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BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 

 

Informacje ogólne dotyczące Umowy o kredyt mieszkaniowy/ pożyczkę pieniężną hipoteczną / 
pożyczkę pieniężną długoterminową 

udzielanych od dnia 22.07.2017r. 

 

1. Firma, siedziba i adres podmiotu publikującego informację 
 

Beskidzki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 272 
 

2. Cele, na które kredyt mieszkaniowy lub pożyczka pieniężna hipoteczna/pożyczka pieniężna 
długoterminowa mogą zostać wykorzystane 

Kredyty mieszkaniowe: 

1) cele budowlano-remontowe, w tym realizowane przez inwestora zastępczego:  

a) budowę domu jednorodzinnego, 
b) adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe, 
c) zakup działki budowlanej wraz z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego 

i dokończenie tej budowy, 
d) wykończenie, remont, modernizację, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę: lokalu 

mieszkalnego, domu jednorodzinnego; 

2) nabycie na rynku pierwotnym lub wtórnym: 

a) działki budowlanej z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego, 
b) wybudowanego: lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, 
c) spółdzielczego własnościowego prawa do wybudowanego lokalu mieszkalnego, 
d) własnościowego prawa do wybudowanego domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej, 

3) pozostałe cele: 

a) przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 
w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu, 

b) przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub 
prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, w prawo odrębnej 
własności, 

c) wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego, 
d) spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku na cele określone  

w pkt 1 i 2 oraz w pkt 3 a-c,  
e) spłatę zobowiązań w innych bankach z tytułu innych kredytów niż mieszkaniowe pod 

warunkiem, że kwota ta nie przekroczy 25% kwoty udzielonego kredytu i 80.000,00 
złotych, 

f) refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt 1 i 2 oraz  
w pkt 3 a-c, 

g) inne cele mieszkaniowe zaakceptowane przez Bank. 

Kwota kredytu może zostać podwyższona o: 

1) kwotę opłat z tytułu składek ubezpieczeniowych w przypadku ubezpieczenia 
Kredytobiorcy za pośrednictwem Banku oraz opłat i prowizji należnych podmiotom 
pośredniczącym, 
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2) koszt zakupu i montażu wyposażenia lokalu lub domu (np. sprzętu AGD, mebli, zabudowy 
wnęk), o ile część kredytu przeznaczona na te cele będzie niższa niż 50% kwoty kredytu, 

3) w indywidualnych przypadkach możliwe jest podwyższenie kwoty kredytu o koszty 
sądowe i opłaty notarialne oraz inne koszty i opłaty urzędowe. 

W ramach jednej Umowy mogą być finansowane różne cele (np. spłata kredytu mieszkaniowego 
zaciągniętego w innym banku na zakup lokalu mieszkalnego oraz wykończenie lokalu), jeżeli 
dotyczą tej samej nieruchomości.  

Kredyt powinien być udzielony osobie fizycznej/osobom fizycznym, z których przynajmniej jednej 
przysługiwać będzie, po zakończeniu kredytowanej inwestycji, prawo własności kredytowanej 
nieruchomości. 

 

Pożyczki pieniężne hipoteczne/pożyczki pieniężne długoterminowe – dowolny cel. 

 

3. Formy zabezpieczenia, w tym wskazanie możliwości, że przedmiot zabezpieczenia może 
znajdować się w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, o ile taka możliwość 
jest przewidziana 

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki 
pieniężnej długoterminowej:  

1) weksel in blanco Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy wystawiony na rzecz Banku wraz z deklaracją 
wekslową, 

2) hipoteka ustanawiana na rzecz Banku w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki, 

3) cesja praw na rzecz Banku z umowy  ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
nieruchomości Zakładu Ubezpieczeniowego z oferty dostępnej w Banku lub spoza oferty Banku 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia (za wyjątkiem sytuacji, gdy przedmiot zabezpieczenia 
stanowi działka niezabudowana – wówczas ubezpieczenie nie jest wymagane). 

 

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa wyżej, przed 
uruchomieniem kredytu/pożyczki, Kredytobiorca/Pożyczkobiorca może do czasu ustanowienia tych 
zabezpieczeń ustanowić tymczasowe zabezpieczenie kredytu/pożyczki w innej formie. 

Dodatkowo przy zabezpieczaniu kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki 
pieniężnej długoterminowej można stosować: 

1) poręczenie cywilne, 

2) poręczenie wekslowe, 

3) przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomej, 

4) zastaw na rzeczach ruchomych, 

5) przelew wierzytelności z ubezpieczenia NNW Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, 

6) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 

7) blokadę środków na rachunku bankowym, 

8) kaucję pieniężną. 

Przedmiot zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki 
pieniężnej długoterminowej w Beskidzkim Banku Spółdzielczym nie może znajdować się poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
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4. Okres, na jaki może być zawarta umowa o kredyt mieszkaniowy/pożyczkę pieniężna 
hipoteczną/pożyczkę pieniężną długoterminową 

 
Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat, tj. 300 miesięcy. 

 
5. Nazwy wskaźników referencyjnych i ich administratorów, o których mowa  

w art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia  
8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne  
w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy 
inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 
596/2014, oraz informacja o potencjalnych konsekwencjach dla konsumenta: 

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza przez 
bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań 
uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie  
z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez 
administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie  
i publikowana m. in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/. 

Potencjalne konsekwencje zmiany wysokości wskaźników referencyjnych dla konsumenta zostały 
określone w ust. 6. 

W przypadku braku notowań stawki WIBOR, stanowiącej podstawę oprocentowania udzielonego  
kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej, 
Bank w terminie 14 dni od daty jej zawieszenia lub likwidacji zastosuje w jej miejsce inny wskaźnik 
referencyjny, który łącznie spełnia następujące warunki: 
1) jest ustalany przez administratora w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/1011, 
2) jest stosowany na rynku międzybankowym lub finansowym do ustalania oprocentowania 

depozytów w odnośnej walucie na okres 3 miesięcy (przy czym okres ten powinien odpowiadać 
okresowi przyjętemu dla ustalenia stopy referencyjnej), a w przypadku braku stosowania 
wskaźnika referencyjnego dla okresu wskazanego wcześniej  bierze się pod uwagę wskaźnik 
ustalany dla okresu najbardziej zbliżonego do dotychczas stosowanej stopy referencyjnej, oraz  

3) jest najbardziej zbliżony do stopy referencyjnej w okresie ostatnich 3 lat spośród innych 
wskaźników referencyjnych spełniających warunki wskazane w pkt 1 i 2, a jeżeli dany wskaźnik 
referencyjny ustalany był w okresie krótszym – bierze się pod uwagę cały okres jego ustalania.  

Jeżeli żaden wskaźnik referencyjny spełniający wyżej wymienione wymagania nie będzie dostępny, 
Bank zastosuje w miejsce stawki WIBOR stawkę procentową odpowiadającą  
w stosunku rocznym kosztom finansowania udostępnionych przez Bank klientowi środków 
pieniężnych z dowolnego dostępnego źródła, jakie Bank może rozsądnie wybrać. Nowy wskaźnik 
obowiązywać będzie od 1-go dnia kwartału następującego po kwartale, w którym stawka WIBOR 
ulegnie zawieszeniu lub likwidacji. 
 

6. Rodzaje dostępnej stopy oprocentowania kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej 
hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej ze wskazaniem, czy jest to stała stopa 
oprocentowania kredytu hipotecznego, zmienna, czy stanowiąca połączenie obu rodzajów 
oprocentowania, wraz z krótką charakterystyką stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego 
i stopy zmiennej, w tym informacją o związanych z tym konsekwencjach dla konsumenta: 

 
Kredyt mieszkaniowy/pożyczka pieniężna hipoteczna/pożyczka pieniężna długoterminowa 
oprocentowany/a jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej 
i marży Banku.  Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest  
w ostatnim dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym kwartał kalendarzowy. Stopa 
referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom 
kalendarzowym. Pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy procentowej oprocentowania 
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rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej 
hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej, a kończy z ostatnim dniem kwartału 
kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej 
hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej. Ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy 
oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada 
ostateczny termin spłaty kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki 
pieniężnej długoterminowej, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu 
mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej. 
Stopa oprocentowania kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki 
pieniężnej długoterminowej zmienia się wraz ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3 M. 
Marża zostanie obniżona w stosunku do obowiązującej, po dostarczeniu do Banku odpisu/ów  
z księgi wieczystej/ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 
mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej, 
zawierającego/ych prawomocne wpisy hipoteczne. Obniżenie stałej marży bankowej nastąpi od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpis/y z ksiąg wieczystych zostały 
dostarczone do Banku. 
 
Informacje na temat wysokości wskaźników referencyjnych dostępne są dla Państwa na stronie 
internetowej Banku (www.bankbbs.pl). 

Kredytobiorca/Pożyczkobiorca zaciągający kredyt mieszkaniowy/pożyczkę pieniężną 
hipoteczną/pożyczkę pieniężną długoterminową narażony jest na ponoszenie określonych ryzyk.  

Każdy kredyt mieszkaniowy/pożyczka pieniężna hipoteczna/pożyczka pieniężna długoterminowa  
o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony/a ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany 
cen rynkowych nieruchomości. 

Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty kredytu 
mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej 
oprocentowanego/oprocentowanej według zmiennej stopy procentowej. Z tego względu, przy 
podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących wieloletniego zobowiązania, 
Kredytobiorca/Pożyczkobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie 
tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej. Przed zawarciem umowy kredytowej Bank 
informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z danym produktem kredytowym. Ryzyko 
podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, który pozostanie 
związany umową kredytową, zgodnie z którą przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat będzie 
spłacał raty kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej 
długoterminowej. 

 
7. Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej 

hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej, całkowitego kosztu kredytu 
mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej, 
całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 
 

Pożyczka pieniężna hipoteczna  

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki pieniężnej hipotecznej  wynosi 
8,51%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 60 miesięcy, całkowita kwota 
pożyczki 58.500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 70.555,00 zł, oprocentowanie zmienne 7,50% w 
stosunku rocznym, stanowiące sumę stopy referencyjnej - stawki WIBOR 3M wg stanu na dzień 
30.03.2018r. i marży Banku w wysokości 5,80% (marża zostanie obniżona o 1 p.p. w stosunku do 
obowiązującej, po dostarczeniu do Banku odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, stanowiącej 
zabezpieczenie pożyczki, zawierającego prawomocne wpisy hipoteczne), całkowity koszt pożyczki 
12.055,00 zł (w tym: prowizja 877,50 zł, odsetki 11.158,50 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 

http://www.bankbbs.pl/
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(PCC) 19,00 zł), spłata kapitału pożyczki w 60 ratach miesięcznych w kwocie po 975,00 zł każda, 
najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa 1.351,84 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 05.04.2018r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Pożyczka pieniężna długoterminowa  

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki pieniężnej długoterminowej  wynosi 
7,99%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, całkowita kwota 
pożyczki 150.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 293.457,53 zł, oprocentowanie zmienne 7,50% w 
stosunku rocznym, stanowiące sumę stopy referencyjnej - stawki WIBOR 3M wg stanu na dzień 
30.03.2018r. i marży Banku w wysokości 5,80% (marża zostanie obniżona o 1 p.p. w stosunku do 
obowiązującej, po dostarczeniu do Banku odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, stanowiącej 
zabezpieczenie pożyczki, zawierającego prawomocne wpisy hipoteczne), całkowity koszt pożyczki 
143.457,53  zł (w tym: prowizja 2.250,00 zł, odsetki 141.188,53 zł, podatek od czynności 
cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł), spłata kapitału pożyczki w 300 ratach miesięcznych w kwocie po 
500,00 zł każda, najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa 1.506,95 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 05.04.2018r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Kredyt mieszkaniowy  

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wynosi 5,84%, przy 
następujących założeniach: okres kredytowania 300 miesięcy, całkowita kwota kredytu 150.000,00 zł, 
całkowita kwota do zapłaty 255.807,27 zł, oprocentowanie zmienne 5,50% w stosunku rocznym, 
stanowiące sumę stopy referencyjnej - stawki WIBOR 3M wg stanu na dzień 30.03.2018r. i marży Banku 
w wysokości 3,80% (marża zostanie obniżona o 1 p.p. w stosunku do obowiązującej, po dostarczeniu 
do Banku odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, zawierającego 
prawomocne wpisy hipoteczne), całkowity koszt kredytu 105.807,27 zł (w tym: prowizja  2.250,00 zł, 
odsetki 103.538,27 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł), spłata kapitału kredytu 
w 300 ratach miesięcznych w kwocie po 500,00 zł każda, najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa 
1.238,43 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 05.04.2018r. na reprezentatywnym przykładzie. 

8. Wskazanie możliwych innych kosztów nieujętych w całkowitym koszcie kredytu 
mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej, które 
konsument może ponieść w związku z umową o kredyt hipoteczny, i prognozowana 
maksymalna wysokość tych kosztów 

 
Następujące koszty nie są ujęte w RRSO:  
1) koszt wyceny nieruchomości – Beskidzki Bank Spółdzielczy nie jest dostawcą tej usługi 

dodatkowej dla konsumenta; 
2) koszt ubezpieczenia NNW Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy spoza oferty Banku – koszt 

nieznany przez Bank; 
3) koszt ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty Banku – koszt nieznany przez Bank; 
4) koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł. 
5) koszty opłat notarialnych. 
 
Klient może być zobowiązany m.in. do poniesienia kosztów związanych z opłatami notarialnymi. 
Wysokość tych opłat określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  
28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 
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Proszę się upewnić, że mają Państwo świadomość wszystkich innych opłat i kosztów związanych z 
kredytem mieszkaniowym/pożyczką pieniężną hipoteczną/pożyczką pieniężna długoterminową. 

 
9. Poszczególne warianty spłaty kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej 

hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej oferowane przez Beskidzki Bank 
Spółdzielczy, w tym liczba, częstotliwość i wysokość regularnie spłacanych rat 

 
Bank umożliwia spłatę rat kredytów mieszkaniowych/pożyczek pieniężnych hipotecznych/ 
pożyczek pieniężnych długoterminowych w: 
1) równych ratach kapitałowo-odsetkowych, 
2) malejących ratach kapitałowo-odsetkowych. 
 
Raty kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej 
długoterminowej spłacane są w częstotliwości miesięcznej. 
 
Liczba miesięcznych rat zależy od okresu kredytowania wyrażonego w miesiącach. 

 

Wysokość regularnie spłacanych rat zależy m.in.: 

1) od formy spłaty (raty równe lub malejące), 
2) wysokości kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej 

długoterminowej, 
3) okresu spłaty/okresu kredytowania, 
4) wysokości stawki WIBOR 3M i marży Banku, 
5) terminu dostarczenia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę odpisu/odpisów z księgi 

wieczystej/ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej/stanowiących zabezpieczenie 
spłaty kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej 
długoterminowej zawierającego/zawierających  prawomocne wpisy hipoteczne. 
 
 

10. Opis warunków bezpośrednio związanych z przedterminową spłatą kredytu 
mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej 

 

Kredytobiorca/Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej, całkowitej lub częściowej spłaty 
kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej. 

 

W przypadku wcześniejszej, całkowitej lub częściowej spłaty kredytu mieszkaniowego/pożyczki 
pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej, Kredytobiorca ma prawo wystąpić 
do Banku z wnioskiem o przekazanie informacji  o kosztach spłaty całości lub części kredytu 
mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej przed 
terminem spłaty określonym w umowie kredytowej. 

Bank przekazuje Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku informację, o której mowa  
wyżej, wraz z założeniami przyjętymi  do jej ustalenia w terminie 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania wniosku Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy o przekazanie powyższych informacji. 

 

W przypadku spłaty całości kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki 
pieniężnej długoterminowej przed terminem określonym w umowie kredytowej całkowity koszt 
kredytu ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu/pożyczki przypadające za okres, 
o który skrócono obowiązywanie Umowy, chociażby Kredytobiorca/Pożyczkobiorca poniósł je 
przed tą spłatą.  

Środki z tytułu wcześniejszej, częściowej spłaty zaliczone zostaną na spłatę ostatnich rat kredytu 
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mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej, chyba że 
Bank i Kredytobiorca/Pożyczkobiorca ustalą inny sposób. 

 

Jeżeli całkowita wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej 
udzielonych po dniu 21.07.2017r. nastąpi w ciągu pierwszych 36 miesięcy trwania Umowy, a do 
końca obowiązywania Umowy w chwili spłaty zostanie nie mniej niż 12 miesięcy, Bank pobiera 
prowizję w wysokości 2,5%  od kwoty wcześniejszej spłaty. W pozostałych przypadkach Bank nie 
pobiera żadnych opłat ani prowizji. 

 

11. Wskazanie, czy jest konieczna wycena nieruchomości i czy wiąże się to z kosztami  
dla konsumenta, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości, oraz wskazanie, kto odpowiada  
za zapewnienie dokonania wyceny nieruchomości 

 

Bank wymaga wyceny od osoby ubiegającej się o kredyt mieszkaniowy/pożyczkę pieniężną 
hipoteczną/pożyczkę pieniężną długoterminową każdorazowo w przypadku, gdy kwota kredytu 
mieszkaniowego/pożyczki pieniężnej hipotecznej/pożyczki pieniężnej długoterminowej przekracza 
kwotę 150.000,00zł 

Wycena musi być aktualna tj. nie starsza niż 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach Bank może 
wymagać od Wnioskodawcy aktualizacji lub nowej wyceny nieruchomości.  
 
Bank może zobowiązać Kredytobiorcę do dokonania po zakończeniu inwestycji ponownej wyceny 
nieruchomości stanowiącej docelowe zabezpieczenie spłaty kredytu. 
 
Bank może zobowiązać Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę do dokonywania aktualnej wyceny 
nieruchomości z częstotliwością określoną przez Bank w umowie kredytowej. 

Koszt wyceny nie jest znany Bankowi i zależy od wybranego indywidualnie przez Klienta 
Rzeczoznawcy Majątkowego. 

 
12. Wskazanie usług dodatkowych, które konsument jest zobowiązany nabyć, aby uzyskać kredyt 

hipoteczny lub uzyskać go na reklamowanych warunkach oraz, w stosownych przypadkach, 
wyjaśnienie, że usługi dodatkowe mogą być nabywane u usługodawcy innego niż kredytodawca 

 

W celu zawarcia umowy kredytowej Bank nie wymaga nabycia usług dodatkowych. Jednakże po 
zawarciu umowy, w przypadku niewywiązania się przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę  
z obowiązku przedłużenia umowy ubezpieczenia na własny koszt nieruchomości stanowiącej 
zabezpieczenie spłaty kredytu  od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres kredytowania z 
cesją praw z umowy ubezpieczenia na rzecz Banku  Bank po upewnieniu się, że polisa nie została 
zawarta dokonuje w imieniu Kredytobiorcy zawarcia umowy ubezpieczenia, a Kredytobiorcę 
obciąża poniesionymi kosztami łącznie z odsetkami w wysokości ustawowej, liczonymi od dnia 
opłacenia składki przez Bank do dnia poprzedzającego ich zwrot przez Kredytobiorcę/ 
Pożyczkobiorcę. 

 
13. Ostrzeżenie dotyczące możliwych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań związanych z umową o kredyt mieszkaniowy (kredyt) lub pożyczka pieniężna 
hipoteczna/pożyczka pieniężna długoterminowa (pożyczka) 

 

Bank ma prawo odstąpić od Umowy w całości i odmówić wypłaty kredytu/pożyczki  
w przypadkach: 
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1) niespełnienia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę odpowiednio: warunków uruchomienia 
kredytu/pożyczki (dotyczy kredytu/pożyczki wypłacanego/ej jednorazowo) lub warunków 
uruchomienia pierwszej transzy kredytu/pożyczki (dotyczy kredytu/pożyczki wypłacanego/ej  
częściami), 

2) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy/Poręczyciela, dłużników Banku  
z tytułu zabezpieczenia kredytu lub inwestora zastępczego, 

3) zajścia okoliczności nieznanych Bankowi w dniu zawierania Umowy, które stwarzają zagrożenie 
dla terminowej spłaty kredytu/pożyczki, 

4) bezskutecznego upływu terminu wykorzystania kredytu/pożyczki. 

Ponadto, bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, Bank ma prawo odstąpić od Umowy  
w zakresie dotyczącym kolejnych, nieuruchomionych, transz kredytu: 

1) w razie niespełnienia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę warunków uruchomienia 
którejkolwiek z kolejnych transz kredytu/pożyczki, 

2) w przypadkach określonych wyżej w pkt 2-4. 

W przypadku niewywiązania się przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę z obowiązku przedłużenia 
umowy ubezpieczenia i przedłożenia stosownych dokumentów, Bank po upewnieniu się, że polisa 
nie została zawarta dokonuje w imieniu Kredytobiorcy zawarcia umowy ubezpieczenia,  
a Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę obciąża poniesionymi kosztami łącznie z odsetkami w wysokości 
ustawowej, liczonymi od dnia opłacenia składki przez Bank do dnia poprzedzającego ich zwrot przez 
Kredytobiorcę. 

W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub nieusunięcia powstałych nieprawidłowości w terminie 14 
dni od daty otrzymania zawiadomienia Banku o stwierdzonych nieprawidłowościach w sytuacji, gdy 
złożona przez Kredytobiorcę dokumentacja wykaże niezgodność wykonanych robót budowlanych z 
dokumentacją projektową i harmonogramem realizacji inwestycji, Bank może wypowiedzieć 
umowę kredytu hipotecznego. 

W przypadku, gdy Bank stwierdzi na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji opóźnienie  
w realizowaniu inwestycji, w sytuacji niezłożenia wyjaśnień przez Kredytobiorcę lub niezłożenia 
stosownego oświadczenia inwestora zastępczego w  terminie 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia Banku o stwierdzonych opóźnieniach, lub gdy ze złożonych przez Kredytobiorcę 
wyjaśnień wynika, że istnieje zagrożenie terminowej realizacji inwestycji – Bank może 
wypowiedzieć Umowę. 

W przypadku nie wywiązania się Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z obowiązku przedłożenia odpisu  
z księgi wieczystej z prawomocnie wpisaną hipoteką na rzecz Banku Bank może wystąpić do 
właściwego Sądu o odpis z księgi(-ąg) wieczystej(-ych) nieruchomości, kosztami odpisu z księgi 
(-ąg) wieczystej(-ych) Bank obciąży Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę. 

W przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę części lub całości raty kapitałowej 
lub odsetkowej kredytu/pożyczki w terminie określonym w Umowie, powstałe zadłużenie 
traktowane jest jako zadłużenie przeterminowane, w tym niespłacona w terminie kwota kapitału 
kredytu/pożyczki jako kapitał przeterminowany. Od kwoty kapitału przeterminowanego Bank 
nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w 
stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej 
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana 
przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. Odsetki naliczane są w złotych od dnia powstania zadłużenia 
przeterminowanego do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 

W przypadku stwierdzenia, że Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nie wykonuje zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy, Bank podejmie czynności windykacyjne, celem odzyskania swoich 
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wierzytelności, w szczególności z ustanowionych zabezpieczeń prawnych oraz innego majątku 
Kredytobiorcy. Koszty związane z windykacją należności ponosi Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca. 

W przypadku nieterminowej spłaty kredytu Kredytobiorca/Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do 
poniesienia kosztów postępowania sądowego określonych w ustawie z dnia 28.07.2005r.  
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  i kosztów egzekucyjnych określonych w Ustawie   
z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22.10.2015r. oraz  
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 
22.10.2015r.  

Bank wypowiada Umowę kredytu/pożyczki lub obniża kwotę przyznanego kredytu/pożyczki  
w przypadku: 

1) niespłacenia zadłużenia oraz niezłożenia wniosku o restrukturyzację w wyznaczonym 
terminie, lub 

2) niespłacenia zadłużenia oraz negatywnego rozpatrzenia wniosku Kredytobiorcy/ 
Pożyczkobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od następnego dnia po doręczeniu 
pisma o wypowiedzeniu Umowy. 

Bank może wypowiedzieć Umowę  kredytu/pożyczki w przypadku: 

1) obniżenia się wartości przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego spłaty kredytu/pożyczki 
(nieruchomości) w stopniu określonym w umowie, przy czym przewidziane w umowie tryby 
postępowania nie doprowadziły do przywrócenia bezpieczeństwa ustanowionego 
zabezpieczenia rzeczowego w terminie 60 dni od otrzymania przez 
Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę zawiadomienia Banku lub wezwania Banku do zaoferowania 
ustanowienia dostatecznego zabezpieczenia dodatkowego w formie przewidzianej przez 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

2) zbycia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę nieruchomości/ograniczonego prawa 
rzeczowego obciążonej/ego hipoteką, stanowiącą prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego 
kredytu, 

3) utraty przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej, 

4) niezgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową  
i harmonogramem realizacji inwestycji lub opóźnienia w realizowaniu inwestycji -  
w przypadku kredytu, 

5) wykorzystania kredytu przez Kredytobiorcę niezgodnie z przeznaczeniem. 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od następnego dnia po doręczeniu 
pisma o wypowiedzeniu Umowy. 

Po upływie okresu wypowiedzenia Umowy  Kredytobiorca/Pożyczkobiorca jest zobowiązany do 
niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu/pożyczki wraz z należnymi Bankowi odsetkami, 
odsetkami z tytułu zadłużenia przeterminowanego oraz prowizjami i opłatami. 

Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) przedstawienia fałszywych dokumentów lub podania nieprawdziwych danych stanowiących 
podstawę udzielenia kredytu/pożyczki, 

2) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, w tym dotyczących prawnego zabezpieczenia 
kredytu/pożyczki, 

3) udzielenia kredytu/pożyczki wskutek innych działań sprzecznych z prawem. 
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Kredytobiorca/Pożyczkobiorca od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu/pożyczki 
wraz z należnymi Bankowi odsetkami, odsetkami z tytułu zadłużenia przeterminowanego oraz 
prowizjami i opłatami. 

W przypadku niewywiązania się Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy ze zobowiązań wynikających  
z umowy kredytu/pożyczki, na podstawie art. 105 ust. 4b ustawy Prawo bankowe Bank może 
przekazać jego dane do biura informacji gospodarczej. 

 


