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MODUŁ 2

Kredyt konsumencki - wybrane 
zagadnienia



UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI

1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie
kredytu konsumenckiego jest ustawa z dnia 12 maja 2011
r. o kredycie konsumenckim.

2. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się
umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł
albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta
polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności
udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia
konsumentowi.



UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

a) umowę pożyczki;

b) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa 
bankowego;

… a zatem przepisy w/w ustawy znajdują zastosowanie również
do pożyczek udzielanych m.in. przez instytucje pożyczkowe
(niebankowe).



ZAKRES OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
KREDYTODAWCY/POŻYCZKODAWCY

Kredytodawca/pożyczkodawca przed zawarciem umowy o kredyt
konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym
nośniku, tzw. formularz informacyjny zawierający m.in.:

 imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i 
pośrednika kredytowego;

 rodzaj kredytu;

 czas obowiązywania umowy;

 stopę oprocentowania kredytu;

 całkowitą kwotę kredytu;

 terminy i sposób wypłaty kredytu;



ZAKRES OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
KREDYTODAWCY/POŻYCZKODAWCY – cd.

 rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) oraz
całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta;

 zasady i terminy spłaty kredytu;

 informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej,
w szczególności umowy ubezpieczenia;

 w odpowiednich przypadkach informację o innych kosztach,
które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową
o kredyt konsumencki, w szczególności odsetkach, opłatach,
prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są
znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec
zmianie;



ZAKRES OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
KREDYTODAWCY/POŻYCZKODAWCY – cd.

 informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu
przed terminem;

 informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w
umowie prowizji za spłatę kredytu przed terminem
oraz zasady jej ustalania;

 informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnej
informacji na temat wyników, przeprowadzonej w celu oceny
zdolności kredytowej, weryfikacji w bazie danych;



ZAKRES OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
KREDYTODAWCY/POŻYCZKODAWCY – cd.

 informację o skutkach braku płatności;

 informację o stopie oprocentowania zadłużenia
przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne
opłaty z tytułu zaległości w spłacie;

 informację o prawie konsumenta do otrzymania
bezpłatnego projektu umowy;

 w odpowiednich przypadkach informację o terminie, w którym
kredytodawca/pożyczkodawca jest związany informacjami
przekazanymi konsumentowi.



RZECZYWISTA ROCZNA STOPA OPROCENTOWANIA 
(RRSO)

1. RRSO jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez
konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa
całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

2. RRSO obejmuje nie tylko oprocentowanie nominalne kredytu
(które może wynosić nawet 0%), ale również wszelkie inne
koszty związane z udzieleniem kredytu (np. prowizja,
opłata przygotowawcza, ubezpieczenie, koszty doradztwa).

3. Przed podpisaniem umowy należy koniecznie sprawdzić wysokość
RRSO dla zaciąganego zobowiązania - informacja ta powinna być
obowiązkowo przekazana konsumentowi przed zawarciem umowy
wraz z szeregiem innych istotnych danych dotyczących
oferowanego produktu.



ODSETKOWE KOSZTY KREDYTU

1. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej
od 2006 r. jest ograniczona art. 359 §21.

2. Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono nowy mechanizm liczenia
maksymalnej wysokości odsetek jako dwukrotność sumy stopy
referencyjnej NBP (która obecnie wynosi 1,5%) i 3,5%.

3. Obecnie (stan na 8.03.2016 r.) limit ten wynosi 10%, co jest
wynikiem następującej kalkulacji: 2*(1,5%+3,5%).



POZAODSETKOWE KOSZTY KREDYTU (PKK)

1. PKK są to wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku
z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek.

2. Pojęcie „pozaodsetkowe koszty kredytu” ustawodawca wprowadził
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad
rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw – przy czym
przepisy art. 5 ust. 6a oraz art. 36a-36d ustawy o kredycie
konsumenckim - regulujące te tematykę - wchodzą w życie w dniu
11 marca 2016 r.).

3. Ustawa o kredycie konsumenckim ustala maksymalną
wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu (art. 36a
ustawy).



WZÓR na obliczenie 
maksymalnej wysokości PKK

𝑀PKK ≤(𝐾 × 25%) + (𝐾 × 𝑛/𝑅 × 30%)

w którym poszczególne symbole oznaczają:
MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,
K – całkowitą kwotę kredytu,
n – okres spłaty wyrażony w dniach,
R – liczbę dni w roku.



POZAODSETKOWE KOSZTY KREDYTU – cd.

1. W skali roku kredytodawca/pożyczkodawca będzie mógł pobrać
od konsumenta z tytułu opłat niewynikających z odsetek
maksymalnie 55 proc. wartości pożyczki/kredytu (25 %
całkowitej kwoty kredytu oraz 30 % całkowitej kwoty
kredytu wyrażonej w stosunku rocznym) (zob.:

http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/rewolucja-w-chwilowkach-ostatnie-tygodnie-

pozyczkowej,2277728,4141, dostęp 18.02.2016 r.).

2. Dodatkowo pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie
kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty
pożyczki/kredytu – innymi słowy suma pobranych
pozaodsetkowych opłat nie będzie mogła przekroczyć 100 proc.
wartości pożyczki/kredytu.

http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/rewolucja-w-chwilowkach-ostatnie-tygodnie-pozyczkowej,2277728,4141


POZAODSETKOWE KOSZTY KREDYTU - cd.

1. Pozaodsetkowe koszty kredytu wynikające z umowy o kredyt
konsumencki nie należą się kredytodawcy/pożyczkodawcy
w części przekraczającej maksymalne pozaodsetkowe koszty
kredytu obliczone według w/w wzoru lub w części
przekraczającej całkowitą kwotę kredytu.

2. W przypadku odroczenia spłaty zadłużenia wynikającego z umowy
o kredyt konsumencki w okresie 120 dni od dnia wypłaty tego kredytu:

 całkowitą kwotę kredytu dla celów ustalenia maksymalnej wysokości
pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w ustawie, stanowi kwota
udzielonego i wypłaconego kredytu, którego spłata została następnie
odroczona;

 do pozaodsetkowych kosztów kredytu dolicza się wszystkie koszty i opłaty, które
kredytobiorca jest obowiązany ponieść w związku z odroczeniem spłaty kredytu,
naliczone w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu.



POZAODSETKOWE KOSZTY KREDYTU – cd.

1. W przypadku udzielenia przez kredytodawcę
konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty kredytu,
kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty
pierwszego z kredytów:

 całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej
wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w
ustawie, stanowi kwota pierwszego z kredytów;

 pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę
pozaodsetkowych kosztów wszystkich kredytów
udzielonych w tym okresie.



PRZYKŁAD
1. Maksymalny limit całkowitych kosztów dla pożyczki na kwotę 1000 zł na okres 1

miesiąca wg nowych przepisów wyniesie 283,33 zł (oprocentowanie 10%, czyli
8,33 zł namiesiąc oraz koszty pozaodsetkowe na maksymalnym poziomie, czyli
275 zł liczone jako suma 250 zł (25% od 1000 zł) i 25 zł (30%/12 od 1000 zł)).

2. Zakładamy, że Jan Kowalski zaciągnął pożyczkę na kwotę 1000 zł na okres
jednego miesiąca. Jej całkowity koszt to 250 zł (poniżej maksymalnego
poziomu kosztów).

3. W przypadku odroczenia terminu spłaty kredytu w ciągu 120 dni od
jego wypłaty, wysokość opłaty za przedłużenie terminu spłaty nie
może przekroczyć maksymalnego limitu kosztów pożyczki (wskazanego
w pkt 1). Oznacza to, że opłata za odroczenie terminu spłaty w przypadku Jana
Kowalskiego nie będzie mogła być wyższa niż 33,33 zł (do maksymalnego limitu
równego 283,33 zł).

4. Przed zmianą przepisów opłaty za odroczenie terminu spłaty (tzw. rolowanie
zobowiązania) były jednymi z podstawowych źródeł dochodów firm
pożyczkowych (ichwysokość byławielokrotniewiększa).



Jan Kowalski zachęcony reklamą kredytu „zero procent” udał się
do banku z zamiarem pożyczenia 10 000 zł. Po zapoznaniu się
z otrzymaną na miejscu informacją o warunkach, 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 wprawdzie oprocentowanie tego kredytu wynosi
rzeczywiście zero procent, ale na jego całkowity koszt składają się
jeszcze: obowiązkowa prowizja oraz ubezpieczenie, co sprawia, iż
RRSO wynosi właśnie 62%. Taki poziom RRSO dla Pana Jana oznacza,
iż faktyczny koszt pożyczki jest w rzeczywistości wyższy, niż mogłoby
się wydawać opierając się na reklamie, gdzie produkt ten
przedstawiony został jako „zero procent”.

PRZYKŁAD



ODSTĄPIENIE OD UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do
odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Kredytodawca/pożyczkodawca jest zobowiązany przy zawarciu
umowy wręczyć konsumentowi wzór oświadczenia
o odstąpieniu od umowy.

3. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli
konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez
kredytodawcę/pożyczkodawcę adres, oświadczenie o odstąpieniu
od umowy - dla zachowania w/w terminu wystarczające jest
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.



ODSTĄPIENIE OD UMOWY KREDYTU 

KONSUMENCKIEGO – cd.

1. Konsument nie ponosi kosztów związanych
z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki,
z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty
kredytu do dnia spłaty kredytu i ewentualnych
poniesionych przez kredytodawcę kosztów na rzecz organów
administracji publicznej oraz opłat notarialnych.

2. Konsument zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę
udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, nie później niż
w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy.



SPŁATA KREDYTU PRZED TERMINEM

1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości
lub części kredytu przed terminem określonym
w umowie.

2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty
kredytu od poinformowania go przez konsumenta
o takim zamiarze.

3. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem
określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega
obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono
czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je
przed tą spłatą.



SPŁATA KREDYTU PRZED TERMINEM

1. Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu
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 kredytu 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.

2. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1%
spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu
a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok. Gdy w/w okres
jest krótszy niż rok prowizja nie może przekraczać 0,5% spłacanej części
kwoty kredytu.



WAŻNE

Konsument ma prawo do otrzymania, na wniosek,
bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki,
jeżeli w ocenie kredytodawcy lub pośrednika kredytowego,
spełnia on warunki do udzielenia mu kredytu konsumenckiego
przez tego kredytodawcę lub pośrednika kredytowego. Projekt
umowy powinien zawierać dane konsumenta (imię, nazwisko
i adres konsumenta) oraz wszystkie warunki, na których kredyt
mógłby zostać udzielony.



PODSUMOWANIE

1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu
konsumenckiego jest ustawa o kredycie konsumenckim.

2. Konsument powinien pamiętać, iż zaciągając kredyt konsumencki
ma określone uprawnienia (np. prawo do informacji
poprzedzające zawarcie umowy, prawo do odstąpienia od
umowy, prawowcześniejszej spłaty kredytu).

3. Szczególną uwagę przy zawieraniu umowy kredytu
konsumenckiego należy zwrócić na wysokość pozaodsetkowych
kosztów, RRSO oraz całkowitą kwotę do zapłaty.

4. Należy pamiętać, iż od takie umowy konsumentowi przysługuje
prawo odstąpienia bez podania przyczyny, co do zasady,
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.


