
TRWA IV EDYCJA PROJEKTU „NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 

Od 1 grudnia 2014 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku reali-

zuje kolejną edycję przedsięwzięcia pt. „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” dofinansowa-

nego przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt, realizowa-

ny do końca października 2015 r., stanowi kontynuację działań edukacyjno-informacyjnych w ob-

szarze ekonomii i finansów prowadzonych wśród seniorów – słuchaczy uniwersytetów trzeciego 

wieku w Polsce. W tegorocznej edycji przewidziano w szczególności: 

a/ organizację cyklu wykładów „Bezpieczne finanse seniora”, którego tematyka obejmować bę-

dzie zagadnienia regulacji prawnej odwróconego kredytu hipotecznego, kwestie uprawnień kon-

sumentów zawierających umowy finansowe w szczególności na odległość oraz poza lokalem 

przedsiębiorstwa, a także zagrożenia wynikające z zaciągania szybkich pożyczek; 

b/ organizację cyklu warsztatów komputerowych „Nowoczesne finanse seniora”, podczas któ-

rych uczestnicy ćwiczyć będą podstawy dostępu do konta bankowego za pomocą internetu, po-

znają zasady posługiwania się kartami płatniczymi, w tym zbliżeniowymi, a także pogłębią umie-

jętności zarządzania budżetem domowym z wykorzystaniem komputera; 

c/ udzielanie seniorom indywidualnych konsultacji i porad w ramach punktu informacyjno-

doradczego „Bezpieczne finanse seniora”; 

d/ wydawanie i dystrybucję drogą elektroniczną kolejnych numerów edukacyjno-informacyjnego 

newslettera „Niezbędnik finansowy seniora”. 
 

W wykładach i warsztatach planuje się udział ponad 3300 seniorów z  kilkudziesięciu uniwersyte-

tów trzeciego wieku z całej Polski. Więcej informacji o projekcie: www.federacjautw.pl/fds2 

Projekt „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora IV”  
jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
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WARTO WIEDZIEĆ 

W zrealizowanych dotychczas trzech edycjach projektu „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” 

w wykładach i warsztatach wzięło udział łącznie ponad 14 000 seniorów z blisko 100 UTW w Pol-

sce. W ramach punktu informacyjno-doradczego „Bezpieczne finanse seniora” udzielonych zostało 

ponad 600 bezpłatnych konsultacji i porad dla osób starszych potrzebujących wsparcia w indywidu-

alnych sprawach z zakresu zarządzania finansami osobistymi. 

ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY  

– WYBRANE ZAGADNIENIA (cz.1) 
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Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny? 

Odwrócony kredyt hipoteczny (zwany rów-

nież odwróconą hipoteką, reverse mortgage) 

to nowy produkt finansowy wprowadzony  

w Polsce ustawą z dnia 23 października 

2014 r. o odwróconym kredycie hipotecz-

nym (dalej zwana ustawą). Istotą tego typu 

umowy zgodnie z art. 4 ustawy jest zobowią-

zanie się BANKU do oddania w dyspozycję 

kredytobiorcy (seniora)  na czas nieoznaczony 

określonej sumy środków pieniężnych, których 

spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy. Nato-

miast kredytobiorca zobowiązuje się do usta-

nowienia zabezpieczenia spłaty pożyczonej 

sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi 

kosztami. Zabezpieczenie następuje poprzez 

ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowe-

go, jakim jest hipoteka na nieruchomości, któ-

rej kredytobiorca jest właścicielem lub do któ-

rego przysługuje mu spółdzielcze własnościo-

we prawo do lokalu lub prawo użytkowania 

wieczystego oraz ujawnienie w księdze wie-

czystej roszczenia banku o przeniesienie 

własności nieruchomości lub spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu lub prawa 

użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą może 

być również osoba fizyczna będąca współwła-

ścicielem nieruchomości lub której przysługu-

je udział w spółdzielczym własnościowym pra-

wie do lokalu lub udział w prawie użytkowania 

wieczystego. 

Decydując się na zawarcie umowy odwró-

conego kredytu hipotecznego klient pozo-

staje właścicielem nieruchomości przez ca-

ły czas trwania umowy i może z niej korzy-

stać. Własność nieruchomości może 

przejść na bank zasadniczo dopiero rok po 

śmierci kredytobiorcy. Umowa w/w różni się 

od zwykłego kredytu hipotecznego w szczegól-

ności tym, że w przypadku „odwróconego kre-

dytu hipotecznego” bank przekazuje pieniądze 

właścicielowi np. mieszkania, a zwrot tej kwoty 

następuje zasadniczo po śmierci kredyto-

biorcy ze środków pochodzących ze sprzeda-

ży nieruchomości lub uzyskanych od spadko-

bierców kredytobiorcy. Natomiast przy 

„zwykłym” kredycie hipotecznym, kredyt udzie-

lany jest na zakup nieruchomości i spłacany za 

życia kredytobiorcy najczęściej w miesięcz-

nych ratach. Odwróconego kredytu hipotecz-

nego nie należy mylić z tzw. rentą dożywotnią.  

Fot. Archiwum OFSUTW 

Projekt „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora IV”  
jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 



Co to jest renta dożywotnia? 

Renta dożywotnia (zwana również rentą hipo-

teczną) jest to produkt finansowy dla osób star-

szych, które są właścicielami domu lub miesz-

kania. W ramach w/w produktu senior posiada-

jący nieruchomość, otrzymuje dożywotnie 

świadczenie pieniężne zachowując prawo do-

żywotniego zamieszkiwania w nieruchomości 

w zamian za przeniesienie własności nierucho-

mości na rzecz instytucji finansowej. W odróż-

nieniu od umowy odwróconego kredytu hi-

potecznego przy rencie dożywotniej wła-

sność nieruchomości senior traci już w mo-

mencie podpisania stosownej umowy. Umo-

wa renty dożywotniej jest tzw. umową niena-

zwaną, jej konstrukcja opiera się o regulacje 

dotyczące umów dożywocia i renty zapisanych 

w  ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny. Brak ustawowych, jasnych zasad za-

wierania tego typu kontraktów powoduje, iż ist-

nieje stosunkowo duże ryzyko natrafienia na 

nieuczciwy podmiot oferujący takie produkty. 

W chwili obecnej trwają co prawda prace nad 

ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym 

w zamian za przeniesienie własności nierucho-

mości, jednak trudno ocenić kiedy te regulacje 

mają szanse na uchwalenie.  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności,  

w umowie renty dożywotniej (akcie notarial-

nym) senior koniecznie musi zadbać o jedno-

znaczne zapisy gwarantujące mu prawo do-

żywotniej służebności mieszkania lub pra-

wo dożywotniego użytkowania nieruchomo-

ści. Należy dopilnować, by w/w przysługujące 

seniorowi prawo zostało ujawnione w księdze 

wieczystej nieruchomości będącej przedmio-

tem takiej umowy. Celem zabezpieczenia się 

przed ewentualnością niewypłacania świad-

czeń przez instytucję finansową albo wypłaca-

nia ich w mniejszej wysokości, w akcie nota-

rialnym powinien znaleźć się również zapis  

o ustanowieniu na rzecz seniora (tej osoby, 

która przenosi własność nieruchomości na 

rzecz instytucji finansowej zawierając umowę 

renty dożywotniej) hipoteki na nieruchomo-

ści stanowiącej przedmiot umowy, na sumę 

co najmniej 100% jej wartości rynkowej. Na 

okoliczność braku płatności ze strony instytucji 

finansowej warto także zadbać, by w akcie no-

tarialnym znalazło się oświadczenie o podda-

niu się egzekucji przez tę instytucję w trybie  

art. 777 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

Jakie podmioty mogą oferować odwrócony 

kredyt hipoteczny?  

Odwrócony kredyt hipoteczny może być ofero-

wany wyłącznie przez następujące podmioty: 

bank, oddział banku zagranicznego, oddział 

instytucji kredytowej, instytucję kredytową pro-

wadzącą działalność transgraniczną. Są to 

podmioty podlegające daleko idącej kontroli  

i nadzorowi państwowemu w związku z czym 

ryzyko stosowania przez nich nieuczciwych 

praktyk jest zminimalizowane. Warto zapamię-

tać, że umowa zawarta z podmiotem niebę-

dącym bankiem nie będzie umową odwró-

conego kredytu hipotecznego i osoba, któ-

ra ją zawrze, nie będzie mogła korzystać  

z ochrony zawartej w przepisach ustawy  

o odwróconym kredycie hipotecznym. 

Obecnie na rynku polskim żadna uprawniona 

instytucja nie oferuje jeszcze odwróconego 

kredytu hipotecznego. W tym kontekście nale-

ży podkreślić, iż na rynku produktów finanso-

wych znajduje się natomiast stosunkowo 

szeroka oferta renty dożywotniej. Jest to 

jednak umowa, której nie znajdziemy w żad-

nym banku – oferują ją różnego rodzaju in-

stytucje niebankowe (tzw. fundusze hipotecz-

ne), które nie podlegają żadnym szczególnym 

procedurom kontrolnym ani wymogom kapita-

łowym.   
 

Wojciech Nalepa  
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Z PRACY PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO 
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 Istnieje, ale pod pewnymi warunkami. Na wstępie zaznaczyć należy, iż poję-

cie „koszty kredytu konsumenckiego” jest bardzo szerokie. Mogą na nie składać się nie 

tylko odsetki ale również inne opłaty wynikające z zawartej umowy, np. prowizja, marża, opłata 

przygotowawcza, ubezpieczenie, opłata za doradztwo, opłata za zbadanie zdolności kredyto-

wej. W tym kontekście niezwykle ważną dla kredytobiorcy rolę informacyjną pełni konstrukcja 

rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) – pokazuje ona bowiem wyrażoną  

w procentach w stosunku rocznym całkowitą cenę kredytu/pożyczki uwzględniającą wszystkie 

składające się na niego koszty. A zatem o prawdziwym „kredycie 0%” możemy mówić wy-

łącznie wtedy, gdy nie tylko oprocentowanie nominalne kredytu będzie zerowe, ale również na 

takim samym poziomie będzie kształtowała się wysokość RRSO. W przedkładanych ofertach 

kredytów/pożyczek szukać zatem należy przede wszystkim informacji o wysokości RRSO i we-

dług tego parametru oceniać rzeczywisty, całkowity koszt pożyczenia pieniędzy. 

Testament własnoręczny – bo o taki Pan pyta – jest najbardziej      

popularną formą testamentu ze względu na stosunkowo dużą prostotę jego  

sporządzenia oraz brak dodatkowych kosztów. Przepisy obowiązującego prawa formułują kilka 

warunków decydujących o ważności tego dokumentu – w szczególności pamiętać należy, iż 

taki testament powinien zostać spisany przez spadkodawcę pismem ręcznym, podpisany i opa-

trzony datą. Nie można zatem posługiwać się do jego przygotowania jakimkolwiek urządzeniem 

technicznym (np. komputerem, maszyną do pisania) jak również wyręczyć się inną osobą, która  

w imieniu spadkodawcy spisze jego ostatnią wolę. Spisany ręcznie testament będzie jednak 

ważny dopiero po umieszczeniu w nim podpisu i daty sporządzenia. Podpis powinien znajdo-

wać się pod treścią testamentu i zasadniczo zawierać winien pełne dane identyfikujące osobę  

fizyczną tj. imię i nazwisko. Warto zaznaczyć, iż osoba sporządzająca testament ma możliwość 

jego późniejszej zmiany czy uzupełnienia bez potrzeby sporządzania nowego testamentu.  

W takiej sytuacji wystarczy własnoręcznie umieścić w dokumencie obejmującym ostatnią wolę 

kolejne rozrządzenia na wypadek śmierci oraz opatrzyć je  podpisem i datą sporządzenia. 

Opracował Daniel Jachimowicz 

W związku z zamiarem kupna nowego telewizora udałem się 

do sklepu jednej z sieci handlowych – przy dokonywaniu wy-

boru sprzętu sprzedawca zachęcał do skorzystania z bardzo 

atrakcyjnej oferty „kredytu 0%” na sfinansowanie tego zaku-

pu. Zainteresowany propozycją udałem się do konsultanta i tu 

spotkało mnie niemiłe zaskoczenie, gdyż po moich docieka-

niach okazało się, iż rzeczywiste koszty skorzystania z tej 

oferty wynosiły w skali roku aż 28%. Czy zatem coś takiego, 

jak „kredyt 0%”, w ogóle istnieje w praktyce? 

Zamierzam samodzielnie sporządzić swój testament. Słyszałem, iż przepisy okre-

ślają pewne szczególne wymagania, którym taki dokument musi odpowiadać, aby 

był ważny. O czym szczególnie powinienem pamiętać, by nie popełnić błędu? 
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PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY 
„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 

 

Indywidualne, BEZPŁATNE konsultacje  
z zakresu racjonalnego i bezpiecznego zarządzania  

sferą finansów osobistych seniora 
 

INFOLINIA: 801 002 170  
(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych) 

 czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. 

źródło grafiki wykorzystanej na tej stronie:  www.office.microsoft.com 

SŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ  

KREDYT HIPOTECZNY – jest to co do zasady długotermino-

wy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest nierucho-

mość na której ustanowiono hipotekę; najczęściej kredyty 

takie udzielane są na zakup lub budowę nieruchomości; rów-

nież część kredytów konsolidacyjnych ma taki charakter; kre-

dyt hipoteczny jest spłacany przez kredytobiorcę najczęściej 

w miesięcznych ratach.  

HIPOTEKA – jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieru-

chomości, służące zabezpieczeniu konkretnej wierzytelności 

(np. kredytu), na mocy którego wierzyciel (np. bank) może 

dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem 

przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości;  

w przypadku zabezpieczenia hipotecznego wierzyciel może 

również prowadzić egzekucję swoich należności także wtedy, 

gdy obciążona tym prawem nieruchomość została przez 

dłużnika sprzedana lub darowana; do powstania hipoteki nie-

zbędny jest wpis w księdze wieczystej. 

SŁUŻEBNOŚĆ MIESZKANIA – jest rodzajem ograniczonego 

prawa rzeczowego, którego istotą jest zapewnienie upraw-

nionemu (np. klientowi zawierającemu umowę renty dożywot-

niej) możliwości zamieszkania i korzystania z nieruchomości, 

która nie jest jego własnością (np. została przekazana insty-

tucji finansowej na podstawie umowy renty dożywotniej).  

FUNDUSZ HIPOTECZNY – jest to przedsiębiorstwo, które  

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje 

m.in. dożywotnie świadczenie pieniężne w zamian za prze-

niesienie własności nieruchomości.  

 

www.nbp.pl – Narodowy Bank Polski 

www.nbportal.pl –  Portal Edukacji Ekonomicznej NBP 

www.bfg.pl – Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

www.knf.gov.pl – Komisja Nadzoru Finansowego 

www.zanim-podpiszesz.pl – strona internetowa ogólnopolskiej kampanii społecznej 

www.zastrzegam.pl  – Związek Banków Polskich – system zastrzegania kart płatniczych 

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE: 

Projekt „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora IV”  
jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
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