
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Persona 

na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-

Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwiększa się liczba skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wprowadzania 

osób fizycznych w błąd przez różnego rodzaju fundusze inwestycyjne oferujące tak zwane odwrócone hipo-

teki. Grupą docelową dla oferujących tego typu usługi są osoby starsze, najczęściej mające problemy finan-

sowe, które ze względu na swój wiek, a często i nieznajomość prawa, podpisują niekorzystne dla nich umo-

wy. 

Brak regulacji prawnych w zakresie zarówno prawa bankowego, jak i prawa finansowego, które gwaran-

towałyby nadzór nad firmami oferującymi wymienione usługi, tak aby chronić interesy klienta. Umowy za-

wierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w różnych formach, takich jak renta dożywotnia, 

umowa z funduszem hipotecznym czy zaciągnięcie odwróconego kredytu hipotecznego. 

W przypadku renty dożywotnej dokonuje się sprzedaży mieszkania firmie inwestycyjnej w zamian za 

prawo dożywotnego korzystania z tejże nieruchomości. W przypadku odwróconej hipoteki podpisuje się 

umowę, według której strona pozostaje właścicielem mieszkania i otrzymuje rentę z funduszu hipotecznego, 

który otrzyma nieruchomość po śmierci tegoż właściciela. Na podobnych warunkach działa odwrócony kre-

dyt hipoteczny. Zasadniczą różnicą jest to, iż taki kredyt nie musi być wypłacany dożywotnio, lecz może być 

wypłacony jednorazowo albo w konkretnych ratach. Kolejną różnicą pomiędzy odwróconą hipoteką a od-

wróconym kredytem hipotecznym jest to, iż przy odwróconym kredycie spadkobiercy mają rok na spłatę 

nieruchomości w celu jej odzyskania. 

Wymienione rozwiązania są często bardzo korzystne dla usługobiorców. Niestety pole do nadużyć  

w obecnym stanie prawnym jest bardzo duże, począwszy od zaniżania wartości mieszkań przy podpisywaniu 

umowy i ustalaniu wielkości świadczeń, a skończywszy na braku wymaganych gwarancji bankowych, na 

przykład na wypadek bankructwa funduszu. 

W związku z tym proszę o udzielenie informacji na temat stanowiska Pana Ministra w tej sprawie i ewen-

tualnego stanu prac zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów. 

Z poważaniem 

Andrzej Person 

 




