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ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 

J ak pokazuje praktyka ostatnich kilku lat oso-

by starsze stanowią grupę konsumentów, 

która jest jednym z najważniejszych celów licz-

nych firm prowadzących sprzedaż na różnego 

rodzaju pokazach, prezentacjach i wyciecz-

kach jak również oferujących zakup towaru na 

odległość zwłaszcza za pomocą telefonu.  

Te szczególne sposoby zawierania umów naj-

częściej nie sprzyjają w pełni racjonalnemu 

podejmowaniu decyzji zakupowych – umiejęt-

ne stosowanie technik sprzedaży oraz innych 

zabiegów marketingowych sprawia, iż ceny tak 

kupowanych towarów płacone przez klientów 

często kilka a nawet kilkanaście razy przekra-

czają ich wartość rynkową co w połączeniu  

z chętnie udzielanym, drogim kredytem konsu-

menckim umożliwiającym nabycie tego towaru 

czyni całą transakcję jednostronnie niekorzyst-

ną dla konsumenta. Kiedy po kilku dniach 

emocje związane z zakupem opadną często 

pojawia się pytanie o to, czy jest jakaś szansa 

na bezkosztowe wycofanie się z tak zawartego 

kontraktu. 

Warto zatem wiedzieć, iż przepisy ustawy  

z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

przyznają konsumentowi, który zawarł umowę 

na odległość (np. przez telefon, internet) lub  
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WARTO PAMIĘTAĆ! 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 12  

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim rów-

nież konsument, który zawarł umowę o kredyt 

konsumencki, ma prawo – bez podawania 

przyczyny – ODSTĄPIĆ OD NIEJ W TERMI-

NIE 14 DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.  
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poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na poka-

zie, prezentacji, czy wycieczce), prawo odstą-

pienia od niej bez podawania przyczyny  

i bez konsekwencji kosztowych w terminie 

14 dni. Co istotne, jest to uprawnienie, któ-

rego nie można wyłączyć lub ograniczyć w za-

wieranej umowie a przedsiębiorca ma jedno-

cześnie obowiązek poinformować kupującego 

o tym prawie.  

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić 

na piśmie – do zachowania 14-dniowego ter-

minu wystarczy wysłanie do przedsiębiorcy 

stosownego oświadczenia przed jego upły-

wem. W przypadku skorzystania przez konsu-

menta z tego uprawnienia umowę uważa się 

za niezawartą a przedsiębiorca ma obowiązek 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpie-

niu od umowy, zwrócić konsumentowi wszyst-

kie dokonane przez niego płatności, w tym 

koszty dostarczenia rzeczy. Jednocześnie 

konsument ma obowiązek w tym samym termi-

nie zwrócić przedsiębiorcy nabytą rzecz –  

do zachowania terminu wystarczy odesłanie 

rzeczy przed jego upływem. 

Daniel Jachimowicz  

ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY  

– WYBRANE ZAGADNIENIA (cz.2) 
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Jakie są obowiązki informacyjne banku 

w stosunku do kredytobiorcy odwróconego 

kredytu hipotecznego? 
 

Prawo do uzyskania informacji na temat istoty  

i warunków zaciąganego zobowiązania to jed-

no z podstawowych uprawnień każdego kredy-

tobiorcy. Ustawa z dnia 23 października 2014 

r. o odwróconym kredycie hipotecznym (dalej 

zwana ustawą) szczegółowo reguluje to za-

gadnienie, dbając o to, by osoba zaintereso-

wana odwróconym kredytem hipotecznym uzy-

skała przed zawarciem umowy maksymalnie 

dużo informacji, mając jednocześnie odpo-

wiedni czas na przeanalizowanie danych  

i podjęcie, w oparciu o nie, świadomej decyzji. 

Ustawodawca w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy 

stanowi, że bank w terminie nie krótszym, niż 

14 dni przed zawarciem umowy odwróco-

nego kredytu hipotecznego, dostarcza kre-

dytobiorcy, według jego wyboru, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, formularz 

informacyjny zawierający informacje  

o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. 

Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

może być skrócony na żądanie kredytobiorcy. 

W ust. 2 w/w przepisu wskazano, iż w formula-

rzu informacyjnym powinny być zawarte nastę-

pujące elementy: 

1. dane identyfikacyjne banku; 

2. kwota odwróconego kredytu hipotecz-

nego, sposób jej ustalenia, w tym sto-

sunek tej kwoty do wartości nierucho-

mości będącej własnością kredytobior-

cy lub do której przysługuje mu prawo 

użytkowania wieczystego, lub lokalu, 

do którego przysługuje kredytobiorcy 

spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu; 

3. termin i sposób wypłaty odwróconego 

kredytu hipotecznego; 
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WAŻNE 

Jeżeli konsument nie został poinformowany 

przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia  

od umowy w terminie 14 dni, prawo to wygasa 

dopiero po upływie 12 miesięcy. 
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4. sposób ustalenia wysokości oprocento-

wania, wysokość oprocentowania i wa-

runki jego zmiany; 

5. wysokość i sposób płatności innych kosz-

tów, w tym: prowizji; opłaty za przygotowa-

nie i rozpatrzenie wniosku kredytowego; 

koszty wyceny nieruchomości lub lokalu; 

koszty monitorowania wartości nierucho-

mości lub lokalu – oraz sposób ich rozli-

czania; 

6. strona umowy odwróconego kredytu 

hipotecznego zobowiązana do poniesie-

nia kosztów wyceny nieruchomości lub 

lokalu oraz monitorowania ich wartości; 

7. częstotliwość i sposób monitorowania war-

tości nieruchomości lub lokalu; 

8. sposób zabezpieczenia wierzytelności 

banku; 

9. prawa i obowiązki kredytobiorcy; 

10. zasady rozliczenia odwróconego kredytu 

hipotecznego; 

11. informacja, że formularz informacyjny nie 

stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil-

ny; 

12. inne informacje niezbędne do podjęcia 

przez kredytobiorcę decyzji o zawarciu 

umowy odwróconego kredytu hipoteczne-

go. 
 

Każdy zainteresowany odwróconym kredytem 

hipotecznym przed podpisaniem umowy powi-

nien szczegółowo przeanalizować jej treść 

wraz z otrzymanym formularzem in-

formacyjnym. W przypadku jakich-

kolwiek niejasności lub wątpliwości 

koniecznie należy poprosić  

o ich wyjaśnienie doradcę kredyto-

wego – w każdym przypadku warto 

jednak również skorzystać z pomocy 

prawnej obiektywnych doradców 

(radcy prawnego czy adwokata). 

Umowa o odwróconym kredycie hi-

potecznym niesie na tyle poważne 

skutki w sferze majątkowej kredyto-

biorcy (ale również jego spadkobier-

ców), iż decyzja o jej zawarciu musi 

być całkowicie świadoma – podjęta 

w oparciu o jak najszerszą i rzetelną informa-

cję, potwierdzoną i skonsultowaną z niezależ-

nym od banku fachowcem. 

Obecnie na końcowym etapie są prace nad 

wprowadzeniem rozporządzenia w sprawie 

wzoru formularza informacyjnego zawierające-

go informacje o ofercie odwróconego kredytu 

hipotecznego. Stosowanie ustandaryzowanego 

formularza informacyjnego umożliwi konsu-

mentowi stosunkowo łatwe porównanie oferty 

różnych banków i w konsekwencji wybór najko-

rzystniejszej z nich. Warto pamiętać jednak, iż 

dane zawarte w formularzu nie stanowią oferty 

w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, co 

oznacza, że np. w zakresie wysokości kwoty 

odwróconego kredytu hipotecznego mają cha-

rakter jedynie szacunkowy – dokładna kwota 

kredytu zostanie ustalona dopiero po oszaco-

waniu wartości nieruchomości przez rzeczo-

znawcę majątkowego. 
 

Czy można odstąpić od umowy odwrócone-

go kredytu hipotecznego? 
 

TAK. Zgodnie z przepisem art. 12 ustawy, 

kredytobiorca może bez podania przyczyny 

odstąpić od umowy odwróconego kredytu 

hipotecznego, w terminie 30 dni od dnia jej 

zawarcia. Termin do odstąpienia uważa się 

za zachowany, jeżeli kredytobiorca przed jego 

upływem złoży, pod wskazany przez kredyto-

dawcę adres lub nada w placówce pocztowej, 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  
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Stosownie do treści art. 56 ustawy Prawo bankowe posiadacz rachunku typu osz-

czędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz terminowej lokaty oszczędnościo-

wej może polecić pisemnie instytucji finansowej dokonanie, po swojej śmierci, wypłaty  

z rachunku wskazanym przez siebie osobom. Złożenie takiej dyspozycji wymaga jedynie for-

my pisemnej i własnoręcznego podpisu – może być ona również w każdym czasie zmieniona 

i odwołana przy zachowaniu formy pisemnej. Jednocześnie ustawa wprowadza dwa ważne 

ograniczenia swobody rozporządzenia środkami pieniężnymi w opisany sposób:  
 

a) osobami uposażonymi mogą być jedynie członkowie najbliższej rodziny posiadacza  

rachunku czy lokaty tj. małżonek, wstępny (np. rodzic, dziadek), zstępny (np. dziecko, 

wnuk) lub rodzeństwo, 
 

b) maksymalna kwota, jaką można dysponować w tym trybie jest ograniczona limitem, który 

wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez 

wypłat nagród z zysku) ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią 

posiadacza rachunku. 
 

Jeżeli zatem śmierć posiadacza rachunku nastąpiłaby w czerwcu 2015 roku bank jest obowią-

zany wypłacić kwotę nie wyższą, niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w maju 2015 roku, tj. 20 x 4.000,01 zł 

= 80.000,20 zł.  
 

Kwota wypłacona zgodnie z dyspozycją zmarłego posiadacza rachunku oszczędnościowego 

nie wchodzi w skład masy spadkowej. 
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Z PRACY PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO 
„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 

Opracował Daniel Jachimowicz 

©
 K

a
lim

 -
 F

o
to

lia
 

Projekt „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora IV”  
jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

Kredytobiorca nie może zostać obciążony 

kosztami związanymi z odstąpieniem od 

tego typu umowy, z wyjątkiem niepodlega-

jących zwrotowi opłat lub ich części ponie-

sionych przez bank na rzecz organów ad-

ministracji państwowej lub sądów (np. 

koszty wpisu w księdze wieczystej). W przy-

padku odstąpienia od w/w umowy kredytobior-

ca – nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zło-

żenia stosownego oświadczenia w tym przed-

miocie – zwraca bankowi wypłaconą kwotę od-

wróconego kredytu hipotecznego wraz z od-

setkami należnymi bankowi do dnia odstąpie-

nia od umowy. Zaznaczyć należy, że umowa 

odwróconego kredytu hipotecznego może sta-

nowić, że wypłata środków pieniężnych nastą-

pi dopiero po upływie w/w trzydziestodniowego 

terminu do odstąpienia od umowy. 

 

Wojciech Nalepa  

Chciałbym, aby po mojej śmierci żona i syn mogli 

szybko i w nieskomplikowany sposób wypłacić pie-

niądze z posiadanych przeze mnie lokat bankowych. 

Słyszałem, że mogę złożyć w banku taką dyspozycję 

i wówczas do wypłacenia środków nie jest potrzebne 

przeprowadzenie postępowania spadkowego. Jakie 

są formalne warunki skorzystania z tej możliwości? 
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PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY 
„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 

 

Indywidualne, BEZPŁATNE konsultacje  
z zakresu racjonalnego i bezpiecznego zarządzania  

sferą finansów osobistych seniora 
 

 

INFOLINIA: 801 002 170  
(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych) 

 czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. 

źródło grafiki wykorzystanej na tej stronie:  www.office.microsoft.com 

SŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ  

KONSUMENT – jest to osoba fizyczna  dokonująca z przedsię-

biorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej dzia-

łalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem będzie 

zatem osoba, która kupuje w sklepie komputer do swojego do-

mowego użytku. Jeżeli jednak ta sama osoba kupuje komputer 

na użytek prowadzonej przez siebie firmy – status konsumenta 

w tym przypadku nie będzie jej przysługiwał. 
 

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – jest to umowa zawar-

ta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawie-

rania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności 

stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby 

środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia 

umowy włącznie (np. umowy zawierane przez telefon, umowy 

zawierane przez internet).  
 

UMOWA ZAWARTA POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 

– jest to umowa z konsumentem zawarta: 

a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które 

nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy; 

b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w oko-

licznościach, o których mowa w lit. a; 

c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za po-

mocą środków porozumiewania się na odległość bezpośred-

nio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt  

z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsię-

biorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej 

obecności stron; 

d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, 

której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie 

umów z konsumentami. 

Wśród umów tego typu jednymi z najpowszechniejszych  

są umowy zawierane na różnego rodzaju pokazach organizo-

wanych np.: w restauracjach, domach kultury, świetlicach i sa-

natoriach.  
 

LOKAL PRZEDSIĘBIORSTWA – jest to miejsce prowadzenia 

działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomo-

ści, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe albo 

miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą,  

w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo 

na stałe. Definicja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia 

zakwalifikowania danej umowy jako zawartej w lokalu lub poza 

lokalem przedsiębiorstwa. 
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