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PFRN – materiał prasowy – 5 kwietnia 2012 roku 

Dzień Pośrednika - można martwić się mniej o swój majątek

 
Trzydziestego marca tego roku po raz trzeci obchodziliśmy Dzień Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. W tym dniu wiele biur nieruchomości zaprosiło chętnych na konsultacje związane z obrotem nieruchomościami. Po tej akcji Polska Federacja Rynku Nieruchomości przeprowadziła sondę w środowisku pośredników, czy było zainteresowanie i czy taka akcja „Otwartych Drzwi” ma sens.

Wszyscy pytani  pośrednicy twierdzą, że takie akcje mają sens. Większość uważa nawet, że  powinny być przeprowadzane przynajmniej dwa, a nawet cztery razy w roku i powinny trwać nie tylko jeden dzień a np. trzy. Bezpłatne konsultacje cieszyły się znacznie większym zainteresowaniem w mniejszych miastach niż np. w Warszawie czy Krakowie – gdzie wielu zainteresowanych poradami – do biur nieruchomości nie trafiło. Czy w dużych miastach nie ma takiej potrzeby? Warto przypomnieć, że w Warszawie i innych większych miastach od lat odbywają się targi mieszkaniowe, gdzie nie tylko można zapoznać się ofertą deweloperską, ale tradycją stały się już na takich targach specjalistyczne wykłady  i porady  prawników, finansistów, bankowców i innych specjalistów z rynku nieruchomości w tym również i pośredników w obrocie nieruchomościami. W dużych miastach jest więc znacznie łatwiejszy  dostęp do informacji i poradnictwa. Inaczej w mniejszych miejscowościach np. Agencję NORD w Augustowie – odwiedziły w Dniu Pośrednika, aż 24 osoby, zaś 15 skorzystało z porad telefonicznych! O co pytali? „O formalności dotyczące przeniesienia własności, aktualnych ofert, możliwości otrzymania kredytu” - mówi Włodzimierz Kudraszew - pośrednik w obrocie nieruchomościami. Zainteresowanie poradami było też w Białymstoku. Agencję Home Service odwiedziło 11 osób, 15 zadzwoniło z pytaniami o bezpieczeństwo transakcji na rynku wtórnym                     i pierwotnym, na co zwracać uwagę przy zakupie –„Ta akcja była spontaniczna, ale bardzo potrzebna” – twierdzi Jan Małachowski z Agencji Home Service. 
Do innych biur zgłaszało się po kilka osób, więcej natomiast dzwoniło. O co pytano? Poza bezpieczeństwem transakcji – również o sprawy spadkowe, o to czy w transakcji muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, czy można sprzedać nieruchomość bez wiedzy współmałżonka, o sprzedaż  nieruchomości należących do osób małoletnich, wiele pytań dotyczyło samych procedur przy przeprowadzaniu transakcji i potrzebnych dokumentów.

Czy  pośrednicy takimi akcjami sobie nie „szkodzą”? Przecież pouczą klienta a on potem przeprowadzi transakcje bez pomocy pośrednika. „Ale to bardzo ograniczone spojrzenie – uważa Olimpia Bronowicka, Rzecznik prasowy PFRN - wielu bowiem potencjalnych klientów dopiero w biurze nieruchomości zrozumiało, że przeprowadzenie transakcji wcale nie jest łatwe i jakie przeszkody mogą pojawić się na drodze do jej zawarcia. Wiele osób uświadomiło też sobie, że  zbieranie, sprawdzanie różnych dokumentów nie jest zbędną biurokracją, lecz służy zmniejszeniu  ryzyka  poniesienia strat. Kontakt z pośrednikiem, skorzystanie z jego wiedzy uświadomiło potencjalnym klientom, że warto skorzystać z usługi fachowca. Często taki kontakt przełamuje bariery nieufności i niechęci do pośrednika, który – przyznajmy obiektywnie – tworzyła ostatnio atmosfera tzw. „deregulacji”. 

„Prowadzę biuro w Poznaniu, a zadzwoniła do mnie klientka z Kalisza.  I to świadczy, moim zdaniem, o tym, iż Polacy poszukują takich rozwiązań jak "Drzwi otwarte" – uważa Dorota Kubiak-Pokrzywniak z biura TENGO w Poznaniu.
Wnioski z tej spontanicznej akcji są więc takie, że do następnych „Otwartych Drzwi” w biurach obrotu nieruchomościami należy przygotować się wcześniej i nagłośnić  je przede wszystkim – jak sugerowało wielu pośredników – w lokalnych mediach. 

Bezpośredni kontakt ze specjalistą może wytworzyć klimat zaufania i chęć skorzystania z usługi pośrednictwa. Może też przełamać mit, że pośrednik bierze pieniądze jedynie za skontaktowanie dwóch stron transakcji. Do obrotu trafia coraz więcej nieruchomości często z zawikłaną historią obciążeń, skomplikowanym stanem prawnym i bardzo zróżnicowanymi, trudnymi do oszacowania kosztami utrzymania. W rozwikłaniu tych problemów mogą pomóc uczestnikom rynku wykwalifikowani  Pośrednicy, tacy którzy nie tylko kojarzą strony transakcji, ale umieją również czytać księgi wieczyste              i rozumieją zawarte tam zapisy, sprawdzają wiarygodność dostarczanych dokumentów, chronią dane osobowe klientów oraz zachowują w tajemnicy trafiające do nich dane o stanie majątkowym klienta czy jego sprawach rodzinnych – a także przestrzegają zasad etyki zawodowej. Pośrednik w obrocie nieruchomościami średnio w roku pracuje przynajmniej nad kilkunastoma transakcjami, a każda z nich jest inna a jego klient często przeżywa swoją pierwszą w życiu transakcję sprzedaży lub nabycia nieruchomości. W dodatku – przedmiotem obrotu bywa dorobek całego życia. Taka sytuacja musi silnie stresować i budzić obawy o utratę tego majątku. Obecność pośrednika redukuje taki stres, daje poczucie bezpieczeństwa tym bardziej – im bardziej klient jest przekonany o wysokich kwalifikacjach            i doświadczeniu zawodowym osoby, która przygotowuje mu transakcję.
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