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SPREMLJAJOČI STROŠKI PRI NAKUPU 
NEPREMIČNINE

 Prenos lastništva, katerega strošek je potrebno plačati na 
DLD (Dubai Land Department) – 4% od nakupne cene 
(ponavadi se strošek deli v razmerju 50/50) 

 Lastninski list - 580 AED
 Strošek vpisa pri Trustee Office- 2000 AED
 Storitev posredovanja nepremičninske agencije

- 2 - 4% od nakupne cene ( odvisno od pogodbe)
 Provizija v primeru bančnega posojila - 0,25% od 

nakupne cene

Dodatne morebitne zahteve

 Prodajalec lahko zahteva depozit v znesku 5000 AED do 
trenutka izdaje Lastninskega lista

 Vsi dodatni stroški se lahko spremenijo ali prilagodijo in 
se določijo ob sestavi kupoprodajne pogodbe. Pred 

nakupom bodo vsi stroški transparentno predloženi.



Vodenje in svetovanje pri nakupu nepremičnine glede na 
vaše potrebe

Pridobitev vseh informacij in kriterijev nepremičnine, ter 
pričakovanih donosov

Svetovanje in izobraževanje glede ostalih naložbenih 
priložnosti

Ponudba nepremičnin iz lastnega portfelja, ter posredno 
ponudba nepremičnin naših pogodbenih partnerjev 
(nepremičninskih agencij v Dubaju), vse to s predznakom 
ponuditi le vrhunske in izbrane nepremičnine, ki lahko 
dosegajo nadpovprečne donose)

Povezovanje z našimi zunanjimi partnerji, ki skrbijo za 
urejanje bančnih posojil neposredno pri lokalnih bankah, 
za prenos lastništva nepremičnine in vpis v lastninske 
listine, ter pravna in druga pomoč.

Pogajanja o ugodnejši nakupni ceni s prodajalci
Sestava memoranduma MOU (Memorandum of

Understanding) med prodajalcem in kupcem
Svetovanje in pomoč pri informiranju ostalih potrebnih 

dokumentov med nakupom
Organizacija ogledov nepremičnin in sestankov z 

gradbenimi podjetji

Naši izkušeni in prijazni svetovalci bodo nenehno v stiku z vami in
vam bodo ob nakupu nepremičnine v Dubaju stali ob strani z
nudenjem sledeče pomoči in informacij:



ZA FIZIČNE OSEBE

 Veljavni potni list
 Podpisani izvod pogodbe, ki jo poznamo pod 

oznako RERA Form B
 Pred-pogodbo o odobrenem bančnem posojilu 

(samo v primeru uporabe te storitve)

ZA PODJETJA

 V primeru, da želite kupiti nepremičnino preko 
podjetja, mora biti ustrezno podjetje najprej 
registrirano v Dubaju. Za potrebe registracije 
podjetja so vam na voljo ustrezne storitve preko 
naših pogodbenih partnerjev.

POTREBNA DOKUMENTACIJE MED 
NAKUPOM



Raziskava: med iskanjem primerne nepremičnine bomo uporabili vse naše
ustaljene kanale, ki nam omogočajo konkretno prednost pred klasičnimi
raziskavami, ki jih običajno kupci iščejo preko različnih digitalnih medijev. Z
predstavitvijo izbranih ponudb boste lahko dobili vpogled nad cenovnim
razponom, hkrati pa vzpostavili zaupanje v trg in naše prijazno osebje. Raziskava
in vrednotenje lokacije in okrožja je bistvena točka za vašo bodočo naložbo.

1KORAK

2 KORAK
Finančna konstrukcija: vaša finančna konstrukcija naj bo zelo jasna in
transparentna že v samem začetku. Ali želite kupovati s pomočjo financiranja?
Želite pomoč in svetovanje glede prenosa sredstev v Dubaj? Dobro je vedeti, da
dubajske finančne institucije (banke) nudijo financiranje, ki je seštevek vaših
mesečnih prihodkov, pomnoženo za 7 let. Ta seštevek pomeni največ 50% od
vrednosti nepremičnine.

3 KORAK
Pomoč naših svetovalcev in nepremičninskih agencij: storitev nepremičninske
agencije v Dubaju ima izjemno pomembno vlogo. Naša in njihova skrb je, da
najdejo primerno nepremičnino, ki ustreza vsem parametrom in našim naložbenim
pravilom in lahko pomeni v bodoče dobro izhodišče. Ekipa Emirati.si sodeluje
izključno z lokalnimi agencijami, ki so registrirane pri RERA (Real Estate Regulatory
Agency) in imajo za to tudi ustrezna dokazila (licence). Naš izbor je selektiven,
kljub veliki ponudbi lokalnih nepremičninskih agencij. Nobena nepremičnina ne gre
med ponudbo, če ne izpolnjuje stroge kriterije naših naložbenih pravil.

4 KORAK
Oddajte vašo ponudbo: ko imate vse parametre določene (način financiranja,
cenovni razpon, lokacija, okrožje) in ste odločeni k nakupu, je vaša naslednja
naloga oddati ponudbo za izbrane opcije. Prepričajte se, da popolnoma razumete
vse postopke in pogoje, ki jih zahteva prodajalec in da ste za izbrano nepremičnino
s pomočjo nepremičninske agencije in naših svetovalcev plačali ustrezno in
pravično ceno.



Skriti stroški: prepričajte se, da ste seznanjeni z vsemi stroški in da jih razumete.
Upoštevajte vse stroške, ki so povezani z nakupom, ter ostale spremljajoče
stroške, ki morda nastanejo, za katero predstavitev le-teh bo poskrbela naša
pogodbena agencije. Poskrbite tudi, da ste seznanjeni s stroški vzdrževanja
nepremičnine, torej letni stroški za upravljanje, čiščenje in druge skupne storitve.
Vsi stroški so zelo transparentni in jih je mogoče določiti še pred nakupom.
Seznanite se tudi z kakovostjo izdelave, obdelav, notranje opreme in v kolikor
imate pripombe, oddajte ustrezno poročilo za gradbenika še pred podpisom
dokumenta MOU

5KORAK

6 KORAK
Cenitev nepremičnine in urejanje dokumentacije: v kolikor se odločite za nakup s
pomočjo bančnega posojila, je potrebno nepremičnino tudi uradno oceniti. S tem
potrdilom tudi dejansko dobite pravično vrednost vaše nepremičnine. Kot lahko
ugotovite, je potrebno nekoliko papirnega dela pred nakupom. Za vse postopke
vam bomo stali ob strani, skupaj z našimi lokalnimi partnerji.

7 KORAK
Zaključek posla: ob zaključku nakupa vam bodo predloženi in poslani v podpis
ustrezni dokumenti, ki so potrebni za vpis v lastniške listine. Najpomembnejši je
državni dokument PSC (Property Sale Contract, Form F), dokument SPA (Sale &
Purchase Agreement), posredovan s strani nepremičninske agencije, ter soglasje
MOU. Pažljivo preberite vse točke in v kolikor imate vprašanja, vam bomo z
veseljem stali ob strani. Ob podpisu je potrebno položiti varščino (ali polog) v
okviru 10%, ki ga bo zadržal pooblaščeni agent in bo na ustreznem fiduciarnem
računu nedotaknjen naslednjih 30-60 dni po podpisu pogodbe.



8 KORAK
Prenos lastništva: ko bodo sklenjeni vsi sporazumi med gradbenikom
(prodajalcem), banko, ter vsemi dobavitelji servisnih dejavnosti in komunalnih
storitev (voda, elektroenergija, vzdrževanja…), ter urejena vsa plačila, sledi prenos
lastništva pri pooblaščeni pisarni DLD (Dubai Land Department) v prisotnosti vseh
udeleženih strank (prodajalec, kupec, nepremičninska agencija, ter po potrebi
predstavnik banke). To je postopek, ki ga lahko primerjamo z našo notarsko
pisarno. Po podpisu vseh listin postanete brezpogojni in doživljenski lastnik
nepremičnine. O možnostih dedovanja si preberite potrebne informacije, ki so
navedene v našem Priročniku za vlagatelje.

9KORAK
Naj vaša naložba dela za vas: v kolikor ste kupili nepremičnino za potrebe
kratkoročnega ali dolgoročnega oddajanja, vas bomo vodili pri vseh korakih z
namenom ustvarjanja čimvišjih donosov. Potrebno se je zavedati dolžnosti, ki jih
morate kot lastnik izpolnjevati in jim slediti, ter pravtako vseh ugodnosti, ki so
vam na voljo. Naša storitev upravljanja vam bo pomagala do zagotovitve najvišjih
možnih donosov, ter nenehno skrb za vašo nepremičnino.

Dubaj je eno od najbolj dinamičnih in najhitreje rastočih svetovnih
metropol, vse odkar je bil nepremičninski trg leta 2002 odprt tudi za tuje
državljane. Od samega začetka je bila začrtana pot in vizija nadaljnjega
razvoja tega enkratnega mesta, z vedno drznejšimi projekti, ki so sčasoma
postali prepoznavni po celem svetu in so simbol mesta Dubaj. Nenehno
povpraševanje in priseljevanja v Dubaj, so dala gradbenim podjetjem, tako
za končne uporabnike, kot vlagatelje, zagon k ustvarjanju arhitekturnih
nepremičninskih kreacij, ki jih težko najdemo kjerkoli drugje po svetu

Emirati.si resnično razumemo želje in potrebe tako vlagateljev, kot tudi
končnih uporabnikov, zato se vsakemu našemu kupcu in vlagatelju
posvečamo individualno in dolgoročno. Zapeljite se z nami v Dubaj.
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