


Od umowy  
do wykończenia, 
czyli jak najlepiej 
kupić mieszkanie. 
 

Jak kupić 
mieszkanie? 
Od umowy 
do odbioru 
kluczy.

W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA 
– umowa, odbiór mieszkania, najczęściej zadawane pytania

Jaką umowę podpisujemy kupując mieszkanie?
Możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami umów:

- deweloperską

- i tzw. końcową

Obydwie są zawierane w formie pisemnej przed notariuszem.

Umowa deweloperska to umowa między nami - Matexi, a Klientem, w której dokładnie określamy warunki zakupu mieszkania, tzn. 

określamy, co dokładnie dla klienta przygotujemy/zbudujemy, w jakim czasie, w jakim standardzie i w jakiej cenie.

Klient z kolei zobowiązuje się do zapłaty za mieszkanie w ustalonych wcześniej terminach.
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Jak wygląda przepływ pieniędzy między Klientem, a deweloperem? Kiedy będziemy 
płacić i za co?
Sposób rozliczeń zależy od tego, czy Klient korzysta z kredytu, czy ze środków własnych. Jeśli z kredytu, wówczas w momencie 

podpisania umowy deweloperskiej Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 10% w terminie 3 dni od podpisania 

umowy. Kolejna transza jest odroczona w czasie na okres potrzebny do załatwienia spraw kredytowych przez Klienta i powinna być 

płatna w terminie 2-3 miesiące od podpisania umowy.

Po oddaniu budynku do użytkowania Klient wpłaca ostatnia transzę. Następuje wydanie kluczy i podpisanie umowy końcowej  

w formie aktu notarialnego. Jeśli Klient kupuje mieszkanie ze środków własnych to płatności następują zgodnie z harmonogramem 

wynikającym z zaawansowania prac na budowie, tzn. im bardziej zaawansowana budowa, tym większa może być pierwsza transza. 

Wszystko zależy od tego na jakim etapie prac Klient zawiera z nami umowę.

Co w przypadku, gdy deweloper nie ukończy budowy lub będzie się bardzo opóźniał?
W przypadku Matexi to pytanie bardzo teoretyczne :-). Ale oczywiście warto być zabezpieczonym.

Tutaj z pomocą przychodzi nam rachunek powierniczy. Bank prowadzący ten rachunek monitoruje przebieg prac na inwestycji  

i na podstawie kontroli decyduje o wypłacie środków na rachunek dewelopera. W przypadku braku realizacji prac na budowie Bank 

wstrzymuje wypłaty. Pozwala to chronić interesy Klientów szczególnie w przypadku niewywiązywania się dewelopera z umowy lub 

jego upadłości. Bank sprawdza również, czy środki są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli wszystko przebiega zgodnie z planem. Kiedy formalnie stajemy się właścicielami mieszkania?

Kolejność jest następująca:

- umowa deweloperska

- realizacja inwestycji

- zakończenie budowy

- oddanie budynku do użytkowania

- wydanie kluczy i podpisanie umowy końcowej w formie aktu notarialnego
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Jak wygląda odbiór mieszkania? Czy ma to miejsce w momencie wydawania kluczy? 
Co jeżeli znajdziemy usterkę lub niezgodność z umową?
Na odbiorze są wydawane klucze i jest spisywany protokół przekazania mieszkania, do którego Klient może zgłosić usterki. Jest to 

oficjalny i wiążący obie strony dokument. W ciągu 14 dni deweloper musi odnieść się do zgłoszonych uwag, a zasadne usterki usunąć 

w ciągu 30 dni.

Czy jest możliwe wprowadzenie poprawek lub zmian w projekcie kupowanego 
mieszkania?
Tak oczywiście. Projekt takich zmian Klient może zgłosić w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy deweloperskiej oczywiście pod 

warunkiem, że stan zaawansowania prac na budowie na to pozwala. Jeśli ktoś zdecydował się na zakup w chwili, kiedy budynek już 

stoi i są wszystkie ściany i elewacje jest to już utrudnione.

Niemniej zawsze staramy się wyjść na przeciw i sprostać oczekiwaniom Klientów :-)
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Najczęściej zadawane pytania Dział Obsługi Klienta

Czy można dostać klucze wcześniej?
Najszybciej może to nastąpić po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Czy można wejść na budowę?
Organizujemy tzw. przeglądy jeszcze przed odbiorami. Są one możliwe wtedy, gdy warunki bezpieczeństwa na to pozwalają. 

Orientacyjnie około 2 m-ce wcześniej niż zakończenie prac na budowie.

Jakie są koszty umowy końcowej?
Są to koszty związane z opłatami sądowymi, czyli np. założenie księgi wieczystej dla lokalu oraz wszelkie wpisy własności, praw do 

korzystania np. z boksu albo miejsca postojowego. Dodatkowo trzeba zapłacić taksę notarialną, której wysokość zależy od wartości 

nieruchomości.

Jak ustala się wysokość czynszu?
Wysokość czynszu wynika z kosztów utrzymania nieruchomości jako całości w ujęciu rocznym. Do przygotowania rocznego planu 

gospodarczego i obsługi osiedla zatrudniamy profesjonalną firmę zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami.
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Co to jest standard deweloperski?
Mieszkanie w tzw. standardzie deweloperskim posiada: tynki, grzejniki, parapety, drzwi wejściowe do mieszkania, domofon i osprzęt 

elektryczny.

Co to jest rachunek powierniczy?
Rachunek powierniczy to specjalny rachunek, na który Klienci wpłacają kolejne transze na zakup, a deweloper nie ma dostępu do 

tego rachunku w sposób swobodny. Jest to narzędzie chroniące Nabywców. Bank kontroluje budowę i realizację kroków milowych 

przez Dewelopera zgodnie z terminami. Dopiero po takiej kontroli na budowie przekazuje wpłacone środki Deweloperowi.

Kiedy można się zameldować?
Meldunek możliwy jest po podpisaniu końcowego aktu notarialnego.

Kiedy zakładana jest księga wieczysta dla lokalu?
Księgę wieczystą, a właściwie wniosek o jej założenie składa notariusz podczas podpisania końcowego aktu.

Kiedy zaczyna się płacić czynsz i podatek od nieruchomości?
Czynsz opłaca się od momentu odbioru mieszkania, a podatek od momentu podpisania aktu końcowego.
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Czy w budynku jest internet i kablówka?
Instalacja jest przygotowana. Klient musi tylko podpisać umowę z dostawcą usług internetowych, czy telewizyjnych.

Jak wygląda kwestia dalszego zarządu nieruchomością?
Wszystkie mieszkania sprzedajemy Klientom na własność, czyli mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową, która de facto 

prawnie powstaje w chwili podpisania pierwszego aktu końcowego z pierwszym Klientem. Z każdym kolejnym podpisanym aktem 

notarialnym, kolejni Klienci wstępują do wspólnoty.

Czy zakup mieszkania to dobra inwestycja?
W dzisiejszych czasach zakup nieruchomości wydaje się być jedną z lepszych lokat kapitału. Wśród naszych Klientów jest sporo osób 

traktujących taki zakup, jako inwestycję. Zdarzają się tacy, którzy kupują kilka mieszkań.

Bez wątpienia standard wykonania, lokalizacja naszych inwestycji i tworzona przez nas infrastruktura nie tylko zapewniają bezpieczne 

miejsce do mieszkania na lata ale też gwarantują utrzymanie wartości nieruchomości.


