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Regulamin kredytów 
mieszkaniowych i hipotecznych 

w Banku Spółdzielczym w Gorzycach 
 

§ 1. 
Kredyty mieszkaniowe i kredyty hipoteczne (dalej zwane kredytem) udzielane są w Banku 
Spółdzielczym w Gorzycach na podstawie niniejszego regulaminu. 
 

§ 2. 
1. Kredyty mieszkaniowe udzielane są osobom fizycznym, na następujące cele: 
a) budowa budynku mieszkalnego lub jego zakup na rynku pierwotnym, 
b) zakup budynku lub lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, 
c) nadbudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego, 
d) remont lub modernizacja domu lub mieszkania, 
e) zakup działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku 
mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny, 
f) refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele wymienione w lit. a)-e), pod 
warunkiem, że zostały one poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podjęciem przez BS 
Gorzyce  decyzji o udzieleniu kredytu,   
g ) spłatę kredytu mieszkaniowego w BS Gorzyce lub innym banku, 
h) inny cel związany z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych (np.: budowa, remont lub 
modernizacja) własności przydomowych trwale związanych z gruntem takich jak garaż, 
ogrodzenie, a także zakup wyposażenia domu np. kuchni pod zabudowę, itp.). 
2.Wnioskodawcą kredytu mieszkaniowego może być osoba fizyczna lub osoby fizyczne z 
których co najmniej jedna posiada lub będzie posiadała do nieruchomości stanowiącej 
przedmiot kredytowania następujący tytuł prawny: 
a) prawo własności, 
b) prawo użytkowania wieczystego, 
c) spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (lokatorskie/własnościowe), 
d) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 
e) umowa użyczenia lub umowa najmu, tylko w przypadku celu określonego w   
    ust.1 lit d),f) i h), 
f) prawo dożywocia tylko w przypadku celu określonego w ust.1 lit d),f) i h). 
3. W przypadku kredytu mieszkaniowego udzielonego na budowę lub rozbudowę budynku 
wymagane jest złożenie pozwolenia na budowę lub rozbudowę budynku lub lokalu 
mieszkalnego. 
4. Bank może uzależnić udzielenie kredytu mieszkaniowego od posiadania przez 
Kredytobiorcę wkładu własnego. 
5. Kredyty hipoteczne udzielane są wyłącznie osobom fizycznym na dowolny  cel wskazany 
przez Kredytobiorcę. 
6. Kredytobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca: 
  a) pełną zdolność do czynności prawnych, 
  b) obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu, 
  c) stałe źródło dochodów, 
  d) zdolność kredytową. 
7. Suma wieku Kredytobiorcy w momencie złożenia wniosku o kredyt i planowanego okresu 
kredytowania nie może przekraczać 70 lat.  W sytuacji gdy wnioskodawca nie spełnia tego 
kryterium, wymagane jest aby osoba je spełniająca została współkredytobiorcą lub 
poręczycielem kredytu.  
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§ 3. 
1. Wykorzystanie kredytu mieszkaniowego musi zostać udokumentowane przez 
Kredytobiorcę, w terminie 3 miesięcy od uzyskania całości lub części kredytu  
w wysokości co najmniej 70% kwoty kredytu lub pobranej transzy, zgodnie z umową 
kredytową. 
2. W przypadku nie udokumentowania prawidłowości wykorzystania kredytu mieszkaniowego 
zgodnie z umową kredytową, oprocentowanie kredytu zostaje podwyższone do wysokości 
13,9% w stosunku rocznym, od dnia ustalonego w decyzji Zarządu Banku. 

 
§ 4. 

1. Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 25.000 PLN, a maksymalna 1.000.000 
PLN. Maksymalny okres kredytowania wynosi 35 lat, a minimalny 5 lat. 
2. Minimalna kwota kredytu hipotecznego wynosi 25.000 PLN, a maksymalna  1.000.000 
PLN, z zastrzeżeniem ust.3. Maksymalny okres kredytowania wynosi 35 lat, a minimalny       5 
lat. 
3. Wskaźnik LtV dla pojedynczego kredytu hipotecznego nie może być wyższy niż 70% tj. 
wysokość kredytu hipotecznego nie może przekraczać 70% wartości wyceny nieruchomości 
będącej przedmiotem zabezpieczenia kredytu, z zastrzeżeniem ust 4.  
4. Wskaźnik o którym mowa w ust 3, w przypadku realizacji inwestycji (np. budowy lub 
remontu) na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu musi być spełniony po 
zrealizowaniu inwestycji.  
5. Wycena nieruchomości powinna być dokonana  przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 
§ 5. 

1.Kredyt może być postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy jednorazowo lub  
w  transzach. 
2.Wypłata kredytu następuje w formie gotówkowej (wypłata gotówki w kasie) lub 
bezgotówkowej (przelew na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek w BS Gorzyce lub 
innym banku). 
3. Bank dopuszcza możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kapitału  kredytu do 24 
miesięcy, a odsetek do 12 miesięcy. 

  
§ 6. 

1. Kredyty mieszkaniowe i kredyty hipoteczne są oprocentowane według zmiennej stopy 
procentowej, ustalanej przez Zarząd Banku, zależnej od kształtowania się podstawowych stóp  
procentowych  NBP oraz poziomu inflacji.   
2. Oprocentowanie kredytów wymienionych w ust.1 ustalane jest w oparciu o stopę bazową tj. 
oprocentowanie 12-miesięcznej lokaty terminowej w BS Gorzyce  plus marża wynosząca: 

a) dla kredytów mieszkaniowych: do kwoty 99.999 zł włącznie – marża 3,0 pkt%, a od 
kwoty 100.000 zł - marża 2,1 pkt%, 
b) dla kredytów hipotecznych: do kwoty 99.999 zł włącznie –  marża 3,5 pkt%, a od kwoty 
100.000 zł - marża  2,4 pkt%.  

 
§ 7. 

Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 
Odsetki naliczane są od malejącej kwoty kapitału. 

 
§ 8. 

Przy udzielaniu kredytu mieszkaniowych i hipotecznego mają zastosowanie obowiązujące w 
BS Gorzyce regulacje, to jest:  
a) „Instrukcja udzielania kredytów detalicznych dla osób fizycznych”, 
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b) „Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych ubiegających się o kredyt 
detaliczny w Banku Spółdzielczym w Gorzycach”,         
c)  „Instrukcja prawnych form zabezpieczenia wierzytelności’. 
  

§ 9. 
Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu zgodnie z „Tabelą prowizji od kredytów” w BS 
Gorzyce. 
 

§ 10. 
1. Zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego może być każdy rodzaj zabezpieczenia 
ustanowionego zgodnie z „Instrukcja prawnych form zabezpieczenia wierzytelności’. 
2. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości 
mieszkalnej, z tym, że Bank może żądać też innego dodatkowego zabezpieczenia.  
 

§ 11. 
Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu obciążają Kredytobiorcę. 

 
§ 12.  

Bank ma prawo odmówić udzielenia kredytu mimo spełnienia przez Kredytobiorcę warunków 
określonych w niniejszym regulaminie.   

 
§ 13.  

W indywidualnych przypadkach Zarząd Banku może wyrazić zgodę na zmianę warunków 
kredytowania określonych w niniejszym regulaminie.  
 

§ 14.  
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeks 
Cywilny, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim. 

 
                                                                    §15. 
Bank ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie, które podaje się do wiadomości 
klientów, ze wskazaniem daty od której obowiązują, z tym, że zmiana nie obejmuje umów 
kredytowych już zawartych. 
                                                              
                                                              §16. 
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 luty 2013 r. 

                       
 

                                                             Zarząd Banku 
 


