Rola banków
w finansowaniu rynku nieruchomości
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

18 grudnia 2012 roku

Agenda
1. Rynek kredytów hipotecznych w latach 2002 -2012
2. Odwrócony kredyt hipoteczny a odwrócona hipoteka - potrzeba regulacji
3. Budowanie skłonności obywateli do długoterminowego oszczędzania na cele
mieszkaniowe
4. Postulaty sektora bankowego

Rozwój rynku kredytów hipotecznych
- liczba czynnych umów kredytowych

Źródło: ZBP, stan na 30.09.2012

Rozwój rynku kredytów hipotecznych
- stan zadłużenia na koniec roku (mld PLN)

Źródło: ZBP, stan na 30.09.2012

Rozwój rynku kredytów hipotecznych
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Rozwój rynku kredytów hipotecznych
- liczba nowych umów

Źródło: ZBP, stan na 30.09.2012

Rozwój rynku kredytów hipotecznych
- struktura walutowa kredytów mieszkaniowych

Źródło: ZBP, stan na 30.09.2012

Rozwój rynku kredytów hipotecznych
- średnia wartośd kredytu

Źródło: ZBP, stan na 30.09.2012

Rozwój rynku kredytów hipotecznych
- wartośd nowych umów w programie RnS
wartośd udzielonych kredytów (w tys. zł)
12 000 000 000,00
10 000 000 000,00
8 000 000 000,00
6 000 000 000,00
4 000 000 000,00
2 000 000 000,00
2007

Źródło: BGK, stan na 30.09.2012
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Program Rodzina na Swoim
- liczba i wartośd udzielonych kredytów preferencyjnych

Lokalizacja
Razem
województwa
Razem miasta

Razem

liczba
kredytów

112 881
52 878
165 759

Źródło: BGK, stan na 30.09.2012

wartość
średnia
średnia
udzielonych
kwota
% udział
% udział
cena/koszt
kredytów (w tys
kredytu
m2 (w zł)
zł)
(w tys zł)
68,10% 18 241 607,00 60,34%
31,90% 11 992 022,41 39,66%
100,00% 30 233 629,41 100,00%

161,60
226,79
388,39

2 899,63
4 920,28
3 909,96

Program Rodzina na Swoim
- cel kredytowania w ramach RnS
Struktura liczby udzielonych kredytów

Źródło: BGK, stan na 30.09.2012

Rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych
- średnie ceny transakcyjne 1m2 mieszkania

Źródło: AMRON

Odwrócony kredyt hipoteczny
a odwrócona hipoteka
- potrzeba regulacji
Możliwości zwiększania budżetów seniorów z
wykorzystaniem posiadanych nieruchomości

Możliwości zwiększania budżetów seniorów
wykorzystując posiadane nieruchomości
Odwrócony
kredyt
hipoteczny

• Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym
Ministerstwa Finansów z dnia 5 stycznia 2012 r.
• Rodzaj kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości
• Spłata odroczona jest do określonego momentu po śmierci
kredytobiorcy
• Spłata następuje zasadniczo z kwoty uzyskanej ze sprzedaży
nieruchomości

Umowa o
dożywocie i
Renta
dożywotnia

• Kodeks Cywilny reguluje te zobowiązania pod kątem alimentacyjnym,
a nie jako działalność gospodarczą
• Z uwagi na brak zdefiniowania w prawie polskim odwróconej hipoteki,
oferowane w Polsce produkty renty dożywotniej i umowy o dożywocie
wykorzystują tę nazwę marketingowo
• Każda spółka prawa spółek handlowych może w swej nazwie
stosować nazwę „fundusz hipoteczny”

Możliwości zwiększania budżetów seniorów
wykorzystując posiadane nieruchomości
Renta dożywotnia, umowa dożywocia
Moment przeniesienia prawa do
nieruchomości
Właściciel nieruchomości
Utrzymanie nieruchomości
Okres wypłaty środków
Ryzyko wzrostu zadłużenia ponad
wartośd nieruchomości
Zysk z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości
Strata z tytułu spadku wartości
nieruchomości
% upłynnienia kapitału z
nieruchomości
Zabezpieczenie spadkobierców
Podmioty oferujące

Na początku stosunku umownego
Świadczeniodawca
Świadczeniodawca (o ile nie przerzucono
na dożywotnika)

Odwrócony kredyt hipoteczny
Na koocu stosunku umownego (po śmierci
beneficjenta)
Kredytobiorca
Kredytobiorca

Dożywotnio

Jednorazowo/przez czas
określony/dożywotnio

Nie występuje

Możliwe

Świadczeniodawca

Kredytobiorca/Spadkobiercy

Świadczeniodawca

Kredytobiorca/Kredytodawca

Zwykle 100%

Zwykle poniżej 100%

Nie

Tak

Zakłady ubezpieczeo i inne
wyspecjalizowane podmioty

Banki i inni kredytodawcy hipoteczni

Odwrócony kredyt hipoteczny – oczekiwania
seniorów
Wyniki badania fokusowego na Uniwersytecie Jagiellooskim z 2011 roku:
1) Odwrócony kredyt hipoteczny nie może byd elementem świadczenia emerytalnego, może byd tylko jego
uzupełnieniem.
2) Respondenci wskazywali, iż osoby, które mogłyby wziąd taki kredyt to:
a) osoba samotna, kobieta, mająca większe problemy finansowe, biedna i załamana, z miasta, przywiązana
bardziej do domu niż do mieszkania
b) „wyścigówka” – nie chce siedzied w domu nowoczesna, samotna, otwarta, bardziej skierowana na
własne dobro i szczęście
c) samotna para, niemająca innej rodziny, borykają się z problemami finansowymi,
3) Według respondentów, którzy nie korzystają z usług bankowych, banki są podejrzane, ponieważ rządzi nimi
obcy kapitał i będą bronid swoich interesów kosztem klientów.
4) Osoby korzystające z usług bankowych już są neutralnie nastawione i bardziej elastycznie w pozytywnej ocenie
produktu, który byłby atrakcyjny, gdyby:
a) rata wyniosła 1000 zł,
b) kredyt oferowany byłby przez polskie banki
c) proces kredytowy podlegał kontroli, a beneficjent korzystałby z doradztwa przy podpisywaniu umowy
d) był skierowany do osób samotnych, lub gdy ich dzieci byłyby zabezpieczone materialnie.
e) był skierowany do osób mających niską emeryturę.

Odwrócony kredyt hipoteczny – oczekiwania
seniorów
5) Respondenci wskazywali na inne aspekty motywacyjne:

6)

7)
8)

a) sposób i wysokośd wypłaty powinna pozwolid na zapewnienie opieki na starośd
b) istnieje obawa przed wykorzystaniem sytuacji przez banki – umowa mogłaby byd niekorzystna, przy czym
bez świadomości beneficjenta z uwagi na stosowanie tzw. drobnego druku
c) to powinien byd obowiązek paostwa zapewnienia godnego życia
d) nawet 200 złotych miesięcznie stanowi duży zasiłek budżetu gospodarstwa domowego
e) obowiązek rozliczania się ze spadkobiercami w przypadku śmierci – mieszkanie nie może przepaśd
f) odwrócony kredyt hipoteczny jest dobrym rozwiązaniem dla seniorów, ponieważ odciąża dzieci od
świadczenia obowiązków alimentacyjnych
g) zawsze istnieje możliwośd zostawienia osobie prywatnej mieszkania w zamian za opiekę, co nie raz stwarza
trudną sytuację właścicielowi
h) możliwośd zaciągnięcia kredytu i pozostawania w miejscu zamieszkania.
Doradca powinien mied możliwośd zbadania sytuacji zdrowotnej, majątkowej i przeanalizowanie wszystkich
aspektów (rodzajów ryzyka). Seniorzy wiedzą co jest dobre dla nich, ale istnieje ryzyko niesamodzielności i brak
możliwości zadbania i zapewnienia sobie opieki w okresie seniorskim
Wprowadzenie takiego produktu może wzbudzad nadmierne oczekiwania ze strony seniorów – jest szansą na
podniesienie jakości ich życia, ale nie jest gwarancją stworzenia warunków do godnego życia
Należy zwrócid uwagę na populizatorską funkcję struktur rządowych, samorządowych i instytucji kredytowych w
procesie wyjaśniania zasad funkcjonowania odwróconego kredytu hipotecznego. Należy dążyd do zwiększenie
świadomości kształtowania swojego życia poprzez zachęcanie do oszczędzania

Renta i dożywocie w zamian za nieruchomośd stan prawny
Podstawa prawna

Umowa o dożywocie (art. 908 k.c.)

Renta dożywotnia (art. 903, 906 k.c.)

Dożywocie powstaje na podstawie umowy przenoszącej
własnośd nieruchomości, w formie aktu notarialnego

Brak zabezpieczenia wypłacalności zobowiązanego z
tytułu renty oraz prawa do dożywotniego użytkowania
nieruchomości przez beneficjenta – koniecznośd
wprowadzenia dodatkowych postanowieo umownych
(hipoteka na rzecz beneficjenta, użytkowanie lub
służebnośd osobista nieruchomości)

Świadczenie podstawowe o charakterze osobistym

Brak świadczeo o charakterze osobistym

Świadczenie pieniężne o charakterze wtórnym

Wyłącznie świadczenie pieniężne

Rozwiązanie lub zmiana treści umowy wyłącznie na
drodze sądowej

Regulacje umowne

Przeniesienie własności nieruchomości przez nabywcę –
obowiązek świadczenia przechodzi na kolejnego nabywcę
nieruchomości

Brak regulacji

Renta i dożywocie w zamian za nieruchomośd –
potencjalne problemy
Mając na uwadze szczególną ochronę konsumenta będącego w wieku senioralnym niezbędnym wydaje się
uregulowanie następujących tematów:
1) definicja produktów oferowanych w zamian za przejęcie prawa do nieruchomości
2) wymogi kapitałowe firmy oferującej te produkty adekwatne do wielkości posiadanego portfela i
zobowiązao wobec seniorów (utrzymanie płynności w przypadku dynamicznego rozwoju oferty)
3) ograniczenie możliwośd eksmisji, jeżeli senior nie spełni "niedoczytanych" w umowie o rentę
dożywotnią wymogów
4) zapewnienie następcy prawnego w przypadku rozwiązania instytucji oferującej rentę i dożywocie oraz
zapewnienie kontynuacji zobowiązao wobec seniora
5) określenie i udostępnienie zasad wyliczania wysokości świadczeo na rzecz seniora w relacji do wartości
nieruchomości, i określenie wysokości kosztów realizacji umowy o rentę lub dożywocie
6) Zastosowanie, analogicznych jak dla wyliczenia wysokości świadczeo, zasad spłaty zobowiązao wobec
nabywcy w przypadku odstąpienia przez seniora (spadkobierców) od transakcji.

Uwaga: powstaje zasadnicze pytanie i wątpliwośd - czy te regulacje kodeksu cywilnego
wprowadzające instytucję obowiązku alimentacyjnego mogą byd wykorzystywane w
działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności ubezpieczeniowej.

Odwrócony kredyt hipoteczny – uwagi sektora
bankowego
1) Wymogi monitorowania i aktualizacji wartości zabezpieczenia przez cały okres kredytowania wpływają
na koszty kredytu, które muszą byd uwzględnione w wyliczeniu raty odwróconego kredytu hipotecznego
2) Wskazane w projekcie ustawy regulacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące poziomu
bezpieczeostwa dla odwróconych kredytów hipotecznych (np. poziom LtV) mogą nie uwzględniad
zwiększających się wraz upływem lat potrzeb seniora np. na opłaty za leczenia i opiekę.
3) Ustalone zasady wypłaty kredytu oparte są na ocenie ryzyka i wartości nieruchomości, a nie sytuacji
beneficjenta. Wizerunek banku może byd narażony na szwank.
4) Spadkobiercy mają prawo do uzyskania nadwyżki wartości nieruchomości nad zobowiązaniem
kredytowym w ciągu 30 dni od dnia ustalenia postawy do rozliczenia umowy odwróconego kredytu
hipotecznego – ograniczona możliwośd przeprowadzenia sprzedaży w tym czasie.
5) Kredytobiorca będzie miał prawo, bez podania przyczyny, odstąpid od umowy w terminie 30 dni od dnia
zawarcia umowy, dwukrotnie dłużej, niż określają to przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.
6) Zakaz pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę odwróconego kredytu hipotecznego - ograniczenie
banku w zastosowaniu opłaty (uzasadnionej ekonomicznie) z tytułu wcześniejszej spłaty może skutkowad
zwiększeniem kosztów kredytu z uwagi na obowiązek banku określenia ryzyka związanego z wcześniejszą
spłatą.

Odwrócony kredyt hipoteczny - symulacja
potencjalnych dochodów seniora
Beneficjent - wiek
podpisania umowy
kredytowej (liczba
statystycznych lat dożycia)
Wartośd lokalu w dniu zawarcia umowy
kredytowej
Wysokośd raty miesięcznej
Razem wartośd wypłaconego kredytu

Zadłużenie z tytułu wypłaconego
odwróconego kredytu hipotecznego
(50% LtV na ostatni rok wypłaty)
Wartośd nieruchomości w ostatnim roku
wypłaty odwróconego kredytu
hipotecznego

Kobieta - 60
(+24)

Kobieta - 75
(+12)

Mężczyzna - 60
(+19)

Mężczyzna - 75
(+10)

373 456,50

373 456,50

373 456,50

373 456,50

325,01

950,82

489,28

1 229,13

91 693,03

135 207,28

69 575,49

174 782,08

277 354,21

227 120,27

257 459,33

223 614,10

533 857,12

446 511,38

495 558,38

433 411,51

Budowanie skłonności obywateli do
długoterminowego oszczędzania na cele
mieszkaniowe –
przykład kas budowlano - oszczędnościowych

Gotowe wzory do naśladowania –
wspieranie przez państwo oszczędzania w kasach budowlanych
Austria

Czechy

Węgry

Słowacja

Premia budowlana (%)

4%

15%

30%

10%

Premia roczna (€)

48 €

119 €

261 €

66 €

Nowe umowy rocznie (tys.)

976

532

216

267

Liczba oszczędzających (mln)

5,09

5,21

1,21

1,16

Wolumen oszczędności (mld. €)

18,1

17,1

6

6,9

Gotowe rozwiązania ustawowe
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowobudowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele
mieszkaniowe (Dz. U. z 1997r., Nr 85, poz. 538 oraz
z 2001r., Nr 4, poz. 27) – uchylona z dniem 1 stycznia 2002r., na
podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw ….
 Druk Sejmowy nr 3674 (2010 r.) – Projekt Ustawy o kasach
oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo
oszczędzania na cele mieszkaniowe – wraz z zebranymi
w procesie konsultacji opiniami stosownych instytucji
i organizacji.

Oszczędzać każdy może …..
i powinien
Symulacja efektów oszczędzania przez 7 lat w kasie budowlanej

miesięczna wkład po
wpłata
7 latach oszczędności

odsetki

premia

3%

20%

fundusz do rentownośd
udział
dyspozycji oszczędzania budżetu

50

5 394

4 200

486

840

10 789

6,26%

7,79%

100

10 980

8 499

949

1 680

21 961

6,70%

7,65%

200

22 152

16 800

1 915

3 360

44 304

6,92%

7,58%

250

27 738

21 000

2 398

4 200

55 476

6,96%

7,57%

500

51 070

42 000

4 415

4 200

102 141

4,89%

4,11%

Wspieranie rozwoju rynku hipotecznego - postulaty środowiska bankowego
(1) Budowanie skłonności obywateli do długoterminowego oszczędzania na cele
mieszkaniowe
i.
ii.

wykorzystanie doświadczeo międzynarodowych w tworzeniu warunków oszczędzania
kontraktowego – kasy oszczędnościowo-budowlane
wykorzystanie formuły funduszy inwestycyjnych do realizacji gminnej polityki
mieszkaniowej – budownictwo na wynajem w formule dochodzenia do własności

(2) Warunkiem rozwoju rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych jest
zapewnienie bankom dostępu do źródeł długoterminowego refinansowania
portfeli wierzytelności hipotecznych
i.

ii.

regulacje znoszące bariery w emisji listów zastawnych, sekurytyzacji i emisji obligacji
własnych
przyśpieszenie prac podjętych z inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego nad tymi
regulacjami

(3) Wprowadzenie regulacji dotyczącej odwróconego kredytu hipotecznego i
uregulowanie innych produktów dla seniorów jest warunkiem
bezpieczeostwa tych transakcji.

Dziękujemy za uwagę

