Opciós ingatlan ügylet
Minimális pénzzel akarsz ingatlant venni, ezért opciót veszel, vagy is csak az ingatlan vételi jogát veszed meg.
Ez egy remek módszer, még ha nem is elterjedt Magyarországon, hogy kevés pénzzel ingatlan tulajdonos legyél,
vagy valaki más legyen ingatlan tulajdonos RAJTAD KERESZTÜL.
Az opciós ügyletek elsősorban a tőzsdén terjedtek el. Magyarországon is vannak opciós ingatlan ügyletek, csak
nem túl gyakoriak.
Ez a legjobb és legegyszerűbb módja annak, hogy tőkéhez juss és kapcsolatokat építs ki, ami később szintén
tőkéhez juttat.
Az opciós ügylet lényege, hogy határidőt kell megszabni, hogy mennyi ideig érvényes az opciós díj. A határidő
eltelte után, ha nem jön létre az üzlet, akkor az opció elveszik.
Az opciós vétel egyik fontos tényezőjeként rögzíteni kell a vételárat!
Opciót akkor érdemes venned, ha biztos vagy benne, hogy drágábban el tudod adni az ingatlant 6 hónap múlva.
Sokkal hosszabb ideig nem szoktak tervezni.
A szerződésben kösd ki, hogy a vevőt te döntöd el, hogy ki legyen, ha a futamidő eltelik. Ezt akkor érdemes
beletenni, ha ismersz olyan embereket, akiknek szükségük van erre az ingatlanra. Vagy egyszerűen nincs elég
pénzed, viszont remek lehetőséget látsz ebben az ingatlan ügyletben.
Az opciós díj általában nem számít bele a vételárba, azzal az eladót motiválod, hogy érdemes várnia rád.
Természetesen máshogy is dönthettek.
Az opciós vételednél, ha nem te leszel a vevő, akkor egy elég komoly sikerdíjat zsebelhetsz be. Itt nincs jutalék,
csak sikerdíj. A tőkegyűjtés egyik leggyorsabb módja.
Ez az egyik legolcsóbb módja, hogy tapasztalatra és tudásra tegyél szert, mielőtt megveszed az első saját
ingatlanod.
A legtöbb ingatlanos csak jutalékért dolgozik, nekik ez csak egy munka.
A te számodra ez legyen sokkal több. Csináld szenvedéllyel, csak ennek van eredménye. Az ingatlan szakmában
a sima megélhetésnél sokkal több van.
Nagyon jó ingatlanok jönnek be hozzád, olyan dolgokat is megtudhatsz a tulajdonostól, amit másnak nem
mondana el. Vagyis bennfentes vagy.
Ezeket az információkat érdemes kihasználnod.
Tudod, mit akar a vevőd!
Tisztában vagy az összes paraméterrel. Tudod, hogy mennyire motivált az eladó, mit akar a pénzzel kezdeni,
mennyire sürgős az eladás.
Bizalommal fordul hozzád, bízik benned! Több mindenre rá tudod venni, mint egy átlag ügynök.
Mivel ismered az ingatlant, ismered a tulajdonost, ismered a céljait és bízik benned, ezért nem nehéz egy
opciós vételi stratégiát kidolgoznod a számára.

Csak az idődet adod cserébe, és egy kevés pénzt. Az opciós díjban előre meg kell egyezni, hogy mennyi legyen,
és azonnal ki is kell fizetni az eladónak.
Cserébe ő türelmesen várakozik, és nem hirdeti tovább az ingatlanát. Ez természetesen ettől a perctől
kizárólagosságot jelent a számodra.
A továbbiakban, amíg az opciós határidő tart, te döntesz, arról hogy az ingatlant kinek és mikor és mennyiért
adod el a futamidőn belül.
Amennyiben biztos vagy a dolgodban, rövidebb futamidőt is választhatsz, ez nyilván kevesebb opciós díjat
jelent és gyorsabb bevételt.
Ezzel a stratégiával, ha ügyes vagy 1 éven belül neked is meglesz az első ingatlanod, hitel nélkül .

Regisztrálj! http://www.ludmanhaz.hu/hu/hirlevel_video/

