
Nowe zasady sprzedazy 
Od dnia 10 marca 2009 obowiazuja nowe zasady sprzedazy. 

1. Cene kupna ustala sie w odniesieniu do oczekiwanega wskaznika 
kredytowego w pazdzierniku 2009 r. i ostateczne rozliczenie  ceny kupna 
odnosi sie do tego miesiaca Oznacza to, ze koncowe ustalenie ceny zakupu 
nastapi w pazdzierniku 2009 i przeliczenie wysokosci kredytu nastapi na 
warunkach w danym okresie. Wszystkie przewidywania mówia o znacznej 
obnizce inflacji do pazdziernika. Ewentualne podwyzki warunków 
kredytowych do tego momentu, obciazaja calkowicie sprzedajacego. 
Nesbyggð oplaca raty i odsetki od kredytu do 1 pazdziernika 2009 r.  
 

2. Nessbygð ehf.  pokrywa wszystkie oplaty skarbowe zwiazane z  otrzymaniem 
kredytu z Funduszu Mieszkaniowego lub innej instytucji kredytujacej wraz z 
oplata skarbowa za dodatkowe obligacje wystawione przez Nesbyggð ehf.  
Podsumowujac: Nesbyggð ehf. oplaca wszystkie koszty skarbowe zwiazane z 
pozyczka i rejestracja zakupu w ksiegach wieczystych.  Kupujacy pokrywa 
oplaty od nieruchomosci,  za ogrzewanie, elektrycznosc i skladki na fundusz 
mieszkaniowy od momentu przekazania mieszkania. Kupujacy uiszcza takze 
oplate kredytowa w wys. 1% pozyczki, która to zostanie rozliczona 1 
pazdziernika 2009r.  

 
3. Nesbyggð ehf pozycza 10%  dodatkowo do 80% kredytu z ILS (Funduszu 

Kredytów Mieszkaniowych lub innej instytucji kredytujacej). Splata rozlozona 
jest na 25 lat z 4,50% odsetkami.  Nie pobiera sie zadnych oplat 
manipulacyjnych przy uzyskaniu i splacie tej pozyczki.  Wysokosc tej pozyczki  
bedzie rozliczona 1 pazdziernika i obnizona o taka sama sume o jaka 
podwyzszy sie kredyt z ILS. 
 

4. Udziela sie 3% znizki od tej czesci ceny zakupu, powyzej 10%, oplaconej 
gotówka . Znizka ta udzielana jest przy przekazaniu wlasnosci lub w 
polaczona z rozliczeniem kosztów kredytu z  Funduszu Kredytów 
Mieszkaniowych. 

 
5. OKRESOWA BONIFIKATA: Przy zakupie mieszkania do 1 czerwca udziela sie 

1.000.000 kr. obnizki . 
 

Przyklad 1: Mieszkanie kosztuje 20,0 mln. 10% oplacone gotówka. 
Obnizka 1.000.000 kr, czyli mieszkanie kosztuje 19.000.000. 

 
Uwaga:  W dniu 1 pazdziernika, laczna suma  kredytu z Funduszu oraz 
pozyczki z Nesbyggð i wyplaty, bedzie wynosila  19.000.000 kr.  
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   Razem 19.152.000 


