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Wprowadzenie
W ostatnich latach przeciętna długość 
życia ludzkiego stopniowo się wydłuża. 
Prognozuje się, że w 2035 r. przeciętne 
trwanie życia mężczyzn w Polsce wydłuży 
się do 77 lat, a kobiet do 82,9 lat1. oznacza 
to również wydłużanie okresu pobierania 
świadczeń emerytalnych. Mając na uwa-
dze, że w zreformowanym systemie eme-
rytalnym wysokość emerytury jest uzależ-
niona od sumy wpłaconych składek, wy-
dłużanie się przeciętnego trwania życia 
w sposób istotny wpłynie na wysokość 
przyszłych świadczeń. 

Zachodzące zmiany demograficzne są 
bodźcem do poszukiwania nowych roz-
wiązań pozwalających na zapewnienie 
osobom starszym dodatkowych środków  
finansowych na życie w okresie emerytal-
nym. Jednym z takich rozwiązań są usługi 
typu equity release schemes (ERS), to jest 
umożliwiające przekształcenie niepłynne-
go kapitału zakumulowanego w nierucho-
mości w płynne środki finansowe. tego 
rodzaju usługą jest funkcjonujący na świe-
cie od wielu lat odwrócony kredyt hipo-
teczny. Najstarszym i najbardziej rozwi-
niętym rynkiem oferującym ten kredyt są 
Stany Zjednoczone, jest on dostępny także 
w wielu państwach Unii Europejskiej. Do 

Nowa usługa finansowa w Polsce

Odwrócony kredyt hipoteczny

Rosnąca przeciętna długość życia Polaków oraz niepewność co do wyso-
kości świadczeń emerytalnych mogą stanowić zachętę dla starszych osób 
do korzystania z odwróconego kredytu hipotecznego. W związku z tym 
ważne jest zapewnienie regulacji prawnych pozwalających na bezpieczne 
funkcjonowanie tego rodzaju ofert. Uchwalenie w październiku 2014 r. 
ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym uregulowało jedynie naj-
istotniejsze elementy tej usługi, pozostawiając wiele kwestii do ustalenia 
między stronami w umowie.

1 <http://www.pensions-institute.org/commentaries/Longevity7_MSzczepanski.pdf>, dostęp od 
17.06.2014 r.
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największych rynków odwróconej hipo-
teki w Europie należą: Wielka Brytania, 
Irlandia i Hiszpania, zaś w związku z na-
rastającymi problemami demograficzny-
mi coraz więcej państw na świecie wspie-
ra rozwój tej usługi (np. Indie, Australia). 

Celem opracowania jest przedstawie-
nie wprowadzonych w Polsce regulacji 
dotyczących odwróconego kredytu hi-
potecznego. 

W pierwszej części przedstawiono teo-
retyczne aspekty usług typu equity re lease 
oraz ich dostępność w Polsce. W celach 
porównawczych omówiono również ure-
gulowania obowiązujące w tym zakresie 
w innych państwach UE oraz rozwiązania 
funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych. 
Wybór Stanów Zjednoczonych uzasadnia 
wielkość tamtejszego rynku, jego wielo-
letnie doświadczenia i ciekawe rozwiąza-
nia. Druga część przedstawia charakte-
rystykę najważniejszych regulacji zawar-
tych w ustawie z 23 października 2014 r. 
o odwróconym kredycie hipotecznym2, 
w trzeciej części przeanalizowano per-
spektywy rozwoju tego rynku w Polsce, 
z uwzględnieniem uwarunkowań kultu-
rowych i ekonomicznych.

Usługi typu equity release
Zgodnie z definicją zawartą w opracowa-
niu opublikowanym w styczniu 2009 r. 
przez Komisję Europejską, dotyczącym 
usług typu equity release w UE pt. „Study 
on Equity Release Schemes in the EU”3, 

usługa, aby mogła zostać zakwalifikowa-
na jako equity release, musi spełniać na-
stępujące warunki:
•	być	usługą	finansową,
•	zapewniać źródło płynności na przyszłość,
•	gwarantować	dożywotnie	prawo	za-

mieszkiwania w nieruchomości,
•	opierać	spłatę	wyłącznie	na	wartości	nie-

ruchomości4.
Usługi tego typu świadczone są w dwóch 

modelach: sprzedażowym (ang. home 
reversion) oraz kredytowym (ang. reverse 
mortgage lub lifetime mortgage). Podsta-
wową różnicą pomiędzy tymi modelami 
jest moment przeniesienia prawa własno-
ści nieruchomości na świadczeniodawcę. 
W modelu sprzedażowym prawo do nie-
ruchomości przechodzi na świadczenio-
dawcę z chwilą zawarcia umowy, w mode-
lu kredytowym natomiast (co do zasady)  
po śmierci kredytobiorcy. W większo-
ści krajów model sprzedażowy nie pod-
lega szczególnym regulacjom i usługa ta 
jest świadczona na podstawie przepisów 
prawa cywilnego. Model kredytowy z re-
guły jest poddany pewnym restrykcjom 
prawnym ze względu na znaczną różni-
cę w czasie między zawarciem umowy 
i udostępnieniem środków a przeniesie-
niem prawa do nieruchomości.

Rynek usług  
equity release w Polsce
Dotychczas nie było w Polsce regula-
cji dotyczących odwróconego kredytu 

2 Ustawa z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (DzU.2014.1585).
3 U. Reifner, S. Clerc-Renaud, E. F. Pérez-Carillo, A. Tiffe, M. Knobloch: Study�on�Equity�Release�Schemes�

in�the�EU.�Part�I;�General�Report, Institut für Finanzdienstleistungen e. V., January 2009.
4 Jw., s. I.
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hipotecznego. obowiązujące przepisy 
nie zakazywały wprawdzie świadczenia 
tego rodzaju usług, istniało jednak wiele 
ograniczeń uniemożliwiających pojawie-
nie się odwróconego kredytu hipoteczne-
go w ofertach banków na polskim rynku. 
Najpoważniejszym ograniczeniem były 
bariery o charakterze prawnym w docho-
dzeniu roszczeń przez instytucję kredy-
tującą po śmierci kredytobiorcy5.

Świadczone są natomiast usługi equity 
release w modelu sprzedażowym – tak 
zwana renta dożywotnia. Podmioty ofe-
rujące rentę dożywotnią w zamian za prze-
niesienie prawa własności nieruchomości 
z jednoczesnym ustanowieniem prawa do-
żywotniego zamieszkiwania działają na 
podstawie przepisów art. 903-907 oraz 
art. 908-916 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny6 dotyczących renty i do-
żywocia. Regulacje Kodeksu cywilnego do-
stosowane są do relacji rodzinnych, a nie 
do relacji o charakterze umownym po-
między przedsiębiorcą a konsumentem, 
których przedmiotem jest usługa finan-
sowa. Dlatego też uregulowania Kodeksu 
nie zapewniają pełnej ochrony odbiorcom 
tych usług. Podmioty oferujące tego rodza-
ju usługi, tak zwane fundusze hipotecz-
ne, nie są zdefiniowane w polskim syste-
mie prawnym. Są to spółki prawa han-
dlowego, które w zakresie kapitałowym 

podlegają jedynie wymogom określonym 
w ustawie z 15 września 2000 r. – Kodeks 
spó łek handlowych7. Podmioty te nie są ob-
jęte nadzorem finansowym. Z tych wzglę-
dów oferowane obecnie na polskim rynku 
usługi renty dożywotniej mogą wiązać się 
z licznymi zagrożeniami dla konsumen-
tów. Szczególne niebezpieczeństwo sta-
nowi fakt, że prawo własności nierucho-
mości zostaje przeniesione na świadcze-
niodawcę już w chwili zawarcia umowy. 
Nie ma przepisów, które nakazywałyby 
ustanowienie zabezpieczenia płatności 
dożywotniej renty i prawa dożywotnie-
go zamieszkiwania w nieruchomości bę-
dącej przedmiotem umowy. Nie ma rów-
nież przepisów, które zapewniłyby świad-
czeniobiorcom uprzywilejowaną pozycję 
w sytuacji upadłości świadczeniodawcy. 
Przeniesienie prawa własności w chwili 
zawarcia umowy oznacza również, że nie-
ruchomość nie wejdzie do przyszłej masy 
spadkowej i spadkobiercy nie będą mieli 
możliwości jej odzyskania. Nie funkcjo-
nują też żadne przepisy określające zasady 
sporządzania umów renty dożywotniej. 

Brak uregulowania zasad oferowania 
renty dożywotniej oraz brak nadzoru nad 
podmiotami świadczącymi tego rodza-
ju usługi powoduje, że świadczeniobior-
cy mogą być w umowach stroną dyskry-
minowaną8. Wprowadzenie do porządku 

5 Założenia projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, s. 3-4, <http://legislacja.rcl.gov.pl/
lista/1/projekt/14617/katalog/19448>.

6 J.t. DzU.2014.121 ze zm.
7 J.t. DzU.2013.1030 ze zm.
8 Rząd RP uznał za uzasadnione uregulowanie w odrębnym akcie prawnym również modelu sprzedażowe-

go usług typu equity�release.�Rada Ministrów 15.10.2013 r. przyjęła dokument pt. Propozycja�uregulowa-
nia�instytucji�dożywotniego�świadczenia�pieniężnego�w�zamian�za�przeniesienie�własności�nieruchomości�
(tzw.�renta�dożywotnia). Projekt ustawy przygotowany na podstawie założeń przyjętych przez Radę Mini-
strów jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych.
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prawnego regulacji dotyczących odwró-
conego kredytu hipotecznego pozwoli na 
pojawienie się na rynku usługi alternatyw-
nej do renty dożywotniej i bezpieczniej-
szej dla konsumentów.

Usługi equity release 
w innych krajach
Unia Europejska

Pomimo że usługi te są oferowane w wielu 
państwach UE, trudno znaleźć pełne i wia-
rygodne informacje o ich rozmiarze. Poza 
Wielką Brytanią, w której działa najwięk-
szy europejski rynek equity release, w prze-
ważającej liczbie krajów nie istnieją cen-
tralne bazy, w których byłyby gromadzo-
ne dane o tego typu umowach9. W 2009 r. 
13 państw członkowskich zadeklarowa-
ło funkcjonowanie jakiejś formy equity 
release. Zdecydowanie bardziej rozpo-
wszechniony jest model kredytowy. 
W państwach, w których działa model 
kredytowy, oferowany jest również model 
sprzedażowy10, w niektórych krajach jed-
nak istnieje wyłącznie model sprzedażo-
wy. Zazwyczaj funkcjonowanie modelu 
sprzedażowego poprzedza wprowadze-
nie modelu kredytowego. oszacowano, 
że w całej UE oferowane są przynajmniej 
44 rodzaje usług typu equity release. 

W wielu krajach Unii usługi ERS nie są 
regulowane szczegółowymi przepisami 
prawnymi. Ramy prawne dla odwróconych 
kredytów hipotecznych stanowią w głów-
nej mierze przepisy dotyczące kredytów 

hipotecznych, przepisy kodeksu cywil-
nego i prawa ubezpieczeniowego. Nie ma 
obecnie żadnych wiążących regulacji na 
poziomie UE w tym zakresie. W Szwecji 
odwróconego kredytu hipotecznego banki 
i instytucje finansowe mogą udzielać na 
podstawie przepisów odnoszących się 
do typowych kredytów hipotecznych. 
W Niemczech usługi te świadczone są na 
podstawie niemieckiego kodeksu cywilne-
go. W Wielkiej Brytanii szczegółowo ure-
gulowany w przepisach prawa jest zarów-
no model kredytowy, jak i sprzedażowy. 

W zdecydowanej większości państw UE 
podmiotami oferującymi odwrócone kre-
dyty hipoteczne są instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń i inne instytucje fi-
nansowe podlegające nadzorowi finanso-
wemu. W niektórych krajach do świad-
czenia usług typu equity release wymaga-
na jest licencja ubezpieczeniowa11. 

Minimalny wiek beneficjentów tego 
typu usług to 55-65 lat. Średni rzeczy-
wisty wiek jest wyższy i wynosi na przy-
kład we Włoszech 79-82 lata, natomiast 
w Wielkiej Brytanii 67-83 lata. W niektó-
rych państwach minimalny wiek jest okre-
ślany dla konkretnych produktów (np. we 
Włoszech i Hiszpanii)12. 

Produkty odwróconej hipoteki są ogra-
niczone do właścicieli domów lub miesz-
kań. Kredytobiorcy muszą mieć pełne 
prawo własności, a nieruchomość nie może 
mieć obciążonej hipoteki. Niektóre formy 
własności wykluczają skorzystanie z tego 

9 Study�on�Equity�Release�Schemes�in�the�EU. Part�I…,�op.cit., s. II.
10 Jw., s. 2.
11 Jw.,�s. II i VI.
12 Jw., s. 29 i 32.
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rodzaju produktów, na przykład różnego 
rodzaju prawa spółdzielcze. Generalnie 
stroną umowy mogą być małżonkowie lub 
osoby samotne. tylko w Wielkiej Brytanii 
umowy mogą dotyczyć także innych dwóch 
osób mieszkających razem, na przykład ro-
dzeństwa czy osób niespokrewnionych13. 
Małżeństwa i osoby będące w związkach 
partnerskich muszą być wspólnie stroną 
umowy. Jeżeli beneficjent nie jest wła-
ścicielem 100% nieruchomości, pozo-
stali właściciele muszą wyrazić zgodę na  
zawarcie umowy. W Wielkiej Brytanii na-
jemcy lub inne osoby mieszkające w nie-
ruchomości muszą podpisać zobowiąza-
nie opuszczenia nieruchomości w wypad-
ku śmierci kredytobiorcy.

We wszystkich krajach funkcjonuje 
obowiązek wyceny domu lub mieszka-
nia przez wewnętrznego lub zewnętrz-
nego rzeczoznawcę. W większości przy-
padków nie ma określonej minimalnej 
wartości nieruchomości. Niektóre ro-
dzaje nieruchomości mogą być wyłączo-
ne z odwróconej hipoteki, na przykład bu-
dowane w niektórych technologiach lub 
drewniane, głównie z powodu perspek-
tywy utraty ich wartości. Innymi powo-
dami wykluczenia nieruchomości może 
być jej położenie, wykorzystywanie do 
celów biznesowych lub zagrożenie klę-
skami żywiołowymi. Prawie we wszyst-
kich przypadkach nieruchomość musi być 
stałym i głównym miejscem zamieszkania  
kredytobiorcy14. 

Możliwe są różne formy płatności, 
w szczególności miesięczne raty lub jed-
norazowa płatność całej kwoty, a także 
transze roczne. W modelu kredytowym 
wykorzystywane są również linie kredyto-
we. Wypłata całości kwoty jest konieczna 
w przypadku stosowania modelu, w któ-
rym odwrócony kredyt hipoteczny służy 
do wykupienia renty dożywotniej w za-
kładzie ubezpieczeń15.

W niektórych państwach stosowana jest 
kontrola sposobu wykorzystania kredytu, 
na przykład w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii 
i Włoszech. We Włoszech kredytodawca 
wymaga oświadczenia kredytobiorcy, że 
nie będzie korzystał z kredytu w celach 
spekulacyjnych, dla finansowania działal-
ności zawodowej lub zakupu innych nieru-
chomości. W Wielkiej Brytanii natomiast 
pożyczka może być wykorzystywana do 
jakichkolwiek legalnych celów, z wyjąt-
kiem inwestycyjnych lub biznesowych16.

W razie nierealizowania przez kredyto-
biorcę obowiązku utrzymania nierucho-
mości w należytym stanie technicznym 
stosowane są różne rozwiązania – od wnio-
sku o wykonanie niezbędnych prac, przez 
prawo kredytodawcy do wejścia na nieru-
chomość, wykonania niezbędnych robót 
budowlanych i doliczenia ich kosztów do 
kosztów kredytu hipotecznego, aż do moż-
liwości odstąpienia od umowy (Hiszpania, 
Finlandia, Włochy, Szwecja). W Wielkiej 
Brytanii przeprowadzane są regularne in-
spekcje nieruchomości.

13 Jw., s. 32.
14 Jw., s. 33-36.
15 Jw., s. 37-38.
16 Jw., s. 39.
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Przyczynami wypowiedzenia umowy 
kredytu mogą być, oprócz wyżej wska-
zanego niedopełnienia obowiązków przez 
kredytobiorcę, nieadekwatna do wartości 
nieruchomości wysokość ubezpieczenia, 
zmiana funkcji nieruchomości z mieszkal-
nej na biznesową, wynajęcie nieruchomo-
ści osobom trzecim czy opuszczenie nie-
ruchomości. 

takie kraje, jak Hiszpania, Francja i Wiel-
ka Brytania nałożyły na kredytodawców 
obowiązek rekomendowania klientom 
niezależnego doradztwa; na przykład we 
Francji rolę doradczą pełnią notariusze17. 
W Wielkiej Brytanii od kwietnia 2014 r. 
wszystkie podmioty oferujące usługi equity 
release muszą zapewnić doradztwo w za-
kresie czy dany produkt jest adekwat-
ny do potrzeb i sytuacji danego klienta. 
Doradcy również muszą spełniać określo-
ne standardy i podlegają rejestracji prowa-
dzonej przez Financial Conduct Authority 
(FCA)18. 

Bardzo istotne – z uwagi na to, że głów-
nymi beneficjentami tej usługi są osoby 
starsze – są obowiązki informacyjne. Szcze-
gółowe zasady odnoszące się do formy i tre-
ści informacji udzielanych przed zawar-
ciem umowy są elementem regulacji or-
ganu nadzoru (FCA) w Wielkiej Brytanii 
i Banku Centralnego w Irlandii (Consumer 
Protection Code). Dotyczą one zwłaszcza 
kosztów i ryzyka związanego z odwróco-
ną hipoteką19. W Finlandii natomiast nie 

istnieją żadne szczególne regulacje w za-
kresie udzielania informacji przed zawar-
ciem umowy; stosowane są tu ogólne zasa-
dy kredytów oferowanych konsumentom.

odwrócona hipoteka dotyczy także 
członków rodziny kredytobiorcy, nie ma 
jednak obowiązujących przepisów praw-
nych nakładających obowiązek informo-
wania krewnych o zawartych umowach. 
W niektórych krajach kredytodawcy wy-
magają, aby informacje o umowie były 
przekazywane krewnym (np. w Wielkiej 
Brytanii czy Irlandii). Nie są to jednak obo-
wiązki wynikające z przepisów prawa, lecz 
zapisy umowne lub rekomendacje.

Wcześniejsza spłata odwróconego kre-
dytu hipotecznego jest dopuszczalna we 
wszystkich przypadkach, a opłaty z nią 
związane są zróżnicowane. Bez ponosze-
nia dodatkowych kosztów kredyt można 
spłacić w Szwecji, Finlandii, Hiszpanii 
i Holandii. W Niemczech przedtermino-
wa spłata wiąże się z dodatkowymi kosz-
tami w wysokości do 10%. Niekiedy kosz-
ty wcześniejszej spłaty kredytu zmniej-
szają się w czasie – od 5% w pierwszym 
roku do zera po 23 latach (np. w Wielkiej 
Brytanii)20.

Stany Zjednoczone Ameryki

Najlepiej rozwinięty na świecie rynek 
usług typu equity release istnieje w Stanach 
Zjednoczonych. obecnie zawieranych jest 
średnio 70 tys. umów rocznie, co obejmuje 

17 U. Reifner, S. Clerc-Renaud, E. F. Pérez-Carillo, A. Tiffe, M. Knobloch:�Study�on�Equity�Release�Schemes�
in�the�EU,,�Part�II:�Country�Reports,�Institut für Finanzdienstleistungen e. V., January 2009, s. 49.

18 <www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/equity-release> (dostęp 09.06.2014 r.)
19 <www.consumerhelp.ie/equity-release-mortgage#lifetime> (dostęp 10.06.2014 r.)
20 Study�on�Equity�Release�Schemes�in�the�EU.�Part�II…,�op.cit., s.44.
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2-3% uprawnionych właścicieli nieru-
chomości. Zwraca się jednak uwagę, że 
w związku z wchodzeniem w wiek eme-
rytalny osób urodzonych w okresie wyżu 
demograficznego w latach 1946–196421, 
odwrócona hipoteka może stać się dużo 
bardziej znaczącym elementem finanso-
wego zabezpieczenia w nadchodzących 
dekadach22.

Na rynku amerykańskim odwrócona 
hipoteka występuje w trzech postaciach. 
Z uwagi jednak na to, że warunki oferowa-
ne przez program HECM (Home Equity 
Conversion Mortgages), nadzorowany 
przez Department of Housing and Urban 
Development (DHUD – Departament 
Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju 
Obszarów Miejskich) oraz Federal Housing 
Administration (FHA – Federalna Agencja 
Gospodarki Mieszkaniowej), są najbardziej 
konkurencyjne i gwarantowane przez rząd 
federalny, kredyty udzielane przez prywat-
ne instytucje nie mają znaczącego udziału 
w rynku. Z tego też względu przedstawie-
nie rynku odwróconej hipoteki w Stanach 
Zjednoczonych ograniczę do programu 
HECM23. 

Usługa odwróconego kredytu hipotecz-
nego została uregulowana przez Kongres 
ustawą z 1987 r. – The Housing and 
Community Development Act. W ramach 
tej ustawy Kongres uprawnił HUD oraz 
FHA do przygotowania zasad przyznawa-
nia oraz nadzoru nad kredytami HECM. 

Podmioty świadczące usługi tego typu 
podlegają specjalnym regulacjom oraz są 
kwalifikowane przez HUD i nadzorowa-
ne przez FHA. W przypadku upadłości 
instytucji finansowej udzielającej odwró-
conego kredytu hipotecznego lub przej-
ściowego braku możliwości wypłaty środ-
ków na rzecz beneficjenta, HUD przej-
muje odpowiedzialność za dokonywanie 
wypłat. Również w razie trwałej utraty 
wartości nieruchomości (np. w wyniku 
pożaru) lub gdy wartość wierzytelności 
z innych względów przewyższy wartość 
nieruchomości, HUD kompensuje stra-
tę kredytodawcy. Środki na zapewnienie 
wypłat gwarancyjnych HUD gromadzi ze 
składek ubezpieczeniowych wnoszonych 
obligatoryjnie przez kredytobiorców i sta-
nowiących koszt kredytu. Zatem zarówno 
ryzyko długowieczności, jak i ryzyko nie-
należytej dbałości o nieruchomość prze-
rzucone jest na państwo. Składka ubez-
pieczeniowa stanowi największy mie-
sięczny koszt obsługi programu i wynosi 
jednorazowo 0,5% lub 2,5% (w zależno-
ści od sposobu wypłaty kredytu) warto-
ści nieruchomości płatnej w chwili pod-
pisania umowy oraz 1,25% salda kredytu 
hipotecznego rocznie do końca trwania 
umowy24. Funkcjonowanie programu rzą-
dowego w zakresie odwróconej hipoteki 
zwiększa atrakcyjność odwróconego kre-
dytu hipotecznego zarówno dla kredyto-
biorców, jak i dla instytucji kredytujących 

21 D. W. Johnson, Z. S. Simkins: Retirement�Trends,�Current�Monetary�Policy,�and�the�Reverse�Mortgage�
Market, Journal of Financial Planning 27 (3), Mar 2014, s. 52.

22 Report�to�Congress�on�Reverse�Mortgage, June 28, 2012, s. 5 i 71, <www.files.consumerfinance.gov/a/
assets/documents/201206_cfpb_Reverse_Mortgage_Report.pdf>, dostęp 11.06.2014.

23 <www.cosumer.ftc.gov/articles/0192-reverse-mortgages> (dostęp 20.05.2014 r.)
24 <portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/sfh/hecm/hecmabou>, dostęp 25.05.2014 r.
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z punktu widzenia minimalizowania ry-
zyka kredytowego.

Podstawowym warunkiem ubiegania 
się o przyznanie kredytu HECM jest osią-
gnięcie wieku 62 lat i wymóg ten odnosi 
się do wszystkich właścicieli nieruchomo-
ści. Ponadto nieruchomość musi być głów-
nym miejscem zamieszkania kredytobiorcy  
i spełniać określone przez FHA standar-
dy. Potencjalni kredytobiorcy poddawa-
ni są ocenie finansowej. Badane są ich 
przychody, majątek, miesięczne koszty 
utrzymania. Weryfikowana jest także hi-
storia kredytowa oraz terminowe opłaca-
nie podatków od nieruchomości i ubez-
pieczenia. Kredytobiorca przed podpi-
saniem umowy kredytowej musi odbyć 
konsultację u licencjonowanego doradcy  
w zakresie wymagań kwalifikacyjnych do 
programu, skutków finansowych umowy, 
alternatywnych do kredytu rozwiązań oraz 
spłaty kredytu. 

Świadczenia wypłacane są w formie 
miesięcznej terminowej lub dożywot-
niej renty, linii kredytowej (66% kredy-
tobiorców wybiera tę formę wypłaty) lub 
kombinacji tych form. Możliwa jest rów-
nież jednorazowa płatność dużej kwoty, 
jednak nie więcej niż 60% wartości kre-
dytu w pierwszym roku trwania umowy. 

Wysokość kredytu jest uzależniona od 
wieku najmłodszego z kredytobiorców, ak-
tualnej stopy procentowej oraz nie może 
przekraczać limitu określonego przez 
FHA25 lub ceny nieruchomości i wstępnej 
składki ubezpieczeniowej. określony jest 

również dopuszczalny limit opłat wstęp-
nych, opłat administracyjnych i składek 
ubezpieczeniowych oraz tak zwanej opła-
ty za serwis, dotyczącej między innymi 
kosztów wysyłania wyciągów bankowych 
i wypłaty środków.

W Stanach Zjednoczonych funkcjonu-
je program informowania potencjalnych 
beneficjentów o zasadach przyznawa-
nia kredytów oraz obowiązkowych opła-
tach (np. w ramach organizacji Ame-
rican Association of Retired Per sons oraz 
National Council of Aging). Podejmowane 
są również starania w celu ograniczenia 
możliwości wywierania przez kredyto-
dawców presji marketingowej na osoby 
starsze. Podpisanie umowy powinno mieć 
miejsce dopiero przy drugim spotkaniu 
z pośrednikiem, po upływie co najmniej 
dwóch tygodni od pierwszego spotkania. 
taki odstęp czasowy ma dać potencjalnym 
klientom możliwość przemyślenia oferty 
oraz przygotowania dodatkowych pytań. 

Spłata kredytu może nastąpić w wyniku 
sprzedaży domu przez bank lub przez spła-
tę hipoteki przez spadkobierców. W tym 
drugim przypadku możliwa jest również 
konwersja hipoteki odwróconej w zwy-
kły kredyt hipoteczny. 

W 2013 r. Federal Housing Administra-
tion wprowadziła szereg zmian dotyczą-
cych odwróconej hipoteki26, między inny-
mi w zakresie limitów wielkości kredytu, 
wysokości ubezpieczenia oraz prowadzenia 
kontroli kredytowej. Przyczyną tych zmian 
był wzrastający odsetek niespłaconych 

25 Aktualnie limit wynosi 625 500 dolarów.
26 Reverse�Mortgage�Stabilization�Act, który wszedł w życie 30 września 2013 r.
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kredytów. W 2012 r. wskaźnik niewypła-
calności wyniósł 9,4%, to jest prawie dwa 
razy więcej niż w przypadku tradycyjnych 
kredytów hipotecznych. Wszystkie wpro-
wadzone zmiany skutkują zmniejszeniem 
kwoty kredytu i zwiększeniem obowiąz-
kowych opłat. od stycznia 2014 r. kre-
dytobiorcy podlegają ocenie finansowej.  
W zależności od wyniku tej oceny, od kre-
dytobiorcy może być wymagane odkłada-
nie dodatkowych środków na pokrycie 
kosztów podatkowych i ubezpieczenio-
wych do końca okresu trwania umowy 
kredytu na swego rodzaju rachunek po-
wierniczy (Lifetime Expectancy Set Aside 
Account). oszacowano, że w wyniku tych 
zmian świadczenie dla kredytobiorcy zo-
stanie zmniejszone o około 13,8%27.

Odwrócony  
kredyt hipoteczny w Polsce
Przepisy ustawy z 23 października 2014 r. 
o odwróconym kredycie hipotecznym28 re-
gulują tylko najistotniejsze elementy tej 
usługi, pozostawiając wiele kwestii do ure-
gulowania między stronami w umowie. 
W szczególności, w związku z wcześniej 
wskazanymi barierami oferowania usłu-
gi odwróconego kredytu hipotecznego, 
wprowadzono mechanizmy skutecznego 
dochodzenia roszczeń oraz ochrony intere-
sów kredytobiorców i ich spadkobierców.

Wprowadzony został do obrotu prawnego 
nowy typ umowy nazwanej, to jest umowa 
odwróconego kredytu hipotecznego 

– szczególnego rodzaju umowa kredytu, 
na mocy której kredytodawca będzie mógł 
udostępnić kredytobiorcy na czas nieozna-
czony określoną sumę środków pienięż-
nych, których spłata nastąpi dopiero po 
śmierci kredytobiorcy29. 

Kredytobiorcą może zostać osoba fizycz-
na, która jest właścicielem lub współwła-
ścicielem nieruchomości, lub której przy-
sługuje spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu lub prawo użytkowania wieczy-
stego. W przypadku zawarcia umowy od-
wróconego kredytu hipotecznego z wię-
cej niż jednym kredytobiorcą i śmierci 
jednego z nich, pozostali kredytobiorcy  
będą uprawnieni do otrzymywania przy-
sługującego zmarłemu świadczenia.  
Kredytobiorca do dnia swojej śmierci po-
zostanie właścicielem nieruchomości, o ile 
nie naruszy określonych w umowie obo-
wiązków lub nie rozporządzi prawem do 
nieruchomości w sposób sprzeczny z tre-
ścią umowy. 

Podstawą do ustalenia kwoty kredytu 
będzie rynkowa wartość nieruchomości, 
oszacowana przez rzeczoznawcę majątko-
wego. Środki z tytułu umowy będą udo-
stępniane kredytobiorcy w ratach przez 
okres ustalony w umowie lub jednorazo-
wo. Forma wypłaty będzie uzgadniana po-
między instytucją kredytującą a kredy-
tobiorcą. Doświadczenia innych państw 
wskazują, że nie zawsze najpopularniejszą 
formą wypłaty środków jest forma świad-
czeń okresowych. 

27 Retirement�Trends…,�op.cit., s. 59.
28 Ustawa obowiązuje od 15.12.2014 r.
29 Uzasadnienie projektu ustawy, s. 3, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/202942/202993/dokument

111528/dokument111530.docx.
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Do zawierania umów odwróconego kre-
dytu hipotecznego uprawnione zostały 
banki, oddziały banków zagranicznych, 
oddziały instytucji kredytowych i insty-
tucje kredytowe prowadzące działalność 
transgraniczną30, a więc instytucje, o któ-
rych mowa w ustawie – Prawo bankowe 
i których działalność jest objęta nadzo-
rem Komisji Nadzoru Finansowego lub 
właściwych organów nadzoru w innych 
państwach członkowskich UE w przy-
padku instytucji prowadzących działal-
ność transgranicznie31.

Przed zawarciem umowy kredytobiorca 
otrzyma najistotniejsze informacje o ofer-
cie odwróconego kredytu hipotecznego. 
Informacje te będę dostarczane na wy-
standaryzowanym formularzu, aby ułatwić 
potencjalnym kredytobiorcom porówna-
nie ofert. Przed zawarciem umowy bank 
będzie dokonywał oceny stanu i historii  
zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu 
prawnego nieruchomości32. 

Kredytobiorca będzie miał prawo od-
stąpić od umowy bez podania przyczy-
ny, w terminie 30 dni od jej zawarcia oraz 
prawo do całkowitej lub częściowej spłaty 
kredytu w każdym czasie, bez dodatko-
wej prowizji. Kredytobiorca będzie zobo-
wiązany do utrzymywania nieruchomości 
w niepogorszonym stanie, terminowego  
uiszczania podatków i obowiązkowych 
opłat związanych z korzystaniem z nie-
ruchomości. W przypadku niewywią-
zywania się przez kredytobiorcę z tych 
obowiązków bank będzie wzywał kre-
dytobiorcę do ich dopełnienia w wyzna-
czonym terminie. W przypadku ich dal-
szego niedopełnienia bank będzie żądał 
udzielenia mu upoważnienia do wy-
konywania tych obowiązków w imie-
niu kredytobiorcy. Niewywiązanie się 
z obowiązków i odmowa udzielenia upo-
ważnienia będą stanowiły podstawę do  
wypowiedzenia umowy przez instytu-
cję kredytującą. 

30 Według regulacji polskiego prawa bankowego, instytucja kredytowa to podmiot mający swoją siedzibę za 
granicą RP na terytorium jednego z państw członkowskich UE, prowadzący we własnym imieniu i na wła-
sny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyj-
mowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu 
kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego. W polskich regulacjach bankowych nie stosuje się 
jednolitej terminologii wobec krajowych i europejskich instytucji wykonujących działalność bankową. Za-
kres znaczeniowy pojęcia „instytucja kredytowa” w regulacjach Unii Europejskiej nie obejmuje wyłącznie 
banków w rozumieniu prawa polskiego, odnosi się również do instytucji, które nie mają statusu prawnego 
banku, ale wykonują czynności bankowe (parabanki). W państwach UE instytucjami kredytowymi mogą 
być zatem podmioty, które według polskiego prawa nie są bankami.

31 Zgodnie z dyrektywą nr 2006/48/WE, instytucje kredytowe zamierzające rozpocząć prowadzenie dzia-
łalności bankowej w UE zobowiązane są uzyskać licencję wydawaną przez właściwe władze nadzorcze 
państwa członkowskiego. Zgodnie z zasadą jednolitej licencji, instytucja kredytowa, która otrzymała  
licencję w jednym z państw członkowskich UE, może także prowadzić działalność na terytorium pozosta-
łych państw członkowskich, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń. Zgodnie z zasadą nad-
zoru kraju macierzystego, nadzór nad instytucjami kredytowymi sprawowany jest przez organ nadzoru 
państwa, w którym dana instytucja ma siedzibę i uzyskała licencję na prowadzenie działalności. Na mocy 
jednolitej licencji instytucje kredytowe mogą prowadzić działalność na terenie innych państw członkow-
skich w ramach bezpośredniego świadczenia usług z kraju macierzystego lub przez prawnie zależny od-
dział utworzony w tym państwie członkowskim.

32 Uzasadnienie projektu ustawy, op. cit., s. 9.
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Bank będzie mógł wypowiedzieć umowę 
odwróconego kredytu hipotecznego także 
w przypadku gdy zostanie wszczęta egze-
kucja z nieruchomości przez innego wie-
rzyciela, jeżeli o istnieniu tej wierzytel-
ności bank nie wiedział w dniu zawarcia 
umowy, a także w sytuacji gdy kredyto-
biorca przeniesie na osoby trzecie własność 
nieruchomości lub prawo do lokalu bez 
zgody banku. Bank będzie mógł wypo-
wiedzieć umowę również w sytuacji gdy 
wartość nieruchomości z przyczyn zawi-
nionych przez kredytobiorcę ulegnie istot-
nemu zmniejszeniu.

Ponadto ustawa przewiduje, że spadko-
biercy kredytobiorcy będą mogli spłacić kre-
dyt i zachować prawo do nieruchomości lub 
zdecydować o przeniesieniu prawa do nieru-
chomości na kredytodawcę. Po przeniesieniu 
prawa do nieruchomości bank będzie zobo-
wiązany do dokonania rozliczenia wierzytel-
ności. Jeżeli wartość rynkowa nieruchomości  
będzie przewyższała wartość wierzytelno-
ści, bank będzie zwracał33 kwotę stanowiącą 
różnicę pomiędzy rynkową wartością nieru-
chomości a wartością wierzytelności. Jeśli 
nie ma spadkobierców, nadwyżka ze sprze-
daży nieruchomości zostanie przekazana, 
zgodnie z przepisami prawa spadkowego, na 
rzecz gminy lub Skarbu Państwa.

Należy zaznaczyć, że ustawa nie wpro-
wadza obowiązku oferowania przez upraw-
nione instytucje finansowe usługi odwró-
conego kredytu hipotecznego, a jedynie 
przewiduje taką możliwość.

Rozwój rynku odwróconych 
kredytów hipotecznych
Przy analizowaniu uwarunkowań roz-
woju rynku odwróconych kredytów hi-
potecznych należy wziąć pod uwagę za-
równo aspekty ekonomiczne, jak i kultu-
rowe. Przeprowadzane w tym zakresie 
w Stanach Zjednoczonych badania poka-
zały, że na rozwój tego rynku na począt-
ku pierwszej dekady XXI wieku miały 
wpływ przede wszystkim zmiany kulturo-
we, ogólne większe zadłużenie osób star-
szych oraz przyzwyczajenie do korzysta-
nia z kart kredytowych34. 

Przekształcenie domu w świadczenie 
pieniężne wymaga przede wszystkim ak-
ceptacji, że nieruchomość jest zakumu-
lowanym kapitałem, a nie dobrem, które 
może być przekazane następnym pokole-
niom. W Polsce ta bariera wydaje się jesz-
cze dość silna. Jednak w związku z coraz 
większą mobilnością społeczeństwa i urba-
nizacją oraz wynikającym z tego rozluź-
nieniem więzi rodzinnych zainteresowanie 
odwróconą hipoteką powinno wzrastać. 

Drugim istotnym czynnikiem wpły-
wającym na popularność usług ERS jest 
zasób mieszkaniowy. W badaniach po-
tencjału rozwoju odwróconej hipoteki 
wskazuje się na procentowy udział osób 
starszych będących właścicielami nie-
ruchomości. Ponad 80% Amerykanów 
w wieku 65 lat i powyżej jest właścicie-
lami nieruch omości, w których zamieszku-
ją. W Wielkiej Bry tanii jest to około 70%. 

33 Spadkobiercom, wykonawcy testamentu lub innym osobom, jeżeli zostało przeniesione na nie prawo do 
nieruchomości.

34 H. Shan: Reversing�the�Trend: The�Recent�Expansion�of�the�Reverse�Mortgage�Market, “Real Estate Eco-
nomics”, v. 39, 2011, s. 759-760.
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W Polsce właścicielami swoich domów 
jest ponad 80% Polaków w wieku powy-
żej 65 lat35. Należy jednak mieć na uwa-
dze, że w znacznej większości są to nie-
ruchomości o stosunkowo niskiej warto-
ści. Zakładając, że kwota kredytu stanowi 
nie więcej niż 60% wartości nieruchomo-
ści, może się okazać, że w zasadzie usłu-
ga ta będzie miała znaczenie dla wąskiej 
grupy osób, określanych jako house-rich, 
cash-poor, to jest o niskich świadczeniach 
emerytalnych, lecz równocześnie posiada-
jących nieruchomość o znacznej wartości. 

Istotne w rozwoju odwróconej hipo-
teki są tendencje w aprecjacji/deprecja-
cji wartości nieruchomości i długotermi-
nowych stóp procentowych. W Stanach 
Zjednoczonych w wyniku zdarzeń ostat-
niego kryzysu liczba zawieranych umów 
spadła ze 115 tys. w 2009 r. do 72 tys. 
w 2011 r.36. Spadek cen nieruchomości 
w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hiszpanii 
również spowodował mniejsze zaintere-
sowanie odwróconą hipoteką. Przed wy-
buchem kryzysu więcej osób było skłon-
nych zwiększać konsumpcję w odpowie-
dzi na wzrastające ceny nieruchomości 
wywołujące poczucie bogactwa. 

Należy również zwrócić uwagę, że koszt 
tego rodzaju kredytu jest wyższy niż stan-
dardowego kredytu hipotecznego. Pieniądze 
otrzymane w wyniku umowy o odwrócony 

kredyt hipoteczny są istotnie niższe niż ryn-
kowa wartość nieruchomości. Wynika to 
głównie z dodatkowego ryzyka ponoszonego 
przez kredytujących, to jest ryzyka długo-
wieczności kredytobiorcy i deprecjacji war-
tości nieruchomości, dodatkowych kosztów 
wstępnych związanych z szacowaniem war-
tości nieruchomości i ubezpieczenia, bie-
żących kosztów obsługi oraz sposobu jego 
oprocentowania. Ponieważ kredytobiorca 
nie dokonuje spłaty kredytu w miesięcz-
nych ratach, narastające oprocentowanie 
jest doliczane do kwoty kredytu, czyli że 
oprocentowana jest nie tylko kwota głów-
na kredytu, ale również wcześniej naliczo-
ne odsetki37. Dodatkowo koszty odwróco-
nego kredytu hipotecznego mogą rosnąć 
w przyszłości. Inflacja i wzrost stóp pro-
centowych może spowodować zmniejsze-
nie wartości płatności w czasie. 

Barierą rozwoju rynku odwróconych 
kredytów hipotecznych mogą być rów-
nież trudne do zrozumienia dla kredyto-
biorców warunki i zasady odwróconego 
kredytu hipotecznego. Skomplikowanie 
produktu sprawia, że potencjalni klien-
ci mogą czuć się niepewnie. Dodatkowo 
w Polsce ograniczeniem w korzystaniu 
z tego rodzaju usług może być brak do-
świadczenia osób starszych w korzystaniu 
z usług finansowych w ogóle. Poziom uban-
kowienia w Polsce obecnie wynosi 67%38, 

35 OECD, The�role�of�housing,�financial�wealth�and�public�services�for�adequate�living�standards�in�old�age, 
in Pension at a Glance 2013, OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/
pension_glance-2013-5-en>.

36 Report�to�Congress...,�op. cit., s. 71.
37 Częstotliwość dodawania oprocentowania do kwoty kredytu zależy od kredytodawcy i jest określana w umowie.
38 The Banking Sector in Central Europe – Performance Overview, <http://www.deloitte.com/view/en_

PL/pl/insights/Center-for-Financial-Services/832f89e7c649b310VgnVCM3000003456f70aRCRD.
htm# >, dostęp 05.09.2014 r.
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a wśród osób starszych jest zdecydowa-
nie niższy. Pomimo że w ostatnich latach 
korzystanie z rachunków bankowych oraz 
kart płatniczych staje się coraz powszech-
niejsze, to jednak dystans, jaki dzieli nasz 
rynek od krajów Europy Zachodniej jest 
nadal znaczny.

Wobec wzrastającej długości życia ludz-
kiego i zwiększających się wydatków pu-
blicznych związanych z wypłatą emery-
tur odwrócona hipoteka jest postrzegana 
jako rozwiązanie wspierające przytłaczają-
ce koszty starzejących się społeczeństw39. 
Ma więc, pomimo ciągle jeszcze bardzo 
małego udziału w rynku, znaczne perspek-
tywy rozwoju. Usługi tego rodzaju wpro-
wadzane są w krajach, w których dotych-
czas, z przyczyn kulturowych, opieka nad 
osobami starszymi była oparta raczej na zo-
bowiązaniach rodzinnych niż na państwo-
wych systemach zabezpieczenia społeczne-
go. Przykładem są kraje Azji Wschodniej, 
na przykład Japonia, Singapur, Korea 
Południowa czy Chiny40. Projekcje demo-
graficzne spowodowały, że odwrócona hi-
poteka została formalnie wprowadzona 

także w Indiach41. odwrócony kredyt hi-
poteczny popularyzowany jest jako inno-
wacyjny produkt finansowy, korzystnie 
stymulujący wzrost gospodarki, popra-
wiający jakość życia seniorów i pozwala-
jący na odciążenie dzieci42. 

Wydaje się, że również w Polsce, z uwagi 
na prognozowane obniżenie stopy zastą-
pienia w publicznym systemie emerytal-
nym, pojawi się popyt na tego rodzaju usłu-
gę finansową. Szacuje się, że w przyszłości 
stopa zastąpienia będzie znacznie niższa niż 
obecnie i wyniesie około 30-50% w zależ-
ności od wysokości wpłaconych składek, 
momentu przejścia na emeryturę i prze-
ciętnego dalszego trwania życia43. Dlatego 
też dostępność usługi odwróconego kre-
dytu hipotecznego jest niezwykle istot-
na. Analizując jednak tę usługę jako ele-
ment uzupełniający państwowego syste-
mu emerytalnego, należy zwrócić uwagę, 
że wypłata kwoty kredytu będzie nastę-
powała tylko przez określony w umowie 
okres44. Dlatego też, jeżeli celem odwró-
conego kredytu hipotecznego miałoby być 
dostarczenie dodatkowych środków na 

39 A. Gotman: Towards�the�end�of�bequest?�The�life�cycle�hypothesis�sold�to�seniors.�Critical�reflections�on�
the�reverse�mortgage�financial�fashion, Civitas, Porto Alegre, v. 11, n. 1, s. 100, jan.-apr. 2011.

40 Zob.: J. Doling, R. Ronald: Meeting�the�income�needs�of�older�people�in�East�Asia:�using�housing�equity, 
Ageing & Society 32, s. 471-490, “Cambridge University Press” 2012 oraz J. Zhao: On�Barriers�and�
Countermeasures�for�China�Implementing�Reverse�Home�Mortgage�Loans, Asian Social Science, vol. 5, 
No. 3, March 2009.

41 Szacuje się, że liczba mieszkańców w wieku emerytalnym w Indiach do 2016 r. wzrośnie do 140 mln, 
a do 2030 r. do 220 mln , co będzie stanowiło odpowiednio 9% i 13% populacji. Zob. S. Napote: Reverse�
Mortgage, Golden Research Thoughts, April, 2012; <www.nhb.org.in/RML/aboutrml.php>, dostęp 
09.10.2014 r.

42 J. Zhao: On�Barriers�and�Countermeasures�for�China�Implementing�Reverse�Home�Mortgage�Loans, Asian 
Social Science, vol. 5, No. 3, March 2009, s. 168.

43 Zob. T. Szumlicz: Uzasadnienie�dla�nieopodatkowywania�dodatkowych�oszczędności�emerytalnych, eksper-
tyza dla Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, 2012, <www.posrednicy.org.pl>.

44 Określona suma środków pieniężnych będzie udostępniana na czas nieoznaczony, ale wypłata środków 
nie będzie dokonywana dożywotnio. Jeżeli kredytobiorca wybierze formę wypłaty w postaci świadczeń 
okresowych, okres wypłaty zostanie ustalony w umowie.
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starość, jak wskazano w założeniach pro-
jektu ustawy oraz w uzasadnieniu45, na-
leżałoby stworzyć zachęty do powiązania 
tego kredytu ze świadczeniem wypłaca-
nym w formie ubezpieczeniowej renty do-
żywotniej przez zakłady ubezpieczeń. tego 
rodzaju produkty funkcjonują na przykład 
w Hiszpanii, gdzie wprowadzono zachę-
ty fiskalne, jeżeli umowa spełnia określo-
ne warunki, w tym warunek wykupienia 
świadczenia w formie ubezpieczeniowej 
renty dożywotniej.

Podsumowanie
Największą korzyścią z funkcjonowania 
usług typu equity release jest możliwość 
pozyskania przez osoby w starszym wieku 
dodatkowych środków finansowych z pra-
wem pozostania we własnym domu i unie-
zależnienie się od finansowego wsparcia ro-
dziny. Finansowe konsekwencje tendencji 
demograficznych powodują, że odwróco-
ny kredyt hipoteczny może się stać coraz 
częstszym źródłem dodatkowego docho-
du emerytów zarówno w Polsce, jak i w 
innych krajach. W Polsce emerytury będą 
ponadto relatywnie malały, istotne jest 
więc umożliwienie pozyskania dodatko-
wych środków, aby standard życia na eme-
ryturze nie uległ gwałtownemu obniże-
niu. W związku z tym ważne jest zapew-
nienie regulacji prawnych pozwalających 
na bezpieczne funkcjonowanie tego ro-
dzaju usług. Uchwalenie ustawy umożli-
wiło wprowadzenie usługi odwróconego 

kredytu hipotecznego na polski rynek fi-
nansowy, jednak nie zobowiązuje banków 
do podjęcia działalności w tym zakresie. 

Rozwiązania zaproponowane w usta-
wie o odwróconym kredycie hipotecz-
nym nie są wzorowane na żadnym kon-
kretnym państwie. Można jednak dostrzec 
analogię niektórych przyjętych rozwiązań 
do już funkcjonujących w innych krajach 
UE, na przykład do regulacji brytyjskich 
w odniesieniu do nałożonego na kredyto-
dawcę obowiązku przedstawiania okre-
ślonego zestawu informacji na poszcze-
gólnych etapach zawierania umowy. tego 
rodzaju wymogi pozwalają na zapewnie-
nie jak najlepszej ochrony potencjalnego 
kredytobiorcy i dostosowanie usługi do 
jego indywidualnych potrzeb. 

Rynek amerykański natomiast jest już 
rynkiem dobrze rozwiniętym, o złożonej 
strukturze, gdzie działalność w zakresie 
odwróconych kredytów hipotecznych 
prowadzą wyspecjalizowane instytucje. 
Dlatego też nie wydaje się właściwe od-
noszenie obowiązujących tam regulacji 
do realiów polskiego rynku, zważywszy 
zwłaszcza na funkcjonowanie programu 
rządowego, który wpływa na zwiększe-
nie atrakcyjności odwróconego kredytu 
hipotecznego w Stanach Zjednoczonych.

Nigdzie na świecie odwrócona hipoteka 
nie jest, i raczej nie będzie, rozwiązaniem 
powszechnym. W Stanach Zjednoczonych 
korzysta z tego kredytu zaledwie 2-3% 
obywateli spełniających warunki jego 

45 Założenia projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, s. 2, <http://legislacja.rcl.gov.pl/
lista/1/projekt/14617/katalog/19448>;

 Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, s. 1, <http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/ 
projekt/202942/katalog/202993>.
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uzyskania46, w Wielkiej Brytanii odwró-
cone kredyty hipoteczne w 2006 r. sta-
nowiły zaledwie 0,5% całego rynku kre-
dytów hipotecznych. 

Rozwój odwróconych kredytów hipo-
tecznych jest ściśle związany z wielkością 
rynku nieruchomości i poziomem zapo-
trzebowania osób starszych na dodatko-
we środki finansowe. Istotnym czynni-
kiem ograniczającym rozwój są jednak 
uwarunkowania kulturowe i chęć pozo-
stawienia nieruchomości spadkobiercom. 
Z drugiej jednak strony, stopniowa zmiana 
stylu życia, większa mobilność i wynikające 

z tego trudności z utrzymaniem bliskich 
więzi rodzinnych mogą sprawić, że grupą 
docelową usługi odwróconego kredytu hi-
potecznego będą nie tylko osoby bezdziet-
ne. Będzie to raczej w Polsce usługa ni-
szowa, jednak stworzenie warunków do 
jej funkcjonowania jest potrzebne ze spo-
łecznego punktu widzenia. 

MałGorzaTa  
GrzeSzczuk-GNiewek
pracownik administracji rządowej

46 Report�to�Congress..., op. cit., s. 5.
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