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I.  WYBRANE DEFINICJE

Kredyt konsumencki - to kredyt w wysokości nie większej niż 
255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż wa-
luta polska, który kredytodawca udziela lub daje przyrzeczenie 
udzielenia konsumentowi w zakresie swojej działalności.

WAŻNE
Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:
• umowę pożyczki;
• umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa banko-

wego;
• umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia 

świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowią-
zany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych  
z odroczeniem spełnienia świadczenia (np. umowy o debet 
w rachunku oszczędnościowo-kredytowym, umowy o kartę 
kredytową);

• umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobo-
wiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązu-
je się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia  
(np. umowy wiązane zawierane przy zakupie towaru lub 
usługi);

• umowę o kredyt odnawialny.

Kredytodawca - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, który w zakresie swo-
jej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje 
przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu;
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej nie-
związanej bezpośrednio z działalnością  gospodarczą lub zawo-
dową tej osoby. 
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PRZYKŁAD
Konsumentem jest osoba fizyczna, która kupuje np. komputer 
stacjonarny dla swojego dziecka. Jeżeli jednak ta sama osoba 
kupuje taki sam komputer dla celów związanych z prowadzo-
ną przez siebie działalnością gospodarczą (np. projektowanie 
stron internetowych), to w tym zakresie nie jest już konsu-
mentem.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka akcyj-
na) lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna), 
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - całkowity 
koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako war-
tość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

WAŻNE
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania obejmuje nie tylko 
oprocentowanie nominalne kredytu (które może wynosić na-
wet 0%), ale również wszelkie inne koszty związane z udziele-
niem kredytu (np. prowizję, opłatę przygotowawczą, ubezpie-
czenie, koszty doradztwa).

Bank - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, funkcjonu-
jący na podstawie zezwolenia i nadzorowany przez Komisję Nad-
zoru Finansowego, którego działalność polega na przyjmowaniu 
depozytów, udzielaniu kredytów oraz dokonywaniu rozliczeń 
pieniężnych.
Parabank - podmiot, który w ramach działalności gospodarczej 
oferuje produkty finansowe podobne do produktów oferowanych 
przez banki (np.: pożyczki, depozyty), nie podlegając jednocze-
śnie nadzorowi finansowemu sprawowanemu przez odpowiednie 
publiczne organy kontrolno-nadzorcze. 
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Ustawa - ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenc-
kim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715). Jest to główne źródło regulacji 
prawnej w zakresie relacji pomiędzy stronami umowy o kredyt 
konsumencki.

II.  OBOWIĄZKI INFORMACYJNE KREDYTODAWCY WOBEC  
KONSUMENTA

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zawarciu umowy kredytu 
konsumenckiego warto pamiętać, że ustawa o kredycie konsu-
menckim daje konsumentowi prawo do szczegółowej informacji 
na temat warunków, na jakich w/w umowa może być zawarta. 
Analiza takich informacji pochodzących od kilku instytucji finan-
sowych pozwala na precyzyjne porównanie ofert i wybranie tej, 
która w danych okolicznościach jest dla konsumenta najbardziej 
korzystna. 

WAŻNE 
Obowiązek informacyjny w stosunku do konsumenta ciąży za-
równo na instytucjach bankowych jak i parabankowych.  

Ustawa w treści art. 13 nakłada na kredytodawcę/pośrednika kre-
dytowego obowiązek podania konsumentowi (przed zawarciem 
umowy), na trwałym nośniku (np. w formie pisemnej) przed za-
warciem umowy, w szczególności następujących informacji:
• imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i po-

średnika kredytowego;
• rodzaj kredytu;
• czas obowiązywania umowy;
• stopę oprocentowania kredytu;
• całkowitą kwotę kredytu;
• terminy i sposób wypłaty kredytu;
• rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą 

kwotę do zapłaty przez konsumenta;
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• zasady i terminy spłaty kredytu; 
• informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodat-

kowej, w szczególności umowy ubezpieczenia;
• w odpowiednich przypadkach konsument powinien uzyskać 

również informację o innych kosztach, które jest zobo-
wiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki,  
w szczególności o odsetkach, opłatach, prowizjach, marżach 
oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredyto-
dawcy, a także o warunkach, na jakich koszty te mogą ulec 
zmianie;

• informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych,  
o ile wystąpią;

•  informację o stopie oprocentowania zadłużenia przetermi-
nowanego, warunkach jej zmiany oraz ewentualnych innych 
opłatach z tytułu zaległości w spłacie kredytu;

• informację o skutkach braku płatności;
• w odpowiednich przypadkach informację o wymaganych za-

bezpieczeniach kredytu konsumenckiego;
• informację o prawie konsumenta do odstąpienia od umo-

wy;
• informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed 

terminem;
• informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia  

w umowie prowizji za spłatę kredytu przed terminem oraz 
zasadach jej ustalania;

• informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnej 
informacji na temat wyników przeprowadzonej weryfikacji  
w bazie danych mającej na celu ocenę ryzyka kredytowego;

• informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnego 
projektu umowy, jeżeli w ocenie kredytodawcy lub pośredni-
ka kredytowego spełnia on warunki do udzielenia mu kredytu 
konsumenckiego; 

• w odpowiednich przypadkach informację o terminie, w któ-
rym kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest związany in-
formacjami, które przekazał konsumentowi.
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Nie chcąc narazić się na przykre konsekwencje, konsument po-
winien zawrzeć umowę o kredyt konsumencki dopiero po szcze-
gółowej analizie w/w informacji. Niezwykle ważnym etapem 
w procedurze pożyczania pieniędzy jest również przeanalizo-
wanie - a przynajmniej przeczytanie ze zrozumieniem - umo-
wy kredytu przed jej podpisaniem. 
Warto w tym kontekście zaznaczyć, że decydując się na kredyt/
pożyczkę zwykle nie mamy wpływu na większość proponowanych 
zapisów umownych. Mając to na uwadze należy jednak pamię-
tać o treści art. 47 w/w ustawy stanowiącego, że postanowienia 
umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać uprawnień konsu-
menta (kredytobiorcy) przewidzianych w ustawie. W przypad-
ku gdy w umowie uprawnienia konsumenta określone są w sposób 
mniej korzystny niż w ustawie, w miejsce takich umownych po-
stanowień stosuje się odpowiednie uregulowania ustawy o kredy-
cie konsumenckim.

PRZYKŁAD
Jan Kowalski zawarł umowę pożyczki z instytucją paraban-
kową, w której  skrócono termin do odstąpienia od umowy  
z ustawowych 14 dni do 7 dni. W jakim terminie Jan Kowalski 
może odstąpić od tej umowy? 
Przepis art. 53 ust. 1 ustawy ma charakter bezwzględnie obo-
wiązujący, co oznacza, że w ramach zawartej umowy strony 
nie mogą dokonywać jego modyfikacji na niekorzyść konsu-
menta. Biorąc pod uwagę powyższe Jan Kowalski może odstą-
pić od zawartej umowy w ustawowym, 14-dniowym terminie.

III. KOSZTY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 

„Koszty kredytu konsumenckiego” to pojęcie bardzo szerokie. 
Mogą na nie składać się: odsetki oraz inne opłaty wynikające  
z zawartej umowy, np. prowizja, marża, opłata przygotowawcza, 
ubezpieczenie, opłata za doradztwo, opłata za zbadanie zdolno-
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ści kredytowej. Mając to na uwadze należy podkreślić ważną rolę 
informacyjną, jaką pełni konstrukcja rocznej rzeczywistej sto-
py oprocentowania (RRSO) - pokazuje ona bowiem, wyrażoną  
w procentach w stosunku rocznym, całkowitą cenę kredytu/po-
życzki uwzględniającą wszystkie składające się na niego koszty. 

PRZYKŁAD
Jan Kowalski zachęcony reklamą kredytu „zero procent” udał 
się do instytucji finansowej z zamiarem pożyczenia 10 000 zł. 
Po zapoznaniu się z otrzymaną na miejscu informacją o wa-
runkach, na jakich może otrzymać przedmiotowy kredyt, Pan 
Jan ze zdumieniem stwierdził, iż RRSO dla tego zobowiązania 
wynosi aż 62 procent. Zapytał zatem doradcę kredytowego, 
skąd bierze się ta rozbieżność. Uzyskał wyjaśnienie, iż wpraw-
dzie oprocentowanie tego kredytu wynosi rzeczywiście zero 
procent, ale na jego całkowity koszt składają się jeszcze: obo-
wiązkowa prowizja oraz ubezpieczenie, co sprawia, iż RRSO 
wynosi właśnie 62%.

Z uwagi na duże praktyczne znaczenie warto szczególną uwagę 
zwrócić na zagadnienie oprocentowania kredytu i jego ubezpie-
czenia.

1. Odsetki

Istotny element składający się na koszt pożyczenia środków fi-
nansowych stanowią odsetki, których wysokość jest bardzo zróż-
nicowana w zależności od oferty konkretnej instytucji finanso-
wej.  Należy mieć świadomość, iż ustawodawca w przepisie art. 
359 ustawy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) okre-
ślił, iż maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności 
prawnej (czyli między innymi umowy kredytu/pożyczki) nie może 
w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości sto-
py kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki 
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maksymalne). Na dzień 31 października 2013 r. stopa lombardo-
wa NBP wynosiła 4,00%, w związku z czym odsetki maksymalne 
wynoszą 16%. Wyżej wskazane ograniczenie dotyczy jednak tylko 
nominalnego oprocentowania kredytu/pożyczki, natomiast nie 
dotyczy jego innych kosztów.  

2. Ubezpieczenie kredytu

Z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie wynika obo-
wiązek ubezpieczenia spłaty kredytu. Praktyka pokazuje jednak, 
iż uzyskanie kredytu konsumenckiego coraz częściej warunko-
wane jest jednoczesnym zawarciem tego typu umowy ubezpie-
czenia, które zwykle traktowane jest jako dodatkowa gwarancja 
terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania. W niektórych 
umowach o kredyt konsumencki ubezpieczenie stanowi zabez-
pieczenie dodatkowe (np.: obok poręczenia) a w innych - wyłącz-
ne. Zazwyczaj konsument nie może jednostronnie zrezygnować 
z ubezpieczenia, gdyż stanowi ono warunek konieczny uzyska-
nia pieniędzy. W przypadku gdy istnieje możliwość rezygnacji  
z ubezpieczenia, bank zwykle - po takiej rezygnacji - wymaga 
ustanowienia innego zabezpieczenia lub zabezpieczeń.
Koszt ubezpieczenia może być bardzo wysoki, dlatego przed pod-
jęciem decyzji w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązania w insty-
tucji finansowej, gdzie takie zabezpieczenie jest obowiązkowe, 
należy dokonać dwóch zasadniczych czynności:
• po pierwsze sprawdzić, czy w innej instytucji finansowej nie 

będzie taniej (a może gdzie indziej ubezpieczenie w ogóle 
nie będzie wymagane);

• po drugie sprawdzić, w jakich okolicznościach zawierane 
ubezpieczenie będzie skutkowało spłatą naszego zobowiąza-
nia. 
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WAŻNE
Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo zróżnicowany  
i może dotyczyć, w zależności od zapisów umownych, różnych 
zdarzeń ubezpieczeniowych dotykających ubezpieczonego 
m.in.: śmierci (ale np. tylko wskutek nagłego zdarzenia), cho-
roby (ale np. tylko określone kategorie chorób), utraty pracy 
(ale np. tylko w przypadku przyczyn leżących po stronie praco-
dawcy). W ten sposób katalog sytuacji, w których ubezpieczo-
ny może liczyć na pomoc ubezpieczyciela przy spłacie swojego 
zobowiązania, może zostać istotnie zawężony. 
W praktyce oznacza to, że zawarcie umowy ubezpieczenia kre-
dytu/pożyczki w wielu przypadkach nie będzie dawało ubez-
pieczonemu skutecznej ochrony mimo subiektywnego przeko-
nania o jej istnieniu w danej sytuacji.  
Należy dodać, iż umowy ubezpieczenia w przypadku zaistnie-
nia przesłanek ubezpieczeniowych często gwarantują spłatę 
tylko kilku kolejnych rat kredytu/pożyczki, a nie jego całości.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności zwykle wysokie 
koszty takich ubezpieczeń, warto wnikliwie zapoznać się z wa-
runkami proponowanego produktu ubezpieczeniowego tak, by  
w pełni świadomie podjąć ewentualną decyzję o zaciągnięciu zo-
bowiązania zabezpieczonego w ten sposób. Dla wielu konsumen-
tów ubezpieczenie w banku będzie jednak korzystne z tego cho-
ciażby powodu, iż będzie stanowić ono np. jedyne obowiązkowe 
zabezpieczenie spłaty kredytu/pożyczki.

IV.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Zgodnie z przepisem art. 53 ustawy, konsument ma prawo do 
odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 
dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. Reguła ta 
ma zastosowanie do umów kredytowych oferowanych przez 
banki, SKOK-i i tzw. parabanki niezależnie od tego, czy dana 
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umowa przewiduje taką możliwość czy też nie. Podkreślić na-
leży, że jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera obo-
wiązkowych elementów umowy określonych przez ustawodaw-
cę, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki  
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu tych elementów  
(art. 53 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy).  
Dla skutecznego odstąpienia od umowy kredytu konsumenckie-
go jest konieczne wykonanie dwóch zasadniczych czynności. Po 
pierwsze należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy kredytu. Oświadczenie takie powinno być złożone według 
wzoru dostarczonego przez kredytodawcę lub pośrednika kredy-
towego. Należy zauważyć, że kredytodawca lub pośrednik kre-
dytowy jest zobowiązany przy zawarciu umowy o kredyt kon-
sumencki wręczyć konsumentowi - na trwałym nośniku - wzór 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego 
imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby). Od 
umowy kredytowej można odstąpić również poprzez złożenie 
oświadczenia sporządzonego własnoręcznie. W takiej sytuacji 
należy zadbać o to, aby z pisma wynikało w sposób nie budzący 
wątpliwości, kto i od jakiej umowy odstępuje. Termin (14-dnio-
wy) do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument 
przed jego upływem złoży, pod wskazany przez kredytodawcę 
lub pośrednika kredytowego adres, oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy. 

WAŻNE
Dla zachowania ustawowego terminu odstąpienia od umowy  
o kredyt konsumencki jest wystarczające wysłanie oświadcze-
nia przed jego upływem, bądź osobiste dostarczenie takiego 
pisma do kredytodawcy. Datą złożenia w/w oświadczenia bę-
dzie zatem data stempla pocztowego lub data przedłożenia w 
placówce banku lub u pośrednika kredytowego. 
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Po drugie - jeżeli przed złożeniem pisemnego oświadczenia  
o odstąpieniu od umowy konsument otrzymał już kredyt (w for-
mie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy), jest zo-
bowiązany do jego zwrotu. Zgodnie z ustawą, konsument zwra-
ca niezwłocznie kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu 
nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia  
o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków powinien nastąpić jak 
najszybciej, gdyż wraz z kwotą kredytu należy zapłacić odsetki 
za okres od dnia otrzymania pieniędzy do dnia spłaty kredytu. 
W przypadku odstąpienia od umowy kredytowej w ustawowym, 
14-dniowym terminie, kredytodawcy nie przysługują żadne inne 
opłaty ponad wspomniane wyżej odsetki, z wyjątkiem bezzwrot-
nych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów ad-
ministracji publicznej oraz opłat notarialnych. Oznacza to, że  
w przypadku skorzystania z  przysługującego uprawnienia do 
odstąpienia od umowy kredytowej konsument nie może zostać 
obciążony żadnymi dodatkowymi prowizjami czy też karami.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD 
UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Nowy Sącz, dnia 1 sierpnia 2011 r. 

Jan Kowalski
ul. Kredytowa 6765
22-222 Pożyczka Górna

      Bank X
      ul. Złota 2121
      22-222 Pożyczka Górna

W dniu 25 lipca 2011 zawarłem z Państwem umowę o kredyt 
konsumencki nr ZP/2013/34/F na kwotę 10 000 zł.
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Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  
o kredycie konsumenckim,(Dz. U. Nr 126,poz.715 ze zmiana-
mi) niniejszym odstępuję od ww. umowy.

Jan Kowalski
Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a

W kontekście przedmiotowej tematyki warto pamiętać o spe-
cyfice odstępowania od umów o kredyt wiązany polegających 
na tym, iż środki z kredytu wypłacane są przez kredytodawcę  
(np. bank) bezpośrednio sprzedawcy lub usługodawcy, od którego 
konsument nabył „na raty” towar lub usługę (np. zakup sprzę-
tu AGD, RTV). W takich przypadkach konsument również może 
odstąpić od umowy o kredyt konsumencki poprzez złożenie 
kredytodawcy lub pośrednikowi kredytowemu oświadczenia  
o odstąpieniu od w/w umowy. Kredytodawca lub pośrednik 
kredytowy są zobligowani do przedstawienia kopii oświadczenia  
o odstąpieniu sprzedawcy lub usługodawcy wraz z żądaniem 
zwrotu kredytu. W konsekwencji dokonania w/w czynności sprze-
dawca (usługodawca) jest zobowiązany do zwrotu środków kre-
dytodawcy. Natomiast konsument jest zobowiązany do zwrotu 
kredytodawcy odsetek należnych mu od dnia wydania towaru 
przez sprzedawcę lub rozpoczęcia świadczenia usług przez 
usługodawcę do dnia złożenia przez konsumenta oświadcze-
nia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 
30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.
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WAŻNE
W sytuacji, gdy zakupiony na kredyt towar został wydany 
konsumentowi, a następnie skorzystał on z prawa odstąpie-
nia od umowy kredytu, sprzedawca zachowuje roszczenie  
o zapłatę przez konsumenta umówionej ceny, chyba że konsu-
ment niezwłocznie zwróci towar, a sprzedawca towar przyjmie 
- w takim przypadku umowa o nabycie towaru wygasa. Wa-
runki dotyczące zwrotu towaru określa zazwyczaj umowa 
sprzedaży zawarta pomiędzy sprzedawcą a konsumentem.  
W przypadku umowy o świadczenie usług konsument powinien 
zwrócić usługodawcy wynagrodzenie za świadczoną usługę. 
Należy również pamiętać, iż ustawa wprost zakazuje uzależ-
nianie prawa do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki 
od zwrotu towaru przez konsumenta.

V.  PRZEDTERMINOWA SPŁATA KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub 
części kredytu przed terminem określonym w umowie. Przed 
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu należy jednak koniecz-
nie przeanalizować korzyści i ewentualne straty, jakie może 
pociągnąć za sobą podjęcie takiej decyzji. Ekonomiczna opła-
calność wcześniejszej spłaty kredytu jest uzależniona w szcze-
gólności od uregulowań zawartych w umowie kredytu i regula-
minach, wysokości kredytu i jego kosztów, okresu kredytowania 
oraz okresu, jaki pozostał do wygaśnięcia umowy. Kredytodaw-
ca nie może uzależniać wcześniejszej spłaty od poinformowania 
go o tym fakcie przez konsumenta. W przypadku spłaty całości 
kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt 
kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o któ-
ry skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument 
poniósł je przed tą spłatą.
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WAŻNE
Wcześniejsza spłata kredytu zmniejsza wysokość naszego zo-
bowiązania o niezapłacone odsetki. Gdy jednak do końca okre-
su spłaty pozostało już stosunkowo niewiele czasu, bądź gdy 
korzystamy z kredytu z niskim oprocentowaniem warto rozwa-
żyć możliwość zainwestowania nadwyżki finansowej, jaka zo-
stałby przeznaczona na wcześniejszą spłatę kredytu, w lokatę 
bądź inne produkty finansowe (np. produkty strukturyzowa-
ne, fundusze inwestycyjne). Takie rozwiązanie może przynieść 
konsumentowi wyższe korzyści niż te, które wiążą się z wcze-
śniejszą spłatą kredytu. 

Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kre-
dytu przed terminem pod warunkiem, że ta spłata przypada 
na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała,  
a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kre-
dytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia  
w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego rok 
spłaty kredytu.

WAŻNE
1. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może prze-

kraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres między 
datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza 
jeden rok.

2. W przypadku gdy okres między datą spłaty kredytu a ter-
minem spłaty kredytu nie przekracza jednego roku, pro-
wizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekra-
czać 0,5% spłacanej części kwoty kredytu.



18

3. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może być 
wyższa niż wysokość odsetek, które konsument byłby zo-
bowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed 
terminem a uzgodnionym terminem zakończenia umowy,  
a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty kre-
dytodawcy związane z tą wcześniejszą spłatą.

Jeżeli konsument podejmuje decyzję w przedmiocie wcześniej-
szej spłaty swojego zobowiązania, bank bądź inna instytucja 
finansowa jest zobowiązana do rozliczenia się z kredytobiorcą  
w ciągu 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu  
w całości (dotyczy to głównie zwrotu tych kwot, które konsument 
nadpłacił).   
Warto pamiętać, że do umów kredytu zawartych przed dniem 
wejścia w życie nowej ustawy konsumenckiej (tj. 18 grudnia 2011 
r.), dla których stosunek prawny powstały na ich podstawie trwa 
nadal, należy stosować poprzednio obowiązującą ustawę o kre-
dycie konsumenckim (tj. ustawę z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie 
konsumenckim; Dz. U. Nr 100, poz. 1081, z późn. zm.). Poprzed-
nia ustawa konsumencka w przepisie art. 8 ust. 3 przewidywała 
zakaz pobierania od konsumenta prowizji z tytułu wcześniejszej 
spłaty kredytu. 

VI. BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) to instytucja publicz-
na - osoba prawna powołana ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r.  
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. BFG jest instytucją zarzą-
dzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Powołu-
jąc Bankowy Fundusz Gwarancyjny ustawodawca określił zasa-
dy gwarantowania depozytów przez tę instytucję włączając ją  
w system podmiotów czuwających nad bezpieczeństwem krajo-
wego sektora finansowego.
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Podstawowymi zadaniami Funduszu są:
• zwrot, do wysokości równowartości w złotych kwoty 100 ty-

sięcy euro, środków pieniężnych zgromadzonych na rachun-
kach bankowych, w przypadku spełnienia warunku gwarancji 
wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania 
depozytów;

• zwrot, do wysokości równowartości w złotych kwoty 100 ty-
sięcy euro, środków pieniężnych zgromadzonych na rachun-
kach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,  
w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec kasy 
(przedmiotowy przepis wchodzi w życie w dniu 29 listopa-
da 2013 r.);

• udzielanie pomocy finansowej bankom znajdującym się  
w stanie niebezpieczeństwa niewypłacalności bądź na naby-
cie akcji lub udziałów banków;

• udzielanie pomocy spółdzielczym kasom oszczędnościowo-
kredytowym w przypadku powstania niebezpieczeństwa ich 
niewypłacalności oraz wspieranie procesów restrukturyzacyj-
nych dotyczących tych kas;

• gromadzenie oraz analiza informacji o podmiotach obję-
tych systemem gwarantowania, w tym opracowywanie analiz  
i prognoz dotyczących sektora bankowego i sektora kas. 

Ochronie BFG podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe 
(np. lokaty, środki na rachunkach oszczędnościowo-rozliczenio-
wych):
• osób fizycznych,
• osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
• jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
• szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapo-

mogowo-pożyczkowych.
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WAŻNE
1. Warto podkreślić, iż ochrona BFG dotyczy tych aktywów 

pieniężnych, które konsumenci lokują w bankach i spół-
dzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, nato-
miast ochronie nie podlegają środki powierzone przez 
konsumenta instytucjom parabankowym. Dlatego przed 
podjęciem decyzji o powierzeniu środków konkretnemu 
podmiotowi należy koniecznie sprawdzić, czy środki w nim 
ulokowane są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwa-
rancyjnego. Lista podmiotów objętych taką ochroną jest 
dostępna na stronie www.bfg.pl.   

2. Maksymalna wysokość środków, która może być zwrócona 
jednemu deponentowi w ramach gwarancji BFG w danym 
banku, wynosi równowartość w złotych 100 tysięcy euro, 
bez względu na liczbę rachunków bankowych posiadanych 
przez deponenta w tym banku. 

3. Gwarancjami BFG objęte są również rachunki wspólne  
(np. współmałżonków). W takim przypadku kwota gwaran-
towana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współpo-
siadaczy rachunku. 

VII. PRZYDATNE ADRESY I STRONY INTERNETOWE

PRZYDATNE ADRESY I STRONY INTERNETOWE
• Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 

1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1; www.knf.gov.pl
• Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana  

Skorupki 4, 00-546 Warszawa; www.bfg.pl
• Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 

Warszawa; www.nbp.pl
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstań-

ców Warszawy 1; 00-950 Warszawa; www.uokik.gov.pl
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• Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00 - 090 
Warszawa; www.rpo.gov.pl

• Federacja Konsumentów, ul. Ordynacka 11/1; 00-364 War-
szawa; www.federacja-konsumentow.org.pl

• Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, ul. Marcina Ka-
sprzaka 49; 01-234 Warszawa; www.konsumenci.org

• Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz; www.
federacjautw.pl

• strona internetowa ogólnopolskiej kampanii społecznej: 
www.zanim-podpiszesz.pl
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NOTATKI:
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