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Wielu z nas zapewne zastanawiało się kiedy jest najlepszy czas na zakup własnego
lokum w UK i czy naprawdę nas na to stać. Niedawno Yorkshire Building Socitey (jedna z
instytucji oferujących kredyty mieszkaniowe) umieściła dwuletnią ofertę kredytową na zakup
nieruchomości w wysokości 1.07%.  

Jest to najniższa oferta kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem stałym w angielskiej
historii! Chociaż szczegóły powyższej oferty dotyczą tylko klientów posiadających 35% wkładu
własnego i akceptujących £1369 opłaty za produkt, to jednak nie ulega wątpliwości, że mamy
do czynienia z wyjątkową sytuacją na rynku.

Rywalizacja o klienta pomiędzy pożyczkodawcami oraz bardzo niska stopa procentowa Banku
Anglii, która utrzymuje się na niezmienionym poziomie od wielu lat i ciągle wynosi 0,5%
spowodowały, że mamy możliwość otrzymania bardzo taniego kredytu mieszkaniowego.

Pozostaje pytanie jak długo obecna sytuacja się utrzyma i czy warto zwlekać z decyzją o
zakupie własnego lokum. Mike Regnier, szef ds. relacji komercyjnych Yorkshire Building
Society, powiedział: „Jest mało oznak wskazujących na zakończenie dalszej obniżki
oprocentowania kredytów mieszkaniowych i chociaż jest to nieprawdopodobne oferty poniżej
1% mogą stać się rzeczywistością” . 

Jakkolwiek by się nie stało, taki stan rzeczy nie może trwać w nieskończoność. Nawet jeżeli
nastąpi dalsza obniżka cen kredytów, nie pozostaje już wiele pola manewru do dalszej ich
redukcji, a różnice realne miesięcznej raty kredytu będą bardzo niewielkie. Co jednak jest
bardziej prawdopodobne, oprocentowanie znów zacznie rosnąć, tym bardziej, iż zdaniem
analityków Bank Anglii wkrótce podniesie swoją stopę procentową co spowoduje wzrost
kosztów dla pożyczkodawców i tym samym wymusi wzrost kosztów kredytów komercyjnych.

W połączeniu z rosnącymi zarobkami, negatywną lub bliską zeru inflacją, i poziomem
zatrudnienia największym w UK od 1971 roku, niskie koszty uzyskania kredytu mieszkaniowego
powodują znaczny wzrost zainteresowania konsumentów zakupem własnego domu, a to w
dalszej perspektywie czasu doprowadzi do kolejnych gwałtownych wzrostów cen
nieruchomości.

Być może warto zatem skorzystać z nadarzającej się wyjątkowej okazji na zakup własnego
domu, a także zagwarantować sobie niskie, stałe raty spłat na kolejne 2, 3 lub 5 lat.
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Jeżeli myślałeś o kupnie nieruchomości w UK, szukasz najlepszej oferty, potrzebujesz
informacji lub po prostu szukasz odpowiedzi na nurtujące cię na ten temat pytania –
skontaktuj się ze mną w celu przeprowadzenia nieobligującej analizy finansowej. 
www.polpen.co.uk

Ważna informacja
Twoja nieruchomość może zostać Ci odebrana jeśli na czas nie spłacasz rat kredytu
hipotecznego. Za pomoc w udzieleniu kredytu możemy dostać prowizje od pożyczkodawcy lub
klient ma możliwość wniesienia opłaty.

Poziom i podstawa opodatkowania stawek procentowych w Wielkiej Brytanii mogą ulec zmianie.
Wytyczne zawarte na niniejszej stronie internetowej podlegają regulacji brytyjskiego systemu i
dlatego są skierowane przede wszystkim do odbiorców z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Polpen
jest przedstawicielem Richarda Kordowicza, który jest wyznaczonym przedstawicielem Julian
Harris Financial Consultants, który jest upoważniony i regulowany przez Financial Condusct
Authority pod numerem 153566
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