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MODUŁ 5

Pułapki w umowach finansowych w tym 
kwestie związane z wyłudzaniem 
oszczędności od osób starszych



PUŁAPKI W UMOWACH FINANSOWYCH 

Przez pojęcie pułapki w umowach 
finansowych najczęściej rozumie się takie zapisy 
umowne, które z różnych powodów są niekorzystne 

dla klienta.



PUŁAPKI W UMOWACH FINANSOWYCH 

NIEKORZYSTNE DLA KLIENTA

ZAPISY UMOWNE

(ZGODNE z przepisami)

NIEKORZYSTNE DLA KLIENTA

ZAPISY UMOWNE

(NIEZGODNE z przepisami)

 nieprawdopodobnie niskie 
oprocentowanie nominalne …; 

 … ale za to wysokie dodatkowe 
koszty: ubezpieczenia, prowizje, 
opłaty;

 warunki polisy ubezpieczeniowej 
są często nieadekwatne do 
potrzeb klienta.

 oprocentowanie przekraczające 
tzw. odsetki maksymalne;  

 pozaodsetkowe koszty kredytu 
przekraczające ustalony limit;

 niedozwolone klauzule umowne;
 brak obligatoryjnych zapisów 

umownych wynikających 
z właściwych przepisów. 



PUŁAPKA 1: NIEPRAWDOPODOBNIE NISKIE OPROCENTOWANIE

1. Niskie oprocentowanie kredytu/pożyczki jest pożądanym przez
każdego konsumenta elementem umowy.

2. Instytucje finansowe, mając świadomość preferencji konsumentów,
często oferują tego typu produkty z bardzo niskim oprocentowaniem
nominalnym (w tym również tzw. kredyty „0” procent)

jednocześnie wprowadzając inne koszty związane z zaciągniętym
zobowiązaniem (prowizje, ubezpieczenia itp.).

3. W tym kontekście każdy, kto zamierza zaciągnąć kredyt/pożyczkę,
powinien w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na wysokość tzw.
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO).



PUŁAPKA 2: ZAWĘŻONY PRZEDMIOTWO ZAKRES UBEZPIECZENIA 

KREDYTU/POŻYCZKI

1. Z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie wynika
obowiązek ubezpieczenia spłaty kredytu.

2. Uzyskanie kredytu konsumenckiego coraz częściej warunkowane
jest jednoczesnym zawarciem tego typu umowy ubezpieczenia,
które zwykle traktowane jest jako dodatkowa gwarancja
terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania.

3. Konstrukcja ubezpieczenia kredytu/pożyczki ma na celu
ochronę konsumenta poprzez pomoc w spłacie
zobowiązania w sytuacjach określonych w polisie
ubezpieczeniowej (np. utrata pracy, śmierć, choroba).



UBEZPIECZENIE KREDYTU/POŻYCZKI

1. Praktyka pokazuje jednak, iż w wielu przypadkach
instytucja ubezpieczenia kredytu/pożyczki jest dla
konsumenta źródłem dodatkowych – często wysokich
– kosztów, przy jednoczesnym określeniu zakresu
ochrony na bardzo wąskim poziomie.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo zróżnicowany i
może dotyczyć, w zależności od zapisów umownych, różnych
zdarzeń ubezpieczeniowych dotykających ubezpieczonego
m.in.: śmierć (ale np. tylko wskutek nagłego zdarzenia),
choroba (ale np. tylko określone kategorie chorób).



PRZYKŁAD

Pan Jan jest zatrudniony w firmie produkującej obuwie. W dniu
15 lipca 2013 r. zaciągnął kredyt na kwotę 20 tys. zł. Uzyskanie
kredytu uwarunkowane było wykupieniem ubezpieczenia, którego
koszt wynosił 1200 zł rocznie. W dniu 3 stycznia 2014 r. Pan Jan
został zwolniony z pracy z uwagi na długotrwałą chorobę.
W związku z utratą pracy Pan Jan zwrócił się do firmy
ubezpieczeniowej o pomoc w spłacie kredytu. Spotkał się jednak
z decyzją odmowną, gdyż jak wynikało z przesłanego pisma polisa
obejmuje przypadki utraty pracy ale tylko z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy (np. likwidacja stanowiska
pracy, likwidacja firmy).



UBEZPIECZENIE KREDYTU/POŻYCZKI

1. Koszt ubezpieczenia może być bardzo wysoki, dlatego przed
podjęciem decyzji w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązania
w instytucji finansowej, gdzie takie zabezpieczenie jest obowiązkowe,
należy dokonać dwóch zasadniczych czynności:

 po pierwsze sprawdzić, czy w innej instytucji finansowej nie
będzie taniej (a może gdzie indziej ubezpieczenie w ogóle nie będzie
wymagane);

 po drugie sprawdzić, w jakich okolicznościach zawierane
ubezpieczenie będzie skutkowało spłatą naszego zobowiązania.

2. Dla wielu konsumentów ubezpieczenie w banku będzie jednak
korzystne z tego chociażby powodu, iż stanowić ono będzie np. jedyne
obowiązkowe zabezpieczenie spłaty kredytu/pożyczki.



PUŁAPKA 3: KOSZTOWNE PROWIZJE 

1. Prowizje to dodatkowe opłaty łączące się z zaciąganym
zobowiązaniem, mające co do zasady pokryć koszty administracyjne
instytucji finansowej związane z obsługą konsumenta.

2. Często prowizje stanowią jednak źródło dodatkowego zysku instytucji
finansowych (np. mechanizm polegający na obniżeniu wysokości
oprocentowania nominalnego z jednoczesnym podwyższeniem
wysokości prowizji).

3. Wysokość prowizji ustalana jest w granicach określonych taryfami
prowizji i opłat, które instytucje finansowe powinny obowiązkowo
ogłaszać w miejscach ogólnie dostępnych.

4. Warto negocjować wysokość prowizji – instytucje finansowe
czasem godzą się na jej obniżenie.



INNE OPŁATY
1. W umowach kredytu/pożyczki – obok odsetek, ubezpieczeń

i prowizji – bardzo często spotkać można innego rodzaju opłaty
dodatkowe, które podwyższają koszt pożyczenia pieniędzy.

2. Dla przykładu należy wskazać: marżę, opłatę przygotowawczą, opłatę
administracyjną, opłatę za zbadanie zdolności kredytowej, opłatę za
obsługę kredytu/pożyczki w domu klienta.

3. Mając to na uwadze, przed podpisaniem umowy koniecznie należy:
 policzyć całkowity koszt zaciąganego zobowiązania w

szczególności wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu
(można to łatwo zrobić korzystając z kalkulatorów
dostępnych w Internecie np. www.zanim-podpiszesz.pl ),

 dokładnie przeczytać umowę, oraz
 zrezygnować z jej podpisania, jeśli nie zrozumieliśmy

zaproponowanych zapisów.

4. Pamiętajmy o limicie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu.

http://www.zanim-podpiszesz.pl/


PUŁAPKA 4: OPRCENTOWANIE PRZEKRACZAJĄCE  

TZW. ODSETKI MAKSYMALNE

1. Ustawodawca w przepisie art. 359 ustawy Kodeks cywilny określił, iż
maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej (czyli
między innymi umowy kredytu/pożyczki) nie może w stosunku rocznym
przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki
maksymalne). Odsetki ustawowe to suma stopy referencyjnej NBP (obecnie
1,50%) i 3,5 punktów procentowych.

2. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 1,50%, w związku z czym odsetki
maksymalne wynoszą 10% (2 x [1,5 % + 3,5%] = 2 x 5% = 10%).

3. Odsetki maksymalne dotyczą jednak tylko nominalnego oprocentowania
kredytu/pożyczki, natomiast nie dotyczą innych jego kosztów.

4. W tym kontekście podkreślić należy, iż odsetki przekraczające w/w
pułap są niezgodne z obowiązującym prawem.



PUŁAPKA 5: KOSZTY PRZEKRACZAJĄCE WYSOKOŚĆ TZW. MAKSYMALNYCH  

POZAODSETKOWYCH KOSZTÓW KREDYTU (PKK)

1. PKK są to wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o
kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek.

2. Ustawa o kredycie konsumenckim ustala maksymalną wysokość
pozaodsetkowych kosztów kredytu (art. 36a ustawy).

3. W skali roku kredytodawca/pożyczkodawca będzie mógł pobrać od
konsumenta z tytułu opłat niewynikających z odsetek maksymalnie 55 proc.
wartości pożyczki/kredytu (25% całkowitej kwoty kredytu oraz 30%
całkowitej kwoty kredytu wyrażonej w stosunku rocznym) (zob.:

http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/rewolucja-w-chwilowkach-ostatnie-tygodnie-
pozyczkowej,2277728,4141, dostęp 18.02.2016 r.).

4. Dodatkowo pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie
mogą być wyższe od całkowitej kwoty pożyczki/kredytu – innymi słowy
suma pobranych pozaodsetkowych opłat nie będzie mogła przekroczyć 100
proc. wartości pożyczki/kredytu.

http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/rewolucja-w-chwilowkach-ostatnie-tygodnie-pozyczkowej,2277728,4141


PUŁAPKA 6: NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE

1. Niedozwolone klauzule umowne to postanowienia umowy, które nie
zostały uzgodnione z konsumentem indywidualnie, kształtując jego
prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami
i rażąco naruszający jego interesy.

2. Konsument, który stwierdza, iż w doręczonym mu projekcie umowy
znajdują się postanowienia niedozwolone, powinien zwrócić
przedsiębiorcy uwagę na ten fakt - w przypadku, gdy nie wyraża on zgody
na zmianę kwestionowanych punktów umowy najlepiej jej nie zawierać.

3. Jeśli umowa, którą już podpisaliśmy, zawiera niedozwolone
postanowienia to - zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym
- takie klauzule nie wiążą nas z mocy prawa (źródło:
www.uokik.gov.pl).

http://www.uokik.gov.pl/


NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE – stan prawny do 

dnia 16 kwietnia 2016 r. 
1. Jeżeli przedsiębiorca nie uzna postulatów co do nieważności

niektórych zapisów zawartej umowy, konsumentowi
przysługuje uprawnienie zwrócenia się do sądu
powszechnego o uznanie danego postanowienia za
niewiążące, np.: jeżeli chcemy odstąpić od umowy, a w jej
warunkach znajduje się postanowienie wykluczające taką
możliwość lub przewidujące rażąco wygórowaną karę, to możemy
powołać się na niedozwolony charakter postanowienia umownego
i jeżeli przedsiębiorca nie uwzględni naszych racji, dochodzić
swych roszczeń na drodze sądowej (źródło: www.uokik.gov.pl).

http://www.uokik.gov.pl/


NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE – stan prawny do 

dnia 16 kwietnia 2016 r.

2. Kontrole wzorców stosowanych w umowach
z konsumentami przez przedsiębiorców przeprowadza
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(UOKiK).

3. W wyniku kontroli - w razie stwierdzenia niedozwolonych
klauzul - Prezes UOKiK kieruje stosowne pozwy do Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK)
(źródło: www.uokik.gov.pl).

http://www.uokik.gov.pl/


NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE – stan prawny do 

dnia 16 kwietnia 2016 r.

4. Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem
SOKiK za niedozwolone są wpisywane do rejestru klauzul
niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK - od
tego momentu ich stosowanie w obrocie z konsumentami staje
się zakazane.

5. Warto wspomnieć, że prawo składania pozwów do SOKiK
przysługuje również miejskim (powiatowym) rzecznikom
konsumentów, a także organizacjom pozarządowym oraz
konsumentom (źródło: www.uokik.gov.pl).

http://www.uokik.gov.pl/


NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE –

stan prawny od dnia 17 kwietnia 2016 r.

1. W dniu 17 kwietnia 2016 r. wchodzą w życie przepisy
nowelizujące ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, które w znaczący sposób
zmieniają zasady uznawania określonych zapisów
umownych jako klauzul niedozwolonych.

2. Prezes UOKiK – a nie jak dotychczas Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – w drodze
postępowania administracyjnego będzie wydawał
decyzje w sprawie zakazu stosowania
niedozwolonych postanowień wzorców umowy.



NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 

- REJESTR -

www.uokik.gov.pl

http://www.uokik.gov.pl/


NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 
- PRZYKŁADY -

1. Zamknięcie rachunku wskutek decyzji Banku prowadzącego
rachunek może nastąpić, gdy (...) zaistnieją inne uzasadnione
powody (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – SOKiK z dnia
22 lutego 2012 r., sygn. akt: XVII AmC 3532/10).

2. Zamknięcie ROR wskutek decyzji Oddziału prowadzącego ROR
może nastąpić, gdy (...) zaistnieją inne uzasadnione powody (wyrok
Sądu Okręgowego w Warszawie – SOKiK z dnia
6 grudnia 2011 r, sygn. akt: XVII AmC 2554/10).

3. Wyżej wskazane zapisy przyznają bankowi uprawnienie do jednostronnego
interpretowania „ważnych/uzasadnionych powodów”, co w konsekwencji
może spowodować, że z punktu widzenia banku każda, nawet błaha
przyczyna, może zostać zdefiniowana - ze szkodą dla konsumenta - jako
ważna/uzasadniona.



NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 
- PRZYKŁADY -

4. (...) oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec
zmianie (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – SOKiK z dnia
12 sierpnia 2011 r., sygn. akt: XVII AmC 2360/10).

5. Wyżej wskazany zapis nie precyzuje kiedy oprocentowanie może
ulec zmianie, dając tym samym bankowi duże możliwości
jednostronnych decyzji w tym zakresie. Zapisy umowne dotyczące
zmiany oprocentowania powinny być opisane w sposób możliwie
dokładny, np. poprzez odniesienie zmiany oprocentowania do
zmian stóp procentowych na rynku międzybankowym WIBOR.



NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 
- PRZYKŁADY -

6. Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona
w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty,
niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w terminie
wyznaczonym przez Ubezpieczyciela będzie traktowane jako
odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela
z upływem dnia wyznaczonego w umowie jako termin płatności
składki lub pierwszej raty składki (o godzinie 0:00 dnia następnego po
tym terminie), bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w
tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzającego stanowi zawiadomienie
Ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy (wyrok Sądu Okręgowego w
Warszawie – SOKiK z dnia 3 lipca 2007 r., sygn. akt: XVII AmC 102/07).



NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 
- PRZYKŁADY -

Bank może wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części,
w szczególności z powodu:

 niespłacenia w terminie należności, o których mowa w § 13 ust. 1,

 zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złej sytuacji finansowo
majątkowej Kredytobiorcy,

 znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia lub
utraty tego zabezpieczenia,

 niedotrzymania innych warunków umowy kredytu” (wyrok Sądu
Okręgowego w Warszawie – SOKiK z dnia 29 grudnia 2004 r., sygn.
akt: XVII AmC 92/03).



NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 
- PRZYKŁADY -

1. Zapis wskazany w slajdzie nr 21 może spowodować, że nawet najmniejsze
opóźnienie w płatności, np.: z powodu braku środków na rachunku
bankowym przy poleceniu przelewu, wpisanie błędnego numeru rachunku
bankowego odbiorcy, czy też niedokonanie zapłaty z jakichkolwiek innych
przyczyn niezależnych od nas (choroba) spowoduje, utratę ochrony
ubezpieczeniowej.

2. W przypadku zastosowania podobnej klauzuli w umowie kredytowej (np.
umowa rozwiązuje się w przypadku braku płatności kolejnej raty, lub
klauzula zamieszczona w slajdzie 22), zapis taki może spowodować
konieczność natychmiastowej spłaty całości naszego zobowiązania - co przy
dużych kredytach (np. kredytach hipotecznych) najczęściej jest niemożliwe, a
w konsekwencji może doprowadzić do egzekucji z nieruchomości (i utraty tej
nieruchomości!).



WAŻNE
1. Należy pamiętać, iż niektóre klauzule stosowane w umowach są nieważne

z mocy prawa. Takim zapisem będzie umowne wyłączenie prawa
konsumenta do odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego.
Zgodnie bowiem z przepisem art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim
konsument może odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego w okresie
14 dni od dnia zawarcia umowy, nie podając przyczyny swojej decyzji. Jest to
norma bezwzględnie obowiązująca, i w związku z tym nie może ona podlegać
modyfikacjom na niekorzyść konsumenta.

2. Warto pamiętać, że przykładowe niedozwolone postanowienia umowne
wskazane zostały również w treści przepisu art. 385 (3) ustawy Kodeks
cywilny. Ich wspólną cechą jest nierównomierne rozłożenie praw, obowiązków
i ryzyka pomiędzy stronami, co prowadzi do zachwiania równowagi
kontraktowej – są to więc klauzule, które jedną ze stron (najczęściej
konsumenta) z góry, w oderwaniu od konkretnych okoliczności, stawiają w
gorszym położeniu.



NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE 

- GDZIE SZUKAĆ POMOCY -
 miejscy/powiatowi rzecznicy konsumentów;
 Federacja Konsumentów;
 Ogólnopolski System Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – ponad

1500 punktów pomocy;
 poradnie udzielające bezpłatnych porad prawnych

i obywatelskich;
 Infolinia konsumencka - 800 889 866 – umożliwia łatwy dostęp

do pomocy prawnej; prawnicy odpowiadają także na pytania
konsumentów pod adresem porady@dlakonsumentow.pl;

 punkt informacyjno-doradczy „Bezpieczne finanse seniora”
prowadzony przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.

tel:800889866
mailto:porady@dlakonsumentow.pl


PUŁAPKA 7: BRAK OBLIGATORYJNYCH ZAPISÓW UMOWNYCH

1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
w przepisie art. 30 wskazuje, jakie elementy powinna zawierać umowa
o kredyt konsumencki.

2. W szczególności umowa taka powinna zawierać: całkowitą kwotę kredytu,
kwotę oprocentowania nominalnego, RRSO, informację o innych
kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z
umową, skutki braku płatności, termin, sposób i skutki odstąpienia
konsumenta od umowy.

3. Braki w obligatoryjnych zapisach umowy powodują, że konsument, po złożeniu
kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych
kosztów kredytu – jest to tzw. sankcja kredytu darmowego (art. 45 w/w ustawy).
Podkreślić jednak należy, iż konstrukcja ta ma zastosowanie tylko
w przypadku takich braków, które zostały enumeratywnie wskazane w art. 45 ust. 1
w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Innymi słowy nie każdy brak
w umowie kredytu/pożyczki powoduje konsekwencje w postaci sankcji kredytu

darmowego.



WYŁUDZANIE OSZCZĘDNOŚCI OD OSÓB STARSZYCH 

1. Wyłudzanie oszczędności od osób starszych staje się coraz
większym problemem społecznym.

2. Można rozróżnić dwa rodzaje wyłudzeń: bezpośrednie oraz za
pomocą urządzeń elektronicznych.

3. Do wyłudzeń bezpośrednich zaliczyć należy metody na wnuczka,
na hydraulika, na policjanta czy pracownika innej firmy lub
instytucji. Istnieje niezwykle dużo rodzajów tego typu procederu.

4. Wyłudzenia elektroniczne następują zwykle za pośrednictwem
internetu czy bankomatu.



METODA NA WNUCZKA
1. Metoda na wnuczka polega na podszywaniu się pod członka

rodziny znajdującego się w ciężkiej/losowej sytuacji, który potrzebuje
określonej sumy pieniężnej – po pieniądze do dziadka/babci wysyłany jest
kolega/znajomy wnuczka.

2. Jest to jedna z najpopularniejszych metod wyłudzeń od osób starszych, coraz
częściej jednak zastępowana innymi rodzajami bardzo podobnymi lub
zbliżonymi co do mechanizmu działania (np. na policjanta, energetyka itp.).

3. W 2015 roku na tzw. "wnuczka" i "policjanta" wyłudzono ponad 32
mln zł. Ponad połowę wszystkich oszustw odnotowano w Warszawie.

4. W styczniu 2016 r. w Warszawie oszuści wyłudzili już ok. 1 mln zł. Wiele tego
rodzaju przestępstw nie jest zgłaszanych – podane statystyki są na pewno
znacznie wyższe (zob. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Rosnie-liczba-wyludzen-
metoda-na-wnuczka-i-policjanta-W-2015-roku-przestepcy-oszukali-na-ponad-32-mln-zlotych-
Gdzie-najczesciej-dochodzi-do-wyludzen,wid,18154508,wiadomosc.html?ticaid=116828, dostęp.
19.02.2916 r. )

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Rosnie-liczba-wyludzen-metoda-na-wnuczka-i-policjanta-W-2015-roku-przestepcy-oszukali-na-ponad-32-mln-zlotych-Gdzie-najczesciej-dochodzi-do-wyludzen,wid,18154508,wiadomosc.html?ticaid=116828


JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ METODĄ NA WNUCZKA? 

1. Bądź ostrożny i nieufny w kontakcie z nieznajomymi.

2. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie
znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za
krewnych lub przyjaciół.

3. Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc” - wykonaj telefon lub
skontaktuj się bezpośrednio ze swoim wnukiem czy innym
członkiem rodziny, który prosi o potencjalna pomoc.

4. Wszelkie telefoniczne prośby, w tym z zagranicy, powinny być
traktowane jako podejrzane.

5. Gdy ktoś dzwoni z prośbą o pieniądze i pojawia się podejrzenie, że
może to być próba oszustwa, koniecznie powiadom Policję
(997 lub 112).



WYŁUDZENIA ELEKTRONICZNE

1. Wyłudzenia elektroniczne bazują w głównej mierze na
nieznajomości lub niestosowaniu się do zasad
bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej,
kart płatniczych i bankomatów.

2. Istnieje kilkanaście prostych reguł, których stosowanie
sprawia, iż korzystanie bankowości internetowej, kart płatniczych i
bankomatów jest bardzo bezpieczne (bezpieczniejsze niż
posiadanie i płacenie gotówką).

3. Ważne jest, by edukować społeczeństwo, a w szczególności
seniorów, z zasad korzystania z nowoczesnych form płatności, w
tym w szczególności z kwestii związanych z bezpieczeństwem –
temu celowi służą w głównej mierze warsztaty „NOWOCZESNE
finanse seniora”.



BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI 

INTERNETOWEJ

1. starannie przechowujmy login i hasło do konta oraz kartę kodów
jednorazowych lub token (najlepiej w różnychmiejscach);

2. nie udostępniajmy nikomu loginu i hasła do konta;

3. nie korzystajmy z przypadkowych komputerów;

4. ostrożnie podchodźmy do korespondencji mailowej –
szczególnie tej, w której bank zaleca nam szybkie zalogowanie się do
konta np. w celu sprawdzenia nowych usług; (PAMIĘTAJMY:
banki w korespondencji e-mail nigdy nie proszą o podanie naszego
loginu i hasła - takiewiadomości są podejrzane),

5. nie wchodźmy na stronę logowania do systemu bankowości
internetowej korzystając z odnośników otrzymanych pocztą
e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku.



BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI 

INTERNETOWEJ

6. nie otwierajmy linków oraz załączników, które otrzymaliśmy
z nieznanego źródła,

7. pamiętajmy, że pracownik banku nigdy nie zapyta nas
o login i hasło do konta,

8. zainstalujmy na komputerze legalne oprogramowanie antywirusowe
(antywirus, firewall) i systematycznie je aktualizujmy,

9. jeżeli zauważymy coś podejrzanego podczas logowania się do konta,
nie logujmy się,

10. nie zapamiętujmy w przeglądarce loginów i haseł,

11. upewnijmy się, że połączenie z bankiem jest szyfrowane
(w pasku dialogowym adres strony powinien zawierać protokół
„https” i ikonkę kłódki),



BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI 

INTERNETOWEJ

12. zawsze przed zalogowaniem się do konta zweryfikujmy
certyfikat bezpieczeństwa banku, którego szczegóły są
dostępne w oknie przeglądarki - certyfikat powinien być
wystawiony dla naszego banku,

13. dbajmy o bezpieczeństwo komputera, instalujmy tylko legalne
oprogramowanie oraz wszystkie zalecane do niego poprawki
(aktualizacje),

14. dbajmy o to, aby przeglądarka internetowa, z której korzystamy,
była zawsze aktualna,

15. kończąc pracę z kontem internetowym korzystajmy z polecenia -
WYLOGUJ.



PODSUMOWANIE
1. Przez pojęcie pułapki w umowach finansowych należy rozumieć zarówno

takie zapisy, które będąc niekorzystnymi dla klienta są jednocześnie
niezgodne z obowiązującym prawem, jak i takie, które co prawda nie
naruszają przepisów powszechnie obowiązujących norm, ale są
niekorzystne dla konsumenta np. z przyczyn ekonomicznych.

2. Od dnia 17 kwietnia 2016 r. Prezes UOKiK – a nie jak dotychczas Sąd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w drodze postępowania
administracyjnego będzie wydawał decyzje w sprawie zakazu stosowania
niedozwolonych postanowień wzorców umowy.

3. Bądź ostrożny i nieufny w kontakcie z nieznajomymi. Nigdy nie przekazuj
pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie
podają się za krewnych lub przyjaciół.


