
Załącznik nr 5 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU MIESZKANIOWEGO  

 „DOM MARZEŃ” 

1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; 
 
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu 
ul. Sokola 12 
39 – 400 Tarnobrzeg 
Oddział ………………………………….……… 
adres:   …….……………………….……………  
telefon: …….………………..................... 

 
2. Cele, na które kredyt może zostać wykorzystany: 

 
1) zakup działki budowlanej, 
2) budowa  domu  jednorodzinnego  lub   wielomieszkaniowego  (w  tym domu 

letniskowego) wraz z garażem, 
3) budowa lokalu mieszkalnego w domu wielomieszkaniowym, 
4) nadbudowa lub rozbudowę budynku mieszkalnego, 
5) adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, 
6) remont, modernizacja i renowacja lokali i budynków mieszkalnych, z wyjątkiem bieżącej 

konserwacji i odnowienia mieszkań, 
7) uiszczenie wkładu  budowlanego  na  mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej, wpłatę 

zaliczek  na budowę  domu  lub  mieszkania, 
8) zakup domu jednorodzinnego, samodzielnego lokalu mieszkalnego w domu 

wielorodzinnym, domu letniskowego, działki, 
9) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 

10) zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również 
sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub 
budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją 
mieszkaniową), 

11) spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod 
warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami niniejszej instrukcji, 

12) inne cele związane z realizacją budownictwa mieszkaniowego.    
 

3. Formy zabezpieczenia spłaty kredytu:  
Hipoteka   na   nieruchomości   będącej  przedmiotem kredytu (przedmiot zabezpieczenia nie 
może znajdować się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej),   weksel   własny   kredytobiorcy   
wraz   z   deklaracją   wekslową, cesja  praw  na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia 
nieruchomości (cesja nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot 
zabezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych.  W przypadku, gdy nie jest możliwe ustanowienie 
hipoteki przed uruchomieniem kredytu, jako zabezpieczenie spłaty kredytu na okres przejściowy 
do momentu uprawomocnienia hipoteki Bank  żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia 
w formie:  
1) poręczenia według prawa cywilnego lub wekslowego przez osobę spełniającą warunki  

     wymagane przez Bank dla Kredytobiorcy, 
    lub 
2) kaucji pieniężnej, 
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    lub, 
3) blokady środków pieniężnych na rachunku Kredytobiorcy, prowadzonym w Banku  
    lub, 
4) zawarcia umowy ubezpieczenia na życie przez Kredytobiorcę, na sumę ubezpieczenia nie 

niższą niż kwota kredytu, w której to umowie Bank wskazany będzie jako główny   
uposażony.  
 

Zabezpieczenia przejściowe zostaną zwolnione w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Bank 
informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z 
księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na 
nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu. Oraz inne formy zabezpieczenia 
akceptowalne przez Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu.     
   

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

Okres kredytowania nie może przekraczać 30 lat a wiek kredytobiorcy na koniec planowanego 
okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat. W sytuacji gdy wnioskodawca nie spełnia tego 
kryterium wymagane jest, aby osoba je spełniająca została współkredytobiorcą.  
      

        
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: 
 
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – stopa referencyjna określająca  
koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia 
arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych;  
stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR,  
o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW 
Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, publikowana m.in. na stronie internetowej: 
https://www.gpwbenchmark.pl. 

 
Kredytobiorca ponosi ryzyko zmieniającej się stopy oprocentowania kredytu. Informujemy,  
że po każdej aktualizacji stopy kwota raty kredytu będzie rosła lub malała. W momencie 
podpisania umowy nie można określić jak będzie się kształtowała stawka WIBOR w trakcie 
całego okresu kredytowania. 

 
 

6. Rodzaje dostępnej stopy oprocentowania kredytu: 
 

Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy 
procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży Banku. Stopą referencyjną jest 
stawka WIBOR. Stopa referencyjna ustalana jest w wysokości:  
a) w przypadku kredytów spłacanych w ratach malejących – stawki WIBOR 3M,  
b) w przypadku kredytów spłacanych w ratach równych – stawki WIBOR 6M.  

 
Marżę Banku określa Tabela oprocentowania środków pieniężnych i kredytów w Banku 
Spółdzielczym w Tarnobrzegu z zastrzeżeniem, że Bank podwyższa marżę kredytu dodatkowo o 
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1,00 p.p. w przypadku nie wywiązania się Kredytobiorcy z zobowiązania ustanowienia / 
aktualizacji zabezpieczenia w formie cesji praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia od ognia  
i innych zdarzeń losowych nieruchomości. 

 
Aktualna Tabela oprocentowania oraz informacje na temat wskaźników referencyjnych 
dostępne są dla Państwa na stronie internetowej Banku (www.bstarnobrzeg.pl). 
  
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. Zmiany stopy procentowej 
będą powodować zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu. 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. W przypadku umów o kredyt hipoteczny w walucie obcej - wskazanie danej waluty wraz  

z informacją o konsekwencjach denominowania lub indeksowania tego kredytu dla konsumenta 
oraz ryzyku walutowym związanym z tym kredytem: nie dotyczy 

 
8. Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu, całkowitego kosztu kredytu, całkowitej 

kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: 

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu „DOM MARZEŃ”  na dzień 23 września 2020r.:  

Całkowita kwota kredytu 300.000,00 zł, okres spłaty 360 rat miesięcznych z czego 359 rat  
w kwocie 833,33 PLN oraz jedna rata wyrównująca w kwocie 834,53 PLN; oprocentowanie 
kredytu 2,73% w skali roku (suma stopy referencyjnej WIBOR 3M, tj. 0,23% oraz marży Banku w 
wysokości 2,50%). RRSO wynosi 2,96%; całkowity koszt kredytu wynosi 129.685,99 PLN (w tym 
odsetki 123.266,99 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 2%, tj. 6.000,00 PLN, koszt ustanowienia 
hipoteki 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC-1) 19,00 PLN); całkowita 
kwota do zapłaty wynosi 429.685,99 PLN.  

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec 
zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że 
koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą 
ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. 

 

9. Możliwe inne koszty nieujęte w całkowitym koszcie kredytu mieszkaniowego, które 
konsument może ponieść w związku z umową o kredyt i prognozowana maksymalna wysokość 
tych kosztów: 

 
Następujące koszty nie są znane kredytodawcy i dlatego nie są ujęte w RRSO:  

1) koszt wyceny nieruchomości – Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu nie jest dostawcą tej 
usługi dodatkowej dla Kredytobiorcy, 

2) koszty notarialne – koszty nieznane Bankowi,  
3) koszt ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty Banku – koszt nieznany Bankowi, 

 
Będą Państwo musieli ponieść koszty ustanowienia hipoteki.  
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Proszę się upewnić, że mają Państwo świadomość wszystkich innych opłat i kosztów 
związanych z Państwa kredytem hipotecznym. 
 

10. Poszczególne warianty spłaty kredytu mieszkaniowego oferowane przez Bank Spółdzielczy  
w Tarnobrzegu, w tym liczba, częstotliwość i wysokość regularnie spłacanych rat; 

 
Bank umożliwia spłatę rat kredytów w: 

1) równych ratach kapitałowo-odsetkowych 
2) malejących ratach kapitałowo-odsetkowych 

 
Raty kredytu spłacane są w częstotliwości miesięcznej. 
 
Równa rata miesięczna: 1.105,86 PLN 
Przy założeniu z przykładu reprezentatywnego, że:  
całkowita kwota kredytu: 300.000,00 PLN ;  
okres kredytowania: 360  miesięcy;  
wkład własny: 20% wartości nieruchomości;   
oprocentowanie kredytu:  1,98% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej 
kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M:  0,28%) i marży Banku w wysokości 1,70%. 
 
 
Malejąca rata miesięczna: 1.507, 68 PLN 
Przy założeniu z przykładu reprezentatywnego, że:  
całkowita kwota kredytu: 300.000,00 PLN;  
okres kredytowania: 360 miesięcy;  
wkład własny: 20% wartości nieruchomości;   
oprocentowanie kredytu: 2,73% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej 
kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,23%) i marży Banku w wysokości 2,50%. 
 

              Wyliczenia na dzień 23.09.2020r.  

 

11. Opis warunków bezpośrednio związanych z przedterminową spłatą kredytu mieszkaniowego 
  

Kredyt może być spłacony całkowicie lub częściowo przed terminem wskazanym w umowie 
kredytu poprzez wydanie przez kredytobiorcę dyspozycji wcześniejszej częściowej / całkowitej 
spłaty, przy czym kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty odsetek za okres następujący po 
spłacie kredytu. Kredytobiorca określa w dyspozycji, czy wcześniejsza spłata ma spowodować 
zmniejszenie rat, czy skrócenie okresu kredytowania przy zachowaniu aktualnej wysokości raty.
        

12.  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 wyceny od osoby ubiegającej się o kredyt zabezpieczony hipotecznie zgodnie  
z poniższymi założeniami: 
1) wycena musi być aktualna tj. nie starsza niż 12 miesięcy. Wycena wartości nieruchomości 

wykonana przez rzeczoznawcę  wpisanego w dniu wyceny na listę Centralnego Rejestru 
Rzeczoznawców Majątkowych prowadzoną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 
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W uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać od Wnioskodawcy aktualizacji lub nowej 
wyceny nieruchomości.  
 

2) Wycena nie jest konieczna w przypadku nabywania nieruchomości budowanej przez 
inwestora zastępczego lub nabytej od spółdzielni mieszkaniowej (rynek pierwotny) – nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt lub  w przypadku gdy kwota 
zabezpieczanej wierzytelności wraz z udzielonymi przez Bank transakcjami kredytowymi 
zabezpieczonymi na tej nieruchomości nie przekracza 100.000,00 zł dopuszczalne jest 
również ustalenie wartości nieruchomości na podstawie aktualnej polisy ubezpieczeniowej 
nieruchomości, lub danych z GUS - w przypadku gruntów rolnych, lub cen rynkowych lub 
danych z GUS lub umowy sprzedaży – w przypadku działek niezabudowanych. 

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

13. 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:  
 
Kredyt hipoteczny „Dom Marzeń” oferowany jest w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu bez 
usług dodatkowych. 
 

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

 
W przypadku: 
1) nieprzedstawienia dokumentów (faktur, rachunków, wyceny nieruchomości, kosztorysu 

powykonawczego) uzasadniających prawidłowość wykorzystania dotychczas 
uruchomionych środków kredytu lub wykorzystania kredytu zgodnie  
z przeznaczeniem;  

2) niespłacenia w terminie określonym w umowie kredytu raty kapitałowo – odsetkowej;  
3) niedopełnienia przez Kredytobiorcę zobowiązań określonych w umowie kredytu 

dotyczących ustanowienia prawnych form spłaty kredytu; 
4) niedopełniania przez Kredytobiorcę zobowiązań do terminowego realizowania 

postanowień Umowy kredytu oraz posiadania ważnych polis z tytułu ubezpieczenia 
nieruchomości lub ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy, stanowiących zabezpieczenie 
kredytu; 

5) zagrożenia  terminowej  spłaty  kredytu i odsetek na skutek utraty zdolności kredytowej; 
6) pozostawania w zwłoce  przez Kredytobiorcę z  zapłatą co najmniej dwóch rat kredytu 

(kapitału) lub odsetek; 
7) złożenia fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia    

kredytu; 
Bank może wstrzymać wypłaty kolejnych transz kredytu do czasu złożenia przez 
Kredytobiorcę wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji i zaakceptowania ich przez Bank 
i/lub wypowiedzieć Umowę kredytu. 
 

W przypadku 

1) obniżenia, o co najmniej 20% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot 
zabezpieczenia kredytu w stosunku do jej wartości ustalonej na podstawie ostatniej 
posiadanej przez Bank wyceny lub 
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2) upadku zabezpieczenia spłaty kredytu 

Kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić dodatkowe zabezpieczenie o wartości adekwatnej 
do obniżonej wartości zabezpieczenia nie później niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania 
odpowiedniego wezwania od Banku pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu. 

W przypadku utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy Bank może zobowiązać 
Kredytobiorcę do ustanowienia zabezpieczenia w formie poręczenia spłaty kredytu w 
terminie 30 dni od otrzymania odpowiedniego wezwania od Banku pod rygorem 
wypowiedzenia Umowy kredytu. 

Niespłacenie przez Kredytobiorcę raty w terminie określonym w umowie kredytowej, lub 
spłacenie jej w kwocie niższej niż wynika to z umowy, spowoduje, że należność z tytułu 
zaległej raty pomniejszona o dokonaną wpłatę – staje się zadłużeniem przeterminowanym co 
powoduje powstanie dodatkowych kosztów dla klienta. 
 

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

 

 

 

 

 


