
CZY KREDYT MOŻE BYĆ  DARMOWY? 

TAK. Konstrukcja tzw. sankcji kredytu dar-

mowego, uregulowana w art. 45 ustawy  

z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenc-

kim, daje kredytobiorcy możliwość spłacenia 

kredytodawcy jedynie kwoty kredytu (czyli su-

my środków, które otrzymał w ramach umowy) 

bez związanych z nim kosztów, w szczególno-

ści odsetek czy prowizji – uprawnienie to po-

wstaje w sytuacji, w której kredytodawca nie 

dopełnił ciążących na nim obowiązków  

o charakterze informacyjnym.  

Powołana wyżej ustawa nakłada na banki  

i instytucje pożyczkowe szereg obowiązków  

w stosunku do klienta, których szczegółowy 

zakres jest zawarty w art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 

1 pkt. 1-8, 10, 11, 14-17 i art. 31-33 ustawy. 

Obowiązki te obejmują w szczególności ko-

nieczność zamieszczenia w umowie kredytu 

konsumenckiego wielu informacji dotyczą-

cych oferowanego produktu finansowego, 

m.in. wskazanie rodzaju kredytu i jego całkowi-

tej kwoty wraz z podaniem terminów i sposobu 

wypłaty, określenie stopy oprocentowania oraz 

warunków jej zmiany, wskazanie rzeczywistej 

rocznej stopy oprocentowania (RRSO) i całko-

witej kwoty do zapłaty oraz zasad i terminów 

spłaty kredytu. Umowa powinna także wyraź-

nie wskazywać okres czasu, na jaki jest zawie-

rana, informować o ewentualnym sposobie za-

bezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu,  

a także zawierać zapisy dotyczące terminu, 

sposobu i skutków odstąpienia klienta od umo-

wy oraz przysługującego konsumentowi prawa 

do spłaty kredytu przed terminem. Jeżeli kre-

dytodawca nie wywiązał się z nałożonego na 

niego obowiązku informacyjnego, w zakresie 

wymaganym ustawą, to konsument nabywa 
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WARTO WIEDZIEĆ 

►  Punkt informacyjno-doradczy „BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 
 

W ramach trzeciej edycji projektu „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora”, realizowanego przez 

Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW, od dnia 1 stycznia 2014 r. kontynuuje swoją działalność 

punkt informacyjno-doradczy dla seniorów pn. „Bezpieczne finanse seniora”. Osoby starsze,  

a w szczególności słuchacze UTW z terenu całego kraju, mają tu możliwość uzyskania BEZPŁAT-

NYCH, obiektywnych informacji i po-

rad dotyczących m.in. tego, na co 

zwrócić szczególną uwagę przy za-

ciąganiu kredytów, pożyczek i innych 

zobowiązań, jak interpretować klu-

czowe zapisy umów pożyczkowych 

lub związanych z inwestowaniem 

oszczędności, jak postępować  

w przypadku grożącej niewypłacalno-

ści, jak negocjować z bankiem rozło-

żenie spłaty zadłużenia na raty itp. 

Warto zaznaczyć, iż mając na uwa-

dze potrzebę ułatwienia klientom 

kontaktu z punktem uruchomiona zo-

stała infolinia 801 002 170 (bezpłatna 

dla połączeń z telefonów stacjonar-

n y c h )  c z y n n a  c o d z i e n n i e  

od poniedziałku do piątku w godz.  

od 9.00 do 15.00. Zachęcamy do ko-

rzystania z bezpłatnych usług infor-

macyjno-doradczych. 

 

uprawnienie do spłaty kredytu bez odsetek  

i innych kosztów, przy czym nie dotyczy to 

kosztów ustanowienia zabezpieczenia kredytu. 

Warto podkreślić, iż zapis ten odnosi się rów-

nież do kredytów hipotecznych, jednak w tym 

przypadku okres bezkosztowy został skrócony 

do czterech lat i nie obowiązuje w całym okre-

sie kredytowania. 

Należy pamiętać, iż prawo do skorzystania 

przez konsumenta z sankcji kredytu darmowe-

go powstaje niezależnie od tego, czy konsu-

ment poniósł konkretną, wymierną szkodę 

związaną z naruszeniem przez kredytodaw-

cę w/w obowiązków oraz bez względu na 

stopień ich naruszenia. Oznacza to, iż nawet 

najmniejsze uchybienie banku czy instytucji 

pożyczkowej, w zakresie katalogu informacji 

zawartych w umowie, daje klientowi możliwość 

skorzystania z tego uprawnienia. W takiej sytu-

acji – zgodnie z art. 45 ustawy – należy jedynie 

złożyć kredytodawcy pisemne oświadczenie 

wskazujące na naruszenie określonego ustawą 

obowiązku informacyjnego. 

Podsumowując zaznaczyć należy, iż celem 

wprowadzenia instytucji konsumenckiego kre-

dytu darmowego jest przede wszystkim zdy-

scyplinowanie kredytodawców w zakresie rze-

telnego i wyczerpującego informowania konsu-

mentów o najistotniejszych parametrach zacią-

ganego przez nich zobowiązania, a w przypad-

ku niewywiązania się z tego obowiązku – po-

zbawienie przychodów z takich kredytów. War-

to zatem uważnie zapoznawać się z treścią 

zawieranych umów kredytowych, a w przypad-

ku stwierdzenia uchybień w opisanym zakresie 

egzekwować przysługujące nam uprawnienia. 

 

Daniel Jachimowicz 
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► W latach 2012-2013 w ramach I i II edycji projektu 

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” doradcy udzielili 

łącznie blisko 400 bezpłatnych konsultacji i porad. Ich tematy-

ka obejmowała m.in. kwestie zasad bezpiecznego korzystania 

z pożyczek i kredytów, prowadzenia negocjacji z bankiem, do-

tyczących rozłożenia zaległości na raty (pętla zadłużenia, po-

moc w formułowaniu pisma do banku w tego typu sytuacjach), 

analiza projektu umowy ulokowania środków klienta w fundu-

szu inwestycyjnym (wyjaśnienie zapisów umowy budzących 

wątpliwości, różnice 

pomiędzy akcją a obli-

gacją, lokowanie środ-

ków w złoto, platynę i 

i n n e  k r u s z c e ) , 

a także odpowiedzial-

ności spadkobiercy za 

długi spadkodawcy 

(kredyty, pożyczki itp.). 
© Bacho Foto - Fotolia.com 



                                    BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA  

   – wybrane zagadnienia dotyczące rachunku bankowego  

           z dostępem przez Internet 

Informacje ogólne 
 

Bankowość elektroniczna (inaczej: homeban-

king, e-banking, bankowość internetowa,  

e-bankowość, mobilna bankowość) jest to jed-

na z form całodobowej działalności bankowej, 

polegającej na umożliwieniu przez bank swoim 

klientom przeprowadzania określonych opera-

cji za pomocą nowoczesnych technologii.  

W szerokim znaczeniu bankowość elektronicz-

na obejmuje dostęp do środków zgromadzo-

nych na rachunku bankowym za pomocą Inter-

netu (komputer, telefon, tablet) i/lub telefonu. 

W ramach niniejszego artykułu poruszona zo-

stanie problematyka dotycząca rachunków 

bankowych z dostępem przez Internet (konto 

internetowe). 

 

Z bankowości elektronicznej klient może korzy-

stać w sposób pasywny lub aktywny. Pasywne 

korzystanie z bankowości elektronicznej pole-

ga głównie na monitorowaniu salda rachunku 

oraz historii transakcji. Aktywnym użytkowni-

kiem będzie taka osoba, która za pomocą  

e-bankowości dokonuje, np.: przelewów, zakła-

da lokaty, ustanawia stałe zlecenia czy wnio-

skuje o kredyt. Bankowość elektroniczna 

umożliwia klientowi – bez konieczności wycho-

dzenia z domu – realizację niemal wszystkich 

spraw, których załatwienie zwykle wiązało się  

z osobistą wizytą w banku. Oczywiście za po-

średnictwem e-bankowości nie wypłacimy go-

tówki, jak również nie sfinalizujemy spraw bar-

dziej skomplikowanych (np. duży kredyt). Jed-

nak ograniczenia te, tylko nieznacznie zmniej-

szają użyteczność tego rodzaju bankowości.  
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Zobacz w Internecie – kampania „NBP nie wyklucza!” 
 

 „NBP nie wyklucza!” to pakiet działań realizowanych przez Narodowy Bank Polski skierowa-
nych do grup zagrożonych wykluczeniem finansowym. W ramach tego przedsięwzięcia m.in. 
przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Mazowsze stworzony został pierwszy 
w Europie leksykon terminów ekonomicznych w języku migowym, wydrukowano 600 kompletów 
makiet polskich banknotów wraz z audiodeskrypcją przeznaczonych do edukacji ekonomicznej 
osób z dysfunkcją wzroku oraz wydano podręcznik do edukacji ekonomicznej osób 
z upośledzeniem intelektualnym. Narodowy Bank Polski jest też pierwszą instytucją, która część 
swoich materiałów wydaje w wersji Easy to Read, czyli w formie tekstu łatwego do czytania, 
przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Opracowane materiały oraz inne 
informacje przeznaczone dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku można znaleźć na stronie  
www.nbpniewyklucza.pl. 

UWAGA !!! 
Wkrótce w obiegu pojawią się zmodernizowane banknoty. 

 

Od dnia 7 kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski rozpocznie stopniowe wprowadzanie  
do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Operacja dotyczyć będzie bank-
notów o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł, które będą zastępowały zniszczone lub uszkodzone 
banknoty wycofywane z tej przyczyny z obiegu powszechnego. Podkreślenia wymaga fakt, iż pro-
jekty graficzne zmodernizowanych banknotów nie uległy zmianie, ale zastosowanie nowych za-
bezpieczeń spowoduje, że różnice pomiędzy banknotami nowej i dotychczasowej emisji będą do-
strzegalne np.: odkryte pole znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizującej i ulepszone zabez-
pieczenia recto-verso. Warto pamiętać, iż banknot o nominale 200 złotych na razie nie zostanie 
zmieniony, a wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo pozostaną prawnym 
środkiem płatniczym.            

Źródło: www.nbp.pl 

http://www.nbp.pl


 

Przecież gotówkę możemy wypłacić nie tylko  

w banku, ale również, np.: w bankomacie „za 

rogiem”, na stacji benzynowej, dworcach kole-

jowych i wielu innych miejscach, a obecnie co-

raz częściej także w kasie sklepowej (pod wa-

runkiem że posiadamy kartę płatniczą). Rów-

nież kwestie, które należy zakwalifikować jako 

szczególnie skomplikowane stanowią tylko ma-

ły odsetek spraw, które załatwiamy w banku. 
 
 

Na co zwrócić uwagę przed założeniem 

konta internetowego? 
 

 

Przed podjęciem decyzji w jakim banku zało-

żyć e-konto, potencjalny klient powinien odpo-

wiedzieć sobie na kilka istotnych pytań: 

- jak często wykonujemy przelewy? 

- czy wykonujemy przelewy za granicę? 

- czy chcemy na koncie przechowywać  

   większe sumy przez dłuższy czas? 

- jak często podejmujemy gotówkę? 

- czy przy obsłudze rachunku chcielibyśmy 

   korzystać z telefonu? 
 
 

Ponadto potencjalny klient koniecznie powinien 

uzyskać informacje:  

- czy pobierana jest comiesięczna opłata za  

   prowadzenie rachunku, a jeśli tak, to ile  

   wynosi? 

- czy pobierana jest prowizja za przelewy,  

   a jeśli tak, to ile wynosi? 

- czy pobierana jest prowizja za wypłaty                          

   gotówki w bankomacie, a jeśli tak, to ile  

   wynosi? 
 

Znając odpowiedzi na wyżej postawione pyta-

nia możemy porównać i przeanalizować ofertę 

rynkową, w szczególności pod kątem naszych 

oczekiwań i kosztów, a następnie wybrać tę, 

która z naszego punktu widzenia jest najbar-

dziej atrakcyjna. Na ofertę 

konta internetowego nale-

ży spojrzeć całościowo, 

gdyż nie zawsze ta oferta, 

gdzie np. przelewy będą 

bezpłatne, będzie dla 

klienta najbardziej opty-

malna. 

 

Podkreślić należy, iż konto, do którego istnieje 

dostęp za pośrednictwem Internetu – z formal-

noprawnego punktu widzenia – nie różni się 

niczym od takiego rachunku bankowego,  

w którym dyspozycje wydawane są zasadniczo 

tylko poprzez osobistą wizytę w placówce ban-

kowej. Obecnie niemal każdy posiadacz konta 

tradycyjnego (bez dostępu przez Internet) mo-

że w łatwy sposób uzyskać możliwość zarzą-

dzania swoimi środkami zgromadzonymi  

na takim rachunku za pomocą sieci interneto-

wej.  
 

Procedura założenia rachunku bankowego 

przez Internet, (a także przekształcenia konta 

tradycyjnego w konto z dostępem przez Inter-

net), korzyści związane z posiadaniem tego 

typu produktu bankowego oraz za-

sady jego bezpiecznego użytkowa-

nia przybliżone zostaną w kolej-

nych wydaniach niniejszego 

newslettera.  

 

                 Wojciech Nalepa 
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PRZYKŁAD 
 

Jan Fioletowy – skuszony reklamą „przelewy  

0 zł” założył konto internetowe w Banku X. Pan 

Jan nie zwrócił uwagi, że reklamowane darmo-

we przelewy dotyczą tylko przelewów krajo-

wych. Okazało się również, że tylko jedna wy-

płata gotówki w bankomacie w ciągu miesiąca 

jest bezpłatna, natomiast od każdej kolejnej 

pobierana jest prowizja. Ponadto prowadzenie 

wybranego rachunku kosztuje Pana Jana 12 

złotych miesięcznie. Biorąc pod uwagę, że Pan 

Jan co najmniej pięć razy w miesiącu pobiera 

gotówkę w bankomacie oraz co miesiąc wysyła 

cztery przelewy dla wnuków mieszkających  

w Niemczech, uznać należy, iż jego wybór  

e-konta był nietrafiony, gdyż na rynku można 

znaleźć ofertę bardziej atrakcyjną i lepiej dosto-

sowaną do indywidualnych potrzeb Pana Jana 

(np.: bezprowizyjne nielimitowane wypłaty  

z bankomatu).  

© Denys Prykhodov - Fotolia.com 
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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  
 

LOGIN – (inaczej: nazwa użytkownika, numer klienta), jest to 

indywidualny identyfikator niezbędny do uzyskania przez 

klienta dostępu do konta internetowego. Login otrzymujemy  

z banku. Login może występować jako ciąg liter, znaków lub 

cyfr.  
 

HASŁO – jest to ciąg znaków (liter, cyfr, znaków specjalnych) 

niezbędny - obok loginu - do uzyskania dostępu do konta in-

ternetowego.  
 

HASŁO PIERWSZEGO LOGOWANIA – jest to hasło, które 

klient otrzymuje z banku w celu pierwszego (jednokrotnego) 

uzyskania dostępu do konta internetowego. Hasło to otrzy-

muje się w tzw. bezpiecznych kopertach. System informa-

tyczny po pierwszym zalogowaniu wymaga, by klient wpro-

wadził inne, indywidualne hasło, które następnie służy do ko-

lejnych „wejść” do rachunku bankowego. 
 

PRZELEW – (polecenie przelewu) jest to jedna z form bez-

gotówkowych rozliczeń pieniężnych, polegająca na wydaniu 

przez płatnika (czyli NAS) dyspozycji przekazania przez bank 

środków pieniężnych z naszego konta na wskazany w tytule 

przelewu rachunek płatniczy odbiorcy.  
 

PRZELEW INTERNETOWY – (przelew on-line) jest to prze-

lew wykonywany za pomocą bankowości elektronicznej.   

 

www.nbp.pl – Narodowy Bank Polski 

www.nbportal.pl –  Portal Edukacji Ekonomicznej 

www.bfg.pl – Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

www.knf.gov.pl – Komisja Nadzoru Finansowego 

www.obserwatorfinansowy.pl –  Obserwator Finansowy 

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

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE: 

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

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

http://www.nbp.pl
http://www.bfg.pl
http://www.knf.gov.pl
http://www.obserwatorfinansowy.pl
http://www.zanim-podpiszesz.pl

