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Rekomendacja  
Zarządu Związku Banków Polskich  

w zakresie postępowania przez banki z wnioskami klientów dotyczących 
sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym walutowym lub 

denominowanym/indeksowanym w walucie obcej, z jednoczesną zmianą 
zabezpieczenia na nowo nabywaną nieruchomość przez kredytobiorcę 

 
 
Biorąc pod uwagę, iż: 
 

 wraz ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego w stosunku do polskiej waluty 
może wystąpić skokowy wzrost wartości kredytu, co może także utrudniać 
zamianę nieruchomości na nieruchomość lepiej spełniającą aktualne potrzeby 
danej rodziny, 

 trudność ze znalezieniem potencjalnych nabywców  zainteresowanych także 
przejęciem zwiększonych zobowiązań wynikających z kredytu hipotecznego 
przekraczających wartość nieruchomości mogą prowadzić do swoistego 
„przywiązania” kredytobiorcy do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 
tego kredytu utrudniają rozwój rodzin oraz obniżając mobilność zawodową, 

 
 
Zarząd Związku Banków Polskich rekomenduje bankom – członkom ZBP 
wprowadzenie w możliwie najszybszym terminie do oferty dla klientów, którzy 
spłacają kredyty hipoteczne walutowe oraz denominowane i indeksowane w 
walutach obcych (dalej kredyty walutowe), specjalnego programu ułatwiającego 
sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem walutowym i jednoczesnej zmiany 
zabezpieczenia na nowo nabywaną nieruchomość przez kredytobiorcę. Poprzez 
wyodrębnienie ww. programu należy rozumieć co najmniej wydanie dedykowanej 
dokumentacji do wykonywania takiej transakcji oraz wprowadzenie odpowiednich 
modyfikacji do dokumentów określających politykę kredytową.  
 
Program powinien opierać na następujących zasadach: 
 

1. Dla kredytobiorców posiadających kredyty walutowe bank dopuszcza, na 
wniosek klienta, możliwość zmiany zabezpieczenia kredytów na inną 
nieruchomość aktualnie lub w przyszłości stanowiącą ich własność.  

 
2. Program powinien być skierowany do osób, które do tej pory nie wykazywały 

znaczących zaległości w spłacie kredytu.  
 

3. W przypadku, gdy nabywana nieruchomość ma większą wartość niż środki 
uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, kredytobiorca powinien dokonać 
stosownej dopłaty. Natomiast, jeśli cena nieruchomości nabywanej będzie 
niższa niż sprzedawanej, to kredytobiorca powinien dokonać wcześniejszej 
spłaty części zadłużenia, tak aby poziom LtV pozostawał na poziomie nie 
wyższym niż aktualny.  
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4. Jeśli klient zwróci się z takim pytaniem, bank powinien także udzielić mu 
wstępnych informacji dotyczących potencjalnych uwarunkowań finansowych 
dla przeprowadzenia tego programu.  

 
5. Bank może wprowadzić dodatkowe warunki do udzielania zgody na 

przeprowadzanie procesu, w szczególności dotyczące jakości kolejnego 
zabezpieczenia (np. dodatkowe obciążenia hipoteczne czy ograniczone prawa 
rzeczowe) lub jego wartości w relacji do wysokości kredytu.  

 
6. Środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości mogą być przechowywane 

na odrębnym rachunku, np. rachunku kaucji, jako tymczasowe zabezpieczenie 
z punktu widzenia banku wierzytelności wynikającej z kredytu walutowego.  

 
7. Proces powinien być przeprowadzony po możliwie najniższych kosztach po 

stronie kredytobiorcy, biorąc pod uwagę między innymi koszty określone 
w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji, dokumentach określających politykę 
cenową, warunki transakcji i parametry nowego zabezpieczenia oraz koszty 
zwolnienia i ustanowienia zabezpieczeń. 
 

 
Zarząd Związku Banków Polskich rekomenduje wdrożenie programu w możliwie 
najszybszym terminie oraz umożliwienie klientom korzystania z tych udogodnień co 
najmniej do końca 2016 roku. 
 
Zarząd Związku Banków Polskich zwraca się także do Komisji Nadzoru Finansowego 
z prośbą, aby w trakcie czynności kontrolnych podejmowanych w poszczególnych 
bankach interpretować przepisy Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk 
w zakresie zarządzania ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie w sposób 
ułatwiający przeprowadzenie powyżej opisanego programu. W szczególności dotyczy 
to weryfikacji zdolności kredytowej w trakcie zamiany zabezpieczenia oraz wysokości 
wskaźnika LtV na poszczególnych etapach tej procedury oraz utrzymania 
niespłaconej części pierwotnej wierzytelności w walucie obcej.  
 
Warszawa, dnia 21 maja 2015 roku 
 
 
 Zarząd 

Związku Banków Polskich 
 
 
 
 


