
Od 1 stycznia 2016 r., w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r., na terenie całego 
kraju funkcjonują punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego. Ustawa zakłada, że 
darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać m.in.: osoby, 
które ukończyły 65. lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzają-
cego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie usta-
wy o pomocy społecznej, a także kombatanci i weterani. 
Zasady korzystania z w/w pomocy prawnej oraz wykaz punktów, w których można 
ją uzyskać, znajdują się na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
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WIEM, ŻE MAM PRAWO
SENIOR NA RYNKU PRODUKTÓW FINANSOWYCH

OGÓLNE ZASADY  
BEZPIECZNEGO ZAWIERANIA 
UMÓW FINANSOWYCH 

1. Sprawdź, czy firma objęta jest nadzorem 
państwowym – skorzystaj w tym celu ze strony 
www.knf.gov.pl. 

2. W przypadku lokowania środków pienięż-
nych sprawdź, czy firma objęta jest gwaran-
cjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
– skorzystaj w tym celu ze strony www.bfg.pl.  

3. Pamiętaj, że obiecywany wysoki zysk z lo-
katy (inwestycji) wiąże się zwykle z dużym 
ryzkiem jego nieosiągnięcia, a  często rów-
nież z możliwością utraty części bądź całości 
wpłaconych środków. 

4. W przypadku umowy pożyczki/kredytu po-
licz całkowity jej/jego koszt – w szczególności 
sprawdź, jaka jest wysokość rzeczywistej rocz-
nej stopy oprocentowania pożyczki/kredytu 
(RRSO) oraz całkowita kwota do zapłaty. 

5. Dokładnie przeczytaj umowę – w szczególno-
ści  zwrócić uwagę na postanowienia zapisane 
„drobnym drukiem” oraz na załączniki.  

6. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz – jeśli osoba 
oferująca produkt finansowy nie chce lub nie 
potrafi wyjaśnić jego istoty/zasad, lepiej zrezy-
gnować z takiej propozycji. 

• 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. Powstańców Warszawy 1,  
00-950 Warszawa; www.uokik.gov.pl

• Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;  
www.rpo.gov.pl  

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

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

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

PRZYDATNE ADRESY I STRONY INTERNETOWE

Indywidualne, BEZPŁATNE konsultacje dla seniorów z zakresu 
racjonalnego i bezpiecznego zarządzania sferą finansów osobistych 

INFOLINIA: 801 002 170
(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY 
„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA”
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów  
Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
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DYSPOZYCJA WKŁADEM PIENIĘŻNYM NA WYPADEK 
ŚMIERCI POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO

Przepis art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe stanowi, że posia-
dacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie ban-
kowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku określonej kwoty 
pieniędzy wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym (np. rodzi-
com), zstępnym (np. dzieciom) lub rodzeństwu (dyspozycja wkładem na wypadek 
śmierci). Takie rozwiązanie pozwala na sprawne uzyskanie środków pieniężnych po 
zmarłym bez konieczności przechodzenia przez formalnoprawne procedury spad-
kowe (zadysponowane w ten sposób środki nie wchodzą bowiem do masy spad-

kowej). Kwota, którą można rozporządzić w sposób opisany wyżej, bez względu na 
liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 
ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed 
śmiercią posiadacza rachunku. W lutym 2016 roku przy wykorzystaniu tego mecha-
nizmu można było zadysponować kwotą ok. 82 tys. zł. Dyspozycji wkładem na wy-
padek śmierci dokonuje się na piśmie – zazwyczaj banki posiadają własne wzory 
w tym zakresie. Dyspozycja może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku 
zmieniona lub odwołana. 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU  
OD UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ  
POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA  
ORAZ UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
KREDYTU KONSUMENCKIEGO 

Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy kredy-
tu konsumenckiego w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Reguła ta ma zastoso-
wanie do umów kredytowych oferowanych przez banki, SKOK-i oraz niebankowe 
instytucje finansowe niezależnie od tego, czy dana umowa przewiduje taką możli-
wość. W ciągu 30 dni od wysłania oświadczenia trzeba oddać pożyczoną kwotę. Kre-
dytodawca nie może pobrać żadnych opłat z tytułu odstąpienia od umowy, poza od-
setkami narosłymi przez czas, w którym dysponowaliśmy pożyczonymi pieniędzmi.

Konsument, który zawarł umowę na odległość (np. przez telefon, internet) lub 
poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie, prezentacji, czy wycieczce) 
ma prawo do odstąpienia od niej bez podawania przyczyny i zasadniczo bez pono-
szenia dodatkowych kosztów. Konsument może odstąpić od takiej umowy w ter-
minie 14 dni.

Porzeczkowo, dnia 28 stycznia 2016 r.  
Iwona Kowalska
ul. Prosta 12/34/6
85-9223 Porzeczkowo

Bank X
ul. Bankowa 123/345
85-9223 Porzeczkowo

W dniu 20 stycznia 2016 r. zawarłam z Państwem umowę o kredyt konsumencki nr 
KK/2016/1989/OF na kwotę 5000 zł. Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 12 
maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, niniejszym odstępuję od ww. umowy.

Iwona Kowalska

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ  
POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA/NA ODLEGŁOŚĆ

Porzeczkowo, dnia 28 stycznia 2016 r.  
Karolina Kowalska
ul. Długa 3/25/7
85-9223 Porzeczkowo

SKLEP AGD S.A.
ul. Leśna 125/345
85-9223 Porzeczkowo

Oświadczam, iż zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o pra-
wach konsumenta, odstępuję od umowy sprzedaży nr 56/GTX/2016 z dnia 20 stycznia 
2016 r. zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa/na odległość.

Karolina Kowalska

Zapraszamy na stronę internetową projektu „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora – edycja V”

www.federacjautw.pl/fds2


