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Propozycja sektora bankowego  
w zakresie rozwiązania kwestii  
kredytów w CHF 
11 marca 2015 

Rozwiązanie wypracowane w ramach grupy roboczej: 

Związek Banków Polskich, przedstawiciele banków (BGŻ, BNP Paribas, BPH, BZ WBK, Deutsche Bank, Getin Noble Bank, 
Millennium Bank, mBank, PKO BP, Raiffeisen Bank oraz Santander Consumer Bank) przy wsparciu firmy EY oraz kancelarii  
White & Case. 
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Rozwiązanie problemów zadłużenia w CHF 
Ewolucja propozycji banków od 15 stycznia 2015 (1/2) 

Ewolucja 
propozycji od 
15 stycznia 
2015 

1 15 stycznia 2015  Nastąpił gwałtowny wzrost kursu o 17%, 
a następnie spadek i stabilizacja na 
poziomie poniżej 3,9 PLN z dalszą 
tendencją spadkową 

 Wzrost kursu CHF/PLN został 
zrekompensowany spadkiem LIBOR oraz 
działaniami sektora 

 Rata kredytu w lutym 2015 jest porównywalna 
z ratą przed uwolnieniem kursu CHF 

2 Natychmiastowa 
pomoc banków – 
działania ZBP 

 Zestaw 6 działań dotyczących: 
uwzględnienia ujemnej stawki LIBOR, 
zmniejszenia spreadu walutowego, 
wydłużenia lub okresowego zawieszenia 
spłaty raty, rezygnacji z dodatkowego 
zabezpieczenia oraz ubezpieczenia 
kredytu, przewalutowanie po średnim 
kursie NBP, uelastycznienie zasad 
restrukturyzacji. 

 Stabilizacja raty kredytu dla klientów 
 Stabilizacja nastrojów społecznych 
 Pomoc w obsłudze zadłużenia 

Opis Efekt dla klientów / sektora / gospodarki 
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Rozwiązanie problemów zadłużenia w CHF 
Ewolucja propozycji banków od 15 stycznia 2015 (2/2) 

Ewolucja 
propozycji od 
15 stycznia 
2015 

Opis 

3 Pierwotna 
propozycja 
sektora 
bankowego 

 Ograniczenie wysokości raty (maksymalna 
rata / maksymalny kurs) i przewalutowanie 

 Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji 
Kredytów Hipotecznych 

 Ustalenie granicznej wysokości raty płaconej 
przez klienta, nadwyżka niespłacona  
w pierwotnym terminie zapadalności wydłuża 
okres spłaty kredytu 

 Wsparcie w obsłudze zadłużenia dla 
kredytobiorców w trudnej sytuacji życiowej 
spełniających określone kryteria socjalne 
niezależnie od waluty kredytu 

 Dla realizacji tej propozycji konieczne jest 
istnienie instrumentów (opcji) zabezpieczających 
jednocześnie długoterminowe pozycje walutowe 
oraz stopę procentową, które nie są obecnie 
dostępne 

Efekt dla klientów / sektora / gospodarki 

4 Zmodyfikowana 
propozycja 
sektora 
bankowego 
(w związku 
z ograniczeniami 
zewnętrznymi) 

 Dopłaty do rat płaconych przez 
kredytobiorców w CHF w przypadku 
przekroczenia stresowych poziomów kursu 
walutowego i przewalutowanie 

 Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji 
Kredytów Hipotecznych 

 Zaadresowanie zróżnicowanych potrzeb 
klientów w zakresie kredytów w CHF 

 Koszty rozwiązania ponoszone w czasie  
 Wsparcie w obsłudze zadłużenia dla 

kredytobiorców w trudnej sytuacji życiowej 
spełniających określone kryteria socjalne 
niezależnie od waluty kredytu 
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Rozpatrywane przez sektor elementy rozwiązań w kwestii kredytów w CHF 

Elementy 
podstawowe 

Wsparcie 
interesariuszy 
rynku 
finansowego 

2 Element systemowy: Fundusz Wsparcia 
Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych 
(FWRKH) 

1 Element sektorowy: Dopłaty  
i przewalutowanie 
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Dobrowolny mechanizm wcześniejszej spłaty (minimalna wysokość raty) 

Zmiana podejścia biznesowego do klienta (w tym uwolnienie zabezpieczenia, wydłużenie okresu kredytowania) 

7 

8 

Dla klientów, którzy spełniają określone kryteria 
dochodowe oraz warunki dotyczące nieruchomości, 
dopłata do spłaty raty po przekroczeniu kursu 
„stresowego” 

Dla klientów, którzy spełniają określone warunki; 
zwrotna pożyczka na spłaty raty np. maksymalnie 
1500 PLN przez 12 miesięcy 

3 

4 

5 

6 UOKiK 

KNF 

MF 

NBP 

Uzgodnione pomiędzy reprezentantami sektora bankowego elementy rozwiązań adresujące specyficzne potrzeby klientów 
poszczególnych banków 
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Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych 

Utworzenie Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych dla kredytobiorców spełniających 
określone kryteria socjalne niezależnie od waluty kredytu 

 Celem funduszu jest wspieranie posiadaczy kredytów hipotecznych znajdujących się przejściowo 
w trudnych warunkach materialnych, którzy spełniają ściśle określone warunki społeczne niezależnie od waluty 
kredytu, na przykład na wzór programu Mieszkanie dla Młodych (między innymi: jedyna nieruchomość 
mieszkaniowa beneficjenta, mieszkanie nie większe niż 75 m2, dom 100 m2). 

 Wsparcie przeznaczone dla osób, które w wyniku wystąpienia niekorzystnego zdarzenia losowego utraciły 
zdolność do samodzielnej obsługi zobowiązań finansowych. 

 W szczególności wsparcie z Funduszu będzie przeznaczone dla kredytobiorców, którzy utracili pracę ze 
względu na upadłość lub restrukturyzację firmy lub utracili zdolność do wykonywania pracy w wyniku choroby 
albo wypadku. 

 Środki finansowe na powstanie Funduszu zostaną pokryte przez banki, przy pożądanym zaangażowaniu 
innych partnerów sektora finansowego 

 Wsparcie z Funduszu będzie miało charakter okresowy i zwrotny, z możliwością częściowego umorzenia 
w szczególnych przypadkach. 

ISTOTA 

Kluczowe założenia 
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Sektorowy Fundusz Stabilizacyjny 

Pakiet relacja Klient – Bank (proponowany dla klienta łącznie jako pakiet, dobrowolny dla klienta) 

System dopłat 

 

 Cel: Ustabilizowanie spłat rat kredytu dla kredytobiorców w przypadku przekroczenia stresowych poziomów kursu walutowego 
poprzez dopłatę do rat kredytu z funduszu 

 Warunki:  
 Kredyt jest regularnie obsługiwany i objęcie systemem dopłat nie jest uznawane w momencie objęcia programem  za 

jego restrukturyzację 
 Rozwiązanie dostępne dla kredytobiorców, którzy jednocześnie zobowiążą się do przewalutowania przy określonym 

kursie oraz spełniają określone kryteria dochodowe w roku dopłaty 
 Wysokość dopłat z SFS jest określona dla każdego 1 CHF raty kredytowej klienta jako różnica pomiędzy bieżącym 

kursem walutowym CHF/PLN dla danej raty a zdefiniowanym poziomem kursu progowego odpowiadającego 
poziomom stresowym, jednakże nigdy więcej niż określona kwota na 1 CHF raty kredytu 

Przewalutowanie 

 Cel: Przewalutowanie kredytów w CHF po osiągnięciu określonego kursu CHF/PLN 
 Warunki:  

 Rozwiązanie obligatoryjne dla klientów, którzy chcieliby skorzystać z systemu dopłat do rat kredytów w CHF 
 Klient oraz bank zobowiązują się do przewalutowania kredytu po kursie rynkowym w dniu, w którym średni kurs NBP 

będzie niższy (o ustalony procent) od kursu z dnia podpisania aneksu 
 Przewalutowany kredyt w PLN może opierać się na preferencyjnych warunkach 

 Sektorowa pomoc klientom w ustabilizowaniu obciążeń 
 Zmniejszenie ryzyka systemowego (przewalutowanie) Cel 

 Sektorowy fundusz stabilizacyjny utworzony przez banki przy założeniu finansowania także ze środków spoza sektora 
bankowego. Alternatywnie rozważone może być utworzenie indywidualnych systemów dopłat w ramach banków.  Wartość 
dopłat uzależniona będzie od wielkości Funduszu i uzgodnień stron partycypujących. 

Forma  
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Podsumowanie - pomoc sektora bankowego w odniesieniu do kredytów 
hipotecznych w CHF 

Dotychczasowe 
rozwiązania 

Dodatkowe 
rozwiązania 
(opracowanie do 
31.05.2015) 

1. Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR  
2. Istotne zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy tzw. spreadu walutowego 
3. Wydłużenie, na wniosek klienta, okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty 

kapitałowej , tak aby jej poziom nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed 
uwolnieniem kursu 

4. Rezygnacja z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu 
5. Umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjnego przewalutowania po średnim kursie NBP 
6. Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących 

kredytowane nieruchomości 

 Stabilizacja raty kredytu dla klientów 
 Stabilizacja nastrojów społecznych 
 Pomoc w obsłudze zadłużenia 

Efekt dla klientów / sektora 

7. Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych  
 

 Pomoc w obsłudze zadłużenia dla 
kredytobiorców w przejściowo trudnej 
sytuacji 

 Pomoc czasowa, zwrotna 
z możliwością umorzenia 

8. Uwolnienie zabezpieczenia  Umożliwienie klientom zmiany 
zabezpieczenia poprzez zamianę 
hipoteki 

9. Uzgodnienie sektorowe w zakresie dalszych rozwiązań adresujących specyficzne potrzeby 
klientów poszczególnych banków  
 Stabilizacja wysokości raty 
 Wydłużenie okresu kredytowania 
 Wsparcie procesu przewalutowania 
 Sektorowy fundusz stabilizacyjny 

 Zaadresowanie zróżnicowanych 
potrzeb klientów w zakresie kredytów 
w CHF 

 Zmniejszenie ryzyka systemowego 

Rozwiązanie 
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Realizacja pakietu ZBP 



Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF             11 marca 2015 
9 | 

Realizacja pakietu ZBP - przykłady 
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Realizacja pakietu ZBP - przykłady 
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