
NOWOCZESNE I BEZPIECZNE 

FINANSE SENIORA – V EDYCJA



MODUŁ 3

Uprawnienia konsumentów zawierających 
umowy finansowe - wybrane zagadnienia



PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715)



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).



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

3. 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.



SPŁATA KREDYTU PRZED TERMINEM

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.

3. Prowizja nigdy nie może być wyższa niż wysokość odsetek,
które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie
między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym
terminem zakończenia umowy, a także nie może być wyższa niż
bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą.



PRAWO DO OTRZYMANIA BEZPŁATNEGO PROJEKTU 
UMOWY O KREDYT KONSUMENCKI

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.



SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO
1. Przepis art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim stanowi, że

w przypadku naruszenia przez kredytodawcę określonych obowiązków
konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia,
zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych
kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

2. Naruszenie przykładowych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim
umożliwia skorzystanie z tzw. sankcji kredytu darmowego:

 art. 29 ust. 1 - obowiązek zachowania formy pisemnej przy zawieraniu
umowy kredytu konsumenckiego;

 art. 30 ust. 1 pkt 1–8 – braki w treści umowy kredytu konsumenckiego np.:
oznaczenie konsumenta, oznaczenie kredytodawcy, rodzaj kredytu, czas
obowiązywania umowy, całkowita kwota kredytu, terminy i sposób wypłaty
kredytu, stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany, rzeczywista
roczna stopa oprocentowania, zasady i terminy spłaty kredytu,
w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu.



SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO - cd.

3. Naruszenie przykładowych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim
umożliwia skorzystanie z tzw. sankcji kredytu darmowego:

 art. 30 ust. 1 pkt 10, 11, 14–17 - braki w treści umowy kredytu
konsumenckiego np.: informacji o innych kosztach, które konsument
zobowiązany jest ponieść, w szczególności opłatach, prowizjach, marżach
oraz kosztach usług dodatkowych; roczna stopa oprocentowania zadłużenia
przeterminowanego; sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu;
termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy; prawo
konsumenta do spłaty kredytu przed terminem; informacja o prawie
kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty
kredytu przed terminem;

 art. 31–33 - dodatkowe wymogi w stosunku do umowy o kredyt wiązany,
umowy o kredyt w rachunku bankowym, umowy o kredyt
z odroczonym terminem płatności (np. opis towaru,wysokość limitu itp.)



SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO - cd

4. Naruszenie przykładowych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim
umożliwia skorzystanie z tzw. sankcji kredytu darmowego:

 art. 33a – przekroczenie limitu odsetek maksymalnych za opóźnienie
(uregulowanych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego) przy naliczaniu opłat z

tytułu zaległości w spłacie kredytu w tym odsetek za opóźnienie;
 art. 36a – 36c – przekroczenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu,

ponoszonych przez konsumenta w związku z umową o kredyt konsumencki, w
tym kosztów w związku z prolongatą spłaty kredytu w okresie 120 dni od dnia
wypłaty kredytu, który jest prolongowany.



UMOWA O KREDYT WIĄZANY
Umowa o kredyt wiązany jest to umowa o kredyt, z którego jest
finansowane wyłącznie nabycie towaru lub usługi na
podstawie innej umowy, a obie te umowy są ze sobą powiązane
tzn.:

a) sprzedawca lub usługodawca udziela kredytu
konsumentowi na nabycie towaru lub usługi od tego sprzedawcy
lub usługodawcy, albo

b) nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez
kredytodawcę, który współpracuje ze sprzedawcą lub
usługodawcą w związku z przygotowaniem lub zawarciem umowy
o kredyt, albo

c) nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez
kredytodawcę, a towar lub usługa są szczegółowo określone w
umowie o kredyt.



PRZYKŁAD

Pani Ela zamierzała kupić lodówkę w cenie 1500 zł.
W związku z korzystną ofertą zakupów na raty Pani Ela
zdecydowała się na sfinansowanie transakcji
z wykorzystaniem finasowania oferowanego przez bank
współpracujący ze sklepem AGD. Umowa kredytu, poprzez
którą zakup lodówki został sfinalizowany, jest w opisanej
sytuacji umową o kredyt wiązany.



ODSTĄPIENIE OD UMOWY O KREDYT WIĄZANY

1. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy
o kredyt wiązany, jeżeli spełnienie świadczenia przez kredytodawcę
ma nastąpić na rzecz sprzedawcy (np. sklepu), od którego konsument
nabył towar, konsument może odstąpić od umowy o kredyt
konsumencki przez złożenie kredytodawcy lub pośrednikowi
kredytowemu oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy. W
takim przypadku sprzedawca (np. sklep) jest zobowiązany do zwrotu
kredytodawcy (np. bankowi) otrzymanych środków pieniężnych
(którymi bank sfinansował nasze zakupy).

2. Kredytodawca, aby odzyskać kwotę kredytu, przedstawia
sprzedawcy kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy
otrzymanego od konsumenta wraz z żądaniem zwrotu udzielonego
kredytu.



ODSTĄPIENIE OD UMOWY O KREDYT WIĄZANY - cd. 

3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu kredytodawcy odsetek
należnych mu od dnia wydania towaru przez sprzedawcę
do dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie
30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.

4. W przypadku gdy towar został wydany konsumentowi przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy o kredyt
konsumencki, a konsument skorzystał z tego prawa, sprzedawca
zachowuje roszczenie o zapłatę przez konsumenta ceny,
chyba że konsument niezwłocznie zwróci towar, a sprzedawca go
przyjmie; w takim przypadku umowa o nabycie towaru wygasa.



WARTO PAMIĘTAĆ

1. Omówione w poprzednich slajdach reguły dotyczące
problematyki odstąpienia od umowy kredytu
konsumenckiego mają zastosowanie również do tego
typu umów zawieranych na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa.

2. Definicje umowy zawieranej na odległość i umowy
zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa znajdują się
w nowej ustawie o prawach konsumenta.



WAŻNE DEFINICJE

1. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - umowa
z konsumentem zawarta:

a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest
lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,

b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach,
o których mowa w lit. a,

c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków
porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano
indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest
lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej
obecności stron,

d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której
celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.



WAŻNE DEFINICJE – cd. 
2. Lokal przedsiębiorstwa to:

a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo
częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi
działalność na stałe,

b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą,
w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na
stałe.

3. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z konsumentem
w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.



UMOWY FINANSOWE ZAWIERANE 
NA ODLEGŁOŚĆ

1. Podwyższone ryzyko związane z zawieraniem umów
finansowych na odległość uzasadnia objęcie tej problematyki
szczegółową regulacją zawartą w rozdziale piątym ustawy
o prawach konsumentów.

2. Przepisy w/w ustawy dotyczą generalnie umów finansowych
zawieranych na odległość z wyłączeniem np. problematyki
odstępowania od umów kredytu konsumenckiego zawartych na
odległość, do której stosuje się odpowiednie przepisy ustawy
o kredycie konsumenckim.



UMOWY FINANSOWE ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ 
– podstawowe uprawnienia konsumenta

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się
tego typu umową przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować
konsumenta w sposób jasny i zrozumiały w szczególności o istotnych
warunkach zawieranej umowy (np.: cenie lub wynagrodzeniu obejmujących
wszystkie ich składniki, ryzyku związanym z usługą finansową, kosztach oraz
terminie i sposobie świadczenia usługi, prawie oraz sposobie odstąpienia od
umowy).

2. Przedsiębiorca jest obowiązany przekazać ww. informacje na papierze lub
innym trwałym nośniku dostępnym dla konsumenta przed zawarciem umowy.

3. W czasie trwania umowy konsument ma prawo żądać potwierdzenia
jej treści na piśmie. Konsument ma także prawo żądać zmiany środka
porozumiewania się na odległość, chyba że stosowanie takiego środka nie jest
przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi.



UMOWY FINANSOWE ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ 
– podstawowe uprawnienia konsumenta – cd.

4. Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe,
może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie
na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od
dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w pkt 1 (slajd nr
22), jeżeli jest to termin późniejszy. Termin (14 dniowy) uważa się za
zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem,
z wyjątkiem rzeczywistych kosztów, rozpoczętego za zgodą
konsumenta świadczenia usług przed upływem w/w terminu.

5. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązków np. informacyjnych
konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez
konieczności ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy.



PODSUMOWANIE
1. Konsument powinien pamiętać, iż zawierając umowy finansowe ma

określone uprawnienia (np. prawo do informacji poprzedzające
zawarcie umowy, prawo do odstąpienia od umowy, prawo
wcześniejszej spłaty kredytu) – informacji tych należy żądać przed
podpisaniem danego kontraktu.

2. Szczególną ostrożność należy zachować przy zawieraniu umów
finansowych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – należy
pamiętać, iż od tak zawartych umów konsumentowi przysługuje prawo
odstąpienia bez podania przyczyny, co do zasady, w terminie 14 dni od
dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia przez przedsiębiorcę
informacji o umowie np. na papierze albo innym trwałym nośniku
danych.

3. Pamiętajmy, iż kupując na raty zwykle zawieramy dwie umowy:
sprzedaży i kredytu.


