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Stanowisko 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o odwróconym 
kredycie hipotecznym wraz z propozycjami zmian. 

Działając w 1m1emu spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych 

w Związku przedstawiamy stanowisko w przedmiocie rządowego projektu 
ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym wraz z propozycjami zmian. 

Popieramy samą ideę odwróconego kredytu hipotecznego, jednakże 

wyrażamy swoje wielkie zaniepokojenie tempem prac nad kolejno 
zgłaszanymi projektami ustaw w przedmiocie odwróconego kredytu 
hipotecznego. 

Należy zauważyć, iż dopiero w dniu 11 września 2013 r. odbyło się 
pierwsze posiedzenie podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych, 
podczas którego - w wyniku skierowania poselskiego projektu ustawy 
o odwróconym kredycie hipotecznym zgłoszonego przez klub parlamentarny 
(SLD) do prac podkomisji (druk sejmowy nr 1442) wyrażono poparcie 
dla projektodawców oraz uznano, iż tak długo wyczekiwany projekt, 

nad którym rząd zawiesił prace jest priorytetowy. 

Podczas posiedzenia przewodniczący podkomisji wraz z prezesem 
Związku Banków Polskich wyraził uznanie dla projektodawców za inicjatywę 
w zakresie odwróconego kredytu hipotecznego, która po raz pierwszy ujrzała 

światło dzienne w sformalizowanym kształcie. 
Niestety w stanowisku rządu z dnia 29 października 2013 r. do projektu 

ustawy znalazło się oświadczenie, iż "należy wstrzymać prace parlamentarne 
nad niniejszym poselskim projektem ustawy do czasu przedstawienia 
rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym". 

Wprowadzenie w Polsce regulacji prawnych w zakresie odwróconego 

kredytu hipotecznego umożliwi osobom, którym przysługuje prawo własności 
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albo prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, uzyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez 
odmrożenie kapitału zakumulowanego w nieruchomościach w ramach usług 
świadczonych przez podmioty, których działalność jest objęta nadzorem 
Komisji Nadzoru Finansowego. 

Istotą odwróconego kredytu hipotecznego jest bowiem brak obowiązku 
jego zwrotu do dnia śmierci kredytobiorcy lub, w zależności od przyjętych 

rozwiązań prawnych, do określonego momentu po śmierci kredytobiorcy. 
Potrzebę i cel uchwalenia ustawy wiązać należy z pojawieniem 

się w Polsce usługi spełniającej podobną funkcję do umów odwróconego 
kredytu hipotecznego, która może być oferowana przez podmioty 
nie podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a mianowicie 
tzw. modelu sprzedażowego opartego o konstrukcję umowy dożywocia 

uregulowaną przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
Umowa ta polega na przemesleniu prawa do nieruchomości 

na świadczeniadawcę w zamian za zobowiązanie się przez niego do wypłaty 
beneficjentowi dożywotniej renty oraz zapewnienie prawa dożywotniego 

zamieszkania w nieruchomości. 
Różnica pomiędzy umową dożywocia a umową odwróconego kredytu 

hipotecznego polega przede wszystkim na momencie przeniesienia 
określonego prawa do nieruchomości na świadczeniedawcę oraz na sposobie 
zabezpieczenia interesów spadkobierców beneficjenta. W przypadku umowy 
dożywocia świadczeniadawca nabywa prawo do nieruchomości z chwilą 

zawarcia umowy. Dla spadkobierców beneficjenta takiej umowy oznacza 
to całkowitą utratę prawa do nieruchomości. 

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego charakteryzuje 
się natomiast tym, że prawo do nieruchomości zostaje przeniesione 
na instytucję kredytującą dopiero po śmierci kredytobiorcy. Zabezpieczenie 
transakcji stanowi co do zasady hipoteka ustanowiona na nieruchomości 

lub na określonym prawie do nieruchomości. Po śmierci beneficjenta jego 
spadkobiercy mogą podjąć decyzję o dokonaniu spłaty kredytu i zachowaniu 
prawa do nieruchomości lub o przeniesieniu prawa do nieruchomości 

na instytucję kredytującą. JednocZeśnie nawet w przypadku przeniesienia 
prawa do nieruchomości na instytucję kredytującą spadkobiercom jest 
przekazywana kwota różnicy pomiędzy wartością roszczenia instytucji 
kredytującej a wartością nieruchomosci, o ile ta jest dodatnia. Jeżeli natomiast 
beneficjent umowy odwróconego kredytu hipotecznego nie ma 
spadkobierców, nadwyżka ze sprzedaży nieruchomości powinna być 

przekazana, zgodnie z przepisami prawa spadkowego, na rzecz gminy 
lub Skarbu Państwa. 

Celem projektowanej ustawy powinno być wprowadzenie mechanizmów 
umożliwiających nie tylko bankom, ale również spółdzielczym kasom 
oszczędnościowo - kredytowym (wniosek postulowany względem projektu 
ustawy), instytucjom kredytowym prowadzącym działalność transgranicznie, 
oddziałom instytucji kredytowych oraz oddziałom banków zagranicznych, 
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działającym na polskim rynku, oferowanie odwróconych kredytów 
hipotecznych. 

Jednocześnie projekt pow1men m1ec na celu ochronę interesów 
beneficjentów usługi poprzez zapewnienie im odpowiedniego zakresu 
informacji dostarczanych zarówno przed podpisaniem umowy, jak też w samej 
umowie, umożliwienie odstąpienia od umowy nawet w terminie 60 dni od dnia 
jej zawarcia, zagwarantowanie prawa do przedterminowej spłaty kredytu oraz 
ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez instytucję kredytującą 
do ściśle określonych przypadków. 

Z uwagi na szczególny charakter umowy odwróconego kredytu 
hipotecznego oraz mając na uwadze fakt, że niektóre z projektowanych 
rozwiązań stanowić będą odstępstwa od ogólnych zasad przyjętych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i nie będą miały 

zastosowania do zdarzeń dotyczących innych stosunków prawnych, regulacje 
ustawy powinny mieć charakter lex specialis w odniesieniu do zasad ogólnych 
określonych m.in. w ustawie Kodeks cywilny, Kodeks postępowania 

cywilnego, Prawo bankowe, ustawie o kredycie konsumenckim, ustawie prawo 
upadłościowe i naprawcze oraz ustawie o księgach wieczystych i hipotece. 

Wejście z życie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym powinno 
spowodować, iż tzw. model sprzedażowy oparty o konstrukcję umowy 
dożywocia uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
oraz tzw. model kredytowy oparty o odwrócony kredyt hipoteczny będą 
równolegle funkcjonować w polskim porządku prawnym pozostawiając tym 
samym potencjalnym beneficjentom oferowanych usług, wybór 
najkorzystniejszej dla nich oferty. Należy mieć nadzieję, iż wymusi to tym 
samym na wszystkich podmiotach oferujących usługi w oparciu o tzw. model 
sprzedażowy prowadzenie działalności z najwyższą starannością, realnie 
chroniąc prawa osób starszych. Przy czym prawo do posługiwania się nazwą 
odwrócony kredyt hipoteczny powinno być chronione przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa oraz zastrzeżone jedynie dla instytucji uprawnionych. 

Ustawa nie powinna obligować instytucji uprawnionych do oferowania 
usług odwróconego kredytu hipotecznego, a jedynie wprowadzić taką 

możliwość. Ustawa nie powinna również wprowadzać granicy wieku 
kredytobiorcy, która określałaby jaki kredytobiorca będzie uprawniony 
do uzyskania odwróconego kredytu hipotecznego. 

Uchwalenie ustawy umożliwi wprowadzenie na polski rynek finansowy 
nowej usługi finansowej, dzięki której osoby posiadające prawa 
do nieruchomości, a w szczególności osoby starsze, uzyskają dostęp 

do dodatkowego źródła długoterminowego finansowania. 
Do podstawowych założeń rządowego projektu ustawy o odwróconym 

kredycie hipotecznym zalicza się: 
- oferowanie kredytu osobom fizycznym bez określenia limitu wieku, 
- zgodnie z przyszłą ustawą bank będzie wypłacał klientowi przez określony 

czas lub jednorazowo wypłaci świadczenie pieniężne, zabezpieczone 
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hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu albo prawie 
do nieruchomości, 

- spadkobiercy będą mogli spłacić kredyt i zachować prawa 
do nieruchomości albo będą mieli obowiązek przeniesienia prawa 
do nieruchomości na kredytodawcę. Spadkobiercom będzie przekazywana 
kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością roszczenia banku, 
a wartością nieruchomości w przypadku, gdy ta różnica jest dodatnia, 

- roszczenie o zwrot odwróconego kredytu - wraz z odsetkami i innymi 
kosztami - będzie wymagalne po 12 miesiącach od dnia śmierci 

kredytobiorcy, 
- kredyt będzie mógł być spłacony wcześniej bez ponoszenia kosztów 

naliczanych odsetek, 
- umowy odwróconego kredytu hipotecznego mają być zawierane 

z osobami fizycznymi przez banki, oddziały banków zagranicznych oraz 
instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną, 

- odwrócony kredyt hipoteczny ma być udzielany w walucie, w której 
beneficjent otrzymuje większość dochodów, 

- bank będzie musiał przekazać kredytobiorcy formularz informacyjny 
o ofercie co najmniej 7 dni przed zawarciem umowy, 

- podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego będzie 
rynkowa wartość nieruchomości. Przed zawarciem umowy rzeczoznawca 
majątkowy oszacuje nieruchomość. Ustawa nie będzie przesądzać o tym, 
która ze stron będzie płacić za wycenę, 

- kredytobiorca będzie do chwili swojej śmierci właścicielem, wieczystym 
użytkownikiem nieruchomości lub uprawnionym ze spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu, 
- umowa odwróconego kredytu hipotecznego ma być zawierana na piśmie. 

Treść umowy zawierać ma m.in. informacje o rodzaju kredytu, jego 
wysokości, wartości nieruchomości, oprocentowaniu kredytu, a także 

terminy i wysokość wypłacanego świadczenia -jednorazowo czy w ratach, 
- w umowie mają być określone obowiązki kredytobiorcy związane 

z nieruchomością takie jak: ubezpieczenie lokalu, należyta dbałość 

o nieruchomość, terminowe uiszczanie opłat eksploatacyjnych (czynszu), 
a także informacje dotyczące m.in. prawa do przedterminowej spłaty 

kredytu oraz odstąpienia od umowy, 
- kredytobiorca będzie mógł odstąpić od umowy z bankiem w ciągu 

30 dni od dnia zawarcia umowy a kredytobiorcy będą mogli spłacić 

odwrócony kredyt hipoteczny w całości lub w części, co oznacza spłatę 
wpłaconych kwot kredytu wraz z oprocentowaniem, prowizjami i innymi 
opłatami; bank nie będzie mógł zastrzec prowizji z tytułu przedmiotowej 
spłaty, 

- w projekcie określono konsekwencje dla kredytobiorcy w przypadku 
niewywiązania się z obowiązków dotyczących utrzymania nieruchomości. 

4 



Wówczas bank będzie mógł wyznaczyć termin, nie krótszy niż 60 dni, 
na ich dopełnienie. 

W ocenie Związku projekt ustawy powinien uwzględniać 

m.in. następujące założenia: 
- projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, jeżeli ma oferować 

alternatywę dla tzw. modelu sprzedażowego - projekt nie wyklucza bowiem 
możliwości oferowania przez pozostałe podmioty podobnych usług 

w oparciu o umowę renty lub dożywocia regulowane przepisami ustawy 
Kodeks cywilny - powinien zastrzec prawo do posługiwania się nazwą 
"odwrócony kredyt hipoteczny" jedynie przez podmioty uprawnione do jego 
oferowania oraz przewidywać sankcje za naruszenia wskazanych wyżej 
uregulowań czy też wprowadzenie osób fizycznych w błąd co do modelu 
w oparciu o jaki umowa jest zawierana- sprzedażowy czy kredytowy, 

- należy wprowadzić rozwiązania, w oparciu o które zarówno w umowie 
dożywocia jak i renty regulowanej przepisami ustawy Kodeks cywilny czy 
też w umowie o odwrócony kredyt hipoteczny regulowanej proponowanymi 
przepisami ustawy elementem przedmiotowym istotnym w każdej z tych 
umów byłoby postanowienie wskazujące na rodzaj modelu w oparciu o jaki 
umowa jest zawierana (essentia/ia negotit), 

- prawo do oferowania usług odwróconego kredytu hipotecznego powinno 
rówmez przysługiwać Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo 

- Kredytowym jako podmiotom objętym nadzorem Komisji Nadzoru 
Finansowego, 

- w przypadku chęci ustanowienia hipoteki na spółdzielczych 

własnościowych prawach do lokalu bez urządzonej księgi wieczystej, 
koszty jej założenia powinna ponosić instytucja kredytująca, co zachęciłoby 
większy krąg osób fizycznych do zawierania umów o odwrócony kredyt 
hipoteczny, 

- umowa o odwrócony kredyt hipoteczny powinna być zawierana w formie 
aktu notarialnego, przed zawarciem umowy kredytobiorca miałby realną 
możliwość zapoznania się z postanowieniami umowy poprzez 
jej odczytanie i wyjaśnienie wszelkich postanowień u notariusza, 

- koszty sporządzenia aktu notarialnego winna ponosić instytucja kredytująca 
co byłoby dodatkowym beneficjum dla kredytobiorcy, ponadto złożoność 
treści umowy o odwrócony kredyt hipoteczny proponowana w rządowym 
projekcie ustawy zrodziły potrzebę zapewnienia kredytobiorcy takiej formy 
umowy. 

W przypadku nie przyjęcia powyższych postulatów w dalszych pracach 
legislacyjnych, pragniemy zwrócić uwagę, iż projekt ustawy nie przewiduje 
sankcji nieważności w przypadku zawarcia umowy o odwrócony kredyt 
hipoteczny bez zachowania formy pisemnej; w praktyce oznaczałoby 

to posiłkowaniem się odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, które 
przewidują, iż w przypadku niezachowania formy pisemnej przy braku sankcji 
nieważności nie byłby w ewentualnym sporze rządowym dopuszczalny dowód 
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ze świadków, ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności, 

z wyjątkiem sytuacji, w której obie strony wyraziłyby na to zgodę albo jeżeli 
zażądałby tego konsument w sporze z przedsiębiorstwem albo jeżeli fakt 
dokonania czynności prawnej zostałby uprawdopodobniony za pomocą pisma; 
priorytetowe jest postulowanie formy aktu notarialnego, lecz w zawiązku 

z powyższym gdyby zachowano określoną w projekcie ustawy formę pisemną 
należałoby dodać, iż musiałaby być ona zastrzeżona pod rygorem 
nieważności 

-wymagają tego względy bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego oraz 
potrzeba zabezpieczania interesów słabszej strony umowy o odwrócony 
kredyt hipoteczny. 

Uwaga ostatnia - projekt ustawy dopuszcza również zaspokojenie się 
banku z innych składników majątku kredytobiorcy lub jego spadkobierców 

m.in. w przypadku gdy wartość nieruchomości lub spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu uległa istotnemu zmniejszeniu z przyczyn 
zawinionych przez kredytobiorcę lub jego spadkobierców; jest to pojęcie 

nieostre, dlatego należy wprowadzić do ustawy listę takich działań, która 

byłaby pomocna zarówno dla sądów oraz stron umowy przy dokonywaniu 
wykładni przepisu art. 24 ust. 2 rządowego projektu ustawy o odwróconym 
kredycie hipotecznym. 

Jednocześnie Związek wyraża chęć udziału w dalszych pracach 

legislacyjnych nad projektem ustawy. 

Do wiadomości: 
1. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa 

ul. Władysława IV nr 22, 81- 743 Sopot, 
2. a/a. 

6 


