
Ale mo że już dla two jej są siad ki, któ ra ra czej nie no si mar -

ko wych ciu chów, bu ty, za któ re za pła ci łaś 300 zł (po 50-pro -

cen to wej prze ce nie) to wca le nie oka zja. Za tę ce nę ona mo -

gła by so bie ku pić dwie, mo że na wet trzy pa ry i mia ła by ze staw

pa su ją cy jej ko lo ry stycz nie do trzech róż nych spód nic i to re -

bek. Te trzy pa ry na dłu żej by też star czy ły. No ale ona ma in -

ne pre fe ren cje, po trze by, nie zna się na mo dzie. Ubie ra się prze -

cież kosz mar nie. A je śli te no wo ku pio ne bu ty roz pad ną się po

nie ca łym mie sią cu cho dze nia, to czy na dal po wie my, że ich za -

kup był oka zją?

� Kie dy wie my, że ce na da ne go miesz ka nia czy ni

zeń „do brą oka zję”?

Z kup nem miesz kań na wy na jem jest tro chę po dob nie jak

z kup nem bu tów. Ale też te dwa przy kła dy istot nie się róż nią.

Ku pu jąc bu ty, kon su mu jesz. Ku pu jesz so bie róż ne emo cje: wy -

go dę, mod ny wy gląd, do bre sa mo po czu cie, itp. A emo cji nie

da się pre cy zyj nie zwy mia ro wać, a tym bar dziej zmie rzyć na

sza li, na któ rej po dru giej stro nie le ży wy da na go tów ka. Ku pu -

jąc miesz ka nie ja ko in we stor ka, ku pu jesz ak ty wo, pe wien

skład nik ma jąt ku, któ ry bę dzie ci w przy szło ści da wać stru -

mień pa syw nych do cho dów. Te zaś da się – cza sa mi przyj mu -

jąc pew ne za ło że nia – okre ślić, ile da dzą ci go tów ki. Więc ma -

my co ze so bą po rów ny wać na tej sza li.

Kie dy więc wie my, że ce na te go miesz ka nia, któ re oglą da -

my, to do bra oka zja? Są roż ne ro dza je „do brych oka zji”. Nie któ -

re przed sta wia my po ni żej.

� Ce na miesz ka nia jest zna czą co niż sza niż prze cięt na

ce na ryn ko wa. Po wo dów mo gą być dzie siąt ki: wła ści ciel

spie szy się ze sprze da żą; lub wła ści cie lem jest ktoś z ro -

dzi ny, kto chce ci po móc; wła ści ciel nie miał pie nię dzy

na re mont; miesz ka nie jest na par te rze lub na ostat nim

pię trze, na któ re nie do jeż dża już win da; sprze da je je ko -

mor nik za dłu gi po przed nie go wła ści cie la.

W O L N O Ś Ć  F I N A N S O WA
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J A K  D O B R Z E  K U P O WA Ć  M I E S Z K A N I A ?

�Miesz ka nie ma do bry po ten cjał na ge ne ro wa nie do -

dat nich prze pły wów go tów ki. Wpraw dzie ce na miesz -

ka nia jest zbli żo na do śred niej ce ny ryn ko wej, ale: 

1) miesz ka nie ma do sko na łą lo ka li za cję obok du żej

uczel ni, 2) bę dziesz mo gła je prze ro bić z jed no - w dwu -

po ko jo we wsta wia jąc tyl ko ścian kę dzia ło wą, 3) miesz -

ka nie jest wy re mon to wa ne i do sko na le wy po sa żo ne; 4)

ma wspa nia ły wi dok z okien, któ ry ro bi wra że nie na

każ dym, kto do miesz ka nia wcho dzi (wte dy krót sze bę -

dą okre sy pu sto sta nu, zwa ne ina czej okre sa mi bez czyn -

szo wy mi). 

�Mo żesz uzy skać do bre wa run ki fi nan so wa nia. Cho -

dzi o to, że sprze da ją cy mo że się zgo dzić sprze dać ci

miesz ka nie, któ re bę dziesz mu spła cać przez ja kiś czas

w ra tach. W pew nym sen sie jest to po dob ne do sy tu acji,

w któ rej sprze da ją cy udzie la ci kre dy tu. Pła cisz mu niż -

sze od set ki niż ban ko wi, ale i tak wyż sze, niż on mógł -

by uzy skać z lo ka ty ban ko wej. Al bo mo że uda ci się

prze jąć spła tę ban ko we go kre dy tu hi po tecz ne go, ob cią -

ża ją ce go ku po wa ne przez cie bie miesz ka nie. Bę dzie to

ko rzyst ne dla cie bie, je śli opro cen to wa nie te go kre dy tu,

za cią gnię te go kil ka lat wcze śniej, by ło niż sze niż jest

obec nie. 

Mo że brzmi to wszyst ko skom pli ko wa nie, ale w rze czy wi sto ści

jest bar dzo in tu icyj ne i zdro wo roz sąd ko we. 

� Któ re miesz ka nie wy brać?

Przy kład dla zo bra zo wa nia. Zgod nie z two ją wi zją do ce lo -

we go port fe la roz wa żasz kup no miesz ka nia 4-po ko jo we go.

Wa hasz się mię dzy dwo ma, któ re ma ją ta ki sam me traż, ta ką

sa mą ce nę, ta ki sam stan dard wy koń cze nia, i są to miesz ka nia

są sia du ją ce ze so bą w tym sa mym bu dyn ku nie opo dal uni wer -

sy te tu. Za sta na wia jąc się nad tym, ko mu bę dziesz mo gła to

miesz ka nie wy naj mo wać i za jak wy so ki mie sięcz ny czynsz,
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