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Dom na kredyt
Hipoteka to morze
korzyœci. Czym jednak
tak naprawdê jest
i co dobrego mo¿e
„zrobiæ” dla nas?
O tym w poni¿szych
pytaniach
i odpowiedziach.

Mini s³owniczek
Hipoteka – rodzaj zabezpieczenia sp³aty
kredytu polegaj¹cy na obci¹¿eniu nieruchomoœci ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz banku, ustanowionym
poprzez wpis do ksiêgi wieczystej.
Hipoteka ma za zadanie zabezpieczyæ
kredytodawcê w przypadku niesp³acenia
kredytu, dziêki mo¿liwoœci wystawienia
na sprzeda¿ nieruchomoœci objêtej
hipotek¹ w celu odzyskania kapita³u.
Kredyt na cel mieszkaniowy – kredyt
zabezpieczony hipotecznie przeznaczony
na: zakup mieszkania, wykup mieszkania
od gminy, spó³dzielni mieszkaniowej czy
WAM (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa),
budowê domu, remont czy modernizacjê
lokalu mieszkalnego, adaptacjê pomieszczeñ mieszkalnych na niemieszkalne,
zakup dzia³ki budowlanej, refinansowanie
kredytu mieszkaniowego zaci¹gniêtego
w innym banku.
Po¿yczka hipoteczna – kredyt
hipoteczny na dowolny cel.
Konsolidacja d³ugów pod hipotekê
– kredyt konsolidacyjny zabezpieczony
hipotecznie, pozwalaj¹cy na sp³atê
ró¿nych zobowi¹zañ finansowych kredytobiorcy (kredytów samochodowych,
konsumpcyjnych, po¿yczek gotówkowych,
debetów w rachunku osobistym czy
zad³u¿eñ na kartach kredytowych).

6

Co mo¿na sfinansowaæ
kredytem hipotecznym?
Kredyt hipoteczny, nazywany popularnie
hipotek¹, to przede wszystkim sposób na sfinansowanie bie¿¹cych potrzeb mieszkaniowych –
budowy, rozbudowy czy remontu domu lub
zakupu mieszkania nowego lub na rynku
wtórnym. Z tej mo¿liwoœci najczêœciej korzystaj¹
klienci polskich banków, zaci¹gaj¹c kredyty w³aœnie na cel mieszkaniowy. Jeœli
pozwalaj¹ na to nasze finanse, mo¿emy zainwestowaæ w zakup wiêcej ni¿ jednego
lokum, poniewa¿ banki nie stosuj¹ w tej kwestii ograniczeñ. Ma³o kto jednak wie, ¿e na
tym nie koñcz¹ siê zalety zabezpieczenia hipotecznego. Pod hipotekê na posiadanej
nieruchomoœci mo¿emy równie¿ po¿yczyæ gotówkê, któr¹ sfinansujemy nasze plany
niemieszkaniowe – inwestycje, samochód, podró¿e,
edukacjê, konsumpcjê. Z racji solidnego zabezpieczenia, po¿yczka hipoteczna to najtañsza
gotówka na rynku. Kolejn¹ opcj¹ jest konsolidacja
dotychczasowych d³ugów pod hipotekê na nieruchomoœci. To ostatnie rozwi¹zanie pozwala nam na
po³¹czenie wszystkich sp³acanych kredytów i zast¹pienie ich
jednym – hipotecznym. Poniewa¿ jest to kredyt zabezpieczony na nieruchomoœci, zaœ jego sp³ata
roz³o¿ona jest na wiele lat, rata takiego kredytu
jest o wiele ni¿sza od kwoty, któr¹ musieliœmy do
tej pory co miesi¹c p³aciæ ró¿nym bankom czy
instytucjom finansowym.
Pamiêtaj! Nie musisz zawieraæ odrêbnych umów, jeœli planujesz czêœæ kredytu przeznaczyæ
na cel mieszkaniowy, czêœæ na dowolny cel, a czêœæ na konsolidacjê d³ugów. Mo¿esz
po³¹czyæ cele kredytowania w ramach jednej umowy kredytowej, p³ac¹c jedn¹ ratê.

Dla kogo kredyt hipoteczny?
Dla wielu, gdy¿ obecnie banki honoruj¹ niemal wszystkie Ÿród³a regularnego
dochodu, nie tylko z umów o pracê. Mo¿emy czerpaæ dochody z umów zlecenia,
o dzie³o, kontraktów menad¿erskich czy dzia³alnoœci gospodarczej (tak¿e tej
rozliczanej rycza³tem czy kart¹ podatkow¹). Jeœli wynajmujemy komuœ nieruchomoœæ, bank tak¿e przyjmie ten dochód do swoich obliczeñ finansowych. To
jednak nie koniec listy. Dopiszmy do niej emerytury, œwiadczenia przedemerytalne i renty. W niektórych bankach akceptowane s¹ równie¿ dywidendy z tytu³u
posiadanych akcji i udzia³ów czy dochody kapita³owe. Dobre wieœci banki maj¹
tak¿e dla… marynarzy oraz osób, których dochód pochodzi z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej. Nieuregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej? Nie ma
problemu, bêdzie tylko trochê dro¿ej. Szans na kredyt nie przekreœla te¿ nasza
nieciekawa dotychczasowa historia kredytowa, choæ na pewno opóŸnienia w sp³acie innych kredytów wp³yn¹ na to, jakie warunki zaproponuje bank, o ile uzna,
¿e mo¿e nam udzieliæ kredytu.
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Mini s³owniczek
Historia kredytowa – dotychczasowa obs³uga
innych kredytów. Rozró¿niane s¹ okresy
opóŸnieñ w sp³acie (w przedzia³ach 30dniowych), banki mog¹ te¿ braæ pod uwagê
kwoty zaleg³oœci i rodzaje zobowi¹zañ –
najczêœciej badane na podstawie raportu
Biura Informacji Kredytowej (BIK ) i listy
niesolidnych d³u¿ników prowadzonej przez
Zwi¹zek Banków Polskich
Pe³nomocnik – osoba upowa¿niona przez nas
do przeprowadzenia procedury kredytowej
czyli z³o¿enia wniosku kredytowego, podpisania umowy kredytowej itp. Pe³nomocnictwo
mo¿e byæ podpisane notarialnie lub nadane
w placówce banku (pe³nomocnictwo
bankowe).
LTV (ang. Loan To Value) – procentowy
stosunek kwoty kredytu do wartoœci zabezpieczenia.
Zdolnoœæ kredytowa – zdolnoœæ do sp³aty
kredytu; maksymalna wielkoœæ kredytu,
któr¹ kredytobiorca jest w stanie sp³aciæ wraz
z odsetkami w danym okresie czasu. Zdolnoœæ kredytowa jest okreœlana poprzez wielkoœæ raty, jak¹ kredytobiorca móg³by sp³acaæ
bankowi po odliczeniu od miesiêcznego
dochodu, okreœlonego ustawowo minimum
socjalnego oraz wszelkich zobowi¹zañ sta³ych
(tj. inne kredyty, salda z kart kredytowych,
debetowych, linii debetowych w ROR).

Ile mogê po¿yczyæ?
Kwota kredytu zale¿y od wartoœci nieruchomoœci oraz, oczywiœcie, od naszej zdolnoœci kredytowej. Co to oznacza? Po pierwsze banki same okreœlaj¹ górn¹ granicê
kredytu, jako procent wartoœci zabezpieczenia. Niemal wszystkie udzielaj¹ kredytu na 100% wartoœci nieruchomoœci. Czêœæ
z nich dodaje tak¿e niezabezpieczon¹,
dodatkow¹ sumê pieniêdzy na pokrycie op³at
zwi¹zanych z kredytem oraz z sam¹
transakcj¹ (notariusz, podatek,
ewentualna prowizja dla biura
nieruchomoœci lub na dowolny
cel, np. wyposa¿enie mieszkania).
Wówczas wysokoœæ takiego
kredytu mo¿e wynieœæ nawet
130%. Musimy zatem okreœliæ,
jaki procent wartoœci nieruchomoœci potrzebujemy sfinansowaæ pieniêdzmi
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Czy osoba pracuj¹ca za granic¹
ma szansê dostaæ kredyt?
Tak. Do niedawna w wiêkszoœci banków wniosek kredytowy osoby zarabiaj¹cej za
granic¹ rozpatrywany by³ indywidualnie. Praktycznie niemo¿liwe by³o uzyskanie
kredytu na ca³oœæ inwestycji, klienci napotykali na prozaiczne trudnoœci zwi¹zane
np. z t³umaczeniem dokumentów czy brakiem wiedzy analityków bankowych na
temat systemu prawnego i podatkowego w innych krajach. Dziœ wybrane banki
przyjaŸnie traktuj¹ takiego klienta. Dlaczego? Bo jego dochody s¹ na tyle wysokie,
¿e spokojnie pozwalaj¹ na sp³atê raty wyliczonej
przez bank. Pamiêtajmy, ¿e w sytuacji, w której
kredytobiorca przebywa za granic¹, wyj¹tkowo
istotna bêdzie jakoœæ i szybkoœæ obs³ugi (obok
oprocentowania czy innych kosztów kredytu).
Dlatego warto zwróciæ uwagê na to, w jakim stopniu bank sam stara siê nam u³atwiæ zaci¹gniêcie
„zdalnie sterowanego” kredytu. Gotowe formularze
bankowe przet³umaczone na angielski czy niemiecki,
które wype³nia zagraniczny pracodawca to du¿a wygoda.
Dla nas to oszczêdnoœæ czasu i pieniêdzy, które musielibyœmy
poœwiêciæ na ich t³umaczenie za granic¹. Byæ mo¿e bank
oszczêdzi nam go jeszcze wiêcej redukuj¹c liczbê potrzebnych wizyt w kraju do minimum. Takim rozwi¹zaniem jest
np. ustalenie w Polsce pe³nomocnika, który „zaopiekuje siê” naszym kredytem na
miejscu. Koszty takiego zabiegu zale¿¹ od tego, czy wyznaczamy pe³nomocnika na
terenie Polski (wówczas mo¿e siê to odbyæ bez ponoszenia kosztów poprzez podpisanie druku bankowego w obecnoœci doradcy kredytowego), czy pozostaj¹c za
granic¹. Pamiêtajmy, ¿e dla banku wa¿ne s¹ nasze dochody oraz czas i forma zatrudnienia. Im bardziej stabilne jest nasze zatrudnienie, tym lepiej wypadamy w oczach
banku. Je¿eli nasze wynagrodzenie wp³ywa na rachunek bankowy – to kolejny plus
bêd¹cy najprostsz¹ form¹ potwierdzenia tego co oœwiadczy pracodawca. Jeœli nie – co
czêsto siê zdarza wœród zarabiaj¹cych na Wyspach – bank poprosi o dodatkowe
dokumenty, które pozwol¹ oszacowaæ stabilnoœæ naszego dochodu. I jeszcze jedno,
bank honoruje zabezpieczenie jedynie na polskiej nieruchomoœci.

Tabela przyk³adowego wymaganego ³¹cznego dochodu brutto dla kredytu mieszkaniowego
w CHF w banku Dom-kredyt na cel mieszkaniowy, okres sp³aty 20 lat
kwota kredytu i wk³ad w³asny

gospodarstwo
1-osobowe

gospodarstwo
2-osobowe

gospodarstwo
2+1

gospodarstwo
2+2

100 tys. z³; wk³ad w³asny 50%
200 tys. z³; wk³ad w³asny 50%
200 tys. z³; wk³ad w³asny 0%
400 tys. z³; wk³ad w³asny 20%

2300
3600
3700
6800

2600
3800
3900
6800

2900
4150
4200
6800

3200
4450
4500
7100

banku. Ta wielkoœæ to LTV (ang. Loan To
Value) – czyli odwrotnoœæ wk³adu w³asnego.
Drug¹ spraw¹ jest nasza zdolnoœæ kredytowa. Nie zdziwmy siê zatem, ¿e bank
oferuj¹cy kredyty nawet na 110% czy
130% wartoœci nieruchomoœci, udzieli
nam kredytu tylko na 50% kwoty,
o któr¹ wnioskowaliœmy, bo tylko na
kredyt w takiej wysokoœci pozwalaj¹ nasze zarobki. Innymi
s³owy mieszkanie, które
sobie upatrzyliœmy warte jest

400 tys. z³, ale bank jest w stanie po¿yczyæ
nam maksymalnie 200 tys. z³. Jak siê wtedy
ratowaæ? Z odsiecz¹ mo¿e przyjœæ rodzina
i znajomi, jako dodatkowi wspó³kredytobiorcy, których dochód zostanie do³¹czony do
obliczenia zdolnoœci kredytowej. Mieszkanie
czy dom mog¹ przy tym wci¹¿ pozostawaæ
wy³¹cznie nasz¹ w³asnoœci¹. Jeœli to zawiod³o, mo¿emy maksymalnie wyd³u¿yæ okres
kredytowania. To sprawi, ¿e miesiêczna rata
bêdzie niska, a wiêc bêdzie nas staæ na jej
regularn¹ sp³atê przy okreœlonym dochodzie.
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Mini s³owniczek

Ile kosztuje kredyt?

Ubezpieczenie/zabezpieczenie
pomostowe – stosowane do chwili, gdy
nie ma ustanowionego i uprawomocnionego wpisu hipoteki na rzecz banku.
Zwykle wystêpuje ono w postaci sk³adek
doliczanych do rat, podwy¿szonego oprocentowania – czêsto zró¿nicowane
w zale¿noœci od tego czy nieruchomoœæ ma
ju¿ urz¹dzon¹ Ksiêgê Wieczyst¹, czy te¿
jest ona dopiero w trakcie urz¹dzania.
Takie urz¹dzanie – w zale¿noœci od s¹du
– mo¿e trwaæ do kilku miesiêcy.

G³ówny koszt kredytu to odsetki, dlatego
na oprocentowanie nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê. Od czego zale¿y oprocentowanie? Przede wszystkim od waluty
kredytu. Cena kredytu zale¿y tak¿e od celu
kredytowania, stosunku wartoœci zabezpieczenia do kwoty kredytu (LTV), rodzaju nieruchomoœci, naszego Ÿród³a dochodu
i wreszcie naszej historii kredytowej. To
jednak nie jedyny koszt, z którym nale¿y
siê liczyæ. W niektórych bankach
zap³acimy tak¿e za wycenê nieruchomoœci,
podczas gdy inne dokonuj¹ jej na w³asny koszt. Do czasu ustanowienia hipoteki
banki zabezpieczaj¹ siê tzw. ubezpieczeniem czy zabezpieczeniem pomostowym
lub podnosz¹c oprocentowanie. Ubezpieczyæ trzeba bêdzie tak¿e niski lub zerowy
wk³ad w³asny. Dodatkowo ka¿dy bank wymagaæ bêdzie ubezpieczenia nieruchomoœci od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz innych ubezpieczeñ obowi¹zkowych. Koszty zwi¹zane poœrednio z kredytem to tak¿e op³aty notarialne,
za³o¿enie ksiêgi wieczystej dla nieruchomoœci czy ustanowienie hipoteki. Wiêkszoœæ banków pozwala okreœlone dodatkowe koszty wliczyæ do kwoty kredytu.

Ksiêga wieczysta (KW) – dokument
prawny opisuj¹cy nieruchomoœæ, prowadzony przez s¹dy w formie rejestru. Zawiera
on m.in. informacje o w³aœcicielu nieruchomoœci, lokalizacji, ciê¿arach i ograniczeniach oraz wpisanych hipotekach.
Ksiêgê wieczyst¹ zak³ada siê dla nieruchomoœci, która nie ma jeszcze ksiêgi (albo
ksiêga zaginê³a lub zosta³a zniszczona) na
wniosek np. w³aœciciela danej dzia³ki gruntu
lub osoby, której przys³uguje do nieruchomoœci ograniczone prawo rzeczowe,
a tak¿e na wniosek organu administracji
pañstwowej lub z urzêdu. Ksiêga wieczysta
sk³ada siê z 4 dzia³ów:
dzia³ 1: zawiera informacje dotycz¹ce nieruchomoœci,
dzia³ 2: zawiera wpisy zwi¹zane z prawem
w³asnoœci i u¿ytkowaniem wieczystym,
dzia³ 3: wpisane s¹ tu prawa rzeczowe
ograniczone z wyj¹tkiem hipoteki, które
obci¹¿aj¹ dan¹ nieruchomoœæ oraz prawa
osobiste i roszczenia,
dzia³ 4: zawiera hipoteki obci¹¿aj¹ce nieruchomoœæ.
Kurs walutowy – wyp³ata kredytu indeksowanego do waluty obcej jest realizowana
po kursie kupna, a sp³ata po kursie
sprzeda¿y banku, który udziela nam kredytu. Zmiana kursu walutowego wp³ywa na
ratê kredytu indeksowanego do tej waluty.

Kredyt w z³otówkach czy walucie obcej?
Ostatnio wiele siê mówi o walucie kredytu. Czy nadal warto braæ kredyt
hipoteczny we frankach szwajcarskich, czy te¿ pora pomyœleæ o z³otówkach?
Ró¿nice w oprocentowaniu kredytów we frankach szwajcarskich i w z³otych s¹
coraz mniejsze, ale nadal przy d³ugoterminowych kredytach bardziej op³aca siê
zad³u¿aæ w szwajcarskiej walucie. Pos³u¿my siê prostym przyk³adem: kredyt
w wysokoœci 200 tys. z³, w popularnych CHF-ach, zaci¹gniêty na 30 lat, bez
wk³adu w³asnego (wyliczenia na podstawie parametrów oferty banku Dom):
waluta wysokoœæ miesiêcznej raty kapita³owo-odsetkowej
PLN
1260 z³
CHF
1000 z³
Co mog³oby zniwelowaæ tê ró¿nicê i spowodowaæ zrównanie wysokoœci obu rat? Przede
wszystkim znacz¹cy wzrost kursu franka, na który jednak siê nie zanosi, poniewa¿
wed³ug analityków rynku z³oty nadal bêdzie mocny. Atrakcyjnoœæ franków spad³aby
równie¿, gdyby jego oprocentowanie wzros³o do poziomu porównywalnego z oprocentowaniem kredytów z³otowych, a wiêc do oko³o 5,5%. Prognozy analityków nie
przewiduj¹ jednak i takiego scenariusza. Wci¹¿ zatem kredyt korzystniej zaci¹gn¹æ we
franku, zaœ ró¿nicê w racie przeznaczyæ na dobre, zyskowne inwestycje. Czy mamy do
dyspozycji jakiœ instrument, który pozwoli nam zmieniæ walutê w trakcie sp³aty kredytu? Tak, przewalutowanie to operacja, która wprawdzie kosztuje, ale za to pozwala nam
chroniæ kieszeñ w przypadku, gdy kredyt w pierwotnie wybranej walucie staje siê zbyt
kosztowny np. z uwagi na wzrost kursu waluty czy stóp procentowych.
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PRZED BUDOW¥

Jakie dokumenty bêd¹ nam potrzebne?
Podjêliœmy decyzjê o kredycie, ale na sam¹
myœl o formalnoœciach boli nas g³owa.
Tabletk¹ przeciwbólow¹ mo¿e byæ fakt, ¿e
obecnie banki naprawdê staraj¹ siê
ograniczaæ formalnoœci do koniecznego
minimum. Jakie dokumenty na pewno
bêd¹ nam potrzebne? Przede wszystkim te,
które dotycz¹ nas jako kredytobiorców,
a wiêc dokument to¿samoœci oraz ksi¹¿eczka wojskowa w przypadku mê¿czyzn.
Poniewa¿ bank przed decyzj¹ kredytow¹
dokonuje analizy prawnej, finansowej
i technicznej, potrzebne bêd¹ tak¿e dokumenty pozwalaj¹ce zweryfikowaæ nasz
dochód oraz oceniæ stan prawny i techniczny nieruchomoœci. Inne dokumenty
bêd¹ potrzebne przy zakupie mieszkania

(np. zaœwiadczenie ze spó³dzielni przy
zakupie mieszkania spó³dzielczego czy
tytu³ prawny do nieruchomoœci jej zbywcy
przy zakupie mieszkania na rynku
wtórnym), a inne przy budowie domu (np.
pozwolenie na budowê). W zale¿noœci od
Ÿród³a dochodu, zostaniemy poproszeni
o zaœwiadczenie o jego wysokoœci z miejsca
pracy, PIT-y lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce nasz¹ kondycjê finansow¹.
W niektórych bankach osoby wykonuj¹ce
zawód architekta, lekarza, adwokata, radcy
prawnego, notariusza czy inny z grupy
tzw. zawodów zaufania publicznego, nie
musz¹ przedstawiaæ dokumentów dotycz¹cych dochodu.

Mini s³owniczek
Przewalutowanie – zmiana rodzaju waluty
kredytu poprzez przeliczenie kursu jednej
waluty na drug¹.
Stopa procentowa – cena pieni¹dza na
rynku. Do kredytów z³otowych i walutowych odnosz¹ siê ró¿ne stopy procentowe
(WIBOR dla z³otówek, LIBOR dla franka,
EURIBOR dla euro). Odsetki kredytu mog¹
siê zmieniæ z powodu wahania poziomu stóp
procentowych.
Wczeœniejsza sp³ata kredytu – ca³kowite
zamkniêcie zobowi¹zania, warunek do zwolnienia hipoteki przez bank i wystawienia
tzw. listu mazalnego, który bêdzie nam
niezbêdny do jej wykreœlenia.
Nadp³ata kredytu – sp³ata kredytu dokonywana w kwocie przewy¿szaj¹cej aktualnie
wskazan¹ w harmonogramie. Mo¿e byæ ona
ró¿nie ksiêgowana (np. na poczet sp³at kapita³u, przysz³ych rat), co musi okreœlaæ
umowa lub regulamin kredytu.
Cesja z polisy na rzecz banku – forma
zabezpieczenia kredytu, polegaj¹ca na przeniesieniu praw przys³uguj¹cych kredytobiorcy na rzecz banku w razie zajœcia zdarzenia
objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹.

Na jak d³ugo mo¿emy zaci¹gn¹æ kredyt?
Kredyt hipoteczny to zobowi¹zanie na
wiele lat. Standardowo banki rozk³adaj¹
sp³atê maksymalnie na 20-30 lat, choæ na
rynku istniej¹ ju¿ oferty kredytu
na 45 czy nawet 50 lat. Czym
skutkuje wyd³u¿enie okresu
kredytowania? Wiêksz¹ zdolnoœci¹ kredytow¹, bo ta sama kwota
rozk³ada siê na mniejsze raty, ni¿
w przypadku kredytu np. na 10
lat. Jednak to nie wszystko. D³u¿szy okres
kredytowania to tak¿e wiêcej odsetek

oddanych bankowi, a wiêc wy¿szy koszt
kredytu. Rozwa¿aj¹c wybór okresu
kredytowania warto pamiêtaæ o mo¿liwoœci wczeœniejszej sp³aty kredytu w sytuacji, gdy nasza kondycja
finansowa pozwoli nam na nadp³aty rat kredytowych czy jednorazow¹ sp³atê. SprawdŸmy
w umowie kredytowej, czy i kiedy
taka operacja mo¿e zostaæ
przeprowadzona bez dodatkowych
kosztów z naszej strony.

Harmonogram sp³at – dokument stanowi¹cy integraln¹ czêœæ umowy, okreœlaj¹cy
kwoty i terminy wymaganych rat z tytu³u
udzielonego przez bank kredytu. Harmonogram ulega zmianie miêdzy innymi w przypadku zmiany oprocentowania b¹dŸ na
wniosek kredytobiorcy, który dokona³ nadp³aty kredytu.
Transza kredytu – czêœæ kwoty przyznanego
kredytu; wyp³acana na podstawie wniosku
o wyp³atê sporz¹dzonego zgodnie
z postanowieniami umowy kredytowej.
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Mini s³owniczek
Niedop³ata – powstaje w wyniku wp³ywu do
banku mniejszej kwoty ni¿ wymagana na
podstawie harmonogramu. Czêsto ma to
miejsce przy kredytach indeksowanych do
walut obcych i wynika z ró¿nic kursowych,
gdy bank rozliczy wymagan¹ p³atnoœæ po
kursie innym (z innego dnia), ni¿ wp³acaj¹cy j¹ kredytobiorca.

Bank sporz¹dzi nam harmonogram sp³at,
który bêdzie zawsze w walucie kredytu
(np. we frankach szwajcarskich). Przyczyna takiego mechanizmu dzia³ania jest
prosta – kwota raty w z³otówkach
bêdzie siê co miesi¹c zmienia³a,
w zale¿noœci od kursu franka.
Dla wygody kredytobiorcy
banki wprowadzaj¹ ró¿ne udogodnienia, jak np. przesy³anie
przeliczonej raty ju¿
w z³otówkach poprzez SMS lub
stosowanie polecenia zap³aty
(samodzielnie pobieraj¹ kwoty
raty z naszego rachunku osobistego). Je¿eli
natomiast sami bêdziemy przeliczaæ ratê
na z³otówki, pamiêtajmy, ¿e bank bêdzie
korzysta³ z w³asnego kursu sprzeda¿y. Tak
wiêc skorzystanie z innego kursu, mo¿e

skutkowaæ niedop³at¹ w sp³acie raty, a to
mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na nasz¹ historiê kredytow¹. Oprócz terminowej
obs³ugi sp³aty rat zobowi¹zani jesteœmy
dopilnowaæ tak¿e innych zobowi¹zañ
wobec banku, które wynikaj¹
z umowy kredytowej. Bêdzie to
choæby dostarczenie odpisu
KW z ustanowion¹ ju¿
hipotek¹ na rzecz
banku. Procedura
jej wpisania bêdzie trwa³a
równie¿ ju¿ po wyp³acie kredytu,
dlatego przed wyp³at¹ wymagane
bêdzie z³o¿enie do s¹du wniosku
o wpisanie hipoteki. Warto dowiedzieæ siê,
czy bank zrobi to za nas, oszczêdzaj¹c nam
tym samym wizyt w Wydziale WieczystoKsiêgowym.

Podwy¿szenie kwoty kredytu – wyp³ata
dodatkowych œrodków, które nie musz¹ byæ
zwi¹zane z pierwotnym celem kredytu
w ramach tej samej umowy kredytowej.
Konieczny jest wtedy aneks do umowy, jednak otrzymanie dodatkowych pieniêdzy
warunkowane jest przede wszystkim stosunkiem kwoty kredytu do wartoœci nieruchomoœci, zdolnoœci¹ finansow¹ kredytobiorcy, a tak¿e dotychczasow¹ terminowoœci¹
obs³ugi kredytu. W trakcie analizy wniosku
o podwy¿szenie kredytu, odbywa siê analiza
zbli¿ona do tej zwi¹zanej z udzieleniem
kredytu – bank zwykle wymaga dokumentów
o aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Czy pieni¹dze z kredytu
otrzymujemy wszystkie naraz?

Utrata pracy,
albo dom traci na
wartoœci – co wtedy?

Nie. Je¿eli budujemy dom, kredyt bêdzie wyp³acany w transzach. Jednak kolejne œrodki
z kredytu dostaniemy dopiero wówczas, gdy udokumentujemy spo¿ytkowanie wczeœniej
wyp³aconych. Warto zwróciæ uwagê na to, w jaki sposób bêdziemy zobligowani do dokumentacji postêpu prac budowlanych. Czêœæ banków honoruje budowê systemem gospodarczym, co oznacza, ¿e aby otrzymaæ kolejne œrodki, musimy przedstawiæ bankowi
tylko zdjêcia i dziennik budowy, bez koniecznoœci przedstawiania faktur. Pamiêtajmy,

Wszystkie takie obawy s¹ dobrze znane
bankowcom. Sytuacja, w której przestalibyœmy sp³acaæ kredyt by³aby niepo¿¹dana
tak¿e dla banku. Dlatego ten ostatni zabezpiecza siebie i nas przed niekorzystnymi
wydarzeniami, które mog³yby mieæ miejsce
podczas sp³aty kredytu. Parasolem na
„gorsz¹ pogodê kredytow¹” s¹ wymagane
przez bank ubezpieczenia. Tak wiêc musimy
ubezpieczyæ nieruchomoœæ od ognia
i innych zdarzeñ losowych, a tak¿e na
wypadek spadku jej wartoœci. Sp³atê kredytu
zabezpieczamy równie¿, wykupuj¹c ubezpieczenie od bezrobocia, które gwarantuje,
¿e na okreœlony czas, w którym poszukiwaæ
bêdziemy nowego Ÿród³a dochodu, raty
kredytu pokryje ubezpieczyciel. W niektórych bankach wymagana jest tak¿e cesja
z polisy na ¿ycie. Czêœæ ubezpieczeñ
mo¿emy zawrzeæ samodzielnie
z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym
i przekazaæ bankowi,
inne musz¹ byæ wykupione za poœrednictwem
banku.
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Mamy kredyt. Co teraz?

aby wszelkie zmiany prac, które s¹ okreœlone w harmonogramie, w pierwszej kolejnoœci
skonsultowaæ z bankiem, gdy¿ znaczne odbieganie od prac z harmonogramu mo¿e
skutkowaæ nawet wstrzymaniem wyp³aty kolejnej transzy kredytu. Je¿eli natomiast
w trakcie budowy zdecydujemy, ¿e chcemy jednak podwy¿szyæ standard wykoñczenia,
mo¿na z³o¿yæ wniosek o podwy¿szenie kwoty kredytu na ten cel. Samo rozpatrzenie
wniosku nie powinno wi¹zaæ siê z op³atami, zaœ pozytywna decyzja bêdzie skutkowa³a
aneksem do umowy. Podwy¿szenia wchodz¹ te¿ w grê w trakcie póŸniejszego okresu
sp³aty kredytu w sytuacji, gdy potrzebujemy œrodków na cele inne. I tak, je¿eli
chcielibyœmy kupiæ nowy samochód, warto w pierwszej kolejnoœci przeanalizowaæ opcjê
podwy¿szenia kredytu hipotecznego. Czêsto bowiem wariant ten mo¿e okazaæ siê
znacznie tañszy ni¿ typowy, wysoko oprocentowany kredyt samochodowy.

Chcesz wiedzieæ wiêcej? Pytaj!
0 801 30 50 90, p.usielski@dombank.pl
wejdŸ na forum eksperckie Kredyt Hipoteczny na portalu gazeta.pl

