
Uchwała Nr 1712011

Zarządu Związku Banków Polskich

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Rekomendacji Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego
i Rady Prawa Bankowego dotyczącej wybranych problemów interpretacyjnych

w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (część 1)”

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Banków Polskich, uchwala się co
następuje:

Zatwierdza się „Rekomendację Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa
Bankowego dotyczącą wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o
kredycie konsumenckim (część 1)”, stanowiącą załącznik do uchwały.
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Upoważnia się Prezesa Związku Banków Polskich do przesłania Rekomendacji, o
której mowa w ~ 1, do banków - członków Związku celem jej wykorzystania w
bieżącej działalności tych banków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Prezes Związku
Krzysztof Pietraszkiewicz

Wiceprezes Związku
Jerzy Bańka

Wiceprezes Związku
Mieczysław Groszek





ZWIĄZEK BANKÓW POLSKiCH

REKOMENDACJA

Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego
dotycząca wybranych problemów interpretacyjnych

w nowej ustawie o kredycie konsumenckim
(część 1)

Rekomendacja została zatwierdzona przez Zarząd Związku Banków Polskich
w dniu 21 czeiwca 2011 roku



Wprowadzenie

Publikacja Rekomendacji spowodowana jest postulatami zgłaszanymi przez banki-
członków ZBP wskazujących na potrzebę doprecyzowania niektórych kwestii, które w
nowej ustawie o kredycie konsumenckim zostały potraktowane jedynie ogólnie lub
też niejasna jest faktyczna wola ustawodawcy, co powoduje z kolei wątpliwości
interpretacyjne wśród ekspertów bankowych.

Prace w tym zakresie podjęte zostały w maju br. przez wyłonione specjalnie w tym
celu grupy robocze Rady Prawa Bankowego oraz Komitetu ds. Kredytu
Konsumenckiego. W trakcie prac przyjęto następujące założenia:

• ze względu na rozpoczynający się proces implementacji nowych przepis6w w
bankach, rekomendacje powinny być publikowane w możliwie najszybszym
terminie,

• publikowane będą tylko rekomendacje, co do których uda się osiągnąć
konsensus w obu gremiach.

W związku z ww. założeniami uzgodniono, że rekomendacje publikowane będą w
częściach, aby umożliwić bankom jak najszybsze zapoznanie się z wynikami pracy
Rady i Komitetu. UmoŻliwi to ich uwzględnienie w rozpoczynających się pracach end
zmianami w systemach informatycznych.

Przyjmując poszczególne interpretacje kierowano się w pierwszym rzędzie zasadą
należytej ostrożności w fOrmułowaniu opinii, Starano się także uwzględniać potrzebę
zapewnienia kredytobiorcy odpowiedniego poziomu ochrony na polskim rynku, a
wątpliwości wyjaśniano w oparciu o przepisy dyrektywy europejskiej o kredycie
konsumenckim, która była podstawą do stworzenia nowych polskich przepisów w tym
zakresie.

W pierwszej części poruszono kilka kluczowych kwestii, które stanowią nowe
rozwiązania lub zostały potraktowane w sposób znacząco odmienny od dotychczas
obowiązujących przepisów. Należą do nich takle zagadnienia, jak: brzmienie klauzuli
informacyjnej dla konsumenta o wynikach sprawdzenia w bazach danych, definicja
pojęcia dnia wykonania umowy w kontekście tzw. śsankcji darmowego kredytu”,
zasady aneksowania umów kredytu konsumenckiego, zasady wzajemnych rozliczeń
pomiędzy bankiem a konsumentem w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu oraz
zakres stosowania nowych przepisów do kredytów hipotecznych.

Prace Rady i Komitetu będą kontynuowane w najbliższych miesiącach, a ich wyniki
publikowane w formie kolejnych rekomendacji z tego obszaru.

Warszawa, czerwiec 2011
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Pytanie I

Jak powinna, stosownie do art. 10 ustawy o kredycie konsumenckim. wyglpdać
klauzula informacyjna w zakresie odmowy udzielenia kredytu konsumenckiego
na podstawie informacil zawartych w bazie danych lub zbiorze danych
kredytodawcy?

‚„Bank informuje, że odmowa udzielenia kredytu konsumenckiego dokonana
zosfala między innymi na podstawie informacji zawartych w bazie danych
(należy wskazać: nazwę bazy danych, administratora bazy danych, siedzibę,
adres,). Sprawdzenia danych można dokonać w drodze zapytania skierowanego
bezpośrednio do bazy danych.”
„Bank informuje, że odmowa udzielenia kredytu konsumenckiego dokonana
została na podstawie informacji zgromadzonych w wewnętrznym zbiorze
danych Banku.”

Zgodnie z art. 10 ustawy, jeżeli kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia
kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub
zbiorze danych kredytodawcy, kredytodawca niezwłocznie przekazuje konsumentowi
bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w
której tego sprawdzenia dokonano.

Powyższy przepis zobowiązuje kredytodawcę do udzielenia informacji osobie
ubiegającej się o kredyt konsumencki o wynikach sprawdzenia w swoim
wewnętrznym zbiorze danych oraz w zewnętrznej bazie danych informacji jej
dotyczących, które stanowiły podstawę do odmowy udzielenia kredytu. Celem tej
regulacji, w przypadku negatywnych informacji znajdujących się w bazie danych, jest
udzielenie krótkiej informacji wskazującej konkretną bazę danych, w których są one
przetwarzane. Ostatnie zdanie w klauzuli jest informacją dodatkową, której co
prawda ustawa wprost nie wymaga, ale w uzasadnieniu do ustawy wyraźnie została
podniesiona kwestia możliwości zwrócenia się przez konsumenta do konkretnej bazy
celem uzyskania przetwarzanych o nim informacji. W uzasadnieniu do art. 10 ustawy
wskazano, że „zgodnie z art. 10 projektu ustawy, w przypadku gdy kredytodawca
odmówi konsumentowi udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie
sprawdzenia w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy, kredytodawca
niezwłocznie przekazuje konsumentowi bezpłatną informację o wynikach tego
sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.
Pozwoli to konsumentowi zwrócić się do wskazanej bazy danych o przedstawienie
informacji w niej figurujących dotyczących jego osoby. Obowiązek informowania
konsumentów o odmowie udzielenia kredytu po uzyskaniu informacji z bazy danych
wynika z art. 9 ust. 2 dyrektywy.”

Powyższe wskazanie będzie wystarczającą informacją dla konsumenta, gdyż ten
może skorzystać z uprawnień przewidzianych w innych przepisach. Art. 23 ustawy z
dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych daje konsumentowi prawo bezpłatnego dostępu do dotyczących go
informacji gospodarczych, jeżeli ma on miejsce nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
R6wnież rejestry kredytowe (Biuro Informacji Kredytowej S.A., System BANKOWY
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REJESTR) są zobowiązane na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych
osobowych udostępniać informacje przetwarzane w tym rejestrze każdej osobie
zainteresowanej. Wobec powyższego nie ma potrzeby szczegółowego podawania
danych, których obowiązek dostarczenia mają instytucje wskazane powyżej.

Pytanie 2

Co należy rozumieć pod pojęciem „dzień wykonania umowy”, o którym mowa
w art. 45 ust. 5 i art. 46 ust. 3 ustawy o kredycie konsumenckim (kwestia
wyQaśnięcia roszczenia konsumenta o skorzystaniu z sankcji kredytu
darmowego)?

Zgodnie z wykładnią literalną ustawy przez „dzień wykonania umowy” należy
rozumieć przede wszystkim dzień spełnienia świadczenia, czyli spłaty kredytu
przez konsumenta. Biorąc jednak pod uwagę intencje ustawodawcy, aby
konsument mógł skorzystać z sankcji kredytu darmowego również po
wygaśnięciu zobowiązania, można sformułować wskazówki interpretacyjne i
rozszerzyć wykładnię tego pojęcia na inne przypadki, w których dochodzi do
wygaśnięcia zobowiązania, a które mogą mieć miejsce w praktyce bankowej.
Stosując wykładnię funkcjonalną, dzień wykonania umowy równoważny będzie
dniowi wygaśnięcia zobowiązania, którym będzie: dzień spełnienia innego
świadczenia przy datio in solutum, dzień zawarcia umowy odnowienia oraz
dzień zawarcia umowy o zwolnienie konsumenta z długu i dzień przejęcia tego
długu

Zgodnie z art. 45 ust. 5 oraz art. 46 ust. 3 ustawy o kredycie konsumenckim
roszczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego wygasa po upływie roku od
dnia wykonania umowy.

Ustawa nie zawiera ustawowej definicji „dnia wykonania umowy”. W założeniach do
projektu ustawy wskazano na informacyjny charakter oświadczenia konsumenta o
skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego oraz to, że „,konsument może skorzystać z
sankcji także pa wygaśnięciu stosunku zobowiązan!owegd”. Wygaśnięcie
zobowiązania następuję przede wszystkim wskutek jego wykonania (spełnienia
świadczenia, czyli spłaty zadłużenia), nie bez przyczyny ustawodawca posłużył się
więc terminem „dzień wykonania umowy”. Należy przy tym wskazać, iż ratio legis
tego przepisu to spełnienie całego świadczenia, bowiem częściowe spełnienie
świadczenia skutkuje wygaśnięciem zobowiązania jedynie w oznaczonej części.
Natomiast, kodeks cywilny przewiduje także, że zobowiązanie może wygasnąć na
skutek innych przyczyn. Choć mogą one mieć marginalne znaczenie w przypadku
zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, odrębnego badania i oceny będzie
wymagał każdy z przypadków wygaśnięcia zobowiązania.

a) datio in solutum (świadczenie w miejsce wypełnienia).
Zgodnie z art. 453 kc, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za
zgodą wierzyciela inne świadczenie zobowiązanie wygasa. Świadczenie w miejsce
wypełnienia jest umową, mocą której obie strony wyrażają zgodę na umorzenie dotąd
istniejącego zobowiązania, jeśli dłużnik zamiast pierwotnie ustalonego spełni inne
świadczenie. Umowa ta ma charakter realny, ponieważ tylko rzeczywiste spełnienie
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innego świadczenia prowadzi do wygaśnięcia uprzednio istniejącego zobowiązania.
Jeśli by dłużnik, zgodnie z wolą stron, nie spełnił owego innego świadczenia,
dotychczasowe zobowiązanie pozostaje w mocy (chyba, że z okoliczności sprawy
można by wywnioskować, że znajdzie tu zastosowanie instytucja nowacji). W
powyższym przypadku roczny termin winien być liczony od dnia rzeczywistego
spełnienia innego świadczenia, bowiem dopiero w tym dniu dojdzie do wygaśnięcia
zobowiązania z umowy kredytowej.

b) nowacja (odnowienie)
Zgodnie z art. 506 kc, jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się
za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz
z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa. Odnowienie jest
umową zbliżoną do datio in solutum (pkt 1), ponieważ obje prowadzą do podobnego
skutku prawnego, a jest nim wygaszenie dotychczasowego zobowiązania (konieczną
przesłanką nowacji jest zamiar wygaszenia dawnego zobowiązania przez
zaciągnięcie nowego). Wspomniany skutek odnowienia następuje już w chwili
zawarcia umowy zobowiązującej dłużnika do spełnienia świadczenia z nowej
podstawy prawnej (inaczej jest w przypadku świadczenia w miejsce wypełnienia,
wtedy zobowiązanie wygasa wskutek spełnienia nowego świadczenia). A zatem
oceniając ten przypadek, roczny termin na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego
winien byĆ liczony od dnia zawarcia umowy odnowienia.

c) zwolnienie z długu
Zgodnie z art. 508 kc zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu
a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Z przepisu pówyższego wynika, że zwolnienie z
długu jest umową. W chwili zawarcia umowy dochodzi do umorzenia zobowiązania
bez zaspokojenia interesu wierzyciela. Do zwolnienia z długu nie wystarcza samo
oświadczenie wierzyciela zrzekającego się przysługującej mu wierzytelności.
Należałoby traktować je jedynie jako ofertę, jeśli została ona skierowana do dłużnika;
dopiero jej przyjęcie może wygasić zobowiązanie. Tym samym, roczny termin
należałoby liczyć od dnia zawarcia umowy o zwolnieniu z długu.

d) przejęcie długu
W przypadku instytucji przejęcia długu mamy do czynienia z sytuacją, w której w
istniejącym stosunku zobowiązaniowym osoba trzecia wstępuje w dług w miejsce
dotychczasowego dłużnika, ten zaś zostaje z długu zwolniony (art. 519 kc). Przejęcie
długu charakteryzuje się więc następującymi elementami: a) nabycie przez
przejemcę długu jako własnej powinności, b) zwolnienie z długu dotychczasowego
dłużnika i c) zachowanie tożsamości przejmowanego zobowiązania. Istniejące
zobowiązanie nie wygasa ani nie dochodzi do jego zmiany, następuje jedynie zmiana
dłużnika, któremu oprócz ciążącego na nim długu, przysługują także związane z nim
uprawnienia. Tym samym, przejemca długu może skutecznie skorzystać z sankcji
kredytu darmowego z zachowaniem terminu wskazanego w art. 45 ust. 5 oraz art.
46 ust. 3 ustawy.

e) przelew wierzytelności (cesja)
Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku przelewu wierzytelności (cesji).
Zgodnie z art. 509 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na
osobę trzecią. Zamierzonym skutkiem zawarcia umowy przelewu będzie utrata
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wierzytelności przez cedenta i uzyskanie jej przez cesjonariusza, natomiast samo
zobowiązanie nie wygasa.

Kodeks cywilny przewiduje także inne przypadki wygaśnięcia zobowiązania, takie
jak: potrącenie (kompensata) czy zlożenie przedmiotu świadczenia do depozytu.
Biorąc pod uwagę rodzaj zobowiązania, mają one mniejsze zastosowanie w praktyce
bankowej.

W zdecydowanej większości do wygaśnięcia zobowiązania dochodzi poprzez spłatę
zaciągniętego kredytu, wtedy mamy do czynienia z wykonaniem umowy. Pozostałe
przypadki wygaśnięcia zobowiązania nie mają istotnego znaczenia w przypadku
działalności banków. Tak jak traci sens składanie przez konsumenta oświadczenia o
skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego w przypadku wcześniejszego zwolnienia
go z długu (chyba, że częściowe zwolnienie z długu nie dotyczyło odsetek i innych
kosztów kredytu).

Pytanie 3

Czy zwiększenię kwo~ kredytu w ramach zawartej już umowy powinno
podlegać reżimowi takiemu lak zawarcie umowy kredytu konsumenckiego?

Zwiększenie kwoty kredytu w ramach zawartej już umowy nie powinno
podlegać. reżimowi takiemu jak zawarcie umowy kredytu konsumenckiego.

Treść ustawy o kredycie konsumenckim nie dywersyfikuje zmian umowy kredytowej
oraz nie opisuje skutków tych zmian, poza wskazaniem w art. 40 ustawy obowiązków
informacyjnych konsumenta dotyczących jego aktualnej sytuacji finansowej w
związku ze zmianą (w szczególności zwiększeniem) kwoty kredytu oraz obowiązków
banku związanych ze zwiększeniem tej kwoty. Skoro z przepisów nie wynika, by
zmiana umowy kredytowej w tym zakresie miała być postrzegana jako zawarcie
nowej umowy kredytowej w rozumieniu tej ustawy, to należy stwierdzić, iż
zwiększenie kwoty kredytu poprzez aneks do obowiązującej umowy rozumiane
będzie wyłącznie jako zmiana już obowiązującego stosunku umownego. Jakkolwiek
ma ona charakter kredytowy, to jednak - z punktu widzenia wymogów ustawy o
kredycie konsumenckim — jest wtórna wobec pierwotnego stosunku umownego
określającego wszystkie prawa i obowiązki stron, a w związku z tym nie powinna
podlegać reżimowi przewidzianemu dla zawierania umowy.

Uzasadnieniem powyższego stanowiska może być samo brzmienie art. 40 ustawy, w
którym ustawodawca wyróżnia sytuację zmiany (zwiększenia) kwoty kredytu „W
czasie obowiązywania umowy o kredyt”. W szczególności w ust. I zobowiązuje się
konsumenta do udzielania bankowi na jego żądanie informacji, a w ust. 2 - bank do
ponownej oceny ryzyka kredytowego. Z powyższego przepisu wynika, iż
ustawodawca po pierwsze: dopuszcza zmiany w umowie kredytowej, pod drugie: nie
nakazuje, by zmiany o charakterze kredytowym obwarować obowiązkami takimi jak
przed zawarciem pierwotnej umowy (poczytywać je za zawarcie nowego stosunku).
Jedynie w art. 40 ust. 2 ustawy znajduje się zobowiązanie do przeprowadzenia
ponownej oceny ryzyka zgodnie z art. 9, i to tylko w przypadku znacznego
zwiększenia całkowitej kwoty kredytu. Z powyższego wynika, iż wolą ustawodawcy
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nie jest, by zwiększenie kwoty kredytu miało podlegać takiemu reżimowi z ustawy jaki
obowiązuje przy nawiązaniu stosunku umownego, gdyż miało by to swoje
przełożenie w przepisach ustawy, w szczególności poprzez np. kompleksowe
odesłanie do Rozdziału 2 „Obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed
zawarciem umowy o kredyt”. Natomiast, powtórzenie w art. 40 ust. 2 ustawy
wyraźnego, dodatkowego obowiązku przy zmianie umowy, którego istnienie w
przypadku zawarcia umowy wynika z art. 9 ustawy potwierdza jedynie, że znaczne
zwiększenie kwoty kredytu jest na tyle daleko idącą i istotną zmianą w ocenie
ustawodawcy) iż zasadne jest w tym przypadku wprowadzenie takiego wymogu, jaki
obowiązuje przy zawarciu umowy o kredyt.

Pytanie 4

Co należy rozumieć pod pojęciem „,usługa dodatkowa”, której koszt wliczany
jest do całkowitego kosztu kredytu, zgodnie z art. 5 pkt 6 lit. b ustawy o
kredycie konsumenckim?

Pojęcie „usługa dodatkowa” oznacza wyłącznie usługę świadczoną przez bank
lub przez podmiot trzeci za pośrednictwem banku bądź też przez podmiot trzeci
na podstawie umowy pomiędzy tym podmiotem a bankiem, której nabycie jest
wymagane przez bank dla uzyskania kredytu lub uzyskania go na określonych
warunkach— tj. w przypadku, gdyby klient nie zawierał umowy kredytu, np.
kupował towar za gotówkę, nie musiałby zawierać tego typu umowy.

interpretując postanowienia art. 5 pkt 6 lit. b ustawy o kredycie konsumenckim należy
mieć na uwadze m.in. postanowienia art. 49 ust. I ustawy oraz art. 30 pkt 10 ustawy.
Wliczenie kosztu usługi dodatkowej do całkowitego kosztu kredytu jest wymagane
wyłącznie, gdy nabycie usługi dodatkowej stanowi warunek konieczny zawarcia
umowy kredytowej a dodatkowo koszt takiej usługi jest znany kredytodawcy, a więc
kredytodawca albo jest sprzedawcą takiej usługi albo też w inny sposób ma wpływ
na ustalenie ceny usługi.

Taka interpretacja jest spójna z art. 49 ust. 1 — tj. umożliwia obniżkę całkowitego
kosztu kredytu (do którego wliczona będzie cena usługi dodatkowej), o te koszty
usługi dodatkowej, które dotyczą okresu po wcześniejszej spłacie.
Dodatkowo należy wskazać, że konsument, który zawarł umowę z osoba trzecią (nie
działającą na podstawie umowy z Bankiem), może samodzielnie dokonać zmiany
stosunku prawnego łączącego go z tym podmiotem — na co nie ma żadnego wpływu
bank. Brak też jest uzasadnienia prawnego czy faktycznego do tego, aby bank
refundował takiemu konsumentowi koszty usług po wcześniejszej spłacie kredytu,
pomijając już fakt komplikacji podatkowych. związanych z nieodpłatnym
świadczeniem uzyskanym przez konsumenta w wyniku takiej refundacji.

Podkreślić należy, iż z uwagi na wskazaną definicję usługi dodatkowej nie każda
wymagana przez Bank do zawarcia umowy kredytu umowa ubezpieczenia będzie
traktowana jako usługa dodatkowa. Umowa ubezpieczenia na gruncie nowej ustawy
wchodzi w skład całkowitej kwoty kredytu w rozumieniu art. 5 pkt 6 stanowiąc usługę
dodatkową, gdy spełnione zostają łącznie dwie przesłanki: skorzystanie z usługi jest
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obligatoryjne i umowa ta zostaje zawarta w warunkach pozwalających na
zakwalifikowanie jej jako usługi dodatkowej w rozumieniu wskazanej wyżej definicji.
Przykładowo wymagana przez bank umowa ubezpieczenia nieruchomości lub OC,
którą klient może zawrzeć z dowolnie wybranym przez siebie ubezpieczycielem
usługą dodatkową nie jest. Bank nie ma bowiem żadnego realnego wpływu na tak
ujęte koszty.

Zatem umowa ubezpieczenia na gruncie nowej ustawy może być ubezpieczeniem
spłaty kredytu, zabezpieczeniem przedmiotu kredytu lub odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu co wynika interpretacji definicji usługi dodatkowej oraz art. 7 ust.
3iart. 13 ust. I pkt9, l4orazart. 22 pkt 13i16,

Pytanie 5

Czy postanowienia art. 48 i 49 ustawy o kredycle konsumenckim należy
interpretować w ten sposób, że w przypadku dokonania wcześniejszej
częściowej s~łaty kredytodawca zobowiązany jest do automatycznego
skrócenia okresu kredytowania i rozliczenia dokonanej spłaty w dniu w~ływu
spłaty?

Postanowienia art. 48 i 49 ustawy o kredycie konsumenckim nie nakładają na
kredytodawcę automatycznego obowiązku skrócenia okresu kredytowania w
przypadku częściowej wcześniejszej spłaty kredytu. Kredytobiorca i
kredytodawca mogą w umowie ustalić inny sposób rozliczenia wcześniejszej
spłaty (np~ poprzez zmniejszenie wysokości miesięcznych rat lub też przy
zachowaniu dotychczasowej wysokości rat zaliczenie wpłaconej kwoty na
poczet spłaty najbliższych rat kredytu przypadających po dacie dokonanej
wpłaty), na wypadek gdyby klient nie oświadczył bankowi, iż chciałby skrócić
okres kredytowania.

Ponadto dopuszczalne jest ustalenie w umowie, iż najbliższa lub kolejne po
dokonanej wpłacie rata/y kredytowa/e zostanie/ą w całości pokryta/e z tejże wpłaty (o
ile oczywiście środki są wystarczające), przy czym jednocześnie kredytodawca
zmniejszy całkowity koszt kredytu stosownie do art. 49 (uwzględniając faktyczną
datę wpłaty) i rozliczy pomniejszenie całkowitego kosztu kredytu w sposób umówiony
z kredytobiorcą — np. przez zmniejszenie wysokości rat, zmniejszenie ostatniej raty
(rat). Spłacenie najbliższej raty w pierwszej kolejności pozwoli uniknąć sytuacji, gdy
w wyniku wcześniejszej spłaty dojdzie do nadpłaty kapitału i skrócenia
harmonogramu, ale jednocześnie nadal będzie wymagalna najbliższa rata.

W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu, Bank może rozliczyć kwoty
wynikające z obniżenia całkowitego kosztu kredytu na koniec okresu kredytowania —

odpowiednio pomniejszając wysokość ostatniej raty lub skracając okres
kredytowania, jeżeli kwota o którą zmniejszany będzie całkowity koszt kredytu będzie
wyższa niż ostatnia rata kredytu.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim (art. 49 ust. 1), w przypadku spłaty
części kredytu przed terminem określonym w urnowie, postanowienia dot. rozliczenia
całkowitej spłaty kredytu stosuje się odpowiednio.

P
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Użycie zwrotu odpowiednio wskazuje na zauważenie przez ustawodawcę potrzeby
uwzględnienia specyfiki częściowej wcześniejszej spłaty, jaką jest przede wszystkim
fakt, iż na skutek takiej spłaty umowa nie zostaje wykonana całkowicie, stosunek
prawny jest kontynuowany z uwzględnieniem modyfikacji wynikających ze
skorzystania przez konsumenta z dobrodziejstwa prawa do wcześniejszej spłaty
polegającego na odpowiednim obniżeniu całkowitego kosztu kredytu.

Przyjęcie możliwości dokonania spłaty w terminie płatności najbliższej raty przy
jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu kredytu w dacie faktycznego wpływu
środków na konto kredytowe, spełni cel art. 49 ustawy. Ponadto służyć będzie
ochronie konsumentów standardem jest bowiem, że kredytobiorcy nadpłacają ratę
kredytową np. przed wyjazdem na urlop — aby nie uchybić terminowi płatności. Jeżeli
kredytodawca zaliczy środki na poczet częściowej spłaty w dniu wpłaty,
kredytobiorca nadal będzie zobowiązany do zapłaty raty kredytu w najbliższym
terminie wymagalności. W wyniku tego dojdzie do „nieumyślnego” op6źnienia w
spłacie, co przekładać się będzie na konsekwencje finansowe dla kredytobiorcy oraz
na negatywną historię kredytową.

W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu, z którą wiążą się zmiany
wysokości rat i/lub długości okresu kredytowania, bank nie ma obowiązku
każdorazowo wysyłać do klienta nowego harmonogramu spłat. Zgodnie natomiast z
art. 37 ust. I ustawy kredytobiorca w przypadku umowy o kredyt konsumencki
zawartej na czas określony, przez cały czas jej obowiązywania ma prawo do
otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty.

Pytanie 6

Czy w przypadku, gdy na danym etapie procedury kredytowej, kredytodawca
nie otrzymał od kredytobiorcy informacji pozwalajacych na przedstawienie
całkowicie spersonalizowanego formularza informacyjnego, dopuszczalne jest
podanie w formularzu informacyjnym informacji w sposób niedoprecyzowany
tj. poprzez wskazanie informacji, które nie mogp być na tym etapie
s~recyzowane, w sposób „od — do”?

Dopuszczalne jest wskazanie klientowi informacji w sposób
niedoprecyzowany — „od — do „ w przypadku, gdy na danym etapie
procedowanla kredytu, kredytodawca nie otrzymał od kredytobiorcy informacji
pozwalających na przedstawienie całkowicie spersonalizowanego formularza
informacyjnego.

Jeżeli podane przez konsumenta dane są nieprecyzyjne lub niepełne, to
bezpośrednio wpływa to na zakres i precyzyjność informacji, jakie mogą być podane
przez kredytodawcę w formularzu informacyjnym. Istotnym jest, że jeżeli konsument
poda nieprecyzyjne/niepełne warunki u kilku kredytodawców, uzyska od nich
formularze informacyjne z informacjami ujętymi w sposób wprawdzie nieprecyzyjny
(od — do), to jednak pozwalającymi na ich porównanie . Wobec powyższego funkcja
formularza informacyjnego zostanie zrealizowana.



Pytanie 7

Czy kredyty hipoteczne udzielone w wysokości przekraczajacej kwotę 255.550
zł są objęte zakresem stosowania Ustawy w części określonej w art. 4. ust. 2
~kt 1?

Ustawa o kredycie konsumenckim znajduje zastosowanie do umów kredytu
hipotecznego jedynie w części tj. w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 pkt I
Ustawy bez względu na wysokość kredytu. Ustawa znajduje zastosowanie
wyłącznie w przypadku udzielenia kredytu hipotecznego konsumentowI.

Kredyt zabezpieczony hipoteką stanowi osobną kategotię w ramach ustawy o
kredycie konsumenckim o czym świadczy treść art. I Ustawy rozróżniającego tryb
zawierania umów o kredyt konsumencki (pkt 1) od obowiązków w zakresie informacji
udzielanych przed zawarciem umów o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz
obowiązków w zakresie informacji zawartych w umowie o kredyt zabezpieczony
hipoteką (pkt 2). Powyższe stanowisko zostało podkreślone na stronie 13
uzasadnienia projektu ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt I Ustawa będzie miała zastosowanie do umów o kredyt,
których przedmiotem jest wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Wskazany zakres
będzie miał jednakowe zastosowanie do wszystkich kredytów zabezpieczonych
hipoteką bez względu na ich wysokość, to znaczy zarówno do kredytów poniżej
kwoty 255.550 zł jak i przekraczających kwotę 255.550 zł.

Równocześnie w tym zakresie Ustawa znajduje zastosowanie wyłącznie do kredytów
hipotecznych udzielanych konsumentom, gdyż art. 22, art. 23, art. 29, art. 35 i art. 46
odnoszą się wyłącznie do obowiązków kredytodawcy wobec konsumenta. Ponadto,
w rozumieniu Ustawy kredytodawca to przedsiębiorca, który w zakresie swojej
działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia
konsumentowi kredytu. W związku z powyższym Ustawa nie ma zastosowania do
kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielanym przedsiębiorcom,

Pytanie 8

W jakiej wysokości Bank może żądać odsetek od kapitału kredytu w razie
odstąpienia przez konsumenta od kredytu? Czy bank może żpdać odsetek od
kwoty kredytu w przypadku odstąpienia tylko za okres 30 dni od dnia
odstąpienia od umowy czy do dnia spłaty (zwrotu) kwoty kredytu?

W razie odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy kredytu Bank może
na podstawie art.. 54 Ustawy żądać odsetek w wysokości uzgodnionej stopy
oprocentowania wskazanej w umowie kredytu, od którego odstąpiono. Odsetki
przysługują od dnia następnego po wypłacie kredytu do dnia spłaty przez
konsumenta kwoty należnej z tytułu umowy kredytu w związku z odstąpieniem
od niej. Termin 30 dni od dnia odstąpienia od umowy kredytu wyznacza jedynie
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okres, do upływu którego bank nie może podjąć wobec kredytobiorcy
czynności w celu przymusowego dochodzenia kwoty należnej z tytułu
odstąpienia, w tym w szczególności wystąpić na drogę sądową) bowiem
dopiero po upływie wskazanego terminu kwota ta staje się wymagalna.

Zgodnie z art. 54 Bank ma prawo żądać odsetek, zatem przepis ustanawia ustawowe
prawo banku do żądania odsetek bez wezwania niedoszłego kredytobiorcy. Zgodnie
z artykułem 14 ust. 3 lit b Dyrektywy 2008/481WE: „Jeżeli konsument korzysta Z
prawa do odstąpienia od umowy, to: bez nieuzasadnionej zwłoki, a najpóźniej w
ciągu 30 dni kalendarzowych od wysłania kredytodawcy powiadomienia o
odstąpieniu, spłaca on kredytodawcy kapitał oraz odsetki od kapitału należne od dnia
wypłaty kredytu do dnia spłaty kapitału. Odsetki wylicza się na podstawie
uzgodnionej stopy oprocentowania kredytu~. Dyrektywa ustanawia zasadę
maksymalnej harmonizacji kierunkowej przepisów krajowych z jej postanowieniami i
w tym zakresie nie przewiduje możliwości odmiennego uregulowania kwestii
odstąpienia. Z tego względu w Założeniach do ustawy o kredycie konsumenckim (str.
70 i 71) odnaleźć można fragment, w którym czytamy, że „należy wprowadzić
bowiem regulację odpowiadającą treści art. 14 ust. 3 punkt b, zgodnie z którym w
razie wypłaty kredytu przed upływem terminu odstąpienia przez konsumenta od
urnowy o kredyt konsumencki, konsument powinien zwrócić niezwłocznie
kredytodawcy kwotę kredytu wraz z odsetkami należnymi od dnia udostępnienia
kredytu do dnia jego zwrotu kredytodawcy według stopy procentowej określonej w
umowie(. . . )„. Przyjęcie odmiennego założenia wskazującego, że skoro art. 54 ust. 1
ustawy nie określa o jakie odsetki chodzi, to należy przyjąć, że powinny być to
odsetki ustawowe, powodowałoby niczym nieuzasadnione pokrzywdzenie banku, zaś
konsument który pomimo odstąpienia nie zwróciłby kwoty kredytu, byłby w sposób
nieuzasadniony premiowany.

Art. 54 ust. I wyraźnie stanowi, iż odsetki w przypadku odstąpienia od umowy
kredytu należą się za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty. Potwierdza to
treść ust. 3 zgodnie z którym „dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania środków
pieniężnych kredytodawcy przez konsumenta”. Bez znaczenie pozostaje kwestia czy
spłata kredytu ma miejsce w terminie określonym w ust. 2, tj. w ciągu 30 dni, czy w
terminie późniejszym, bowiem przepis ten ustanawia jedynie 30 dniowy okres, do
upływu którego bank nie może podjąć wobec kredytobiorcy czynności w celu
przymusowego dochodzenia kwoty należnej z tytułu odstąpienia, w tym w
szczególności wystąpić na drogę sądową.

Warszawa, czerwiec 2011
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Uchwała Nr 2112011

Zarządu Związku Banków Polskich

z dnia 2 sierpnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Rekomendacji dotyczącej wybranych transakcji
zawieranych na polskim rynku międzybankowym

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Banków Polskich, uchwala się co
następuje:

Zatwierdza się „Rekomendację dotyczącą wybranych transakcji zawieranych na
polskim rynku międzybankowym~, stanowiącą załącznik do uchwały.

Upoważnia się Prezesa Związku Banków Polskich do przesłania Rekomendacji, o
której mowa w ~ I, do banków - członków Związku celem wdrożenia zawartych w niej
standardów w bilateralnych relacjach do końca czerwca 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

I
Wiceprezes Związku ~——.—-—~_~j
Jerzy Bańka

Wiceprezes Związku
Mieczysław Groszek ~.. . .~
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