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Agenda

1. Ramy prawne: 
• Kontekst ustawodawczy, 
• Zasady zmniejszania ryzyka, 
• Ochrona deponentów, 
• Zasady dotyczące płynności i finansowania, 
• Zasady kredytowania, 
• Zasady dofinansowania z budżetu państwa.

2. Analiza rynku: 
• Dofinansowanie (zmiana zasad, zalety, porównanie z innymi subwencjami),
• Uczestnicy rynku,
• Rozwój portfela kas oszczędnościowo – budowlanych.

3. Priorytety nadzoru: 
• Zezwolenia,
• Kontrola zewnętrzna,
• Kontrola wewnętrzna.
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1.1. Kontekst ustawodawczy

Kasy 
oszczędnościowo 

- budowlane to 
instytucje
kredytowe 

o specjalnym 
ukierunkowaniu

Powszechnie obowiązującą ustawą jest Prawo 
bankowe (Ustawa nr 237 z 2013 r.)

Szczegółowe przepisy zawarte s ą w :
Ustawie o kasach oszcz ędno ściowo -

budowlanych (Ustawa nr 113 z 1996 r.)
Dwóch dekretach rz ądowych: 

– Dekrecie nr 47 z 1997 r. w sprawie ogólnych 
warunków umownych kas oszczędnościowo -
budowlanych, oraz

– Dekrecie nr 215 z 1996 r. o wspieraniu przez 
państwo systemu docelowego oszczędzania 
na cele mieszkaniowe

Alternatywnym określeniem jest: Bausparkasse
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1.2. Celem ustawowym jest ograniczenie 
ryzyka

Ograniczenia 
prawne zakresu

działalności

Wyłącznie gromadzenie oszczędności na cele mieszkaniowe 
i udzielanie kredytów

Dozwolonych jest kilka wyjątków: 
• Działalność agentów dla innych instytucji finansowych, 
• Ograniczone inwestycje w inne kasy oszczędnościowo -

budowlane i jednostki powiązane
• Wycena nieruchomości w powiązaniu z własnymi kredytami

Działalność prowadzona jest wyłącznie w walucie krajowej

Inne ograniczenia

Minimalny kapitał zakładowy to 2 mld HUF (7.1 mln USD) (1 USD 
= 280 HUF) 

Produkt ten mogą oferować wyłącznie kasy oszczędnościowo –
budowlane. 

Jeżeli działalność prowadzona jest w formie oddziału, właściciel 
powinien prowadzić wyłącznie działalność kasy oszczędnościowo 
– budowlanej.
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1.3. Celem ustawowym jest ochrona 
oszcz ędzających

Specjalne
zasady dla
wkładów

oszczędno-
ściowych

Założeniem jest, że kasa oszczędnościowo - budowlana 
finansuje swoją działalność kredytową ze środków pochodzących
z wkładów oszczędnościowych. 

Odsetki od oszczędności i zwykłego kredytu mieszkaniowego są 
stałe przez cały okres oszczędzania i kredytowania. Maksymalne 
oprocentowanie kredytu zwykłego wynosi 10% w skali rocznej. 

Udzielenie kredytu zwykłego może nastąpić dopiero po 4 latach 
oszczędzania. Jest to warunek dla otrzymania premii budowlanej. 

Minimalny okres oszczędzania wynosi 4 lata a maksymalny 10 lat. 

Kasa może zaciągnąć pożyczkę wyłącznie za zgodą 
Węgierskiego Banku Narodowego (węg. : Magyar Nemzeti Bank -
MNB). Wysokość maksymalnej kwoty jest ograniczona : 100%  
łącznej wartości kredytów pomostowych i 40% wartości
zgromadzonych wkładów oszczędnościowych.
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1.4. Celem ustawowym jest zapewnienie stabilnej 
płynno ści i finansowania. 

Specjalne
zasady 

dotyczące
wykorzystania

wolnych
aktywów. 

- Co najmniej 15% należy zainwestować w aktywa płynne (środki 

pieniężne lub obligacje skarbu państwa).

Maksymalnie 30% można zainwestować w hipoteczne listy 
zastawne.

Maksymalnie 75% wolnych aktywów można zaoferować
istniejącym klientom jako kredyt pomostowy.

Maksymalnie 20% można zainwestować w innych bankach na 
okres krótszy niż jeden rok . 

Ograniczenie 
w zakresie 

wzrostu sumy 
bilansowej

Miesięczny wzrost kwoty umownej nie może przekroczyć 15%
bilansu zamknięcia poprzedniego miesiąca.

Kasa powinna bezzwłocznie poinformować MNB, jeżeli nie jest w
stanie dokonać wypłat wszystkich wcześniej przyznanych
kredytów.
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1.4. Celem legislacyjnym jest zapewnienie 
stabilnej płynno ści i fnansowania (ci ąg dalszy)

Należy ustanowić 
zabezpieczenie 

rozliczenia 
(rezerwę)

Saldo maksymalne wynosi 10% całego portfolio
oszczędnościowego.

Wykorzystana do wypłat odsetek od pobranych
kredytów.

Kolejność wypłaty 
kredytu (=transfer 

kredytu do 
kredytobiorców)

Jest to kolejne narzędzie zarządzania płynnością:
na końcu okresu oszczędzania kasa
oszczędnościowo – budowlana ustala kolejność
wypłaty kredytów dla swoich klientów.
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1.5. Zasady kredytowania : rodzaje 
kredytów
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Kredyty zwykłe 

Udzielane po upływie minimum 4 lat od rozpoczęcia
umowy docelowego oszczędzania.

Udzielane przed okresem wypłaty zwykłego kredytu
mieszkaniowego, po rozpoczęciu obowiązywania umowy
docelowego oszczędzania.

Kredyty 
pomostowe

Maksymalna wysokość kredytu wynosi tyle, ile kwota
wszystkich oszczędności (która musi zostać wpłacona
przez klienta w okresie od 4 – 10 lat oszczędzania).

Przed udzieleniem kredytu należy dokonać indywidualnej
oceny kredytobiorcy.

Maksymalne oprocentowanie kredytu wynosi 10% w skali
rocznej i jest stałe w ciągu całego okresu kredytowania.

Wysokość odsetek oparta jest o stopę rynkową.



1.5. Zasady kredytowania (ci ąg dalszy)
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Kredytobiorcami mogą być tylko osoby fizyczne.

Kredyty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele
mieszkaniowe: budowa lub nabycie nowego domu,
przebudowa istniejącej nieruchomości, spłata
zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.

Kredytobiorca powinien wykazać a kasa
oszczędnościowo – budowlana powinna zweryfikować
prawidłowe wykorzystanie kredytu.

Ograniczone typy 
kredytobiorców

Ograniczone 
przeznaczenie

W ograniczonym stopniu (15% z całego portfolio) do
otrzymania kredytów mieszkaniowych uprawnione są
również spółdzielnie mieszkaniowe.

Kredyty są zawsze zabezpieczone, głównie hipoteką.Zabezpieczenia



1.6. Zasady dofinansowania z bud żetu 
państwa
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Maks. 30% zgromadzonego wkładu oszczędnościowego.

W warunkach malejącej inflacji stała kwota stanowi
zaletę.

Stała, stosunkowo 
niska wartość 

nominalna

Maks. HUF 72.000 rocznie na umowę. (około USD 257)

Premie bliskich krewnych mogą zostać zsumowane.

Przewaga 
konkurencyjna

Optymalna kwota kredytu wynosi HUF 2,400,000 (USD
8,500), przy założeniu 10-letniego czasu trwania umowy
docelowego oszczędzania.

Kredytobiorca nie jest uprawniony do otrzymania premii,
jeśli okres oszczędzania wynosi mniej niż 4 lata lub jeśli
wkład oszczędnościowy zostanie wykorzystany do
nabycia nieruchomości za granicą.
Jeżeli oszczędności nie są wpłacane w uzgodnionej
wysokości i w uzgodnionych terminach, wypłacana jest
niższa kwota premii.



Agenda
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1. Ramy prawne: 
• Kontekst ustawodawczy, 
• Zasady zmniejszania ryzyka, 
• Ochrona deponentów, 
• Zasady dotyczące płynności i finansowania, 
• Zasady kredytowania, 
• Zasady dofinansowania z budżetu państwa.

2. Analiza rynku: 
• Dofinansowanie (zmiana zasad, zalety, porównanie z innymi subwencjami),
• Uczestnicy rynku,
• Rozwój portfela kas oszczędnościowo – budowlanych.

3. Priorytety nadzoru: 
• Zezwolenia,
• Kontrola zewnętrzna,
• Kontrola wewnętrzna.



2.1. Zmiana zasad dofinansowania 
z bud żetu państwa
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Kredyt 
mieszkaniowy

Odsetki od 

oszczędności

Premia 

budowlana (30%)

Wkład 

oszczędnościowy

Analiza typowej kwoty kredytu

1997

1998

01.07.2009

2011

01.04.2003

Premia budowlana: 40%, 
maks. HUF 36,000/rok (USD 130)

Premia budowlana: 30%
maks. HUF 36,000/rok (USD 130)

Premia budowlana: 30%
maks. HUF 72,000 /rok (USD 260)

Kredyt do przeznaczenia 
wył ącznie na cel mieszkaniowy

10-letni czas trwania umowy 
(docelowego oszcz ędzania) 
(przedtem 8 lat)

Chronologia Obecnie



2.1. Zalety premii budowlanej
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Kwota premii budowlanej (jedna rodzina mo że oszcz ędzać na jeden cel)

1 osoba 2 osoby (para) 4 osoby (rodzina)

Zagromadzona przez 4 lata 1,000 USD 2,000 USD 4,000 USD

Zagromadzona przez 10 lat 2,500 USD 5,000 USD 10,000 USD

Oprocentowanie oszcz ędności na cele mieszkaniowe w porównaniu z oprocentowanie m zwykłego depozytu bankowego

Efektywna stopa procentowa

lokat krótkoterminowych

Efektywna stopa procentowa 
normalnych lokat.

Efektywna stopa procentowa 
lokat długoterminowych

Średnia stopa 
procentowa 
depozytów 
bankowych o 
okresie dłuższym 
niż rok.



2.1. Zalety i wady dla pa ństwa
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Wady

30% dofinansowania z budżetu państwa do 

wkładów oszczędnościowych 

w kasach oszczędnościowo –

budowlanych (EUR 160 mln w 2015 r.)

Zalety

Inwestycje na rynku mieszkaniowym
dzięki wkładom oszczędnościowym 
i kredytom:
• Nowe domy, mieszkania
• Poprawa sytuacji mieszkaniowej
• Wzmocnienie sektora budowlanego
• Wpływy podatkowe z dokonywanych 

inwestycji

Wybielanie szarej strefy

Inwestowanie wkładów oszczędnościowych 
w rządowe papiery wartościowe.



2.1. Wysoka efektywno ść dofinansowania 
z bud żetu państwa. 
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2.1. Kasa oszcz ędnościowo – budowlana 
jako czynnik stabilizuj ący. 
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Podczas gdy cały rynek kredytów hipotecznych zmniejszył się o 
jedną piątą (20%), udział kas oszczędnościowo – budowlanych 
wewnątrz tego rynku zwiększył się o jedną trzecią (33%).
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2.1. Kredyty zagro żone - NPL
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2.3. Ilość umów na liczb ę mieszka ńców

Na Węgrzech, w dwóch ostatnich latach utworzono dwie now e 
kasy oszcz ędnościowo – budowlane -> obecnie działaj ą na 
rynku 4 kasy oszcz ędnościowo – budowlane.
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2.3. Dlaczego oszcz ędzanie na cele 
mieszkaniowe jest popularne na W ęgrzech?

• Duże zapotrzebowanie na renowacje budynków mieszkalnych. 

• Ponad 90% domów zamieszkiwanych jest przez wła ścicieli.
• Oszczędzanie na cele mieszkaniowe zwiększa udział kapitału 

własnego przy zakupie mieszkania.

• Wysokie zadłu żenie klientów prywatnych utrudnia otrzymanie 
standardowych kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe. 

• Miesięczne wpłaty w ramach umów docelowego oszczędzania na 
cele mieszkaniowe służą jako dodatkowy dowód zdolno ści 
kredytowej.

• Ostatnio zapoczątkowano na Węgrzech renowacje w celu 
poprawienie efektywno ści energetycznej budynków.
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1. Ramy prawne: 
• Kontekst ustawodawczy, 
• Zasady zmniejszania ryzyka, 
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3. Priorytety nadzoru: 
• Zezwolenia,
• Kontrola zewnętrzna,
• Kontrola wewnętrzna.
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3.1. Zezwolenia
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Każdy rodzaj umowy wymaga zatwierdzenia przez
MNB.

Zezwolenia

Powołany Zarząd (Członkowie Zarządu oraz
Członkowie Rady Nadzorczej) wymaga
zatwierdzenia przez MNB.

Utworzenie każdej kasy oszczędnościowo –
budowlanej wymaga uzyskania zezwolenia MNB.

Każda zmiana ogólnych warunków umów wymaga
zatwierdzenia przez MNB.



3.2. Kontrona zewn ętrzna
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• Przegląd i analiza rocznego sprawozdania
uzupełniającego, sporządzanego przez biegłego
rewidenta i przedkładanego MNB.

• Regularny przegląd i analiza sprawozdawczości
regulacyjnej instytucji.

Kontrola 
zewnętrzna

• Regularne spotkania z Zarządem w ramach nadzoru
ostrożnościowego.

• Spotkanie z nowo powołanym Zarządem.

• Roczna ocena adekwatności kapitałowej (ICAAP).
Oszacowanie i porozumienie w sprawie kapitału zgodnie
z procesem badania i oceny nadzorczej (SREP).



3.3. Kontrola wewn ętrzna
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Przegląd wewnętrzny ogólnych warunków umów, ze
szczególnym uwzględnieniem decyzji o udzieleniu i
wypłacie kredytu oraz zgodności z celem przeznaczenia
kredytu.

Zadania inspektora 
wewnętrznego

Częstotliwość kontroli oparta jest na ryzyku, co
najmniej co trzy lata.

Kompleksowa 
kontrola 

wewnętrzna

Zakres kontroli obejmuje ocenę modelu
biznesowego, ładu korporacyjnego, głównego
ryzyka (ryzyko kredytowe, ryzyko płynności i
finansowania, ryzyko operacyjne) oraz
adekwatności kapitałowej.

Nacisk na ochronę konsumentów.Badania o 
specjalnym celu



Dziękuj ę Państwu za uwag ę!
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