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ZADANIE PN. „PRZYJAŹNI SENIOROM - FUNDACJA KROMKA CHLEBA NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA EMPATYCZNYCH POSTAW  
WOBEC OSÓB STARSZYCH” WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH „AKTYWNI+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2021

1. Bezpieczeństwo pieniędzy w banku
 
W przypadku upadłości banku depozyty osób fizycznych są gwarantowane w 100% 
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do równowartości 100 tys. EURO; Kwota 
gwarantowana to suma środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach 
(np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-
-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku lub kasie. W przypadku rachunku wspólnego 
każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji. 

2. Odwrócony kredyt hipoteczny (inaczej: kredyt z odwróconą hipoteką) 

Przeznaczany jest dla osób będących właścicielami nieruchomości, pozwala uzyskać 
środki finansowe na dowolny cel, jest przeznaczony głównie dla osób w podeszłym 
wieku jest produktem bankowym oferowanym od 2014 r. (Ustawa z 24.10.2014 r. 
o odwróconym kredycie hipotecznym, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20140001585/U/D20141585Lj.pdf), spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, 
a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz 
z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami. Środki mogą być wypłacone jednorazowo 
lub ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu 
hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy (nie musi być 
świadczeniem dożywotnim), przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej 
kredytobiorca może zamieszkiwać w swoim domu lub mieszkaniu. 
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Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub której 
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. 
Kredytobiorcą może być również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości 
lub której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie 
użytkowania wieczystego.

Kwota kredytu hipotecznego zależy od: 

• wartości rynkowej nieruchomości; 
• wieku kredytobiorcy; 
• płci kredytobiorcy (kobiety – większa oczekiwana długość życia); 
• (czasem) stanu jego zdrowia. 
 
Trudno jest uzyskać kwotę wyższą niż 50% wartości rynkowej nieruchomości będącej 
przedmiotem zastawu. Nie zależy od zdolności kredytowej kredytobiorcy!!!

3. Zaciąganie kredytów i pożyczek

Kredytów mogą udzielać tylko banki i SKOK-i, natomiast pożyczek również inne podmioty. 
Są to instytucje pożyczkowe, które udzielają pożyczek z własnych środków, banki natomiast 
udzielają pożyczek z pieniędzy zdeponowanych przez klientów. Działalność banków  
i SKOK-ów jest licencjonowana i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
natomiast instytucje pożyczkowe nie podlegają żadnej szczególnej kontroli i w każdej chwili 
mogą zaprzestać działalności. Zawierając umowę o pożyczkę z taką instytucją należy zwrócić 
szczególną uwagę na wymagania związane z zabezpieczeniem, a także na całkowity koszt 
pożyczki obejmujący oprocentowanie, prowizje oraz wszelkie dodatkowe opłaty związane 
z jej udzieleniem oraz obsługą w trakcie trwania umowy.


