
Złóż wniosek na naszej stronie: www.linkhousing.org.uk/LIFT
Zadzwoń pod numer: 0330 303 0125
Email: LIFT@linkhaltd.co.uk
Bądź na bieżąco: @Link_Group_Ltd or Facebook.com/LinkGroupLtd

Skorzystaj z programu LIFT
umożliwiającego zakup
nieruchomości na wolnym rynku na
zasadzie wspólnoty kapitału
(ang. shared equity)!*

Dofinansowanie w wysokości od 10%
do 40% ceny zakupu *obowiązują
postanowienia regulaminu

Program skierowany jest do kupujących
po raz pierwszy, rentierów mieszkań
socjalnych, niepełnosprawnych,
personelu sił zbrojnych i osób które
zyskały ostatnio status weterana.

Potrzebujesz pomocy
przy zakupie domu?
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Link Housing Association Limited is a company registered in Scotland under the Companies Acts,
Company Number: SC216300. Registered Office: Link House, 2c New Mart Road, Edinburgh, EH14 1RL.
It is registered as a Property Factor Id: PF000355 and authorised and regulated by the Financial Conduct
Authority, Reference Number: 674050. Part of the Link group @ Link Group Ltd 2016.

10 kroków do zakupu nowego domu

1) Porozmawiaj z doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, czy
spełniasz warunki do zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

2) Złóż wniosek w ramach programu LIFT na stronie
www.linkhousing.org.uk/LIFT.

3) Rozpatrzymy go na podstawie dostarczonych przez Ciebie
informacji.

4) Powiadomimy Cię, czy spełniasz warunki oraz ile wynosi
minimalny wkład własny oraz maksymalna wartość
nieruchomości, którą możesz kupić.

5) Będziesz mieć 12 tygodni na znalezienie nowego domu.

6) Gdy powiesz nam, jaką nieruchomość chcesz kupić,
powiadomimy Cię, czy możemy złożyć ofertę w ramach
programu.

7) Jeśli oferta zostanie zaakceptowana, będzie można zakończyć
procedurę przyznawania kredytu hipotecznego.

8) Twój radca prawny potwierdzi warunki sprzedaży i zorganizuje
spotkanie w celu podpisania dokumentów.

9) Zadbamy, aby Rząd Szkocji pokrył odpowiednią sumę.

10) Twój radca prawny połączy wszystkie środki i dokona przelewu
kwoty sprzedaży umożliwiając Ci wprowadzenie się.

Gratulujemy zakupu nowego domu!
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