
bez piecz ne. Bie rzesz na sie bie ry zy ko stóp pro cen to wych, ry -
zy ko pu sto sta nów, ry zy ko spad ku sta wek czyn szu (przej ścio we,
ale mo że się zda rzyć, i sta łe, je śli ku pi łaś nie od po wied nie
miesz ka nie), ry zy ko kosz tow nych, nie prze wi dzia nych re mon -
tów. Bez od po wied nich nad wy żek go tów ki mo żesz „po pły nąć”,
dla te go mu sisz mieć re zer wę przy naj mniej na przej ścio we
okre sy. Jed nym ze spo so bów na ogra ni cze nie te go ry zy ka jest
od kła da nie po ja wia ją cych się nad wy żek go tów ki, al bo na wet
wcze śniej sze spła ca nie kre dy tu (wte dy two je co mie sięcz ne ra -
ty bę dą niż sze).

5.1. Skąd wziąć pie nią dze? 

Za kup miesz ka nia pod wy na jem, choć by naj mniej sze go i naj -
tań sze go, to wy da tek co naj mniej kil ku dzie się ciu ty się cy (ma -
ła ka wa ler ka w Byd gosz czy) do na wet kil ku set ty się cy zł (du ży
apar ta ment w mod nym lof cie w Ło dzi). Skąd wziąć pie nią dze
na tak po waż ny za kup?

Im bar dziej roz wi nię ty jest da ny ry nek fi nan so wy, tym wię -
cej jest róż nych opcji, moż li wo ści fi nan so wa nia. W Pol sce pó -
ki co, nie wszyst kie są jesz cze do stęp ne, ale i tak jest ich spo ro.
W nie dłu gim cza sie pa le ta moż li wo ści bę dzie się z pew no ścią
zwięk szać.

Za sad ni czo za kup miesz ka nia moż na sfi nan so wać al bo ko -
rzy sta jąc ze środ ków wła snych, al bo ob cych, al bo ja ko kom bi -
na cja obu tych me tod. 

� Środ ki wła sne

Środ ki wła sne to – jak sa ma na zwa wska zu je – środ ki (np.
go tów ka) na le żą ce do ku pu ją ce go. Przy kła do wo, go tów kę mo -
żesz zdo być dzię ki sprze da ży ja kie goś skład ni ka two je go ma jąt -
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ku (np. ka wa łek zie mi, ob raz, sa mo chód, bi żu te ria, ko lek cja
mo net), al bo mo żesz mieć go tów kę na kon cie, po cho dzą cą
z wcze śniej sze go sys te ma tycz ne go oszczę dza nia. Mo żesz gro -
ma dzić go tów kę dzię ki oszczęd niej sze mu ży ciu, pod na ję ciu
ma ło wy ko rzy sty wa nej czę ści swo je go do mu, al bo po dej mu -
jąc pra cę wa ka cyj ną w An glii. Mo żesz też – dys po nu jąc kwo tą
go tów ki po trzeb ną na wkład wła sny w kre dy cie – ku pić ru inę,
wło żyć ileś pra cy w wy re mon to wa nie i wy koń cze nie i na stęp -
nie sprze dać z zy skiem, któ ry prze zna czysz na kup no do ce lo -
we go miesz ka nia do two je go port fe la miesz kań. Licz ba moż li -
wo ści jest ogra ni czo na tyl ko two ją wy obraź nią i two ją go to -
wo ścią do pod ję cia ry zy ka, do zmia ny two ich przy zwy cza jeń
czy też zdol no ścią do my śle nia po za utar ty mi sche ma ta mi.

� Środ ki ob ce

Środ ki ob ce to środ ki, któ re za sad ni czo po ży czasz, lub po -
zy sku jesz od in nych. Tu taj moż li wo ści jest rów nież wie le: od
zwy kłej po życz ki od cio ci po bar dziej kla sycz ne, jak: kre dyt hi -
po tecz ny z ban ku, po życz ka hi po tecz na z ban ku, spe cjal ne kre -
dy ty ty pu „ro dzi na na swo im”; po przez zna le zie nie wspól ni ka
do in we sty cji (ktoś z ro dzi ny lub zna jo my); aż po tak agre syw -
ne jak kre dyt z kar ty kre dy to wej (roz wią za nie bar dzo dro gie!),
czy kre dyt sprze da ją ce go (wła ści ciel go dzi się sprze dać ci
miesz ka nie z za pła tą w ra tach – prak ty ka ta ka ma czę sto miej -
sce w USA).

Naj czę ściej spo ty ka ną for mą fi nan so wa nia za ku pu miesz -
ka nia jest hi po tecz ny kre dyt ban ko wy z ja kimś udzia łem wła -
snych środ ków. W dal szej czę ści te go roz dzia łu sku pi my uwa -
gę na tej wła śnie for mie fi nan so wa nia za ku pu i nie bę dzie my
się od no sić do in nych, rza dziej spo ty ka nych form fi nan so wa -
nia. W nie da le kiej przy szło ści pla nu je my na pi sa nie od dziel nej
książ ki na te mat al ter na tyw nych, do kre dy tu hi po tecz ne go,
spo so bów fi nan so wa nia in we sty cji w nie ru cho mo ści.
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