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Poni¿ej sygnalizujê podstawowe cechy oferty rynkowej i opisu-
jemy linie produktowe najczêœciej oferowane przez instytucje fi-
nansowe. Zadaniem raportu jest stworzenie pewnego kompendium
wiedzy, która mo¿e byæ potrzebna przy pozyskiwaniu dodatko-
wych œrodków na realizacjê inwestycji. Mam nadziejê, ¿e poni¿szy
tekst ods³oni tak¿e informacje o sprawach, które zazwyczaj nurtu-
j¹ nas jedynie na pewnym etapie przygotowywania inwestycji, któ-
rych znalezienie i wyjaœnienie wymaga jednak¿e du¿ej iloœci czasu.

Aby wœród bogatej oferty rynkowej stosunkowo szybko
i sprawnie wybraæ kredyt odpowiadaj¹cy naszym potrzebom, war-
to odpowiedzieæ sobie na kilka podstawowych pytañ, które pomo-
g¹ wyznaczyæ pu³ap naszych potrzeb i mo¿liwoœci.

Sprecyzowanie bowiem oczekiwañ i okreœlenie najwa¿niejszych
(koniecznych) cech poszukiwanego kredytu znacznie u³atwi nam
wstêpn¹ selekcjê produktów bankowych. 

Podstawowe pytania to:
� Jaki bêdzie ca³kowity koszt inwestycji?
� Czy posiadamy fundusze, które mog¹ stanowiæ wk³ad w³a-

sny?
� W jaki sposób bêdziemy wydatkowaæ pieni¹dze: jednorazo-

wo czy w kilku ratach (transzach)?
� Jak wysokie miesiêczne obci¹¿enia z tytu³u sp³aty kredytu s¹

dla nas do zaakceptowania?
� Na ile lat chcemy roz³o¿yæ sp³atê kredytu?
� Czy istotna jest mo¿liwoœæ wczeœniejszej sp³aty? 
� Czy zawsze bêdziemy w stanie sp³acaæ kredyt regularnie; ja-

kie s¹ ewentualnie mo¿liwoœci zawieszenia sp³aty w przypad-
ku nieprzewidzianych trudnoœci? 

� Jakie zabezpieczenia sp³aty po¿yczonych œrodków mo¿emy
zaproponowaæ?

W ofercie banków znajduj¹ siê kredyty i po¿yczki hipoteczne.
Jaka jest miêdzy nimi ró¿nica? Który z tych instrumentów finan-
sowych powinniœmy rozpatrywaæ szukaj¹c œrodków na sfinansowa-
nie naszej inwestycji? 

Kredyt
Zgodnie z Ustaw¹ Prawo Bankowe (art. 69) przez umowê kre-

dytu bank zobowi¹zuje siê oddaæ do dyspozycji kredytobiorcy na
czas oznaczony w umowie kwotê œrodków pieniê¿nych z przezna-
czeniem na ustalony cel �, a kredytobiorca zobowi¹zuje siê do ko-
rzystania z niej na warunkach okreœlonych w umowie oraz do
zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w ozna-
czonych terminach sp³aty, jak te¿ do zap³aty prowizji od udzielo-
nego kredytu. Zatem kredyt jest to oddanie kredytobiorcy przez
bank œrodków przeznaczonych na okreœlony cel opisany w umo-
wie kredytowej. Umowa kredytu powinna byæ zatem zawarta na pi-
œmie i okreœlaæ w szczególnoœci: strony umowy, kwotê i walutê kre-
dytu, cel, na który kredyt zosta³ udzielony, zasady i termin sp³aty
kredytu, wysokoœæ oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
sposób zabezpieczenia sp³aty kredytu, zakres uprawnieñ banku
zwi¹zanych z kontrol¹ wykorzystania i sp³aty kredytu, terminy
i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy œrodków pie-
niê¿nych, wysokoœæ prowizji (je¿eli umowa j¹ przewiduje), warun-
ki dokonywania zmian i rozwi¹zania umowy.

Banki chêtnie udzielaj¹ kredytów zabezpieczonych hipotecznie.
Wynika to z prostej przyczyny: ustanowienie hipoteki zaliczane
jest do najpewniejszych zabezpieczeñ zwrotu wyp³aconych przez
bank œrodków. W systemie bankowym oznacza to, ¿e w sytuacji tzw.
zagro¿enia sp³aty kredytu (czyli opóŸnieñ w sp³acie rat przez kredy-
tobiorcê) bank, tworz¹c wewnêtrzne rezerwy na niesp³acone nale¿-
noœci i kieruj¹c siê „pewnoœci¹ zabezpieczenia u¿yczonych œrodków”
(w zale¿noœci od rodzaju ustanowionego zabezpieczenia), ma obo-
wi¹zek tworzenia rezerw celowych. Zabezpieczenie hipoteczne po-
zwala na tworzenie w takiej sytuacji ni¿szych rezerw. ¯adna inna
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Finansujemy budowę domu
Czêsto zdarza siê, ¿e nie mog¹c sfinansowaæ budowy domu z w³asnych œrodków siêgamy po kredyt. Któ-

r¹ ofertê wybraæ i jak oceniæ, czy jest dla nas najkorzystniejsza? A przede wszystkim, jak stwierdziæ, czy

w ogóle mamy szansê otrzymaæ kredyt i jakich wyrzeczeñ bêdzie wymaga³a jego sp³ata? OdpowiedŸ na pod-

stawowe pytania, nurtuj¹ce wiêkszoœæ z nas w sytuacji ubiegania siê o kredyt znajd¹ Czytelnicy w tym ra-

porcie.
Artur Nakielski

jak i gdzie
szukaæ kredytu?

kredyt a po¿yczka
hipoteczna

� Co kredytuj¹ banki  (na podstawie danych Urzêdu Mieszkalnic-
twa i Rozwoju Miast oraz Katedry Inwestycji i Nieruchomoœci SGH)
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metoda (porêczenie, weksel, przew³aszczenie) nie daje takich mo¿-
liwoœci. Dla banku zabezpieczenie wyp³aconych œrodków poprzez
ustanowienie hipoteki oznacza, i¿ w przypadku, gdy kredytobior-
ca przestaje sp³acaæ kredyt, bank ma prawo do przejêcia nieru-
chomoœci oraz pe³nego odzyskania  po¿yczonych œrodków!

Jednak, poniewa¿ nie wszystkie kredyty mog¹ byæ zabezpieczo-
ne hipotecznie, to ogólnie rzecz bior¹c, ofertê banków – w odnie-
sieniu do kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe – mo¿-
na podzieliæ na: 

� kredyty hipoteczne – przeznaczone s¹ zazwyczaj na zakup go-
towego mieszkania lub domu (nieruchomoœci, która ma za³o-
¿ona ksiêgê wieczyst¹). Zabezpieczeniem takiego kredytu jest
ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomoœci;

� kredyty budowlano-hipoteczne – z których mo¿e byæ finan-
sowana budowa domu lub zakup mieszkania i w których
ustanowienie hipoteki jest zabezpieczeniem docelowym,
ustanawianym w trakcie trwania umowy kredytowej. Do cza-
su za³o¿enia ksiêgi wieczystej i ustanowienia hipoteki kredyt
taki zabezpieczany jest poprzez ubezpieczenie sp³aty kredy-
tu, weksel, porêczenie itp.;

� kredyty budowlane lub mieszkaniowe – przeznaczone s¹ na
realizacjê celów mieszkaniowych, które nie daj¹ mo¿liwoœci
hipotecznego zabezpieczenia wyp³aconych przez bank œrod-
ków, np. zakup lokalu spó³dzielczego. Ze wzglêdu na brak
mo¿liwoœci dokonania zabezpieczenia hipotecznego kredyty
te s¹ udzielane na znacznie krótszy czas (maks. 5 lat), zaœ ich
oprocentowanie jest du¿o wy¿sze ni¿ kredytów zabezpieczo-
nych hipotecznie. W praktyce – produkty te s¹ wycofywane
z oferty bankowej, zaœ osobom zainteresowanym uzyskaniem
œrodków z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lecz bez
mo¿liwoœci dokonania zabezpieczenia hipotecznego propo-
nuje siê zwyczajn¹ inn¹ formê finansowania. 

Po¿yczka hipoteczna
W odró¿nieniu od kredytów, po¿yczki udzielane s¹ przez banki

bez stawiania po¿yczkobiorcy wymogu okreœlenia przeznaczenia
œrodków (celu) oraz bez dodatkowych, towarzysz¹cych umowie u¿y-
czenia procedur zwi¹zanych ze sprawdzaniem wykorzystania œrod-
ków. Banki nie kontroluj¹ zatem, na jaki cel i w jaki sposób zostan¹
wykorzystane po¿yczone pieni¹dze, co w konsekwencji powoduje, ¿e
tego typu operacje finansowe mog¹ byæ odbierane jako bardziej ryzy-
kowne. W rzeczywistoœci banki najchêtniej udzielaj¹ po¿yczek jedy-
nie w³asnym klientom, których znaj¹ od kilku lat; dodatkowo okres
zwrotu œrodków zazwyczaj jest doœæ krótki (1-3 lata), zaœ pobierane
odsetki s¹ znacznie wy¿sze ni¿ w przypadku umów kredytowych. 

Przegl¹daj¹c ofertê banków pod k¹tem znalezienia dodatkowych
œrodków na finansowanie inwestycji warto zatem wiedzieæ, i¿ pod ha-
s³em po¿yczka hipoteczna kryje siê produkt, który niekoniecznie
musi byæ zwi¹zany z budow¹ domu lub zakupem nieruchomoœci –
jest to oferta udostêpnienia przez bank œrodków na dowolne cele,
zaœ zabezpieczeniem zwrotu po¿yczonych œrodków wymaganym
przez bank jest hipoteka. Aktualnie wiele banków oferuje po¿yczki
hipoteczne, zaœ zainteresowanie tak¹ form¹ pozyskiwania œrodków
roœnie. Coraz wiêcej osób chce uzyskaæ po¿yczkê na ró¿ne potrzeby
pod zastaw posiadanej przez siebie nieruchomoœci.

Na marginesie warto dodaæ, i¿ nowym odnotowywanym przez
bankowców trendem jest tak¿e oferowanie tzw. kredytów konsoli-
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Wybrane banki udzielaj¹ce kredytów na cele mieszkaniowe:

Bank Przemys³owo-Handlowy PBK SA 
www.bphpbk.pl

infolinia: 0 801 321 321

Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej SA 
www.bgz.pl

infolinia: 0 801 123 456

Bank Gospodarstwa Krajowego 
www.bgk.com.pl

infolinia: 0 801 66 76 55

Bank PEKAO SA 
www.pekao.com.pl

infolinia: 0 801 365 365

Bank Pocztowy 
www.bp.com.pl

infolinia: 0 801 100 500 

Deutsche Bank PBC SA 
www.db-pbc.pl
0 801 18 18 18

Fortis Bank Polska SA 
www.fortisbank.com.pl
infolinia: 0 801 367 847 

ING Bank Œl¹ski SA
www.ing.pl

infolinia: 0 801 190 190 

Inwest Bank SA 
www.investbank.com.

infolinia: 0 801 66 77 88 

Kredyt Bank 
www.kredytbank.com.pl
infolinia: 0 801 360 360

Lukas Bank 
www.lukasbank.pl

infolinia: 0 801 33 37 77 

PKO Bank Polski SA 
www.pkobp.pl

infolinia: 0 801 120 139

Bank Zachodni WBK SA 
www.bzwbk.pl

infolinia: 0 801 666 444 

Dombank Oddzia³ Getin Bank SA
www.dombank.pl

infolinia: 0 800 30 50 90 

Nykredit Bank Hipoteczny SA  
www.nykredit.pl

infolinia: 0 801 806 000

Bank Millenium SA 
www.bankmillennium.pl
infolinia: 0 801 12 1000

GE Bank Mieszkaniowy SA 
www.gebankmieszkaniowy.pl

infolinia: 0 800 277 777 

Nordea Bank Polska SA 
www.nordeabank.pl

infolinia: 0 801 667 332 

Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych SA 
www.bise.pl

Bank Ochrony Œrodowiska SA 
www.bosbank.pl

K r e d y t y  m i e s z k a n i o w e
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dacyjnych, czyli zamienianie ró¿nych zobowi¹zañ finansowych
(kredytów, zad³u¿enia na karcie kredytowej, debetu w koncie) na
jeden tañszy, zabezpieczony hipotek¹ kredyt.

Trzy spoœród polskich banków (PKO BP SA, ING Bank Œl¹ski
SA, BPH PBK SA) prowadz¹ kasy mieszkaniowe. Przy okazji opi-
su oferty bankowej, wyjaœnijmy sobie, co to takiego i jakie s¹ zasa-
dy dzia³ania kas?

Kasa mieszkaniowa
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkanio-

wego oraz o mienie niektórych ustaw (z dnia 26 paŸdziernika 1995 r.)
wprowadzi³a mo¿liwoœæ powo³ywania przez banki kas mieszkanio-
wych – finansowo wyodrêbnionych jednostek, wyspecjalizowa-
nych w prowadzeniu rachunków oszczêdnoœciowo-kredytowych
i udzielaniu kredytów kontraktowych. Okres kontraktowego
oszczêdzania nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 3 lata, chyba ¿e oszczêdza-
j¹cy wyka¿e, ¿e przeznacza na cele mieszkaniowe, poza œrodkami
zgromadzonymi w kasie tak¿e wk³ad oszczêdnoœciowy oraz premiê
gwarancyjn¹ z ksi¹¿eczki mieszkaniowej. W takim przypadku
okres oszczêdzania w Kasie Mieszkaniowej mo¿e byæ skrócony do
2 lat. Po okresie oszczêdzania nastêpuje okres kredytowania, który
d³ugoœci¹ zawsze odpowiada okresowi oszczêdzania œrodków.

W okresie oszczêdzania, wp³aty na rachunki mog¹ byæ dokony-
wane zarówno cyklicznie jak i incydentalnie; jednorazowa wp³ata
nie mo¿e byæ jednak¿e ni¿sza ni¿ 100 z³. Gromadzone na rachun-
ku oszczêdnoœciowym œrodki nie mog¹ byæ oprocentowane ni¿ej
ni¿ 0,25 aktualnej stopy podstawowej NBP – nie mniej ni¿ 2%
w stosunku rocznym. Udzielone kredyty (maksymalnie do 150%
wartoœci zgromadzonych œrodków) maj¹ byæ z kolei oprocentowa-
ne nie wiêcej ni¿ 0,5 aktualnej podstawowej stopy procentowej
NBP – nie mniej ni¿ 4% w skali roku. 

Oszczêdzone w kasie œrodki oraz uzyskany kredyt mo¿na prze-
znaczyæ na:

� nabycie, budowê, przebudowê, rozbudowê i nadbudowê domu
albo lokalu mieszkalnego, stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomoœæ;

� uzyskanie spó³dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub
prawa do domu jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej;

� remont domu albo lokalu, o których mowa powy¿ej, z wyj¹t-
kiem bie¿¹cej konserwacji i odnawiania mieszkania;

� sp³atê kredytu bankowego zaci¹gniêtego na cele wymienione
powy¿ej;

� nabycie dzia³ki budowlanej lub jej czêœci pod budowê domu
jednorodzinnego albo budynku mieszkalnego, w którym jest
b¹dŸ ma byæ po³o¿ony lokal mieszkalny kredytobiorcy.
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Tabela 1. Porównanie ofert kredytowych wybranych banków

Bank

GE Money
Bank Mieszkaniowy

mBank

Millenium

PKP BP

Fortis Bank

Lukas Bank

Deutsche Bank

MultiBank

Bank BPH

Raiffeisen Bank

PTF Bank SA

BG¯

Pekao

Dombank

Kredyt

uniwersalny kredyt 
hipoteczny

mPlan

Millekredyt Dom

kredyt mieszkaniowy
W³asny k¹t Hipoteczny

Bezpieczny Kredyt Hipoteczny

kredyt mieszkaniowy w 7 dni

kredyt mieszkaniowy

kredyt hipoteczny

kredyt budowlano-hipoteczny

kredyt mieszkaniowy

kredyt hipoteczny

kredyt na zakup, na indywidu-
alne budownictwo

kredyt hipoteczny
DOM

kredyt hipoteczny

Okres kredytu

10, 20, 30 lat

do 30 lat

od 6 do 35 lat

do 30 lat

do 25 lat

do 30 lat

do 30 lat

do 30 lat

do 32,5 roku

do 20 lat

do 32,5 roku

30 lat – dla PLN, 25
lat – USD, EUR, CHF

do 25 lat – dla PLN
do 20 lat – dla USD,
EUR

do 20 lat

Min. wk³ad w³asny

20% – standardowo
5% – z ubez. wk³adu w³asnego
0% – dla „m³odych profesjonalistów”

20% – standardowo,
5% – z ubezp. wk³adu w³asnego

0% – z ubezp. wk³adu w³asnego,
10% – dla PLN; 20% – dla USD, EUR, CHF

20%

0% – z ubezp. wk³adu w³asnego dla PLN, EUR,
CHF, 5% – z ubezp. wk³adu w³asnego dla USD

od 0-20%

od 0%,

5% – na cel mieszkaniowy, 20% – pozosta³e cele

0% – z ubezp. wk³adu wlasnego,
20% – standardowo

10% – dla PLN, 20% – dla pozosta³ych walut

0%, gdy kwota kredytu nie przekracza 180 tys. z³

0-15%

od 0% (20% standardowo)

od 0%

Wysokoœæ
min. maks.

24 tys. z³ 80% standardowo
95% z ubezp. wk³adu w³asnego
100% dla „m³odych profesjonalistów”

30 tys. z³ do 95% wartoœci nieruchomoœci

20 tys. z³ do 100% wartoœci nieruchomoœci

– do 80% wartoœci nieruchomoœci,
do 100% wartoœci nieruchomoœci

50 tys. z³ do 100% wartoœci nieruchomoœci

10 tys. z³ w zale¿noœci od zdolnoœci kredytowej

20 tys. z³ do 100% wartoœci nieruchomoœci

80 tys. z³ do 95%

– do 100% wartoœci inwestycji,
80% – standardowo

50 tys. z³ 1 mln z³

10 tys. z³ 50 tys. z³ do 100% wartoœci inwestycji

– do 100% wartoœci inwestycji

do 80% waroœci nieruchomoœci
(do 70% – walutowe) 
do 100% (z ubezpieczeniem) PLN

20 tys. z³ do 100% wartoœci nieruchomoœci
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Jeœli zgodnie z wczeœniejszymi sugestiami okreœlimy nasze
priorytety kredytowe i na tej podstawie przeprowadzimy selekcjê
oferty rynkowej mo¿emy rozpocz¹æ drugi etap – szczegó³owe po-
równanie kilku wybranych ofert.

Takie porównania mo¿na znaleŸæ na stronach internetowych
firm (patrz ramka poni¿ej) zajmuj¹cych siê poœrednictwem kre-

dytowym, mo¿na je tak¿e w prosty sposób przeprowadziæ same-
mu. Ten ostatni sposób jest zreszt¹ najbardziej efektywny w koñ-
cowej fazie podejmowania decyzji, gdy wahamy siê pomiêdzy
wyborem 2-3 konkretnych ofert. Najczêœciej okazuje siê bowiem,
¿e ogólne porównania nie uwzglêdniaj¹ naszych indywidualnych
preferencji. Warto wówczas samemu pokusiæ siê o sporz¹dzenie
prostego zestawienia, które pozwoli dokonaæ w³aœciwego wybo-
ru. Niemniej warto pamiêtaæ, i¿ poza poszukiwaniem oferty kre-
dytowej bezpoœrednio w oddzia³ach banków mo¿na zwróciæ siê
tak¿e do szeregu firm poœrednictwa kredytowego, takich jak
¯agiel, Expander, Open Finance, PKI Chrobry, Cetelem, Domi-
net, Dom Finansowy QS, Inwest-Kredyt etc. Zalet¹ skorzystania
z ofert takich firm jest to, i¿ zazwyczaj w jednym miejscu mo¿e-
my porównaæ oferty wielu banków, zaœ prowizjê za pracê po-
œredników wyp³aca (zazwyczaj) bank, zatem dla nas jako klien-
tów ich us³uga jest bezp³atna.

W ogólnie dostêpnych porównaniach, do najwa¿niejszych kry-
teriów wyznaczaj¹cych atrakcyjnoœæ poszczególnych kredytów
zwykle zaliczane s¹: wysokoœæ oraz sposób naliczania oprocento-
wania, prowizje i op³aty zwi¹zane z udzieleniem kredytu, wyso-
koœæ wymaganego przez bank udzia³u w³asnego, okres kredyto-
wania, warunki sp³aty, waluta kredytu (tab. 1).
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jak  oceniæ ofertê
kredytow¹ banku?

Adresy stron www, na których mo¿na szukaæ
zestawieñ oferty kredytowej:

www.expander.pl
www.direct.money.pl

www.infokredyt.pl
www.biznes.interia.pl

www.wp.pl
www.elfin.pl
www.hoga.pl

www.dominium.pl

K r e d y t y  m i e s z k a n i o w e

Op³aty
za promesê za zwiêkszenie za aneks do 

kwoty kredytu do umowy

300 z³ 150 z³ za 150 z³
sporz¹dzenie

aneksu

150 z³ 2% 50-150 z³

nie wydaje indywidualnie 150 z³
promesy

nie wydaje 2% min. 300 z³ 150 z³
promesy

60 z³ 0,75-1,5% 200 z³

100 z³ 0,9-2% 100 z³

od 250 z³ indywidualnie od 150 z³

150 z³ 2% 50-500 z³

od 200 z³ 0-1,5% min. 200 z³ od 150 z³

0 z³ nie mo¿na 200 z³
zwiêkszyæ

0-300 z³ od 0,1 do 3% 80 z³
obecnie 150 z³

min. 100 z³ 0,1% kwoty objêtej brak op³at
zmian¹ warunków

min. 100 z³

250 z³ indywidualnie 50 z³

0,5-4,0% od kwoty 200 z³, 50 USD
podwy¿szenia 70 CHF

Prowizje
za przyznanie za sp³atê za przewalutowanie 

przed terminem

0% 0% 1,5% od pozosta³ej
kwoty sp³aty

1-2% 0% 0%

0% – w PLN 0-1% 0% – na PLN, 0,5%
1% – w USD, EUR, CHF – na EUR, 1% – na USD, CHF

1,2-3,5% 0% od 0,8% od pozosta³ej
kwoty sp³aty

0,75-1,5% do 1,5% 0,5% od pozosta³ej kw. sp³aty

0-2,5% 0-1% nie ma mo¿liwoœci przewalut.

0,9% w PLN min. 300 z³ do 2 lat – 2% 1%
1,5% w EUR, USD, CHF pow. 2 lat – 0%

2% 0% 0%

0,5-2,5% min. 200 z³ 0-6% min. 200 z³ 0,75-6,75% min. 200 z³

0-3,5% 2,5% 0%

od 0,1 do 3% 80 z³ (za aneks) brak (80 z³ za aneks)
min. 500 z³

od 2%, 1% 1% kwoty kredytu
min. 200 z³ po przewalutowaniu

100-200 z³ 2,5%, min. 50 z³ 2,25% kwoty pozosta³ej
(20 z³ gdy sp³ata do sp³aty, min. 300 z³

nast. z rach. z Pekao)

0,5-4% od kwoty 2% 1,5% kwoty pozosta³ej
kredytu do sp³aty

Oprocentowanie (w %)
PLN EUR USD CHF

8,15-10,65 3,30-5,80 2,75-5,25 1,75-4,25

5,35-9,20 5,40-6,50 4,90-5,50 2,75-3,80

7,39-8,64 3,01-4,46 3,41-4,86 1,57-3,02

5,99-8,12 3,46-5,46 2,49-4,49 1,61-3,95

6,05-8,95 3,71-5,21 3,86-5,36 1,91-3,46

8,15-9,40 – – –

od 7,72 od 4,14 od 4,73 od 3,0

od 5,35 5,40-6,50 4,90-5,50 2,75-3,80

7,46-8,40 3,50-6,65 4,02-7,43 2,22-533

7,70-9,90 4,00-6,70 2,80-5,60 1,95-4,55

5,49-8,44 3,96-5,26 2,98-4,28 1,56-3,36

od 7,5 od 4,15 od 4,56 od 2,72

WIBOR 3M+ EURIBOR 3M LIBOR 3M+ –
mar¿a banku +mar¿a banku mar¿a banku
(min. 1,5%) (min. 3%) (min. 3%)

od 7,19 – od 3,97 od 1,95

kredyty_copy.qxd  05-02-25  15:51  Page 51



R A P O R T
KR

ED
YT

Y

Najogólniej mówi¹c oprocentowanie kredytu mo¿e byæ sta³e
lub zmienne. Kredyt o sta³ym oprocentowaniu opisywaliœmy
wspominaj¹c o dzia³aniach pañstwa zwi¹zanych z budownictwem.
W tym miejscu warto podkreœliæ, i¿ w ofercie komercyjnej banków,
przy kredytach przeznaczonych na cele mieszkaniowe spotykamy
siê zarówno z oprocentowaniem sta³ym jak i zmiennym, przy czym
w ostatnich latach przewa¿a to drugie.

Jak¹ metod¹ wyliczane jest oprocentowanie kredytów oraz od
czego mo¿e ono byæ zale¿ne? Jakie zatem mamy metody wylicza-
nia rat?

Wyliczanie rat
1. Metoda rat malej¹cych (kapita³owa) – rata kredytu sk³ada

siê z dwóch czêœci: kapita³owej oraz odsetkowej. Rata kapita³owa
jest wartoœci¹ wynikaj¹c¹ z kwoty zaci¹gniêtego kredytu podzielo-
n¹ przez iloœæ rat (wartoœæ sta³a), zaœ rata odsetkowa wyliczana jest
od faktycznej wartoœci naszego zad³u¿enia na rzecz banku (wartoœæ
zmienna, zmniejszaj¹ca siê wraz z naszymi sp³atami). Kapita³owa
metoda naliczania charakteryzuje siê tym, i¿ pierwsze raty s¹ o wie-
le wy¿sze od ostatnich (w miarê sp³aty kredytu przekazywana przez
nas do banku kwota maleje).

2. Metoda rat równych (tzw. metoda annuitetowa) – sp³ata
kredytu podzielona jest na równe czêœci – kapita³ow¹ i odsetkow¹.
W trakcie ca³ego okresu sp³aty udzia³ obu czêœci w sp³acanych
kwotach rat ulega zmianom. Ca³kowity koszt kredytu rozliczanego
metod¹ annuitetow¹ jest jednak wy¿szy ni¿ przy kredytach rozli-
czanych metoda kapita³ow¹ (w systemie równych rat wolniej sp³a-
camy po¿yczony kapita³).

3. Kredyt w linii – umowa polega na przyznaniu nam na
okreœlony czas limitu kredytowego powi¹zanego z bie¿¹cym ra-
chunkiem rozliczeniowym. Przy takim rozwi¹zaniu odsetki na-
liczane i p³acone s¹ od faktycznie wykorzystanych œrodków kre-
dytowych (kredytu w linii). Tak skonstruowan¹ ofertê kredytow¹
proponuje kilka banków, ale pomimo stosunkowo ma³ej dostêp-
noœci (wysokie wymogi dotycz¹ce zdolnoœci kredytowej) staje siê
ona coraz bardziej popularna, poniewa¿ stwarza mo¿liwoœæ do-
konywania nieregularnych sp³at.

Podstawa naliczania oprocentowania 
Oprocentowanie kredytów mo¿e byæ uzale¿nione od:
� zmian lub wahañ konkretnych wskaŸników rynkowych –

najczêœciej jest to oprocentowanie depozytów miêdzybanko-
wych (stawka WIBOR) + sta³a mar¿a banku wynikaj¹ca
z umowy kredytowej; 

� innych czynników wskazanych przez bank w umowie kredy-
towej lub wewnêtrznym regulaminie udzielania kredytów
przez bank. Zapisy takie mówi¹ m.in., ¿e udzielone pierwot-
nie oprocentowanie mo¿e zostaæ przez bank zmienione
w przypadku wahañ lub zmian oprocentowania lokat miê-
dzybankowych, inflacji, stóp procentowych NBP, wysokoœci
rezerwy obowi¹zkowej, a nawet sk³adki na Bankowy Fun-
dusz Gwarancyjny.     

Wydaje siê, ¿e korzystnym rozwi¹zaniem jest mechanizm
uzale¿niaj¹cy oprocentowanie kredytu od stawek z rynku
miêdzybankowego (WIBOR). Przy uzale¿nieniu zmiany
oprocentowania od stawki WIBOR najczêœciej banki stosuj¹
zapisy mówi¹ce o uwzglêdnianiu kilkumiesiêcznej zmiany
oprocentowania (wyliczanie zmian stawek WIBOR np. co 1,
3, 6 miesiêcy). Mimo i¿ np. przy 6-cio miesiêcznych oblicze-
niach ewentualny spadek oprocentowania przenosi siê na na-
sze sp³aty ze znacznym opóŸnieniem (6-miesiêcznym), to
w tak sformu³owanym zapisie nie kryj¹ siê ¿adne bankowe
„wentyle bezpieczeñstwa” – zapisy, które mimo obietnicy
zmiany oprocentowania w zale¿noœci od WIBOR powoduj¹,
¿e ostatecznie i tak bank decyduje o ewentualnych zmianach.
Warto tak¿e wiedzieæ, ¿e niektóre banki stosuj¹ szereg ró¿-
norakich, mieszanych rozwi¹zañ powoduj¹cych, ¿e pomimo,
i¿ teoretycznie zmiana oprocentowania uzale¿niona jest od
WIBOR, faktycznie w umowie lub regulaminie banku ist-
niej¹ zapisy nieco komplikuj¹ce sprawê. Choæby takie, ¿e
zmiana oprocentowania (ustalonego na pocz¹tku umowy
kredytowej w oparciu o stawkê WIBOR) jest mo¿liwa, gdy:

� „ró¿nica pomiêdzy ostatni¹ stawk¹ WIBOR, któr¹ zawiera sto-
pa procentowa, a stawk¹ WIBOR obowi¹zuj¹c¹ w ostatnim
dniu roboczym bie¿¹cego miesi¹ca przekroczy pasmo wahañ
(+/-1)”. W sytuacji obni¿enia stóp procentowych przez Radê
Polityki Pieniê¿nej o 0,25 punktu procentowego zapis taki
oznacza, ¿e oprocentowanie w³aœciwie jest niezmienne;

� œrednia notowañ stawki WIBOR z wybranych dni (miesiêcy)
porównana do notowañ z okreœlonego dnia ulegnie wiêkszej
zmianie ni¿ okreœlony parametr zmiennoœci, np. (0,2 punktu
procentowego – przy czym parametr ten zazwyczaj jest zmien-
ny i ustalany przez zarz¹d banku).

Reasumuj¹c, wypada jedynie jeszcze raz podkreœliæ, i¿ o atrak-
cyjnoœci kredytu hipotecznego (ze wzglêdu na d³ugi okres sp³aty)
decyduj¹ przede wszystkim mar¿e i op³aty dodatkowe, zaœ naj-
pewniejszym mechanizmem, faktycznie zabezpieczaj¹cym inte-
resy klienta jest konkurencja pomiêdzy bankami. 

Prowizje bankowe 
Ka¿dy bank samodzielnie ustala rodzaje i wysokoœci op³at zwi¹za-

nych z udzieleniem kredytu, zaœ przy kredytach hipotecznych zazwy-
czaj to w³aœnie prowizje i op³aty dodatkowe decyduj¹ o faktycznej ce-
nie kredytu. Ponadto kredyty te nie podlegaj¹ zapisom Ustawy o kre-
dycie konsumenckim, w zwi¹zku z czym nie ma mo¿liwoœci porównania
oferty banków poprzez tzw. rzeczywist¹ stopê oprocentowania.

Rzeczywista stopa oprocentowania – osoby, które korzysta³y
w ostatnim czasie z udzielanych przez banki kredytów konsu-
menckich wiedz¹, ¿e od 2002 r. obowi¹zuje Ustawa o kredycie kon-
sumenckim nak³adaj¹ca na wszystkie instytucje kredytowe obowi¹-
zek pe³nego informowania potencjalnych kredytobiorców o rze-
czywistej, rocznej stopie oprocentowania kredytów. Co wiêcej, rze-
czywiste oprocentowanie powinno byæ przez wszystkich wyliczane
wed³ug jednolitego wzoru. Niestety, kredyty przeznaczone na ce-
le mieszkaniowe takie jak: zakup nieruchomoœci lub prawa do
u¿ytkowania wieczystego, budowê, odbudowê, rozbudowê, nadbu-
dowê, przebudowê, remont budynku, nabycie spó³dzielczego pra-
wa do lokalu mieszkalnego, wniesienie wk³adu cz³onkowskiego do
spó³dzielni mieszkaniowej s¹ wy³¹czone z uregulowañ Ustawy.
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oprocentowanie, prowizje,
waluta, op³aty dodatkowe...
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Waluta kredytu
Obok kredytów z³otówkowych oferowane s¹ kredyty w euro,

dolarach amerykañskich, rzadziej w japoñskich jenach, frankach
szwajcarskich lub funtach brytyjskich. G³ówn¹ zalet¹ kredytów
walutowych jest ich nieco ni¿sze oprocentowanie w stosunku do
kredytów z³otowych (tab. 2). Równoczeœnie jednak ryzyko zmiany
kursu waluty w trakcie trwania umowy kredytowej obci¹¿a kredy-
tobiorców. Aby dobrze oceniæ ofertê kredytow¹ opart¹ na obcej wa-
lucie warto z pewnoœci¹ lepiej zrozumieæ mechanizm konstruowa-
nia takich umów kredytowych. Przegl¹daj¹c oferty banków spo-
tkamy siê z pojêciem kredytu denominowanego (rozliczanego
w obcej walucie). Co oznacza kredyt denominowany? W umowie
o udzielenie kredytu denominowanego wysokoœæ kredytu, wysoko-
œci rat, oprocentowanie oraz wszystkie inne obliczenia zwi¹zane
z kredytem prowadzone s¹ wed³ug stóp procentowych waluty
kredytu. Równoczeœnie jednak bie¿¹ce rozliczenia miêdzy ban-
kiem a klientem prowadzone s¹ w z³otych polskich. Rozwa¿aj¹c za-
tem zaci¹gniêcie kredytu demonimowanego w obcej walucie od razu
powinniœmy zwróciæ uwagê na kursy walut w jakich bêdzie wyp³aca-
ny kredyt oraz rozliczana nasza sp³ata. Mo¿e siê bowiem okazaæ, i¿
kredyt jest wyp³acany po kursie kupna, zaœ sp³aty odbywaj¹ siê po
kursie sprzeda¿y. Ró¿nice pomiêdzy kursami waluty – to oko³o
3-6 punktów procentowych. W praktyce p³acimy zatem doœæ wysok¹,
ukryt¹ prowizjê. W umowach kredytowych mog¹ byæ stosowane zapi-
sy ustalaj¹ce – jako obowi¹zuj¹cy – kurs wymiany waluty w danym
banku lub kurs wymiany NBP. Oczywiœcie, najkorzystniejsze w takiej
sytuacji by³oby zastosowanie œredniego kursu NBP, zarówno w przy-
padku wyp³aty transz jak i wp³aty rat. 

Wiêkszoœæ banków w umowach o udzielenie kredytu w obcej
walucie oferuje mo¿liwoœæ przewalutowania kredytu, czyli przeli-
czenia dotychczas niesp³aconej kwoty kredytu na z³ote (lub inn¹
walutê). Warto jednak pamiêtaæ, i¿ operacja przewalutowania mo-
¿e siê wi¹zaæ z dodatkowymi op³atami (1-2% od pozosta³ej do
sp³aty kwoty kredytu) a tak¿e, i¿ nie jest ona wykonywana z dnia
na dzieñ. Bank zawsze rezerwuje sobie na przeprowadzenie tej ope-
racji okreœlony czas (nie stanowi wiêc zabezpieczenia przez nag³ymi,
krótkotrwa³ymi wahaniami kursu waluty). Od strony technicznej
warto tak¿e pamiêtaæ, i¿ zmiany umowy kredytowej zabezpieczonej
wpisem do hipoteki poci¹gaj¹ za sob¹ tak¿e dokonywanie zmian
(z³o¿enie stosownych wniosków) w zapisach ksi¹g wieczystych.

Decyzja czy wybraæ kredyt walutowy, czy z³otowy nie jest ³atwa.
Generalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e przy kredycie walutowym musi-
my pamiêtaæ o obci¹¿aj¹cym nas ryzyku kursowym, a kalkuluj¹c

wysokoœæ mo¿liwej przez nas do udŸwigniêcia miesiêcznej sp³aty
trzeba zachowaæ pewien margines bezpieczeñstwa (przy nag³ych
skokach waluty mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nasze miesiêczne obci¹¿e-
nie z tytu³u sp³aty rat wzrasta o 10-30%). 

Ró¿nica w wysokoœci oprocentowania kredytów walutowych i z³o-
towych na rynku bankowym mo¿e wynosiæ ok. 2-3 punktu procento-
wego na korzyœæ kredytu w walucie obcej. Jeœli jednak weŸmiemy pod
uwagê fakt, ¿e zad³u¿enie przy wyp³acie kredytu ustalane jest w opar-
ciu o kurs kupna waluty, a jego sp³ata oparta jest na kursie sprzeda¿y
mo¿e siê okazaæ, i¿ kredyt walutowy jest dro¿szy od z³otowego.

Czy lepiej wybraæ kredyt walutowy czy z³otowy? 
Na to pytanie niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kre-

dyty przeznaczone na cele mieszkaniowe s¹ zwykle zaci¹gane na co
najmniej kilka lat. W takim czasie sytuacja na rynku finansowym
mo¿e zmieniæ siê diametralnie (i to nawet kilkukrotnie!). ¯aden
analityk finansowy nie jest zatem w stanie – ze 100-procentow¹ gwa-
rancj¹ – poleciæ czy te¿ wskazaæ okreœlony rodzaj kredytu. Jak zatem
podejmowaæ decyzjê? Obecnie prawie wszystkie banki oferuj¹ do
wyboru kredyt w z³otych polskich lub w walucie obcej (zazwyczaj
CHF, USD, EUR). Nawet pobie¿ne zapoznanie siê z ich ofert¹ wska-
zuje, ¿e kredyty oferowane w obcej walucie s¹ ni¿ej oprocentowa-
ne ni¿ kredyty udzielane w z³otych polskich. Trzeba jednak pamiê-
taæ, i¿ przy kredycie walutowym tzw. ryzyko kursowe le¿y po stro-
nie kredytobiorcy; oznacza to, ¿e zarówno wartoœæ kredytu jak i wy-
sokoœæ sp³acanych cyklicznie rat ulega zmianom wraz ze zmianami
kursu waluty, w jakiej zaci¹gniêty jest kredyt. Taka sytuacja mo¿e
byæ zatem niebezpieczna wówczas, gdy mamy do czynienia ze znacz-
nymi wzrostami kursu walut (np. EUR w drugiej po³owie 2003 r.),
czy te¿ ze znacznym spadkiem kursu walut (jak to obserwowaliœmy
pod koniec ub. r. na rynku USD). Rozwa¿aj¹c kredyt walutowy, war-
to upewniæ siê czy mo¿liwe jest (i ile kosztuje) przewalutowanie kre-
dytu w trakcie trwania umowy. W przypadku kredytów udzielanych
w walucie polskiej, w których nie wchodzi w grê ryzyko kursowe,
banki proponuj¹ nieco wy¿sze oprocentowanie. Koszt zaci¹gniêcia
kredytu z³otowego zale¿ny jest zwykle od sytuacji gospodarczej kra-
ju, w tym od oprocentowania depozytów na rynku miêdzybanko-
wym (WIBOR) lub decyzji podejmowanych przez Radê Polityki
Pieniê¿nej w sprawie obni¿enia b¹dŸ podniesienia stóp procento-
wych, czy te¿ innych czynników zapisanych w umowie kredytowej.

Obecnie kredyty z³otówkowe ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popular-
noœci¹. Ich oprocentowanie sukcesywnie spada – w ci¹gu ostatnich
trzech lat zmniejszy³o siê trzykrotnie (z ok. 20% spad³o do 5,95-
7,7%). Analitycy rynku finansowego, powo³uj¹c siê na tê tendencjê,
polecaj¹ zaci¹ganie kredytów w walucie krajowej, dodatkowo pod-
kreœlaj¹c fakt, ¿e nie s¹ one obci¹¿one ryzykiem kursowym oraz nie
wi¹¿¹ siê z ewentualnymi kosztami przewalutowania. Czêsto rów-
nie¿ mo¿na spotkaæ siê z opini¹, i¿ optymalnym rozwi¹zaniem jest
zaci¹ganie kredytów w walucie, w której osi¹ga siê przychody.

*
W nastêpnym numerze BD pomo¿emy naszym Czytelnikom

oceniæ, jaki kredyt bêdzie dla Was najlepszy.

Autor jest doktorantem w Katedrze
Zarz¹dzania i Finansów SGH
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K r e d y t y  m i e s z k a n i o w e

WALUTA
KREDYTU

OPROCENTOWANIE
KREDYTU

PLN 7,32%

USD 2,75%

EUR 3,76%

CHF 1,75%

10 LAT 15 LAT

1,777 917

953 678

1 000 726

909 632

20 LAT

794

541

592

494

Tabela 2. Przyk³adowa wysokoœæ miesiêcznych rat kredytu
w wysokoœci 100 000 z³ (w z³)

OKRES KREDYTOWANIA
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