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       Porównanie programów zakupu nieruchomości z własnym udziałem Rządu w Szkocji 

 
OMSE (Open Market 

Shared Equity) - LIFT 
Help to Buy First Home Fund 

Niski budżet? Tak Nie Nie 

Progi cenowe/ 

maksymalna wartość 

nieruchomości 

Zależna od lokalizacji i 

rozmiaru 

nieruchomości 

£200,000 Nie ma 

Typ nieruchomości 
Nieruchomości na 

otwartym rynku 
Nowe budownictwo 

Nowe budownictwo i 

nieruchomości na 

otwartym rynku 

Wkład rządu 

szkockiego 
10-40% Do 15% 

Do £25,000 lub do 

49% wartości 

nieruchomości, bądź 

ceny zakupu, zależy 

która wartość jest 

niższa 

Data potwierdzonego 

budżetu 
Do marca 2020r.  Do marca 2021r. 

Do wyczerpania 

budżetu w wysokości 

150 milionów funtów 

bądź do marca 2021r. 

w zależności co 

nastąpi wcześniej 

Minimalny wymagany 

udział kredytu 

Nie ma minimalnego 

udziału kredytu, 

natomiast maksymalny 

zależny jest od 

zdolności finansowej 

25% 25% 

Wymagany depozyt 

własny 

Decyzja 

pożyczkodawcy 

Decyzja 

pożyczkodawcy, 

zazwyczaj 5% 

Minimalnie około 5% 

Aplikant 

Tylko kupujący po raz 

pierwszy z grupy 

priorytetowego 

dostępu 

Kupujący 

nieruchomość po raz 

pierwszy i osoby 

posiadające już 

wcześniej 

nieruchomość 

Tylko kupujący 

nieruchomość po raz 

pierwszy 
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Agent administracyjny Link Homes 

Link Homes 

Grampian Housing 

Association 

Highland 

Residential 

Link Homes - w 

okresie inicjacji. Pełny 

proces przetargowy 

będzie podany później 

Tytuł własności 

Właściciel posiada 

pełne prawa do 

nieruchomości oraz 

ponosi wszelkie koszty 

z nią związane 

Właściciel posiada 

pełne prawa do 

nieruchomości oraz 

ponosi wszelkie koszty 

z nią związane 

Właściciel posiada 

pełne prawa do 

nieruchomości oraz 

ponosi wszelkie koszty 

z nią związane 

Wykupienie udziałów 

od rządu szkockiego 

Minimalnie 5% 

udziałów w jednej 

transakcji, gdy 

właściciel posiada 

powyżej 90% może już 

tylko zwiększy udział 

do 100% poprzez 

jedną transakcje 

Minimalnie 5% 

udziałów w jednej 

transakcji, gdy 

właściciel posiada 

powyżej 90% może już 

tylko zwiększy udział 

do 100% poprzez 

jedną transakcje 

Minimalnie 5% 

udziałów w jednej 

transakcji, gdy 

właściciel posiada 

powyżej 90% może już 

tylko zwiększy udział 

do 100% poprzez 

jedną transakcje 

Modernizacje 

nieruchomości 

Tylko za zgodą rządu 

Szkocji, przy czym rząd 

zyskuje przy 

podniesieniu wartości 

nieruchomości 

Tylko za zgodą rządu 

Szkocji. Wyrażając 

zgodę rząd nie zyskuje 

przy podniesieniu 

wartości 

nieruchomości 

Nie jest wymagana 

zgoda rządu Szkocji, 

przy czym rząd zyskuje 

przy podniesieniu 

wartości 

nieruchomości 

Opłaty administracyjne Brak Brak £550 

Proces zakupu 

nieruchomości 

Po zatwierdzeniu 

aplikacji, należy 

rozpocząć szukanie 

nieruchomości. 

Następnie po jej 

zaakceptowaniu należy 

złożyć ofertę. Po jej 

przyjęciu prawnik 

wysyła dokumenty 

Zarezerwowanie 

nieruchomości u 

inwestora, spotkanie z 

niezależnym doradcą 

finansowym, złożenie 

aplikacji 

Złożenie aplikacji 

następuje po 

zaakceptowaniu oferty 

lub zarezerwowaniu 

nieruchomości u 

inwestora 

 

  


