagajÈ wyĝszej zdolnoĂci kredytowej.
Kaĝdy budujÈcy moĝe zaciÈgnÈÊ kredyt
zarówno w zïotówkach, jak i walucie obcej – najczÚĂciej w dolarach amerykañskich (USD), euro (EUR) lub frankach
szwajcarskich (CHF), ale takĝe w funtach brytyjskich (GBP), koronach duñskich (DKK), szwedzkich (SEK) i norweskich (NOK). W przypadkach najzamoĝniejszych klientów banku, moĝliwe
jest ubieganie siÚ o kredyt takĝe w bardziej „egzotycznej” walucie.

Z

Z roku na rok wzrasta liczba osób korzystajÈcych
z kredytów. Tylko w ostatnim kwartale 2006 r. Polacy
zadïuĝyli siÚ na ponad 10 miliardów, przy czym Ăredni
kredyt to ok. 150 tysiÚcy zï.

Jak bank okreĂla naszÈ zdolnoĂÊ kredytowÈ?
ank, przed udzieleniem kredytu, ocenia moĝliwoĂÊ spïaty przez kredytobiorcÚ
zadïuĝenia. Kaĝdy bank okreĂla odrÚbnie zdolnoĂÊ kredytowÈ poszczególnych
wnioskodawców. Zaleĝy ona nie tylko od wysokoĂci dochodów, ale teĝ od ich ěródïa – im mniej stabilne, tym zdolnoĂÊ bÚdzie niĝsza. Szczególnie poszkodowani sÈ
indywidualni przedsiÚbiorcy, którzy rozliczajÈ siÚ z fiskusem w uproszczony sposób (karta podatkowa, ryczaït). Umowa o dzieïo doĂÊ powszechnie traktowana jest
juĝ jak „normalne” ěródïo dochodu (pod warunkiem, ĝe jest to dochód uzyskiwany od przynajmniej 12 miesiÚcy). Znaczenie ma takĝe miejsce zamieszkania – im
wiÚksze miasto, tym wyĝsze koszty utrzymania – w efekcie niĝsza zdolnoĂÊ kredytowa klienta przy tym samym poziomie dochodów. Poza kosztami utrzymania, dochód kredytobiorców obciÈĝa koszt utrzymania nieruchomoĂci (niektóre banki do
kosztów zaliczajÈ takĝe samochód). W róĝny sposób obciÈĝa zdolnoĂÊ kredytowÈ
posiadanie kredytu odnawialnego czy karty kredytowej.
Po wstÚpnej, pozytywnej ocenie zdolnoĂci kredytowej, bank proponuje wysokoĂÊ
kredytu, którÈ negocjuje z klientem. NastÚpnie szacowana jest wartoĂÊ bankowohipoteczna (nie myliÊ z rynkowÈ!) przyszïej nieruchomoĂci. Jest ona zabezpieczeniem udzielanego kredytu, ustalajÈ jÈ rzeczoznawcy (jeĝeli nie spïacamy rat, bank
odbiera zabezpieczenie).
Strony zawierajÈ umowÚ kredytowÈ: bank przekazuje okreĂlonÈ kwotÚ pieniÚdzy
za pewnÈ cenÚ (oprocentowanie plus prowizja), budujÈcy natomiast wykorzystuje
gotówkÚ na zasadach okreĂlonych w umowie i zobowiÈzuje siÚ do terminowej
spïaty rat.

B

Czy wkïad wïasny jest konieczny?

Gdzie szukaÊ kredytu?

aleĝy liczyÊ siÚ z tym, ĝe potencjalny kredytodawca
zaĝÈda wkïadu wïasnego – zwykle na poziomie
20 proc. Nie oznacza to jednak, ĝe sfinansowanie caïej inwestycji nie jest moĝliwe. Przeciwnie, banki coraz czÚĂciej
i chÚtniej przychylajÈ siÚ do takiego rozwiÈzania, pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia tego wkïadu – raz na
5 lat. JeĂli w tym czasie zostanie spïacona równowartoĂÊ
wkïadu, nie trzeba wykupowaÊ nastÚpnej polisy. Oprócz
gotówki wkïadem wïasnym moĝe byÊ dziaïka.

biegajÈc siÚ o kredyt na dom lub dziaïkÚ, mamy do wyboru
kilka instytucji finansowych:
Q bank uniwersalny, który dokonuje wszystkich czynnoĂci bankowych;
Q bank hipoteczny specjalizujÈcy siÚ w udzielaniu takich kredytów;
Q biuro poĂrednictwa kredytowego (broker), które przedstawia
ofertÚ kilku banków.
poĂrednicy kredytowi:
www.acf.com.pl
www.dfqs.pl
www.domfinco.pl
www.domkredytowy.pl www.expander.pl www.openfinance.pl
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Co powinna zawieraÊ
umowa kredytowa?
mowa kredytowa powinna zawieraÊ
przede wszystkim:
strony umowy;
przeznaczenie kredytu;
kwotÚ kredytu;
walutÚ, w jakiej zostaï udzielony;
wysokoĂÊ oprocentowania i prowizji;
ewentualne warunki zmiany kredytu;
termin i zasady spïaty kredytu;
warunki zmiany/rozwiÈzania umowy
kredytowej.

U
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Jakie dokumenty do
wniosku kredytowego?
tym decyduje bank, ale najczÚĂciej
sÈ to:
Q wniosek o kredyt;
Q kopia dowodu osobistego lub paszportu oraz dodatkowego dokumentu
potwierdzajÈcego toĝsamoĂÊ (dla mÚĝczyzn – obowiÈzkowo kopia ksiÈĝeczki wojskowej);
Q dokumenty potwierdzajÈce ěródïa
i wysokoĂÊ przychodów lub dochodów brutto (zaĂwiadczenia o zarobkach, odcinki renty lub emerytury,
kopie zeznañ podatkowych, umowa
o wspóïpracy, kontrakt itp.);
Q dokumenty dotyczÈce stanu majÈtkowego (np. akt wïasnoĂci dziaïki);
Q dokumenty potwierdzajÈce wniesienie lub moĝliwoĂÊ wniesienia wkïadu
wïasnego (np. wyciÈg z saldem rachunku bankowego);
Q dokumenty potwierdzajÈce stan posiadanych zobowiÈzañ i ich obsïugi;
Q dokumenty prawne i techniczne
(umowy, zezwolenia, kosztorysy) dotyczÈce nieruchomoĂci i planowanych
robót budowlanych; dokumenty oraz
proponowanych zabezpieczeñ spïaty
kredytu wraz z odsetkami.
W przypadku osób prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ potrzebne bÚdzie zaĂwiadczenie z urzÚdu skarbowego i ZUSu o niezaleganiu z pïatnoĂciami, miesiÚczne deklaracje (PIT-5 lub PIT-5L),
PIT za ubiegïy rok, kopia REGON-u
oraz zaĂwiadczenie z urzÚdu skarbowego
o wysokoĂci dochodów za ubiegïy rok.
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Ile kosztuje kredyt?
anim podpiszemy wieloletniÈ umowÚ kredytowÈ, warto pamiÚtaÊ, ĝe na caïkowite zadïuĝenie skïada siÚ:
Q kapitaï;
Q oprocentowanie;
Q opïaty dodatkowe.
Kapitaï to kwota, która jest nam potrzebna do sfinansowania inwestycji. Oprocentowanie jest cenÈ, jakÈ zapïacimy za przydzielony kredyt. WysokoĂÊ odsetek
jest naliczana na podstawie:
Q decyzji zarzÈdu banku lub indeksów miÚdzybankowych;
Q marĝy, czyli zysku banku (indywidualnie negocjowanej z kaĝdym klientem).
W niektórych bankach moĝna zaciÈgnÈÊ kredyt nawet na 35 lat, jednak wiek kredytobiorcy i okres
spïaty w sumie nie mogÈ przekroczyÊ 65 lat. Im dïuĝszy okres spïaty kredytu – tym niĝsze raty miesiÚczne, ale w sumie wyĝsze odsetki.
Na tym nie koniec. Poza kredytem i odsetkami, czeka nas szereg opïat dodatkowych.

Z

Z jakimi dodatkowymi opïatami naleĝy siÚ liczyÊ?
ojÚcie „opïaty dodatkowe” brzmi
nieco enigmatycznie i dobrze jest
dokïadnie wypytaÊ o nie przed podpisaniem umowy kredytowej. NajczÚĂciej
spotkamy siÚ z dodatkowymi kwotami
za czynnoĂci:
Q zwiÈzane z obsïugÈ kredytu;
Q notarialne;

P

skarbowe;
ubezpieczeniowe;
Q nadzór.
Na pocieszenie naleĝy dodaÊ, ĝe nigdy
wszystkie opïaty nie wystÚpujÈ jednoczeĂnie. Oprócz opïat, szczególnÈ uwagÚ trzeba zwróciÊ na wartoĂci procentowe opïat dodatkowych.
Q
Q

koszt

opâaty i prowizje
rozpatrzenie wniosku kredytowego
promesy (zobowiĆzania)
kredytu (na wniosek) wycena nieruchomoğci

0-200 zâ
50-300 zâ
600-1500 zâ

jednorazowa opâata wydanie
jednorazowa opâata udzielenia
od wartoğci
bankowo-hipotecznej
jednorazowo
od niespâaconej kwoty
od kwoty spâaconej
przed terminem
od niespâaconej kwoty

prowizja za udzielenie kredytu*
prolongata (chwilowe zawieszenie) spâaty
nadpâata albo spâata przed terminem

0,5-3,5%
0,5%
1-6%

przewalutowanie kredytu
(zmiana waluty na innĆ)
podniesienie kwoty kredytu,

0,5-6,75%
0,5-3%

opâata za wysâanie monitu

30-50 zâ

za inspekcjċ na placu budowy
ubezpieczenie za brak wkâadu wâasnego
ubezpieczenie od ognia,
od wartoğci domu i innych zdarzeĕ losowych
ubezpieczenie kredytu do czasu
wpisania hipoteki do ksiċgi wieczystej

50-300 zâ
0,84-3,5%
0,83-1,5%

od kwoty podwyīszonej np.
przez nieprzewidziane wydatki
jednorazowa opâata w zwiĆzku
z opóĩnieniem pâatniczym
kaīdorazowo
jednorazowo
rocznie

0,84-1%

rocznie

* moĝe byÊ wliczona w cenÚ kredytu
Uwaga! Przezorni mogÈ wykupiÊ polisÚ na ĝycie. W przypadku Ămierci kredytobiorcy to ubezpieczenie pokryje kredyt, a bank odstÈpi od przejÚcia domu.
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Raty staïe czy malejÈce, a moĝe kredyt w linii?
ofercie bankowej znajdziemy kredyty spïacane w ratach malejÈcych i staïych. WiÚcej propozycji przygotowano z ratami malejÈcymi, poniewaĝ budujÈcy chÚtniej korzystajÈ z tego systemu. Przy ratach malejÈcych (kapitaïowych) kapitaï podzielony jest na równe czÚĂci, a odsetki nalicza siÚ od pozostaïej,
niespïaconej kwoty. W zwiÈzku z tym, w miarÚ spïacania kredytu, raty sÈ coraz
mniejsze. W przypadku rat staïych (annuitetowych), raty miesiÚczne sÈ staïe.
Bardziej korzystne sÈ raty malejÈce, jednak wymagajÈ duĝych wydatków na poczÈtku okresu kredytowego. NowÈ, bardzo atrakcyjnÈ, ale jeszcze niepopularnÈ
ofertÈ jest kredyt w linii. Polega on na przyznaniu kredytobiorcy limitu kredytowego powiÈzanego z bieĝÈcym rachunkiem rozliczeniowym. Odsetki sÈ naliczane
i pïacone od faktycznie wykorzystanych Ărodków kredytowych (czyli od tego, co
rzeczywiĂcie wydamy). Niestety, dostÚpnoĂÊ tego kredytu jest maïa, ze wzglÚdu na
wysokie wymogi dotyczÈce zdolnoĂci kredytowej.
Niezaleĝnie od rodzaju kredytu odsetki bÚdÈ korygowane
o stawki indeksów miÚdzybankowych (trzymiesiÚczne lub
póïroczne, rzadziej roczne). Indeksy miÚdzybankowe to
Ărednia stopa oprocentowania kredytów oferowana przez
banki. Poszczególne waluty sÈ przypisane konkretnym indeksom: WIBOR dla zïotówki, LIBOR dla franka szwajcarskiego, dolara amerykañskiego i funta brytyjskiego,
EURIBOR dla euro, STIBOR dla korony szwedzkiej,
OIBOR dla norweskiej, CIBOR dla duñskiej.

W

Czy staÊ CiÚ na private banking?
est to indywidualna usïuga bankowa skierowana do VIP-ów, czyli najzamoĝniejszej klienteli banku. W praktyce wystarczy udokumentowany miesiÚczny dochód rzÚdu 6000 zï netto. Oferta jest skrojona „na miarÚ”, w zwiÈzku z czym warunki sÈ negocjowane indywidualnie. Moĝna wówczas, na przykïad, zaciÈgnÈÊ kredyt w walucie standardowo niedostÚpnej – powiedzmy – w jenach japoñskich albo
dostaÊ niĝszÈ marĝÚ banku.

J

A moĝe refinansowanie lub konsolidacja?
redytem refinansowym moĝemy zastÈpiÊ dotychczasowy kredyt, ale uzyskany
na korzystniejszych warunkach, np. w innym banku. Przy okazji moĝna wziÈÊ
wiÚkszÈ kwotÚ niĝ wartoĂÊ planowanej inwestycji, i to na dowolny cel. Szacuje siÚ,
ĝe przy kosztach hipotecznych (m.in. przy zmianie wpisu w ksiÚdze wieczystej),
opïacalna jest róĝnica w oprocentowaniu rzÚdu 1,2-1,5 proc.
Z kolei kredyt konsolidacyjny hipoteczny polega na poïÈczeniu w jeden kilku dotychczasowych kredytów (np. samochodowego) i poĝyczek (np. gotówkowej) oraz
debetu na koncie (czy spïat ratalnych). Oprocentowanie takiego kredytu ksztaïtuje siÚ na poziomie 3,5-4 proc. i zwykle jest udzielany na
20 lat. Jego wysokoĂÊ moĝe siÚgaÊ 60-70 proc.
wartoĂci nieruchomoĂci, bÚdÈcej zabezpieczeniem poĝyczonej kwoty. W przypadku
spïaty domu – do jego wartoĂci.

K

W jaki sposób jest
wypïacany kredyt?
redyt wypïacany jest w kolejnych
czÚĂciach – transzach – po kaĝdorazowym upewnieniu siÚ przez bank, ĝe
budowa postÚpuje zgodnie z harmonogramem prac (doïÈczonym do umowy
kredytowej). W tym celu bank zazwyczaj
wysyïa na plac budowy swojego pracownika albo rzeczoznawcÚ. Zdarza siÚ, ĝe
wystarczÈ tylko zdjÚcia budowanego
obiektu i wglÈd do dziennika budowy.
Kredytodawcy mogÈ teĝ wymagaÊ udokumentowania wydanych Ărodków, np.
do 50 proc. wypïaconej gotówki lub kosztorysu powykonawczego.
Transze wypïacane sÈ na dwa sposoby:
w walucie obcej lub przeliczone na zïotówki. W czasie budowy przysïuguje karencja (odroczenie) – nie spïacamy kredytu, a jedynie odsetki od wypïacanych
kwot. Okres karencji trwa Ărednio dwa
lata.

K

Czy poĝyczka
hipoteczna
siÚ opïaca?
odróĝnieniu od kredytów poĝyczki udzielane sÈ przez banki bez stawiania poĝyczkobiorcy wymogu okreĂlenia przeznaczenia Ărodków. Oznacza to równieĝ, ĝe umowa
nie narzuca dodatkowych procedur
zwiÈzanych ze sprawdzaniem wykorzystania Ărodków. Banki nie kontrolujÈ zatem na jaki cel i w jaki sposób
zostanÈ wykorzystane poĝyczone
pieniÈdze, co oznacza dla nich operacjÚ bardzo ryzykownÈ. Dlatego
w praktyce najchÚtniej udzielane sÈ
poĝyczki jedynie tym, którzy od wielu lat sÈ klientami banku.
Okres zwrotu poĝyczki zazwyczaj jest doĂÊ krótki
(1-3 lat), zaĂ pobierane
od setki sÈ znacznie
wyĝsze niĝ w przypadku umów kredytowych.
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