
INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA UMOWY O KREDYT UNIWERSALNY HIPOTECZNY

1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację;

Bank Spółdzielczy w Gorzycach
ul. Kościelna 21a, 44-350 Gorzyce

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany:

                Kredyt uniwersalny hipoteczny może zostać  wykorzystany na dowolny cel  wskazany przez
Kredytobiorcę (Konsumenta)  nie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej.

3. Formy zabezpieczenia, w tym wskazanie możliwości, że przedmiot zabezpieczenia może znajdować
się  w  innym  niż  Rzeczpospolita  Polska państwie  członkowskim,  o  ile  taka  możliwość  jest
przewidziana: 

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:
Obowiązkowe:

1) weksel in blanco Kredytobiorcy wystawiony na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;
2) hipoteka ustanawiana na rzecz Banku w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

stanowiącej  przedmiot  zabezpieczenia  spłaty  kredytu.  Przedmiot  zabezpieczenia  spłaty
kredytu musi stanowić nieruchomość, na zakup lub zabudowę, której Bank udziela kredytu
położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; /w przypadku zabezpieczenia hipotecznego/,

3) cesja praw na rzecz Banku z umowy  ubezpieczenia nieruchomości  z oferty dostępnej Banku
lub  spoza  oferty  Banku  stanowiącej  przedmiot  zabezpieczenia  od  ognia  i  innych  zdarzeń
losowych;
/w przypadku zabezpieczenia hipotecznego/

Dodatkowo zabezpieczeniem uzupełniającym w przypadku jeżeli  byłoby wymagane /co ustalane
jest dla każdego kredytu indywidulanie/ może być:
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1) poręczenie prawa cywilnego poręczyciela, 
2) poręczenie wekslowe,
3) kaucja pieniężna,
4) wskazanie  Banku,  jako  głównego  uposażonego  do  otrzymania  świadczenia  z  polisy

ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy z  oferty dostępnej w Banku lub spoza oferty Banku, do
wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu,

5) blokada środków pieniężnych na rachunku,
6) inne uzgodnione z Bankiem.

4. Okres, na jaki może być zawarta umowa o kredyt hipoteczny :

                Minimalny okres kredytowania wynosi 5 lat, a maksymalny 25 lat.

5. W  przypadku  umów  o  kredyt  hipoteczny,  w  których  stosuje  się  jako  odniesienie  wskaźnik
referencyjny  -  nazwy  wskaźników referencyjnych  i  ich  administratorów,  o  których  mowa  
w art.  3  ust.  1  pkt  6  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/1011 z  dnia  8
czerwca  2016  r.  w  sprawie  indeksów  stosowanych  jako  wskaźniki  referencyjne  
w  instrumentach  finansowych  i  umowach  finansowych  lub  do  pomiaru  wyników  funduszy
inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr
596/2014,  oraz  informację  o  potencjalnych  konsekwencjach  dla  konsumenta:

nie dotyczy

6. Rodzaje dostępnej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego ze wskazaniem, czy jest to stała
stopa  oprocentowania  kredytu  hipotecznego,  zmienna,  czy  stanowiąca połączenie  obu  rodzajów
oprocentowania, wraz z krótką charakterystyką stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego i
stopy zmiennej, w tym informacją o związanych z tym konsekwencjach dla konsumenta:

Oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalane w oparciu o stopę bazową tj. stopę referencyjną NBP
ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej plus stała marża Banku.
Zmiana  wysokości  oprocentowania  następuje  od  dnia  wskazanego  w  komunikacie  Rady  Polityki
Pieniężnej o zmianie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. 
Marżę Banku ustala się  uchwałą Zarządu Banku . Marża określona w Umowie kredytowej  jest stała
w całym okresie kredytowania.

 Kredytobiorca zaciągający kredyt hipoteczny narażony jest na ponoszenie określonych ryzyk. Każdy
kredyt  hipoteczny  o  zmiennym  oprocentowaniu  jest  obciążony  ryzykiem  stopy  procentowej  oraz
ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości.
Zmiana oprocentowania będzie miała wpływ na wartość zobowiązania kredytowego oraz wysokość
rat kapitałowo- odsetkowych.
Z  tego  względu,  przy  podejmowaniu  decyzji,  szczególnie  dotyczących  wieloletniego  kredytu
hipotecznego, Kredytobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko
krótkotrwałe  wahania  stopy  procentowej.  Przed  zawarciem  umowy  Bank  informuje  Klientów  o
kosztach i ryzykach związanych z kredytem. Ryzyko podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na
Kredytobiorcy, pozostanie związany umową, zgodnie z którą przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt
lat będzie spłacał raty kredytu.

7. Reprezentatywny przykład całkowitej  kwoty  kredytu hipotecznego,  całkowitego kosztu kredytu
hipotecznego,  całkowitej  kwoty  do  zapłaty  przez  konsumenta  oraz  rzeczywistej  rocznej  stopy
oprocentowania:

KREDYT UNIWERSALNY HIPOTECZNY
Całkowita kwota kredytu : 220 000,00 zł,
Czas obowiązywania umowy: 300 miesięcy
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Oprocentowanie kredytu zmienne 4,00 % w stosunku rocznym stanowiące sumę stopy referencyjnej
NBP i Marży Banku,
Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 1,50 % od całkowitej kwoty kredytu. 
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 4,66%,
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 341 424,44 zł,
Całkowity koszt kredytu: 121 424,44 zł, na który składa się:
 - suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 
   110 455,44 zł.
- prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 3 300,00 zł. 
- koszty ustanowienia i wygaśnięcia hipoteki: 319 zł  (koszt wpisu hipoteki: 200,00 zł,  koszt     
   podatku  od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, koszt wykreślenia hipoteki: 100,00 zł).
-*koszt ubezpieczenia  nieruchomości  stanowiącej  zabezpieczenie  kredytu  (od  ognia  i innych   
 zdarzeń  losowych)  założono składkę roczną w wysokości 294,00 zł), łącznie 7 350 zł za cały    
  okres kredytowania dla nieruchomości o wartości 350 tys. zł.

Kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany jest w 300 ratach miesięcznych malejących ( równe raty
kapitałowe i malejące raty odsetkowe z tym że, pierwsza rata jest ratą wyrównawczą ). 
Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 1 481,73 zł.

*Do  wyliczenia  składki  przyjęto  założenie  ubezpieczenia  oferowanego  przez   Concordia   Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń z której to oferty Kredytobiorca nie ma obowiązku korzystać. W przypadku
ofert spoza Banku koszt ulegnie zmianie co spowoduje zmianę RRSO. 
W całkowitym koszcie  kredytu  Bank  nie  uwzględnia  kosztu  wyceny  nieruchomości,  gdyż  nie  jest
dostawcą tej usługi dla konsumenta.
Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 18.03.2020 r.
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8. Wskazanie możliwych innych kosztów nie ujętych w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego,
które  konsument  może  ponieść w  związku  z  umową  o  kredyt  hipoteczny,  i  prognozowaną
maksymalną wysokość tych kosztów;

Następujące koszty nie są znane kredytodawcy i dlatego nie są ujęte w RRSO: 
1) koszt wyceny nieruchomości – Bank nie jest dostawcą tej usługi  dla konsumenta;
2) koszt ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty Banku – koszt nieznany Bankowi,
3) Koszt notarialny ustanowienia hipoteki wynikający z taksy notarialnej – jeżeli kredytowana

transakcja tego wymaga,

4) koszt  ponoszony  w wyniku naruszenia  zobowiązań  umownych  np.:  odsetek  od  zadłużenia
przeterminowanego opłat z tytułu działań monitoringu i monitów. 

9. Poszczególne  warianty  spłaty  kredytu  hipotecznego  oferowane  przez  Bank,  
w tym liczbę, częstotliwość i wysokość regularnie spłacanych rat;

  Raty kredytu spłacane są w częstotliwości miesięcznej w malejących ratach kapitałowo-  
  odsetkowych.
  Możliwa karencja  w spłacie  kredytu  do 6 miesięcy
  Wysokość rat: uzgodniona z Bankiem, z uwzględnieniem zdolności kredytowej  
  Konsumenta.
  Reprezentatywny przykład w pkt 7 prezentuje poglądowa wysokość raty. 

10. Opis warunków bezpośrednio związanych z przedterminową spłatą kredytu hipotecznego

Mają  Państwo  możliwość  przedterminowej  spłaty  tego  kredytu  hipotecznego  w  całości  
   lub w części.

              Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności informowania 
Banku  o tym fakcie.  W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty odsetki są naliczane i  
pobierane do dnia dokonania spłaty, a Bank ma obowiązek rozliczenia wcześniejszej spłaty 
kredytu w terminie 14 dni. W przypadku częściowej wcześniejszej spłaty kredytu, wpłaconą 
kwotę zalicza się na poczet najbliższych rat kapitałowych, chyba że Kredytobiorca złoży 
inna dyspozycję. Bank nie pobiera odsetek od spłaconej kwoty kapitału po   dokonaniu 
spłaty.  Z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu Bank nie pobiera żadnych opłat, a całkowity 
koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu o który skrócono czas 
obowiązywania umowy.   

11. Wskazanie,  czy  jest  konieczna  wycena  nieruchomości i  czy  wiąże  się  to  z  kosztami  
dla  konsumenta,  a  jeżeli  tak,  to  w  jakiej  wysokości,  oraz  wskazanie,  kto  odpowiada  
za zapewnienie dokonania wyceny nieruchomości;

Bank wymaga sporządzenia wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Wycena musi być
dokonana przez Rzeczoznawcę Majątkowego. Za zapewnienie wyceny odpowiada Kredytobiorca.

W  przypadku  zakupu  nieruchomości  na  rynku  pierwotnym,  wykupu  lokalu  mieszkalnego  od
gminy/Skarbu  Państwa  lub  przekształcenia  spółdzielczego  prawa  do  lokalu  z  lokatorskiego  na
własnościowe  możliwe  jest  zrezygnowanie  z  operatu  szacunkowego  pod  warunkiem,  że  od
podstawy nabycia w/w praw do daty złożenia wniosku nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. 

Koszt  wyceny  nie  jest  znany  bankowi  i  zależy  od  wybranego  indywidualnie  przez  Klienta
Rzeczoznawcy Majątkowego.

Wycena może nie być wymagana w przypadku gdy kwota kredytu nie przekracza 150 000 zł.
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12. Wskazanie  usług  dodatkowych,  które  konsument  jest  zobowiązany  nabyć,  aby  uzyskać  kredyt
hipoteczny  lub  uzyskać  go  na  reklamowanych  warunkach,  oraz,  w  stosownych  przypadkach,
wyjaśnienie, że usługi dodatkowe mogą być nabywane u usługodawcy innego niż kredytodawca:

Aby uzyskać  kredyt  hipoteczny  Konsument  nie  jest  zobowiązany  do nabycia  usług dodatkowych
chyba że, jest to związane z ustanowieniem zabezpieczenia (np. ubezpieczenie nieruchomości od
ognia i innych zdarzeń losowych). W takich przypadkach usługi dodatkowe mogą być nabywane u
usługodawcy innego niż kredytodawca. 

13. Ostrzeżenie  dotyczące  możliwych  konsekwencji  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
zobowiązań związanych z umową o kredyt hipoteczny:

W przypadku  opóźnienia  w terminowym  regulowaniu  rat  kredytu  ustalonych  w harmonogramie
spłat, Bank będzie pobierał od niespłaconych w terminie należności odsetki za opóźnienie wg stawki
obowiązującej  dla  należności  przeterminowanych,  ustalanej  przez  Zarządu  Banku.  Ustalone
oprocentowanie  , nie może  przekroczyć wysokości odsetek  
maksymalnych za opóźnienie o których mowa w art. 481 paragrafie  21 Kodeksu Cywilnego.
 
Ponadto  niewywiązywanie  się  ze  zobowiązań  związanych  z  umową  może  skutkować
wypowiedzeniem umowy kredytu i wdrożeniem postępowania windykacyjnego.

14. W przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny dotyczy kredytu hipotecznego objętego wsparciem
udzielanym  ze  środków  publicznych -  wskazanie  warunków,  kryteriów  
i  ograniczeń  oraz  wymaganych  dokumentów  związanych  z  otrzymaniem  takiego  wsparcia:

  nie dotyczy.

Bank  informuje  że,  nie  świadczy  usług  doradczych  dotyczących  kredytu  hipotecznego  w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze  nad
pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. 
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