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Banki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, hipoteka odwrócona  

w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA 

 

 

1. Bank hipoteczny, kredyty hipoteczne 

Bank hipoteczny jest specjalistyczną instytucją, która działa w oparciu o inne zasady i 

przepisy aniżeli bank uniwersalny. Bank hipoteczny koncentruje swoją działalność na 

finansowaniu rynku nieruchomości oraz nabywaniu od innych banków wierzytelności 

zabezpieczonych hipoteką; sporządza wyceny według wartości bankowo-hipotecznej z 

uwzględnieniem tendencji panujących na rynku nieruchomości; określa wartość 

nieruchomości w perspektywie długookresowej; ma prawo do emitowania listów zastawnych, 

tzn. papierów dłużnych, służących do refinansowania działalności kredytowej banku. Bank 

hipoteczny ma prawo w pierwszej kolejności skorzystać z zabezpieczenia hipotecznego 

(przywilej egzekucyjny). W przypadku upadłości banku, w pierwszej kolejności zaspokaja 

roszczenia właścicieli listów zastawnych (przywilej upadłościowy). Banki hipoteczne 

podlegają Komisji Nadzoru Finansowego i niezależnych powierników, co stwarza 

bezpieczeństwo klientom banku. 

NIEMCY  

Niemieckie banki hipoteczne są jednymi z lepiej funkcjonujących podmiotów w 

zakresie kredytów hipotecznych i listów zastawnych. 

Niemiecki bank udzielający pożyczek hipotecznych ocenia wartość majątku, który ma 

być obciążony hipoteką oraz zdolność kredytową osoby ubiegającej się o kredyt hipoteczny. 

Ponadto uwzględnia również indywidualną sytuację dochodową pożyczkobiorcy, tzn. 

regularny i stabilny dochód wystarczający na pokrycie wszelkich kosztów, w tym przyszłe 

oprocentowanie kredytów hipotecznych, formę zatrudnienia – pracownik najemny lub 

pracujący na własny rachunek, charakter umowy o pracę – okres próbny, umowa na czas 

określony, etc.  Pożyczkobiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek 

przedstawienia najnowszych zeznań podatkowych oraz książki przychodów i rozchodów za 
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okres ostatnich trzech lat.  Nie bez znaczenia jest również wiek kredytobiorcy, jego „historia 

kredytowa” oraz aktywa finansowe, które mogą poprawić zdolność kredytową kredytobiorcy 

(depozyty bankowe, budowlane kontrakty oszczędnościowe, akcje i jednostki funduszy, 

ubezpieczenia na życie, dochody z lokat i innych źródeł).  Warunki te mogą decydować o 

przyznaniu kredytu. 

Niemieccy kredytodawcy oczekują, że około 20% ceny zakupu to wkład własny 

kupującego. Dopuszcza się, w pewnych okolicznościach udzielenie kredytu hipotecznego w 

wysokości 100% wartości nieruchomości. 

Formy kredytu hipotecznego w Niemczech: 

• kredyt o stałym oprocentowaniu (spłata kapitału i odsetek). Jest to prawdopodobnie 

najpopularniejszy rodzaj kredytu hipotecznego w Niemczech. Raty tego kredytu są takie same 

przez cały okres spłaty. Na początku część odsetkowa raty jest wysoka, a część kapitałowa 

raty – niska. W miarę spłacania pożyczki jej część odsetkowa maleje, a wzrasta spłata samego 

kredytu.  Klient może w pewnym zakresie zdecydować o zasadach spłaty kredytu. Jeżeli 

kredyt nie zostanie spłacony w umówionym terminie, występuje potrzeba uzupełniającego 

finansowania (dodatkowego kredytu); 

• kredyt ze spłatą tylko odsetek (Zinszahlungsdarlehen).  W tym przypadku spłacane są (przez 

określony w umowie czas) wyłącznie odsetki. Dzięki temu całkowita kwota spłaty jest dość 

niska. Ale cała kwota niespłaconego kapitału kredytu jest nadal do zwrotu na końcu umowy 

kredytowej. W przypadku tego rodzaj kredytu, skierowanego głównie do nabywców 

inwestycyjnych, spłacane odsetki mogą być odliczone od podatku; 

• budowlany kontrakt oszczędnościowy (Bausparvertrag). Udzielenie kredytu hipotecznego 

jest powiązane z udziałem w budowlanym programie oszczędnościowym. Raty mają być 

wpłacane w części lub w całości na konto budowlanego programu oszczędnościowego, a 

następnie wykorzystane na spłatę kredytu hipotecznego. Ten rodzaj kredytu jest popularny w 

Niemczech i promowany przez banki i towarzystwa budowlane. Należy jednak przy tego typu 

kredytach zwrócić uwagę na spore opłaty dodatkowe; 

• kredyt ze zmiennym oprocentowaniem (Flexibles Darlehen) stopa procentowa jest związana 

z  międzybankową stopą bazową (w Niemczech EURIBOR – Euro Interbank Offered Rate), 

uaktualnianą co trzy miesiące. Wraz ze wzrostem oprocentowania EURIBOR rosną odsetki 

spłaty kredytu i odwrotnie. Kredytobiorca, który  decyduje się na wzięcie kredytu 

hipotecznego ze zmienną stopą procentową, płaci stawkę EURIBOR powiększoną o prowizję 

np. 1% . Ten rodzaj kredytu występuje w Niemczech w wielu wariantach. Co trzy miesiące 

może być w zasadzie dokonana częściowa lub pełna spłata kredytu. Kredytobiorca ma 

również możliwość zmiany takiego kredytu na kredyt o stałym oprocentowaniu. 
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Kredyt ze zmiennym oprocentowaniem może być korzystny przy założeniu, że EURIBOR 

jest na niskim poziomie – kredytobiorca powinien obserwować jego zmiany;  

• „Plan mieszkaniowy” w ramach programu emerytalnego „Riester Rente”, który jest formą 

pomocy państwowej dla prywatnych i firmowych programów emerytalnych. Jego szczegóły i 

warunki określa ustawa o gromadzeniu majątku na starość  (Altersvermögensgesetz). Program 

ten ma za zadanie motywowanie przyszłego emeryta do aktywnej troski o swoją przyszłą 

emeryturę. Państwo wspiera przyszłych emerytów przez dopłacanie pewnych kwot oraz 

premie podatkowe. „Plan mieszkaniowy”, będący umową o kredyt hipoteczny, może być 

częścią programu Riestera i jest to umowa kredytu na zakup lub budowę nieruchomości na 

użytek prywatny lub na zakup udziałów członkowskich w spółdzielni mieszkaniowej. Każdy, 

kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu może przystąpić do takiego 

programu, nawet współmałżonek nieposiadajacy uprawnień do otrzymania pomocy korzysta z 

tego, że małżonek spełnia określone wymagania;  

• bank Kreditanstalt für Wiederaufbau – Bankowy Program Własności Domów. Jest to 

program przeznaczony dla każdego, kto chce kupić lub zbudować dom do zamieszkania dla 

siebie w Niemczech, oferujący specjalne warunki kredytu. Pożyczki KfW mogą być częścią 

pakietu kredytu hipotecznego;  instytucja udzielająca kredytu może włączyć pożyczkę KfW 

do własnego pakietu. W wielu przypadkach KfW może zaoferować niższe oprocentowanie, 

dzięki czemu klient może mieć ogólne korzyści z obniżenia kosztów kredytu hipotecznego. 

WIELKA BRYTANIA 

Rynek kredytów hipotecznych (mortgages)1 w Wielkiej Brytanii jest bardzo 

rozwinięty i oferuje ogromny wybór produktów. Kredyt hipoteczny jest długoterminowym 

kredytem bankowym udzielanym na zakup nieruchomości. Składa się on z kapitału 

(pożyczki) oraz odsetek. Zabezpieczeniem kredytu jest kupowana nieruchomość.  

Niezdolność spłaty rat kredytu skutkuje przejęciem nieruchomości przez kredytodawcę. 

Większość banków w Wielkiej Brytanii, wyspecjalizowanych firm pożyczkowych 

oraz towarzystw budowlanych ma uprawnienia do udzielania kredytów hipotecznych.  

Zasady przyznawania kredytów hipotecznych reguluje Financial Service Authority 

(FSA). Stopy procentowe określa co miesiąc Monetary Policy Committee (MPC).  

Kredyty ze względu na formę spłaty pożyczki na zakup domu można podzielić na: 

• repayment mortgages (kapitał oraz odsetki) – spłata kapitału następuje w 

miesięcznych ratach wraz z odsetkami od pozostałej kwoty.  W przeciwieństwie do 

Polski, w UK raty są zawsze równe, nie ma produktów z ratami malejącymi. W 

                                                 
1 http://www.equitymagazine.pl/artykuly/kredyt-hipoteczny-w-wielkiej-brytanii/ 
   http://inwestowanieuk.blogspot.com/2010/11/kredyty-hipoteczne-w-wielkiej brytanii.html 
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związku z tym na początku spłaty kredytu, raty składają się głownie z odsetek i z 

małej części kapitału. Im dłużej spłacamy kredyt, tym cześć odsetkowa staje się 

mniejsza, a kapitałowa większa; 

• interest only mortgages – spłata samych odsetek. Kredytobiorca spłaca jedynie odsetki 

od pożyczonej kwoty, a pod koniec okresu kredytowania jednorazowo spłaca cały 

kapitał. Obecnie jest to rzadziej spotykany kredyt, wcześniej popularny wśród osób, 

których nie było stać na spłaty pełnej raty, osób, które korzystały z instrumentów 

inwestycyjnych (endowments) oraz wśród osób kupujących mieszkania na wynajem 

(buy to let). Na ogół kredytobiorca oszczędza pieniądze na pokrycie kosztów hipoteki 

pod koniec kontraktu poprzez wpłaty na długoterminowy plan oszczędnościowy lub 

inwestycyjny. 

Ze względu na sposób naliczania i spłaty odsetek kredyty dzielą się na: 

• tracker/variable – powiązane ze stopą procentową Bank of England (BoE)2 jest 

określany procentem w stosunku do stopy Bank of England (BoE) i w zależności od 

niej wysokość raty zmienia się w górę lub w dół. Używa się sformułowania, że 

„kredyt śledzi stopę procentową” Bank of England. Do tego doliczana jest marża, np.: 

0.5% BoE + 2.5%, co daje oprocentowanie kredytu 3%. Oprocentowanie będzie 

zmieniać się po każdej zmianie stopy procentowej BoE, obecnie raczej tylko w górę; 

• fixed – kredyt jest oprocentowany stałą stopą przez określony czas: 1-5 lat lub więcej, 

kredyt ma stałe oprocentowanie, a po tym czasie przechodzi automatycznie na 

standard variable rate (SVR), stopę procentową ustaloną przez dany bank. SVR to 

stopa procentowa BoE + marża banku. Zgodnie z nazwą SVR zmienia sie wraz ze 

zmianami stopy procentowej BoE. Ta opcja kredytu jest dobra dla osób, którym 

zależy na ratach stałej wysokości. Zdarzają się produkty, które oferują stałe 

oprocentowanie na 10 lub nawet 25 lat. Oprocentowanie kredytów typu fixed jest 

zazwyczaj wyższe niż tych typu tracker; 

• discounted – wysokość oprocentowania jest przez określony czas niższa niż SVR 

danego banku - na ogół przez okres to 2 lata. Po upływie tego czasu następuje 

przejście na inną stopę procentową, np. na SVR.  Taki kredyt jest podatny na zmiany 

oprocentowania, ponieważ SVR składa się ze stopy BoE + marża banku;  

                                                 
2 „Niektóre banki stosują własne stopy procentowe nazywając je tak, jak Bank of England (BoE) - base rate, 
czyli bank base rate lub dodając nazwę własnego banku np.: Barlcays Bank base rate (bbbr). Stopy procentowe 
banków – base rates, są zwykle takie same jak stopy BoE. Po każdej zmianie stopy procentowej banki ogłaszają 
od kiedy zmienią swoją stopę procentową. Cześć banków zmienia stopy procentowe od następnego dnia, 
niektóre od kolejnego miesiąca (zależy w którą stronę idą stopy i co jest dla banku bardziej korzystne). 
Natomiast oprocentowanie produktów opartych na stopie BoE zmienia się zazwyczaj od następnego miesiąca 
kalendarzowego i wtedy przeliczane są automatycznie raty kredytów” (Kredyty hipoteczne w Wielkiej Brytanii, 
Equity magazine, Nr 2). 
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• capped – łączy właściwości kredytu tracker i fixed. Klient zgadza się na maksymalną 

stawkę oprocentowania produktu (cap) i w przypadku rosnących stóp procentowych 

nie płaci więcej niż wcześniej zostało to ustalone. Gdy stopy procentowe spadają, 

klient korzysta z niższego oprocentowania. Wadą tego produktu jest ograniczona 

oferta oraz nieco wyższe oprocentowanie niż typowego kredytu fixed lub discounted; 

• mix: tracker + fixed – produkty mieszane oferowane przez niektóre banki, na przykład 

połowa kredytu fixed i połowa tracker;  

• standard variable rate - kredyt o zmiennej stopie procentowej, która może być 

dowolnie zmieniana przez pożyczkodawcę - podwyższana i obniżana. Jest powiązana 

ze stopą procentową Bank of England. Niektóre instytucje finansowe dopuszczają 

wzrost ich SVR nie większy niż 1% ponad stopę procentową BoE. 

Niektóre banki proponują szereg udogodnień w spłacie hipoteki, np.: 

• offset mortgage – to produkt, który wiąże kredyt z oszczędnościami. Kredyt może być 

jednym ze wspomnianych wyżej typów. Odsetki od tego kredytu są niwelowane przez 

odsetki od oszczędności trzymanych na specjalnym koncie lub przez odsetki z 

oszczędności i konta bieżącego. Tego typu kredyt "sprawdza się" w przypadku osób 

potrafiących oszczędzać oraz osób pracujących na własny rachunek. Osoby 

samozatrudnione mogą trzymać na koncie oszczędnościowym środki odłożone na 

podatek płacony raz w roku, dzięki czemu płacą mniej odsetek od kredytu;  

• buy to let (BTL) mortgages – dotyczy  kupowania mieszkań i domów na wynajem, co 

było bardzo popularne w okresie boomu nieruchomości w ostatniej dekadzie. 

Większość kredytów BTL było typu interest only, ponieważ założenie było takie, że 

pieniądze z wynajmu będą spłacać kredyt, a właściciel zyska na wzroście ceny 

nieruchomości. Banki wymagały, by kwota z wynajmu pokrywała 125% wysokości 

raty kredytu. W tej chwili oferta kredytów BTL jest uboższa niż parę lat temu, 

wymagana wpłata własna z powrotem wzrosła do 25%. Oprocentowanie takich 

kredytów jest wyższe, niż tych dla klientów indywidualnych (residential mortgages), 

ale poza tym nie różnią się niczym od pozostałych produktów; 

• cashback mortgages – taka oferta jest możliwa przy kredycie ze zmienną stopą 

procentową. Po zakończeniu transakcji kupna nieruchomości kredytodawca wypłaca 

klientowi około 3-3,5% pożyczonej kwoty, która może być przeznaczona np. 

wyposażenie domu; 

• flexible mortgages (kredyt elastyczny) – brak harmonogramu spłat; 

• current account mortgages – zbliżona opcja do offset mortgages, ale kredyt klienta i 

rachunek bieżący stanowią jedno konto. 
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W zasadzie, po kryzysie w 2008 roku nie ma już kredytów udzielanych na 100% 

wartości nieruchomości. Zdarzają się produkty na 95% wartości, ale zwykle mają one dużo 

ograniczeń i są kierowane do First Time Buyers – FTB - (osób kupujących po raz pierwszy 

nieruchomość). Należy mieć co najmniej 10% , najlepiej 25% wpłaty własnej, ponieważ daje 

to szanse na lepsze oferty kredytowe. 

Większość produktów kredytowych jest obciążonych tzw. arrangement fees, czyli 

opłatą za udzielenie kredytu. Odpowiednikiem w Polsce jest prowizja. Arrangement fees 

można doliczyć do kwoty kredytu lub zapłacić je gotówką. Lepszym rozwiązaniem jest 

doliczenie do kredytu, ponieważ w wypadku rezygnacji z kredytu lub odmowy przyznania 

kredytu przez bank nie wnosi się tej opłaty. Wadą jest oczywiście podwyższenie kredytu o tę 

kwotę. W ciągu 20-25 lat opłata ta wzrośnie dwukrotnie. 

Często kredyty nieznacznie różnią się między sobą oprocentowaniem i arrangement 

fees. Przy założeniu, że chcemy dodać opłatę do kwoty kredytu musimy policzyć całkowity 

koszt kredytu, aby ustalić, który kredyt jest bardziej korzystny.  

Inne opłaty związane z przyznaniem kredytu to: 

• Valuation fee – oplata za wycenę nieruchomości do kredytu. Można wybrać opcję 

tylko valuation lub wybrać wycenę wraz z oceną stanu nieruchomości; 

• Solicitor fee – za obsługę prawną kredytu. Prawnik rozlicza wpłaconą mu kwotę z 

bankiem. Prawnicy mają oddzielny cennik swoich usług. Niektóre banki nie pobierają 

tej opłaty. Ceny zaczynają się od 90 funtów w górę; 

• Redemption charge – opłata administracyjna płatna po spłacie kredytu. Opłatę tę 

wnosi się również przy refinansowaniu kredytu (remortgage) do innego banku, gdyż 

jest to traktowane jako spłata kredytu. Koszt około 90 funtów; 

• Early repayment charges (ERC) – opłata za wcześniejszą spłatę kredytu. W okresie 

promocji, w okresie fixed lub okresie ustalonym w umowie kredytowej, może 

wynosić od 1% wartości kredytu do kilku procent. Należy sprawdzić warunki kredytu 

i upewnić się czy jest możliwość nadpłat (overpayments). Niektóre banki pozwalają na 

nadpłaty co miesiąc, do określonej kwoty (na przykład Nationwide pozwala na 

nadpłaty do 500 funtów miesięcznie), niektóre pozwalają na nadpłatę raz w roku do 

10% wartości i tylko w określonym miesiącu. Jeśli nie ma możliwości nadpłat, to 

każda nadpłata może oznaczać płatność ERC. Poza tym ERC jest płatne w przypadku 

spłaty kredytu przed końcem okresu promocji/ daty określonej w umowie. 

Zmiana własności nieruchomości nie oznacza automatycznego przeniesienia kredytu i 

uniknięcia opłat ERC. Wszystko zależy od tego, czy bank zgodzi się ją kredytować na tych 

samych warunkach i przenieść kredyt (mortgage porting). 

 



7 
 

STANY ZJEDNOCZONE3 

Tradycyjnie gospodarstwa domowe w USA silnie zadłużają się w instytucjach 

finansowych. Wydają one więcej na konsumpcję i inwestycje mieszkaniowe niż zarabiają. 

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami pokrywają kredytami, które w przypadku 

przeznaczenia środków na zakup domu zabezpieczone są hipoteką. Głównie dzięki kredytom 

może zostać zaspokojone bardzo silne w amerykańskim społeczeństwie marzenie o 

posiadaniu własnego domu – w USA aż 69% rodzin mieszka we własnym domu lub 

mieszkaniu, podczas gdy np. w Niemczech analogiczny wskaźnik wynosi tylko 42% 

Zaciągnięcie kredytu w banku odbywa się za pośrednictwem maklera specjalizującego 

się w kredytach mieszkaniowych, który za doprowadzenie do zawarcia przez klienta umowy z 

bankiem o udzielenie kredytu hipotecznego otrzymuje od banku prowizję w wysokości od 2-

2,5%. 

Kredyty hipoteczne udzielane są w Stanach Zjednoczonych w wysokości do 75-80% 

wartości nieruchomości. Najbardziej popularnymi kredytami hipotecznymi w USA są kredyty 

ze stałym oprocentowaniu (Fixed Rate) przez cały okres kredytowania, oferowane na okres 

15, 20 lub 30 lat. W wypadku obniżenia stóp procentowych w okresie kredytowania, 

kredytobiorca może w każdej chwili dokonać refinansowania swojego kredytu, uzyskując 

niższe oprocentowanie, co wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia opłaty tzw. Closing 

Fee wynoszącej zazwyczaj kilkaset dolarów. Istnieje również szeroka oferta kredytów 

hipotecznych ze zmienną stopą procentową, lecz – inaczej niż w Polsce – niedozwolone jest 

dokonywanie przez bank arbitralnych zmian oprocentowania kredytów. Są one również 

oferowane najczęściej na okresy 15, 20 lub 30 lat. Zmiany oprocentowania kredytów 

hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu dokonywane są z uwzględnieniem wskaźnika 

Prime Rate, odgrywającego w USA podobną rolę, jak polskie wskaźniki WIBOR i LIBOR. 

Główna różnica w dokonywaniu zmian oprocentowania kredytów o zmiennej stopie 

procentowej polega na tym, że w Polsce banki w następstwie zmian WIBOR lub LIBOR 

mogą natychmiast, wielokrotnie i bez żadnych ograniczeń zmieniać oprocentowanie 

                                                 
3 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Koszt-kredytu-hipotecznego-w-Polsce-a-w-USA-2426445.html 
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zycie-na-krawedzi-czyli-rynek-hipoteczny-w-USA-1693616.html 
11.01.2008, Gazeta Bankowa 
http://www.informacjeusa.com/2012/05/10/rekordowo-niskie-oprocentowanie-kredytow-hipotecznych/ 
10 maja 2012 r. 
http://solidarni2010.pl/530-czy-produkty-kredytowe-z-usa-moga-usprawnic-rynek-kredytow-
hipotecznych.html?PHPSESSID=9116b59c7bab0fe50f5fc704d27f2018 
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zycie-na-krawedzi-czyli-rynek-hipoteczny-w-USA-1693616.html 
11.01.2008, Gazeta Bankowa 
www.themortgageexplorer.co.uk/international-mortages-countries/mortgages-in-the-usa.html 
www.zillow.com/mortgage-rates/ 
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kredytów, a w USA umowa o kredyt hipoteczny określa zasady i sposób dokonania tych 

zmian: 

• początkowe oprocentowanie opiera się na wskaźniku Prime Rate powiększonym o 

marżę banku; 

• maksymalna jednorazowa zmiana oprocentowania (w zależności od rodzaju 

kredytu) może wynieść 1% lub 2%;  

• zmiana oprocentowania (w zależności od rodzaju kredytu) może być dokonana 

jeden raz w roku, raz na 3 lata lub raz na 5 lat. 

W USA produkty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu nie dają bankom stałej 

marży, określają przy tym bardzo precyzyjnie zasady dokonywania zmiany oprocentowania. 

Ograniczenie liczby zmian oprocentowania powoduje, że chwilowe wahania stóp 

procentowych nie mają wpływu na oprocentowanie kredytu, które przez określony czas 

pozostaje niezmienne. Ograniczenie jednorazowych zmian oprocentowania do maksymalnie 

1% lub 2% (w zależności od rodzaju kredytu), wpływa na zmianę wysokości marży banku, 

ale zabezpiecza – w wypadku nagłych wzrostów lub spadków stóp procentowych – zarówno 

interesy zarówno klienta, jak i banku.  

Zmiana oprocentowania kredytu nie następuje w wyniku zmiany Prime Rate, lecz 

wiąże się ściśle z datą zawarcia umowy kredytowej. Przykładowo jeżeli klient zawiera z 

bankiem umowę kredytową o jednorazowym w roku dostosowaniu raty kredytu hipotecznego 

(1 Year Adjustable Rate Mortgage, dalej – Roczny ARM) i początkowe oprocentowanie 

ustalone jest na sumę wysokości Prime Rate w chwili podpisania umowy oraz 0,75% marży 

banku, to oprocentowanie takie, bez względu na ewentualne zmiany Prime Rate, będzie 

obowiązywało przez jeden rok. Jeżeli po roku okaże się, że wskaźnik Prime Rate wzrósł np. o 

1,25%, to oprocentowanie kredytu wzrośnie na kolejny rok tylko o 1%, a marża banku 

zmniejszy się czasowo o 0,25% i będzie wynosić tylko 0,50%, gdyż jednorazowe zmiany 

oprocentowania kredytów typu Roczny ARM nie mogą być większe niż 1%. W analogiczny 

sposób przy kredycie Trzyletni ARM z początkową marżą w wysokości  0,50% i wzroście 

Prime Rate w ciągu trzech lat o 2,15%, oprocentowanie kredytu zwiększy się jedynie o 2% a 

marża banku spadnie czasowo o 0,15% do 0,35% gdyż jednorazowe zmiany oprocentowania 

kredytów Trzyletni ARM nie mogą być większe niż 2%.  

W podobny sposób funkcjonują również zabezpieczone hipotecznie odnawialne linie 

kredytowe Home Equity Line of Credit (HELOC), gdzie zmiana oprocentowania może 

nastąpić po roku od daty podpisania umowy, lecz nie może być większa niż 1%. W ten 

sposób klient jest chroniony przed nagłym wzrostem oprocentowania kredytu i zwiększeniem 

wydatków na jego spłatę. Jeżeli Prime Rate spadnie w ciągu roku o 1,20% to oprocentowanie 

zarówno kredytu typu Roczny ARM, jak i HELOC spadnie tylko o 1%, a marża banku 
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wzrośnie czasowo o 0,20% gdyż jednorazowe zmiany oprocentowania tych kredytów nie 

mogą być większe niż 1%. W ten sposób bank jest chroniony przed nagłym spadkiem 

oprocentowania kredytów i zmniejszeniem dochodów.  

Banki mogą proponować wiele kredytów hipotecznych i odnawialnych linii 

kredytowych. Aby ułatwić dostęp do kredytu hipotecznego biedniejszym gospodarstwom, 

proponują im pożyczki typu 2/28 – przez dwa pierwsze lata kredytobiorca płaci jedynie 

odsetki naliczane według stałej stopy procentowej, a przez następne 28 lat spłaca raty 

zawierające kapitał i odsetki naliczane według zmiennej stopy procentowej.  

Łącznie z tytułu kredytów hipotecznych zadłużone są w Stanach Zjednoczonych 32 

mln gospodarstw domowych, a wartość tego zadłużenia wynosi 13 bilionów dolarów, czyli 

niemal tyle, co roczny PKB tego kraju.  

We wrześniu 2011 r. po raz pierwszy w historii oprocentowanie 30-letniego kredytu 

hipotecznego w Stanach Zjednoczonych spadło do 4%. Kto chciał kupić przeciętny dom i 

dysponował 20% wkładu własnego, zagwarantowałby sobie miesięczną ratę 30-letniego 

kredytu o stałej stopie procentowej w kwocie 817 USD (w sierpniu mediana4 cen 

transakcyjnych nowych domów wyniosła 209,1 tys. dolarów). Dla gospodarstwa domowego, 

w którym dwie osoby pracują na pełny etat i zarabiają przeciętną stawkę (655,87 USD 

tygodniowo dla pracowników szeregowych), rata takiego kredytu pochłaniałby ok. 18% 

miesięcznego dochodu po potrąceniu podatków (dotyczy to rodzin zarabiających rocznie ok. 

63 tysięcy dolarów, co stanowi równowartość dwukrotności dwóch pensji minimalnych). Są 

to zarobki o ok. 20% wyższe od mediany dochodów w Stanach Zjednoczonych. Dla 

porównania, polska rodzina dysponująca równowartością czterech pensji minimalnych na 

skredytowanie zakupu 50-metrowego mieszkania w dużym mieście musiałaby wydać 50-70% 

swoich dochodów i najprawdopodobniej w ogóle nie uzyskałaby takiego kredytu. Wynika to 

z faktu, że mieszkania w Polsce są drogie w stosunku do zarobków, a względny koszt 

sfinansowania kupna mieszkania może być nawet o 100% wyższy niż w Stanach 

Zjednoczonych.  

W I kwartale 2012 r. oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego spadło do 

poziomu 3,83%. Oprocentowanie 15-letnich pożyczek na zakup nieruchomości wyniosło 

3,05%. Nie spowodowało to masowego kupowania domów przez Amerykanów. Pod koniec 

marca 2012 r. na nabywców czekało 2,3 mln nieruchomości. Było to wprawdzie o 22% mniej 

niż przed rokiem, ale liczba transakcji kupna-sprzedaży utrzymywała się na bardzo niskim 

                                                 
4 Mediana - jest to taka wartość, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji, czyli 

mediana dochodu to kwota dzieląca populację na połowy: jedna połowa  zarabia mniej niż mediana, a druga 

więcej. 
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poziomie. Do kupna nieruchomości nie zachęcają nawet spadające od kilku lat ich ceny. W 

niektórych stanach (w Nevadzie, Arizonie czy na Florydzie) wiele nieruchomości wartych jest 

dziś jedną trzecią tego, co przed załamaniem rynku nieruchomości w 2007/2008 roku. 

Na początku grudnia 2012 r. oferowano 30-letni kredyt hipoteczny na 240 tys. USD 

(do tego wkład własny w wysokości 60 tys. USD) o stałym oprocentowaniu w wysokości 

3,133%. Jego całkowita rata miesięczna wynosiła 1256 USD, a kwota do spłaty – 370 781 

USD.  

Jak doszło do kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych? 

Obok kilku tysięcy funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych banków hipotecznych 

ważną rolę odgrywa państwo, które od wielu lat popiera udzielanie kredytów 

mieszkaniowych gospodarstwom domowym, w tym także mniej zamożnym. Do działalności 

na rynku kredytów hipotecznych powołane zostały dwie instytucje federalne: Fannie Mae 

(Federal National Mortgage Association) oraz Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage 

Corporation). Udzielają one gwarancji kredytowych, zwiększając w ten sposób dostępność 

kredytów hipotecznych dla zwykłych obywateli, co sprzyja rozwojowi budownictwa 

mieszkaniowego, zapewniając jednocześnie miejsca pracy. W ostatnich 20 latach obie te 

instytucje poręczyły więcej niż połowę udzielonych w USA kredytów hipotecznych, co 

pośrednio przyczyniło się do uruchomienia lawiny kryzysu. 

Na początku XXI w. System Rezerwy Federalnej (Fed) podjął decyzję o pobudzeniu 

gospodarki przez wprowadzanie na rynek większej ilości pieniędzy. Zostały obniżone stopy 

procentowe i były utrzymywane na niskim poziomie. Dzięki temu kredyty, w tym hipoteczne, 

potaniały. Stopa referencyjna, która pod koniec 2000 roku wynosiła 6,5%, została obniżona 

pod koniec 2001 roku do poziomu 1,7% i przez trzy kolejne lata pozostawała na poziomie 

poniżej 2%. Najniższa była w 2004 roku, kiedy wynosiła zaledwie 1%. Niskie stopy 

procentowe Fed przekładały się na niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych, co 

stanowiło to zachętę do korzystania z nich. Banki znacznie obniżyły kryteria udzielania 

kredytów hipotecznych (m.in. obniżono standardy dokumentowania źródeł i wysokości 

dochodów).  

Bank hipoteczny z reguły nie zachowuje udzielonych kredytów w swoim portfelu, lecz 

sprzedaje je innym instytucjom, emitującym swoje papiery wartościowe, dla których kredyty 

są zabezpieczeniem. W przypadku Fannie Mae i Freddie Mac są to zabezpieczone kredytami 

hipotecznymi obligacje (Mortgage Backed Securities, MBS), mające charakter papierów 

gwarantowanych przez państwo. Banki również emitują obligacje zabezpieczone kredytami 

hipotecznymi (Collateralized Mortgage Obligations, CMO). Wszystkie one są przedmiotem 

obrotu na rynkach finansowych, tzn. kupuje się je, sprzedaje i spekuluje na zwyżkę lub zniżkę 

ich kursu.  
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W latach 2001-2005 ceny nieruchomości w USA nieustannie rosły. Instytucje 

kredytowe całkowicie ignorując podstawowe zasady finansowe, udzielały kredytów osobom 

nieposiadającym stałego źródła dochodu, co musiało prędzej czy później doprowadzić do 

kryzysu, ale na razie umożliwiało im nabycie domu lub mieszkania. Zwiększony popyt na 

rynku nieruchomości sprawił, że ceny zaczęły rosnąć jeszcze szybciej. Sytuacja na rynku 

nieruchomości diametralnie się zmieniła, gdy Fed podniósł stopy procentowe (od połowy 

2003 r. do czerwca 2006 r. wzrosły one o 4,25 pkt. procentowego). Wyraźnie spadł zarówno 

popyt, jak i ceny nieruchomości. Wielu kredytobiorców zaczęło mieć problemy ze spłatą 

zadłużenia na nowych warunkach. Banki zaczęły przejmować nieruchomości i wystawiać je 

na sprzedaż, co dodatkowo zwiększyło podaż i obniżyło ceny. Problem z niemożnością 

odzyskania pożyczonych pieniędzy nie dotyczył wyłącznie banków hipotecznych, lecz 

również instytucji zaangażowanych w obrót papierami typu MBS i CMO. Oficjalne szacunki 

mówią o 160 mld USD strat na skutek kryzysu na rynku nieruchomości w Stanach 

Zjednoczonych, jednak specjaliści są zdania, że starty mogą być nawet dwukrotnie wyższe. 

Poprawa na amerykańskim rynku nieruchomości ciągle nie następuje, chociaż od kilku 

lat ceny domów i mieszkań utrzymują się na bardzo niskim poziomie – w niektórych stanach 

wiele nieruchomości wartych jest obecnie jedną trzecią tego, co przed załamaniem rynku w 

2007 i 2008 roku. Rząd amerykański wyszedł naprzeciw potrzebom gospodarstw domowych, 

które w okresie od 1.01.2005 r. do 31.07.2007 r. zaciągnęły kredyty wysokiego ryzyka. 

Przekonał on banki, by zamroziły na 5 lat oprocentowanie tych kredytów klientom, którzy na 

razie spłacają swoje kredyty, ale mogliby utracić płynność finansową, gdyby ich 

oprocentowanie wzrosło. Przybliżone warunki kredytów mieszkaniowych:  

Waluta  Dolar amerykański  
Typ kredytu hipotecznego  Spłata kapitału i odsetek  
Maksymalna kwota kredytu Do 75% wartości nieruchomości  
Minimalna kwota kredytu  75 000 dolarów  
Minimalne oprocentowanie  Od 4,75%  (II kwartał 2012 r.) 
Wycena  Zorganizowana przez kredytodawcę  
Termin  Do 30 lat lub do 70. roku życia (jeśli nastąpi to wcześniej)  
Sposób płatności  Raty miesięczne lub kwartalne w zależności od kredytodawcy  
Ubezpieczenie  Ubezpieczenie na życie może być obowiązkowe  

Obowiązkowe ubezpieczenie budowy 
Bezpieczeństwo  Pierwsza legalna opłata hipoteki na nieruchomości  
Cel pożyczki  Nieruchomość mieszkalna (zakup, odsprzedaż itp.)  
Obszar Wszystkie stany USA  
Ocena kredytowa  Czyste konto raportu kredytowego z biura kredytowego  
Stan obiektu  Nieruchomość inwestycyjna, nieruchomość na wynajem, off plan, 

domy, odwrócona hipoteka  
Rodzaj stawki  stała, tracker, zmienna  



12 
 

2. Odwrócona hipoteka (ang. equity release5) 

 „Odwrócona hipoteka jest to produkt finansowy, którego działanie polega na 

przekazaniu pożyczkobiorcy przez instytucję finansową określonej kwoty środków 

pieniężnych w zamian za pośmiertne przekazanie przez klienta prawa do zaspokojenia 

powstałego długu ze środków uzyskanych z upłynnienia nieruchomości stanowiącej 

zabezpieczenie zawartej transakcji. Pożyczkodawca po śmierci klienta staje się właścicielem 

nieruchomości, jednak tylko do kwoty zadłużenia.  Pożyczka może być wypłacona 

jednorazowo lub w transzach a jej kwota może być przeznaczona na dowolny cel”6.  

Tego typu instrument finansowy jest więc instytucjonalnym rozwiązaniem dla osób 

starszych posiadających niewystarczające środki finansowe.  W przeciwieństwie do innych 

sposobów zapewnienia sobie godnego życia po ustaniu stosunku pracy, niesie mniej 

zagrożeń.  

Odwrócona hipoteka - umowa, która może być oparta na umowie kupna-sprzedaży lub 

umowie pożyczki jest zawierana pomiędzy osobą fizyczną a instytucją stanowiącą usługę 

finansową. Istnieje wiele rozwiązań wypłat świadczenia w odwróconej hipotece. 

W przypadku instytucjonalnego rozwiązania problemu banki, towarzystwa 

ubezpieczeniowe oraz inne instytucje udzielające kredytów wypłacają pożyczkobiorcy kwotę 

pieniędzy zależną od wartości nieruchomości i wieku jej właściciela - jednorazowo lub w 

formie raty terminowej. Bank lub wymienione instytucje, które udzieliły kredytu stają się po 

śmierci pożyczkobiorcy właścicielami nieruchomości. Są zobowiązane do rozliczenia się ze 

spadkobiercami. Wypłaca im różnicę między wartością uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości 

a kwotą zadłużenia, zwiększoną o odsetki i wszelkie, wynikające z umowy koszty. 

Badania7 przeprowadzone przez zespół: U. Reifner, S. Clerc-Renaud, E. F. Perez-

Carrillo, A. Tiffe, M. Knobloch, miały na celu określenie wielkości rynku odwróconej 

hipoteki w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W wyniku tych badań wskazano 13 

krajów z 27, w których istnieją różne formy odwróconej hipoteki. W większości są to umowy 

typu pożyczkowego ale są również kraje, w których występują jedynie umowy typu 

sprzedażowego. 

Wśród instytucji oferujących odwróconą hipotekę, około 40% stanowią banki, około 

19%  - instytucjonalni inwestorzy na rynku nieruchomościami, około 12% - firmy udzielające 

pożyczek, około 12% - zakłady ubezpieczeń, pozostali, około 17%, to pośrednicy finansowi. 

                                                 
5 Pojęcie to, oznaczające w dowolnym tłumaczeniu "uwolnienie środków znajdujących się w nieruchomości" 
może oznaczać umowę odwróconej pożyczki hipotecznej, opartej na umowie kredytu jak i umowę odwróconej 
sprzedaży - opartej na umowie kupna-sprzedaży. 
6 Portal Finansowy Gazety Bankowej 
7 Study on Equity Release Schemes in the EU,  opublikowane w styczniu 2009 r. 
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Instytucje oferujące odwróconą hipotekę muszą spełniać wymagania dotyczące gwarancji 

długoterminowej wypłacalności. 

Zdaniem zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zakłady 

ubezpieczeń na życie w Polsce są przygotowane do zagwarantowania ochrony interesów obu 

stron, zarówno wypłacających świadczenia w zamian za przeniesienie na nich własności do 

nieruchomości jak i osób, które dokonują przeniesienia. Dysponują niezbędnym zapleczem 

prawno-organizacyjnym, posiadają również odpowiednie gwarancje finansowe. Problemem 

może być kwestia wyceny nieruchomości, która nie podlega obecnie nadzorowi i to powinno 

się zmienić w przyszłości.  Firmy, które zamierzają oferować swoim klientom renty 

dożywotnie powinny spełniać analogiczne wymogi kapitałowe i wymogi bezpieczeństwa jak 

zakłady ubezpieczeń na życie. 

Poniżej – fragment omówienia oraz pełna wypowiedź zastępcy Przewodniczącego 

KNF Lesława Gajka8:  

„Komisja Nadzoru Finansowego jest za tym, by renty dożywotnie oferowały zakłady 

ubezpieczeń na życie. Według KNF-u, dysponują one odpowiednim wachlarzem 

mechanizmów, gwarantujących ochronę interesów obu stron – wypłacających comiesięczne 

świadczenia w zamian za przeniesienie na nich własności do nieruchomości, jak i tych, którzy 

takiego przeniesienia dokonują. Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego nic nie stoi na 

przeszkodzie, by firmy ubezpieczeniowe już dziś proponowały swoim klientom renty 

dożywotnie. Zakłady ubezpieczeń mają technologię, żeby natychmiast zaproponować tego 

typu produkty – uważa wiceszef Komisji, Lesław Gajek. Posiadają, przede wszystkim 

rozbudowane zaplecze prawno-organizacyjne oraz odpowiednie gwarancje finansowe.  

Potrafią szacować ryzyko, mają odpowiednie kapitały, odpowiednich specjalistów, którzy 

potrafią policzyć rezerwy, czyli zobowiązania z tytułu tego rodzaju produktu, mają 

odpowiednią wiarygodność finansową, historię – mówi Agencji Informacyjnej Newseria 

wiceszef Komisji, Lesław Gajek. A do tego są odpowiednio nadzorowane. 

Komisja, wielokrotnie już podkreślała, że osoby, które miałyby oddać nieruchomość w 

zamian za rentę dożywotnią muszą mieć pewność, co do bezpieczeństwa takiej operacji. 

Wymaga to, m.in. uściślenia i dopracowania odpowiednich uregulowań prawnych. 

  Jest jeszcze kwestia wyceny nieruchomości i ryzyka z tym związanego - mówi Gajek.  Ale 

pozostawienie tego obszaru bez nadzoru, tak jak on do tej pory istnieje, byłoby ryzykiem w 

przyszłości. Uwaga ta, tyczy się m.in. działających na rynku funduszy hipotecznych, które 

docierają do klientów z niezbyt powszechną do tej pory ofertą.   Jeśli inne firmy chcą 

oferować coś takiego, powinny spełniać takie wymogi kapitałowe i wymogi bezpieczeństwa, 

                                                 
8 Portal Finansowy Gazety Bankowej, 17 października 2012 r.: 
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jak zakłady ubezpieczeń na życie - zwraca uwagę wiceprzewodniczący KNF. Bez zapewnienia 

bezpieczeństwa tego typu produktom, które są oferowane klientom, trudno mówić o tym, żeby 

państwo mogło wziąć jakąkolwiek odpowiedzialność za to. Jego zdaniem, nie ma dziś 

potrzeby tworzenia dodatkowego subsektora, zajmującego się tą działalnością. 

Trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, w której te firmy albo będą spełniały tego typu 

wymogi, albo nie będą mogły prowadzić takiej działalności – uważa Gajek”. 

Odwrócona hipoteka jest produktem finansowym znanym na zagranicznych rynkach 

finansowych9, szczególnie na rynkach ubezpieczeniowych. 

Ze względu na starzenie się społeczeństw, na całym świecie analizuje się i wprowadza 

zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w systemie emerytalnym. W 

wielu krajach wraz ze wzrostem liczby osób w wieku emerytalnym zmiana systemu 

emerytalnego polega na zrezygnowaniu z systemu o zdefiniowanym świadczeniu na korzyść 

systemu o zdefiniowanej składce, zawierającej część kapitałową. W nowych systemach, 

relacja emerytury do ostatniego pobieranego wynagrodzenia (tzw. stopa zastąpienia) ulegnie 

znacznemu zmniejszeniu, co pociągnie za sobą zubożenie osób starszych. Problem ten 

wystąpi również w Polsce, a niektóre badania wskazują nawet na obniżenie stopy 

zastąpienia10 w przypadku osób najmniej zarabiających do  50%. Nieruchomość, w takich 

wypadkach może stanowić dodatkowe źródło finansowania w okresie późnej starości.  

Na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2011 r. badaniem zostały objęte rynki w 

wielu krajach, których wyniki przedstawiono w pracy Reverse mortgage - rozwiązania 

prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach. Stany Zjednoczone, Australia, Wielka 

Brytania, Irlandia i Hiszpania należą do największych rynków odwróconej hipoteki. 

WIELKA BRYTANIA 

Wielka Brytania należy do krajów uważanych za największy, nie tylko w Europie, ale 

również na świecie rynek "odwróconej hipoteki", oferujący swoim klientom różnego rodzaju 

produkty rentowe. W Wielkiej Brytanii, w porównaniu z innymi krajami jest bardzo wiele 

nieruchomości zamieszkanych do późnej starości przez ich właścicieli.  

Szczegóły dotyczące typu rent oferowanych w Wielkiej Brytanii można znaleźć w 

wyżej cytowanym opracowaniu. Z przedstawionych materiałów wynika, że w Wielkiej 

Brytanii są oferowane zarówno renty bazujące na umowie kupna-sprzedaży  (home 

reversion), jak i renty bazujące na umowie pożyczki (lifetime mortgage). System jest dosyć 

skomplikowany. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że jedynie zakłady ubezpieczeń 

                                                 
9 Reverse Mortgages – rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach (badanie wykonane na 
zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń), 2011 r. 
 
10 Stopa zastąpienia – wielkość uzyskanej emerytury w stosunku do ostatniej pensji, w procentach. 
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społecznych są uprawnione do oferowania dożywotnich produktów. Poza różnorodnością 

rozwiązań produktowych (jednorazowe wypłaty, wypłaty regularne, otwarta linia kredytowa) 

wprowadza się dodatkowe udogodnienia, jak np. gwarancja pozostawienia części 

nieruchomości spadkobiercom, dostęp do środków w zależności od potrzeb, możliwość 

zmiany miejsca zamieszkania bez konsekwencji utraty prawa do renty. Pożyczka jest 

wówczas przenoszona na nową nieruchomość. Instytucje oferujące tego typu produkty 

konkurują ze sobą proponując dodatkowe, ciekawe rozwiązania. 

Niestety, jak w wielu takich przypadkach pojawiają się na rynku brytyjskim instytucje 

oferujące umowy podobne do renty hipotecznej, polegające na sprzedaży nieruchomości za 

cenę odbiegającą od ceny rynkowej i jednocześnie wynajęciu tej nieruchomości 

sprzedającemu. Sprzedający nie ma gwarancji dożywotniego zamieszkania w swojej 

nieruchomości. Ten rodzaj umów nie jest regulowany, może spowodować szereg nadużyć, a 

poprzez zbliżoną do odwróconej hipoteki konstrukcję jest mylący i nadwyręża zaufanie 

klientów do instytucji finansowych. Obecnie, zaledwie 13 z 40 instytucji jest członkami Safe 

Home Income Plans.  

Rentę hipoteczną mogą oferować jedynie instytucje posiadające  licencję. Komisja 

Nadzoru Finansowego (Financial Supervisory Administrator – FSA) reguluje umowy  

sprzedaży i umowy pożyczkowe. Nadzór nad rentami hipotecznymi odbywa się na mocy 

ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Service and Market Act) z 

późniejszymi zmianami. Komisja Nadzoru Finansowego ma uprawnienia nakładania 

obowiązku sporządzania sprawozdań przez firmy oferujące renty hipoteczne, może również 

kontrolować dokumentację, weryfikować strony internetowe, prowadzić szkolenia itp. 

Z oszacowań autorów opracowania Reverse Mortgage – rozwiązania prawne11 

wynika, że pomimo bardzo prężnego rynku rent hipotecznych w Wielkiej Brytanii nie 

następuje spodziewany wzrost liczby zawieranych umów. Jako przyczynę zjawiska autorzy 

podają m.in.: zmniejszające się zyski z produktu, potrzeba oszacowania narzutów na ryzyko 

długowieczności, wpływ dochodów z odwróconej hipoteki na świadczenia z systemu 

zabezpieczeń społecznych oraz na podatek dochodowy. 

NIEMCY 

W Niemczech nie ma ustawy regulującej umowę hipoteki odwróconej.   

W 2000 roku kilka banków podjęło próbę wprowadzenia odwróconej hipoteki bez 

większego powodzenia. Brak zainteresowania spowodował wycofanie tego produktu z rynku. 

Niemniej jednak, w związku z, jak już wcześniej sygnalizowano, zmiany w systemach 

                                                 
11 Op. cit. 
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zabezpieczenia społecznego na całym świecie wymusiły dyskusje na temat, czy inwestycja w 

nieruchomości powinna tworzyć w przyszłości część świadczenia emerytalnego.   

W Niemczech są obecne na rynku tylko dwie instytucje zawierające umowy 

odwróconej hipoteki. Jedna z nich zawiera umowy sprzedaży, a świadczenia są wypłacane 

miesięcznie. Z danych przedstawionych w Study on Equity Release Schemes in the EU 

wynika, że w tej formie zostało zawartych w ciągu 8 lat zaledwie 12 umów. Druga z tych 

instytucji jest firmą ubezpieczeń na życie, a oferowane przez nią renty hipoteczne oparte są na 

umowie pożyczki. Brak jest danych statystycznych dotyczących rynku hipoteki odwróconej.  

Wypłacane świadczenia nie są dochodem i jako takie nie podlegają opodatkowaniu. 

Pewnym problemem rozwijania tego typu działalności jest fakt, że zgodnie z 

niemieckim prawem, ryzyko długowieczności może "przejąć" jedynie instytucja prowadząca 

działalność ubezpieczeniową na podstawie licencji. Bank nie decyduje się więc na oferowanie 

produktu opartego na wypłatach miesięcznych, które są uzależnione od zdarzeń losowych.  

Przyczyną słabego zainteresowania instytucji oferowaniem rent hipotecznych może 

być, w ocenie niektórych banków stabilność cen nieruchomości, relatywnie wysokie 

świadczenia emerytalne w Niemczech, stosunkowo niewielka stopa ubóstwa osób starszych, 

sprzedaż rent hipotecznych zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich, gdzie obserwuje 

się wyraźne obniżenie cen nieruchomości związane z malejącą liczbą mieszkańców. 

STANY ZJEDNOCZONE 

W 2009 r. Stany Zjednoczone były największym rynkiem odwróconej hipoteki na 

świecie. Instytucje finansowe od kilku lat oferowały wiele produktów, ale ich istotą powinna 

być gwarancja państwa dla obu stron. Jednym z najbardziej popularnych programów, 

gwarantujących wywiązywanie się pożyczkodawców z podjętych zobowiązań wobec 

pożyczkobiorcy jest Home Equity Conversion Mortgage w ramach którego podpisano około 

90% umów. Program ten nakłada również ograniczenia wysokości opłat wstępnych. 

Gwarantuje zwrot pożyczki pożyczkodawcy do maksymalnej wartości kredytu przy płatności 

pożyczkobiorcy ograniczonej do wartości nieruchomości. Programem zarządza Amerykański 

Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, który wydaje zgody na prowadzenie tego typu 

działalności. Decyzję o tym, jakie instytucje mogą się starać o uzyskanie licencji na 

prowadzenie działalności podejmują poszczególne stany. Mogą to być banki, instytucje o 

charakterze oszczędnościowym, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 

Departament określa również pewne szczególne warunki jakie musi posiadać program, 

aby uzyskać gwarancje. Są to m.in.: głównym miejscem zamieszkania 

kredytobiorcy/pożyczkobiorcy musi być nieruchomość; wiek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy 

do 62 lat; nieobciążona nieruchomość; obowiązkowa konsultacja kredytobiorcy u konsultanta 

finansowego licencjonowanego przez Departament; ze strony pożyczkodawcy oferowane 
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świadczenie musi być zróżnicowane – miesięczna renta terminowa lub dożywotnia oraz/lub 

linia kredytowa; wartość kredytu nie przekracza z góry określonej kwoty, zwiększanej 

każdego roku (625 500 USD w 2010 r.); opłata wstępna nie może przekroczyć 2 500 USD w 

przypadku nieruchomości wartej poniżej 125 000 USD; 2% za nieruchomość wartą do 

200 000 USD oraz w przypadku nieruchomości o wartości powyżej 200 000 USD, opłata 

wstępna nie może przekraczać 1%. Opłaty administracyjne wahają się od 30 USD do 35 USD 

w zależności od stosowanej stopy procentowej. 

Państwo bierze na siebie ryzyko długowieczności i ryzyko nienależytej dbałości o 

nieruchomość, co stanowi największy koszt obsługi programu. 
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