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Streszczenie. Beneficjentami usługi odwróconego kredytu hipotecznego z założenia powinny 
być osoby starsze. Jej ideą jest wsparcie finansowe seniorów poprzez monetyzację kapitału 
zakumulowanego w nieruchomościach. Specyfika usługi odwróconego kredytu hipotecz-
nego wymaga zapewnienia ochrony interesów (prawnych i ekonomicznych) korzystających 
z niej konsumentów. Ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań mających na celu ochronę 
konsumentów, co zostało wskazane w niniejszym opracowaniu. Uprawnienia te są analo-
giczne do rozwiązań przyjętych w ustawie o kredycie konsumenckim. Ochrona konsumenta 
seniora może zostać zapewniona poprzez: wypełnianie obowiązków informacyjnych przez 
kredytodawców, prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta, prawo do przedterminowej 
spłaty kredytu, a także wypowiedzenie umowy kredytowej w ustawowo wskazanych przy-
padkach. Ocena efektywności i skuteczności tych mechanizmów jest utrudniona, ponieważ 
banki nie oferują i nie udzielają odwróconego kredytu hipotecznego (spowodowane jest to 
wysokim poziomem ryzyka). Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie mechani-
zmów ochrony prawnej konsumentów seniorów na gruncie ustawy o odwróconym kredycie 
hipotecznym oraz wskazanie, czy mechanizmy te są odpowiednie i gwarantują odpowiedni 
poziom ochrony konsumentów. 

Słowa kluczowe: odwrócony kredyt hipoteczny, ochrona konsumenta, konsument, osoba 
starsza.
Kody JEL: D18, D14, G21, G28.

1. Wstęp

Zmiany demograficzne zachodzące we współczesnej Polsce wskazują na wzrost 
udziału osób starszych w społeczeństwie. Trendowi temu towarzyszy wiele 
problemów, a także wyzwań prawnych, ekonomicznych i społecznych. Niewątpliwie 
jednym z najpoważniejszych zagadnień jest obciążenie systemu emerytalnego, gdyż 
liczba wypłacanych świadczeń każdego roku jest coraz większa.
1 Kontakt z autorem: Magdalena Paleczna (ORCID: 0000-0001-7646-1055), Uniwersytet Wrocławski, 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, ul. Uniwersytecka 22/26, 
50-145 Wrocław, e-mail: magdalena.paleczna@uwr.edu.pl.
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Przeciętna wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce nie jest proporcjonalna do 
ponoszonych przez osoby starsze wydatków na życie codzienne. Pogarszająca się 
sytuacja ekonomiczna osób starszych i niezadowalająca wysokość świadczeń emery-
talnych sprawiają, że wiele osób poszukuje dodatkowych źródeł, które pozwolą im 
na finansowanie bieżących potrzeb i wydatków.

Pauperyzacja osób starszych jest problem ekonomicznym i społecznym. Obniżeniu 
stopy życiowej nierzadko towarzyszy zjawisko wykluczenia społecznego, którego 
następstwem może być wykluczenie ekonomiczne, a więc niemożność skorzystania 
z usług finansowych ze względu na słabą sytuację finansową. Tego typu zjawisko 
zauważalne jest przede wszystkim na rynku bankowych usług kredytowych. Osoby 
starsze często decydują się na skorzystanie z usług kredytowych konkurencyjnych 
podmiotów, w szczególności niebankowych instytucji pożyczkowych, które specja-
lizują się w udzielaniu kredytów o niskiej wysokości i krótkim terminie spłaty. 
Bywa również tak, że oferowane usługi kredytu konsumenckiego nie odpowiadają 
potrzebom osób starszych konsumentów, określonym z uwzględnieniem dostępnych 
przedsiębiorcy informacji dotyczących cech tych konsumentów. 

W odpowiedzi na problemy i rosnące potrzeby osób starszych w 2014 r. wprowa-
dzono regulację prawną dotyczącą usługi odwróconego kredytu hipotecznego. Tego 
typu usługa pozwala uzyskać osobie starszej dodatkowe środki finansowe z nieru-
chomości, której jest właścicielem lub do której przysługuje jej spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Celem odwróconego 
kredytu hipotecznego jest uruchomienie kapitału zgromadzonego w nieruchomości. 
Umożliwia to seniorom wypłacanie „zamrożonego” w nieruchomości kapitału 
w systemie ratalnym lub jednorazowo. 

Usługa odwróconego kredytu hipotecznego uznawana jest za usługę typu equity 
release w modelu kredytowym. Usługa ta z powodzeniem funkcjonuje w krajach Unii 
Europejskiej, na przykład we Francji, Hiszpanii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. 
W Polsce podmiotem uprawnionym do zawarcia umowy odwróconego kredytu hipo-
tecznego z kredytobiorcą są wyłącznie banki. Podyktowane jest to potrzebą zapew-
nienia bezpieczeństwa (ekonomicznego) kredytobiorcom, którymi z założenia mają 
być głównie osoby starsze. Banki są odpowiednio wyposażone i zabezpieczone kapi-
tałowo oraz podlegają nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego. Bank na podstawie zawartej umowy zobowiązuje się oddać do dyspozycji 
kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których 
spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy. Mimo istniejącej regulacji prawnej dotych-
czas żaden bank w Polsce nie zdecydował się na oferowanie usługi odwróconego 
kredytu hipotecznego. 

Niewątpliwie usługa odwróconego kredytu hipotecznego jest atrakcyjnym rozwią-
zaniem, z którego może skorzystać kredytobiorca, zwłaszcza będący seniorem. 
Niemniej jednak usługa ta może stwarzać pewne problemy i zagrożenia po stronie 
kredytobiorcy. Dlatego też uzasadnione jest wprowadzenie prawnych mechanizmów 
stosowania i egzekwowania ochrony prawnej kredytobiorców, które zapewnią im 
bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich interesów. 

Przejawy ochrony konsumenta seniora w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym
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Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy mechanizmów ochrony konsumenta 
seniora w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym wraz ze wskazaniem, czy 
są one wystarczające do zapewnienia właściwego poziomu ochrony konsumenta 
seniora. Objęcie osób starszych szczególną ochroną prawną jest uzasadnione tym, 
że wraz z upływem lat życia zmniejszają się u wielu osób zdolności analityczne, 
przez co osoby te mogą podejmować błędne decyzje, w tym decyzje finansowe. 
Z uwagi na skalę, stopień i dynamizm rozwoju usług finansowych, osoby starsze 
mają ograniczone możliwości ich zrozumienia, co może skutkować zaangażowa-
niem się w usługę kredytową niedostosowaną do potrzeb.

2. Przedkontraktowa ochrona kredytobiorcy przez informację

Pierwszym z mechanizmów ochrony konsumenta, jaki został przewidziany przez 
ustawodawcę na gruncie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym 
kredycie hipotecznym (dalej: u.o.k.h.)2, jest wypełnianie obowiązków informacyj-
nych na etapie przedkontraktowym przez kredytodawcę. 

Ze względu na poziom skomplikowania usługi finansowej, jaką jest odwrócony 
kredyt hipoteczny, ustawodawca zobowiązał banki do dostarczenia kredytobiorcy 
formularza informacyjnego (bank przekazuje formularz w wybranej przez kredyto-
biorcę postaci w formie papierowej lub elektronicznej), zawierającego informacje 
o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. Formularz ten przekazywany jest 
konsumentowi przez bank w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem 
umowy. 

Elementy, jakie powinien zawierać formularz informacyjny, określone zostały 
w art. 8 ust. 2 u.o.k.h. Jest to katalog o charakterze otwartym. Oprócz wymie-
nionych przez ustawodawcę elementów, które obligatoryjnie muszą być zawarte 
w formularzu, istnieje możliwość wprowadzenia innych niezbędnych informacji, 
które pozwolą kredytobiorcy na podjęcie decyzji o zawarciu umowy odwróconego 
kredytu hipotecznego. Celem takiego rozbudowania formularza informacyjnego jest 
ograniczenie asymetrii informacyjnej między bankiem a kredytobiorcą. Dlatego też 
znaczna część przekazywanych informacji dotyczy: kwoty odwróconego kredytu 
hipotecznego i sposobu jej ustalenia, wysokości oprocentowania i warunków jego 
zmiany, wysokości i sposobów płatności innych kosztów (prowizji, opłaty za przy-
gotowanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego, kosztu wyceny nieruchomości lub 
lokalu), sposobu zabezpieczenia wierzytelności banku, praw i obowiązków kredy-
tobiorcy, jak również innych danych, które są niezbędne do podjęcia decyzji przez 
kredytobiorcę [Czech 2015, s. 112–114; Wachnicka 2017, s. 187 i nast.].

Bank zamieszcza w formularzu wyłącznie aktualne informacje wraz z podaniem 
daty zachowania ich ważności. Wyjątek stanowią: kwota odwróconego kredytu 
hipotecznego3, sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocento-

2 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 786).
3 Sposób jej ustalenia, w tym stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości będącej własnością kre-
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wania i warunki jego zmiany, a także wysokość i sposób płatności innych kosztów4. 
Wskazane wartości mogą mieć charakter szacunkowy, co spowodowane może 
być zmianami zachodzącymi na rynku nieruchomości. Bank i kredytobiorca mogą 
negocjować warunki umowy kredytowej, co również może mieć wpływ na zmianę 
zarówno kwoty, jak i wyróżnionych wartości [Czech 2015, s. 113].

Dla zachowania przejrzystości treści i w celu umożliwienia kredytobiorcy zapo-
znania się ze szczegółowymi warunkami udzielania i rozliczania odwróconego 
kredytu hipotecznego Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 2 lipca 2015 r. 
w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierającego informacje o ofercie 
odwróconego kredytu hipotecznego5 określił wzór formularza, który stanowi 
załącznik do rozporządzenia. Banki są bezwzględnie zobowiązane do stosowania 
wzoru formularza. Ujednolicony formularz umożliwia kredytobiorcom porów-
nanie ofert i wybór najkorzystniejszej (uzasadnienie do rządowego projektu ustawy 
o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 12 maja 2014 r.; dalej: uzasadnienie)6. 
Formularz powinien mieć formę pisemną i być przygotowany z użyciem powięk-
szonej czcionki. Wydaje się to istotne ze względu na wiek i ograniczone zdolności 
poznawcze osób starszych. 

W sytuacji gdy bank nie dostarczył kredytobiorcy formularza informacyjnego, ma 
on prawo do złożenia pisemnego oświadczenia, zgodnie z którym może: „1) żądać od 
banku zapłaty dziesiątej części odsetek i innych kosztów należnych od wypłaconej 
części odwróconego kredytu hipotecznego albo 2) wypowiedzieć umowę odwróco-
nego kredytu hipotecznego i spłacić całkowitą kwotę do zapłaty bez dziesiątej części 
odsetek i innych kosztów”7. 

Rolą kompleksowo i prawidłowo przekazywanych informacji o nabywanej usłudze 
jest zmniejszenie asymetrii informacyjnej między stronami umowy oraz ograniczenie 
wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji przez bank [Rutkowska-Tomaszewska 
2013; Wachnicka 2017, s. 190; Dziedzic 2019, s. 86–100]. Wprowadzenie ochrony 
przez informację jest skutecznym mechanizmem ochrony jeszcze na etapie przed-
kontraktowym8 [Rutkowska-Tomaszewska 2014, s. 667–679; Rutkowska-Toma-
szewska, Paleczna 2018; Rutkowska-Tomaszewska 2018, s. 115–136]. Przekazane 
informacje umożliwiają kredytobiorcy uzyskanie pełnej wiedzy o proponowanej 
usłudze oraz odpowiednią jej analizę [Malarewicz-Jakubów 2017, s. 193].

dytobiorcy lub do której przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego, lub też lokalu, do którego 
przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 
4 Do innych kosztów ustawodawca zaliczył: prowizję, opłaty za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku 
kredytowego, koszty wyceny nieruchomości lub lokalu, koszty monitorowania wartości nieruchomości 
lub lokalu – oraz sposób ich rozliczania. 
5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierające-
go informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego z dnia 2 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1010).
6 Druk Sejmu VII kadencji nr 2392, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2392 [dostęp: 
31.03.2018].
7 Art. 15 u.o.k.h.
8 Należy wskazać, że obowiązek informacyjny jest jednym z przejawów realizacji idei odpowiedzial-
nego pożyczania-kredytowania, która ma zastosowanie do wszystkich usług kredytowych. 
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Należy zatem uznać, że wypełnienie wskazanych ustawowo obowiązków infor-
macyjnych przez kredytodawców ma na celu ochronę kredytobiorców, którymi 
z założenia mają być osoby starsze. Pozwala również kredytobiorcom na podjęcie 
świadomej decyzji o zawarciu umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Wydaje 
się to słuszne ze względu na wagę podejmowanej decyzji i jej potencjalne konse-
kwencje: przeniesienie prawa własności nieruchomości na bank po zakończeniu 
umowy odwróconego kredytu hipotecznego. 

3. Odstąpienie od umowy odwróconego kredytu hipotecznego przez 
kredytobiorcę

Kredytobiorca może odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego 
w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Nadane kredytobiorcom uprawnienie jest 
odstępstwem od zasady pacta sunt servanta9 [Malarewicz 2008, s. 75 i nast.], przysłu-
guje kredytobiorcy ex lege i wzmacnia jego pozycję w relacji z bankiem. Odstąpienie 
od umowy odwróconego kredytu hipotecznego powoduje wygaśnięcie stosunku 
prawnego między kredytobiorcą a bankiem i ma skutek ex tunc – od dnia zawarcia 
umowy. Kredytobiorca może odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecz-
nego niezależnie od jej postanowień oraz bez wskazania przyczyny odstąpienia. 

Tego typu mechanizm ochrony prawnej kredytobiorcy występuje również w art. 53 
ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim10 oraz w art. 42 
ust. 1–4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym i nadzorze nad 
pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami11, z wyjątkiem dotyczącym terminu 
odstąpienia. Na gruncie powołanych ustaw konsument może odstąpić od umowy 
kredytu w terminie 14 dni od jej zawarcia. 

Bank nie może w żaden sposób ograniczać prawa kredytobiorcy do odstąpienia od 
umowy. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 12 u.o.k.h. umowa odwróconego kredytu hipo-
tecznego musi określać prawo kredytobiorcy do odstąpienia od umowy wraz z okre-
śleniem wysokości odsetek za okres do upływu terminu określonego w art. 12 ust. 1 
u.o.k.h. Podjęcie decyzji o odstąpieniu od umowy odwróconego kredytu hipotecz-
nego nie może wiązać się z ponoszeniem przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów 
[Czech 2015, s. 166]. Kredytobiorca zobowiązany został do zwrotu wysokości opłat 
lub ich części, które poniesione zostały przez bank na rzecz organów administracji 
państwowej lub sądów.

Informacja o prawie kredytobiorcy do odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego 
jest obligatoryjnym elementem umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Dodat-

9 Pacta sunt servanta (łac.) – umów należy dotrzymywać. Zgodnie z tą wywodzącą się z prawa rzym-
skiego zasadą umowa, która została zawarta w prawidłowy sposób, nie może zostać rozwiązana decy-
zją jednej ze stron. Zasada ta w szczególności traci na znaczeniu w przypadku umów konsumenckich. 
Odstąpienie od zasady pacta sunt servanta w przypadku umów konsumenckich ma na celu zapewnie-
nie ochrony konsumenta w sensie prawnym i ekonomicznym. 
10 Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083).
11 Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipo-
tecznego i agentami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 819).
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kowo kredytodawca dołącza do umowy odwróconego kredytu hipotecznego wzór 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. We wzorze musi zostać wskazany adres, 
pod który należy złożyć oświadczenie, co ma pozwolić kredytobiorcy na skuteczne 
odstąpienie od umowy [Czech 2015, s. 167].

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 
Wprowadzenie odpowiednio długiego okresu na odstąpienie od umowy odwróco-
nego kredytu hipotecznego podyktowane jest typem kredytobiorców, do których 
adresowana jest umowa odwróconego kredytu hipotecznego (będą nimi głównie 
osoby starsze o ograniczonej zazwyczaj wiedzy ekonomicznej i prawniczej).

Celem omawianego uprawnienia jest stworzenie kredytobiorcy możliwości wyco-
fania się z zawartej umowy bez ponoszenia istotnych kosztów (uzasadnienie). 
Oznacza to, że kredytobiorca decydujący się na odstąpienie od umowy odwróco-
nego kredytu hipotecznego zobowiązuje się do zwrotu wypłaconej przez bank kwoty 
odwróconego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami należnymi do dnia odstą-
pienia od umowy. Jeżeli bank wypłacił kredytobiorcy kwotę, to zwrot tej kwoty 
przez kredytobiorcę powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia oświad-
czenia o odstąpieniu od umowy. Natomiast odsetki naliczane są do dnia odstąpienia 
od umowy odwróconego kredytu hipotecznego12. Odsetki nie będą naliczane, gdy 
w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia odstąpienia od umowy nie nastąpiła 
wypłata odwróconego kredytu hipotecznego.

Jeżeli bank w związku z umową odwróconego kredytu hipotecznego ponosi koszty 
(opłaty) na rzecz organów administracji państwowej lub sądów, to kredytobiorca, 
odstępując do umowy odwróconego kredytu hipotecznego, jest zobowiązany do 
zwrotu poniesionych przez bank kosztów. Jeżeli koszt poniesiony przez bank może 
zostać zwrócony przez organ administracji publicznej lub sąd, to kredytobiorca nie 
ponosi takiego kosztu. 

Należy również wskazać, że ustawodawca upoważnił kredytodawcę do zastrze-
żenia w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, że wypłata środków nastąpi 
po upływie okresu odpowiadającemu terminowi, w jakim kredytobiorca może 
odstąpić od umowy13. Tego typu rozwiązanie ma stanowić ochronę kredytobiorcy 
przed szybkim rozdysponowaniem środków i zwrotem wysokiej kwoty pieniężnej, 
w przypadku gdy kredyt wypłacany jest jednorazowo [Wachnicka 2017, s. 190]. 

4. Przedterminowa spłata kredytu

Kredytobiorca może dokonać całkowitej spłaty kredytu lub jego części w całym 
okresie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Jest to uprawnienie
analogiczne do rozwiązań przyjętych w ustawie o kredycie konsumenckim 
i ustawie o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecz-
nego i agentami. Rozwiązanie to może wydawać się sprzeczne ze względu na ideę 
i funkcję odwróconego kredytu hipotecznego, niemniej jednak kredytobiorca może 
12 Art. 10 pkt 12 u.o.k.h.
13 Art. 12 ust. 5 u.o.k.h.
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skorzystać z tego uprawnienia, a bank zobowiązany jest umożliwić mu przedtermi-
nową spłatę.

Kredytobiorca ma prawo do spłaty całkowitej kwoty do zapłaty, czyli „sumy 
wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego, odsetek oraz innych 
kosztów niezapłaconych przez kredytobiorcę przed spłatą kredytu, należnych do 
dnia spłaty”14. Przedterminowa spłata kredytu może zostać dokonana przez kredy-
tobiorcę również w części. Jest to wyłączna decyzja kredytobiorcy, która nie jest 
uwarunkowana kwotami minimalnymi [Czech 2015, s. 185].

Bank zobowiązany jest przyjąć od kredytobiorcy każdą kwotę na poczet zobo-
wiązań wynikających z umowy odwróconego kredytu hipotecznego. W przypadku 
całkowitej spłaty kredytu lub jego części nie jest pobierana prowizja przez bank. 
Oznacza to również, że bank nie może zastrzec w umowie odwróconego kredytu 
hipotecznego, że od każdej dokonanej wpłaty na poczet zobowiązań kredytobiorcy 
będzie pobierana prowizja. Takie postanowienie jest sprzeczne z przepisami ustawy 
o odwróconym kredycie hipotecznym. Należy również podkreślić, że bank nie może 
żądać wcześniejszej spłaty kredytu przez kredytobiorcę15.

Kredytobiorca może skorzystać z uprawnienia do przedterminowej spłaty kredytu 
w całym okresie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego. W przypadku 
przedterminowej spłaty kredytu nie ma zastosowania art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe16, termin spłaty kredytu nie jest terminem zastrze-
żonym na rzecz obu stron. Jest to ustawowe wyłączenie wynikające z art. 3 u.o.k.h.

Jeszcze na etapie przedkontraktowym bank zobowiązany jest określić w umowie 
prawo kredytobiorcy do przedterminowej spłaty odwróconego kredytu hipotecznego. 
W przypadku nieuwzględnienia tego elementu w umowie odwróconego kredytu 
hipotecznego, kredytobiorcy przysługuje uprawnienie z art. 15 u.o.k.h.17 

Prawo do przedterminowej spłaty jest jednym ze szczególnych uprawnień kredyto-
biorcy na gruncie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym i służy jego ochronie.

5. Wypowiedzenie umowy przez kredytodawcę na podstawie art. 14 u.o.k.h.

Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego 
w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego terminu18. Bank w żaden sposób nie 
może ograniczać ani odmawiać kredytobiorcy tego prawa19. W umowie odwróco-
14 Art. 2 ust. 1 pkt 1 u.o.k.h.
15 Wcześniejsza całkowita kwota do zapłaty kredytu przez kredytobiorcę będzie wymagana przez bank 
w przypadku wypowiedzenia umowy przez bank na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o kredycie hipo-
tecznym. Całkowita kwota do zapłaty staje się wymagalna z upływem okresu wypowiedzenia umowy 
odwróconego kredytu hipotecznego. 
16 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2187).
17 O przysługującym kredytobiorcy uprawnieniu w przypadku niewykonania obowiązku przez bank 
w dalszej części opracowania. 
18 W rządowym projekcie ustawy kredytobiorca mógł w każdym czasie wypowiedzieć umowę odwró-
conego kredytu hipotecznego z zachowaniem terminu trzymiesięcznego.
19 Dla przykładu: bank nie może zastrzec w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, że wypowie-
dzenie może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku naruszenia warunków umowy przez bank. 
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nego kredytu hipotecznego nie są wymagane dodatkowe postanowienia dotyczące 
wypowiedzenia umowy, gdyż uprawnienie to przysługuje ex lege. Kredytobiorcy 
przysługuje również prawo do wypowiedzenia umowy w oznaczonej części [Czech 
2015, s. 196]. 

Wypowiedzenie umowy odwróconego kredytu hipotecznego następuje przez 
dostarczenie bankowi przez kredytobiorcę oświadczenia, w którym informuje 
o wypowiedzeniu umowy20. Należy wskazać, że w przypadku gdy stroną umowy jest 
kilku kredytobiorców, to każdy z nich musi złożyć jednoznaczne oświadczenie woli. 
W razie śmierci kredytobiorcy uprawnienie do wypowiedzenia umowy przysługuje 
ex lege jego spadkobiercom [Kuźmicka-Sulikowska 2017, s. 1817 i nast.]. Choć 
ustawodawca nie wskazał, w jakiej formie powinno zostać złożone oświadczenie, to 
przyjmuje się, że powinno być ono złożone w formie pisemnej. 

W ustawie nie wskazano przesłanek wypowiedzenia umowy, co oznacza, że kredy-
tobiorca może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny. Najczęściej podsta-
wami do wypowiedzenia umowy mogą być: podjęcie przez kredytobiorcę decyzji 
o sprzedaży nieruchomości, chęć przekazania nieruchomości spadkobiercom, rezy-
gnacja z korzystania z usług banku, naruszenie warunków umowy i praw kredyto-
biorcy przez bank, wybór innej korzystniejszej oferty [Czech 2015, s. 195]. 

Okres wypowiedzenia umowy przez kredytobiorcę wynosi 30 dni. Jest to ustawowo 
zastrzeżony termin, który nie ulega przedłużeniu. Warto zaznaczyć, że w przypadku 
wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego nie ma zastosowania 
art. 75a ust. 2 prawa bankowego, czyli zachowanie trzymiesięcznego terminu na 
wypowiedzenie umowy.

Wypowiedzenie przez kredytodawcę umowy w dowolnym momencie obowią-
zywania umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia uwarunko-
wane jest przede wszystkim specyfiką usługi odwróconego kredytu hipotecznego. 
Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do 
dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pienięż-
nych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje 
się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy poprzez ustanowienie hipoteki 
na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego. Tym samym kredytobiorca 
zrzeka się nieruchomości oraz pozbawia możliwości jej dziedziczenia bez ustano-
wionej hipoteki.

Stosunek prawny między kredytobiorcą a bankiem wygasa w dniu, gdy wszystkie 
roszczenia stron zostały zaspokojone. Bank wypłaca należną kwotę kredytu przez 
okres wypowiedzenia. Możliwe jednak jest, aby bank w formie postanowienia 
zastrzegł, że w przypadku złożenia wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu 
hipotecznego bank nie wypłaca kwoty kredytu kredytobiorcy [Czech 2015, s. 199]. 
Bank ma również prawo do zamieszczenia klauzuli o odmowie wypłaty kredytu, co 
nie pozostaje w sprzeczności z art. 3851 § 1 k.c. 

20 Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1145) kredytobiorca musi w sposób dostateczny ujawnić wolę wypowiedzenia umowy kredytu. 
Oświadczenie powinno mieć charakter definitywny.
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Upływ okresu wypowiedzenia zobowiązuje kredytobiorcę do zwrotu całkowitej 
kwoty kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest do zachowania wymaganego 
terminu, w przeciwnym razie bank nalicza odsetki wynikające z nieterminowej 
spłaty [Borysiak 2017, s. 1065–1084; Zagrobelny 2017, s. 993 i nast.]. Zgodnie z art. 
24 ust. 1 u.o.k.h.: „Kredytobiorca albo jego spadkobiercy ponoszą wobec banku 
odpowiedzialność do wysokości wartości nieruchomości lub lokalu. […] Bank może 
żądać zaspokojenia wyłącznie z nieruchomości lub lokalu, które stanowią zabezpie-
czenie odwróconego kredytu hipotecznego”.

Z dniem upływu okresu wypowiedzenia i całkowitej spłaty kredytu przez kredyto-
biorcę następuje przeniesienie własności nieruchomości, która stanowiła zabezpie-
czenie odwróconego kredytu hipotecznego. Przeniesienie własności nieruchomości 
następuje w formie aktu notarialnego. 

6. Ochrona konsumenta w przypadku niewykonania obowiązku przez bank

Bank zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, jakie nakłada na niego 
ustawa, zwłaszcza obowiązków informacyjnych wynikających z art. 8 i 10 u.o.k.h. 
Formularz informacyjny i umowa odwróconego kredytu hipotecznego muszą 
zawierać elementy wskazane ustawowo. W sytuacji gdy w formularzu lub umowie 
odwróconego kredytodawca nie zawarł wymaganych ustawowo elementów, kredy-
tobiorca po złożeniu bankowi pisemnego oświadczenia, może: „1) żądać od banku 
zapłaty dziesiątej części odsetek i innych kosztów należnych od wypłaconej części 
odwróconego kredytu hipotecznego albo 2) wypowiedzieć umowę odwróconego 
kredytu hipotecznego i spłacić całkowitą kwotę do zapłaty bez dziesiątej części 
odsetek i innych kosztów”21. Na kredytobiorcy spoczywa ciężar dowodu, że doszło 
do naruszenia obowiązków informacyjnych. Przyznane kredytobiorcy uprawnienia 
należy traktować oddzielnie – mają one charakter alternatywny. Oznacza to, że 
kredytobiorca może skorzystać z jednego uprawnienia przez cały okres trwania 
umowy odwróconego kredytu hipotecznego. 

Pierwszym z mechanizmów ochronnych kredytobiorcy jest sankcja obniżenia 
kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę o 10%22. Kredytobiorca może skorzystać 
z prawa do obniżenia kosztów kredytu, gdy bank naruszył choćby jeden obowiązek 
wynikający z art. 8 i art. 10 u.o.k.h.23 Przesłanki stosowania sankcji obniżenia kosztów 
21 Art.15 pkt 1 i 2 u.o.k.h.
22 W ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym inaczej niż w ustawie o kredycie konsumenckim 
uregulowana została kwestia niewykonania obowiązków przez bank na etapie zawierania umowy kre-
dytu. Mianowicie w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim zastrzeżone zostało, że w przypadku 
naruszenia przez kredytodawcę obowiązków zawarcia w umowie kredytowej wskazanych elementów 
konsument – po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia – zwraca kredyt bez odsetek i innych 
kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.
23 Obniżenie kosztów kredytów możliwe jest tylko i wyłącznie, gdy wystąpią przesłanki z art. 8 ust. 1, 
a dokładnie: niedoręczenie formularza informacyjnego, doręczenie formularza w terminie krótszym 
niż 14 dni przed zawarciem umowy o odwrócony kredyt hipoteczny (naruszenie obowiązku nie zaj-
dzie, gdy termin zostanie skrócony na żądanie kredytobiorcy), dostarczenie formularza w niewłaściwej 
formie (gdy kredytobiorca wybrał formę pisemną, a formularz został dostarczony w formie elektro-
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kredytu (odsetek i innych kosztów należnych od wypłaconej części odwróconego 
kredytu hipotecznego, dalej: sankcja obniżenia kosztów kredytu) zostały jasno okre-
ślone przez ustawodawcę. Oznacza to, że kredytobiorca nie może rozciągać tego 
uprawnienia na niewykonanie innych obowiązków przez bank. 

Sankcja obniżenia kosztów kredytu może zostać również zastosowana, gdy bank co 
prawda wykonuje obowiązek informacyjny, jednakże informacje zawarte w formu-
larzu informacyjnym i umowie odwrotnego kredytu hipotecznego są nieprawidłowe, 
niepełne, niejednoznaczne i niezrozumiałe dla kredytobiorcy [Czech 2015, s. 205]. 
Błędy pisarskie nie mogą być przesłanką do stosowania przepisów art. 15 pkt 1 
u.o.k.h. Obniżenie kosztów kredytu staje się wymagalne z chwilą złożenia oświad-
czenia o żądanie zapłaty. 

Ustawodawca zastrzegł, że obniżeniu mogą ulec jedynie naliczone dotychczas 
odsetki kapitałowe – uwzględnione w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, 
a także inne koszty, które ponosi kredytobiorca, w szczególności opłaty i prowizje 
bankowe. Zaznaczyć należy, że obniżeniu nie ulegają koszty uiszczone na rzecz 
sądów, organów administracji publicznej, a także osób trzecich, jak również składka 
ubezpieczeniowa poniesiona z tytułu ubezpieczenia nieruchomości [Czech 2015, 
s. 212–217]. 

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego jest kontynuowana, jeśli zostanie 
wykonana przez kredytobiorcę sankcja obniżenia kosztów kredytu. 

W przypadku niewykonania obowiązku informacyjnego przez bank kredytobiorca 
może też skorzystać z innego nadanego mu uprawnienia, a mianowicie wypowiedzieć 
umowę odwróconego kredytu hipotecznego i spłacić całkowitą kwotę do zapłaty bez 
dziesiątej części odsetek i innych kosztów. Wypowiedzenie umowy odwróconego 
kredytu hipotecznego na podstawie art. 15 pkt 2 u.o.k.h. nie jest tożsame z wypowie-
dzeniem uregulowanym w art. 14 u.o.k.h. 

Kredytobiorca, wypowiadając umowę odwróconego kredytu hipotecznego, 
dokonuje spłaty całkowitej kwoty do zapłaty bez dziesiątej części odsetek i innych 
kosztów. Podobnie jak w sankcji obniżenia kosztów kredytu (art. 15 pkt 1 u.o.k.h.) 
sankcja z art. 15 pkt 2 u.o.k.h. obejmuje odsetki kapitałowe wynikające z umowy 
odwróconego kredytu hipotecznego. Obniżeniu podlegają też inne koszty, do których 
poniesienia został zobowiązany kredytobiorca na podstawie umowy odwróconego 
kredytu hipotecznego. Nie mogą być to koszty poniesione na rzecz sądów i organów 
administracji publicznej, a także koszty ubezpieczenia nieruchomości.

Zarówno w przypadku sankcji obniżenia kosztów kredytu (art. 15 pkt 1 u.o.k.h.), 
jak i wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego przyjęta została 
stawka w wysokości 10%. „Wprowadzenie proporcjonalnej formuły obniżenia 
odsetek i innych kosztów o dziesiątą część wynika ze specyfiki odwróconego kredytu 

nicznej), w formularzu nie zostały zamieszone wymagane informacje zawarte w art. 8 ust. 2 u.o.k.h. 
Sankcja obniżenia kosztów z naruszenia obowiązków z art. 10 u.o.k.h. wynikać będzie z: sporządzenia 
umowy odwróconego kredytu hipotecznego w innej formie niż pisemna, niezamieszczenia w umowie 
elementów określonych w ustawie, zawarcia w umowie niepełnych i nieprawidłowych treści, niedo-
łączenia wzoru odstąpienia od umowy odwróconego kredytu hipotecznego oraz gdy w dołączonym 
wzorze odstąpienia brak jest adresu, pod który należy je złożyć.

Przejawy ochrony konsumenta seniora w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym



26

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 32 (2/2019)

hipotecznego, który będzie mógł być udostępniany w formie wypłat okresowych, ale 
również w formie wypłaty jednorazowej” (uzasadnienie).

W ustawie nie został uregulowany termin, w jakim kredytobiorca powinien 
złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy odwróconego kredytu hipotecznego. 
W tej sytuacji powinien mieć zastosowanie art. 14 u.o.k.h., mówiący o zachowaniu 
30-dniowego terminu wypowiedzenia. 

7. Zakończenie

Przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, że zakres ochrony kredyto-
biorcy, w szczególności seniora, w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym 
jest odpowiedni. Zagwarantowanie przez ustawodawcę i poszanowanie szczególnych 
uprawnień kredytobiorcy sprawia, że ochrona ta może być efektywna i skuteczna. 

Niestety, ze względu na brak świadczenia usługi odwróconego kredytu hipotecz-
nego przez banki ocena przedstawionych w opracowaniu mechanizmów ochrony 
konsumenta jest utrudniona. Nie można także stwierdzić, jakiego typu naruszeń 
i nadużyć mogą dopuszczać się kredytodawcy względem konsumentów. Niemniej 
jednak jeżeli banki zdecydują się na oferowanie i udzielanie tego typu kredytu, to 
należy uznać, że zakres ochrony kredytobiorców konsumentów na gruncie ustawy 
o odwróconym kredycie hipotecznym będzie prawidłowy i odpowiedni. 

Skorzystanie przez konsumenta seniora z usługi odwróconego kredytu hipo-
tecznego wiąże się z podjęciem trudnej decyzji, która bezpośrednio dotyczy jego 
bezpieczeństwa ekonomicznego – posiadanego majątku. Dlatego też konieczne jest 
zapewnienie kompleksowej ochrony tego kredytobiorcy przez instytucje ochrony 
konsumentów, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika 
Finansowego. Banki oraz oferowane przez nich usługi odwróconego kredytu hipo-
tecznego powinny być ściśle kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Ze względu na specyfikę usługi odwróconego kredytu hipotecznego i docelowej 
grupy kredytobiorców – osób starszych, banki powinny zostać ustawowo zobo-
wiązane do zapewnienia odpowiedniego doradztwa i konsultacji przed zawarciem 
umowy. W szczególności przekazywane informacje powinny być prawidłowe, 
aktualne i jasne dla kredytobiorców. Ważne również jest, aby pracownicy banków – 
znając profil i potrzeby kredytobiorców – przekazywali im inne informacje niezbędne 
do podjęcia decyzji o zawarciu umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Niewąt-
pliwie pozwoliłoby to zapewnić właściwy poziom ochrony konsumentów zarówno 
na etapie przedkontraktowym, jak i podczas trwania umowy kredytowej, a także 
ograniczyć nadużycia kredytodawców, w tym zjawisko missellingu. 

Ochrona konsumentów odwróconego kredytu hipotecznego, jak również innych 
usług kredytowych może być efektywna i skuteczna, gdy zostaną podjęte i realizo-
wane będą działania i przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. Ważne jest, aby 
osoby starsze były włączane w tego typu działania, gdyż stanowią i stanowić one 
będą znaczną i ważną grupę konsumentów na rynku usług kredytowych, jak również 
pozostałych usług finansowych. 
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Protection of an elderly consumer
in reverse mortgage regulation

Abstract. Reverse mortgage credit is a financial service that is intended to benefit the elderly 
in principle. The idea of this service is to support senior consumes financially by monetizing 
the capital accumulated in real estate. The specificity of the reversed mortgage credit service 
requires the protection of the interests (legal and economic) of consumers using this service. 
The legislator has introduced a number of solutions aimed at protecting consumers which 
are depicted hereto. These rights are analogous to the solutions adopted in the Consumer 
Credit Act. The protection of seniors may be ensured by: fulfilment of information 
obligations by creditors, the consumer’s right to withdraw from the agreement, the right 
to repay the credit early, as well as the right to terminate the credit agreement in the cases 
provided for in the Act. It is difficult to assess the effectiveness and efficiency of these 
mechanisms because banks do not offer and do not provide reverse mortgage credit (due 
to the high level of risk). The aim of this study is to present mechanisms for legal protection 
of senior consumers under the Act on Reverse Mortgage Loans and to indicate whether these 
mechanisms are adequate and guarantee an appropriate level of consumer protection.

Keywords: reverse mortgage, consumer protection, consumer, an elderly consumer.
JEL Codes: D18, D14, G21, G28.
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