
NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE  

W UMOWACH KREDYTU KONSUMENCKIEGO 

U mowy, w ramach których zaciągamy pożyczkę 

lub kredyt na sfinansowanie różnych potrzeb, 

należą do jednych z najczęściej zawieranych w po-

wszechnym obrocie gospodarczym. Praktyka pokazu-

je, iż dość często w tego typu kontraktach znajdują się  

postanowienia, które nie zostały uzgodnione z konsu-

mentem indywidualnie, kształtując jednocześnie jego 

prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi oby-

czajami i rażąco naruszając jego interesy.  

Są to tzw. niedozwolone klauzule umowne – jeżeli 

po zapoznaniu się z projektem umowy konsument 

stwierdzi, iż zawiera ona tego typu zapisy, powinien 

zwrócić kredytodawcy uwagę na ten fakt, a w przy-

padku, gdy nie wyraża on zgody na zmianę kwestio-

nowanych postanowień – odstąpić od zawarcia tej 

umowy. 

Jeżeli natomiast umowa została już podpisana i po 

tym fakcie konsument stwierdza, iż zawiera ona po-

stanowienia niedozwolone to, zgodnie z zasadami 

wynikającymi z ustawy Kodeks cywilny, takie klauzule 

z mocy prawa nie są wiążące. Jeżeli w tej sytuacji 

kredytodawca nie uzna postulatów wskazujących na 

nieważność kwestionowanych zapisów zawartej umo-

wy, konsumentowi przysługuje uprawnienie zwróce-

nia się do sądu powszechnego o uznanie danego po-

stanowienia za niewiążące. Przykładowo, jeżeli chce-

my odstąpić od umowy, a w jej warunkach znajduje 

się postanowienie wykluczające taką możliwość, to 

możemy powołać się na niedozwolony charakter tego 

zapisu i dochodzić swych roszczeń sądownie. 

Podkreślić należy, iż kontrole wzorców stosowanych 

w umowach zawieranych pomiędzy konsumentami  

a kredytodawcami przeprowadza Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Jeżeli w wyni-

ku kontroli stwierdzone zostanie stosowanie niedo-

zwolonych klauzul, Prezes UOKiK kieruje stosowne 

pozwy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(SOKiK).  
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CZY KREDYT KONSUMENCKI MOŻNA SPŁACIĆ PRZED  

USTALONYM W UMOWIE TERMINEM? 

TAK! 

Zgodnie z przepi-

sem art. 48 ustawy 

z dnia 12 maja 

2011 r. o kredycie 

k o n s u m e n c k i m  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 

715), dalej zwanej ustawą konsumencką, konsument 

ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub czę-

ści kredytu przed terminem określonym w umowie. 
 

Przed dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu nale-

ży przeanalizować korzyści i ewentualne straty, jakie 

może pociągnąć za sobą podjęcie takiej decyzji. Eko-

nomiczna opłacalność wcześniejszej spłaty kredytu 

uzależniona jest w szczególności od uregulowań za-

wartych w umowie i regulaminach, wysokości kredy-

tu i jego kosztów, okresu kredytowania oraz czasu, 

jaki pozostał do ostatecznego wywiązania się ze zobo-

wiązania. Kredytodawca nie może uzależniać wcze-

śniejszej spłaty od poinformowania go o tym fakcie 

przez konsumenta. W przypadku spłaty całości kredy-

tu przed terminem określonym w umowie, całkowity 

koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które doty-

czą okresu, o który skrócono czas obowiązywania 

umowy, chociażby konsument poniósł je przed  

tą spłatą. 

Postanowienia umowne uznane prawomocnym wy-

rokiem SOKiK za niedozwolone są wpisywane do reje-

stru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez 

Prezesa UOKiK – od tego momentu ich stosowanie  

w obrocie z konsumentami staje się zakazane. 

Prawo składania pozwów do SOKiK przysługuje rów-

nież miejskim/powiatowym rzecznikom konsumen-

tów, a także organizacjom pozarządowym oraz sa-

mym konsumentom. 

Warto zatem z uwagą czytać zawierane umowy po-

życzkowe i kredytowe, a w przypadku wątpliwości  

co do zgodności z prawem niektórych zapisów, skon-

sultować to z profesjonalnym podmiotem  udzielają-

cym konsumentom wsparcia w tego typu przypad-

kach (np. miejscy/powiatowi rzecznicy konsumentów, 

Federacja Konsumentów, poradnie udzielające bez-

płatnych porad prawnych i obywatelskich). Wyszuki-

warka instytucji udzielających pomocy w opisanym 

zakresie dostępna jest na stronie: 

 www.uokik.gov.pl. 

    Daniel Jachimowicz 
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REJESTR NIEDOZWOLONYCH KLAUZUL UMOWNYCH 

www.uokik.gov.pl 

PRZYKŁADY  

NIEDOZWOLONYCH KLAUZUL UMOWNYCH  
 

„Bank może wypowiedzieć umowę z powodu (...) i in-

nych ważnych przyczyn” – oznacza to, iż bank posiada 

jednostronne uprawnienie do interpretowania 

„ważnych powodów”, którym może stać się każdy po-

wód uznany przez bank za dostatecznie doniosły. 
 

„Umowa rozwiązuje się w przypadku braku płatności 

kolejnej raty” – taki zapis może spowodować, że nawet 

najmniejsze opóźnienie w płatności, np. z powodu bra-

ku środków na koncie przy uruchomionym stałym zlece-

niu, może upoważnić bank do żądania spłaty całości 

kredytu. 

WAŻNE 
 

Wcześniejsza spłata kredytu zmniejsza zwykle wyso-

kość naszego zobowiązania o niezapłacone odsetki. 

Gdy jednak do końca okresu spłaty pozostało już nie-

wiele czasu, bądź gdy korzystamy z kredytu z niskim 

oprocentowaniem warto również rozważyć możli-

wość zainwestowania nadwyżki finansowej, jaka zo-

stałaby przeznaczona na wcześniejszą spłatę kredytu, 

w lokatę bądź inne produkty finansowe (np. polisolo-

katy, fundusze inwestycyjne). Takie rozwiązanie może 

nam przynieść wyższe korzyści niż te, które osiągnie-

my z zaoszczędzonych, z tytułu wcześniejszej spłaty 

kredytu, odsetek. Warto tu wspomnieć o strukturze 

raty kredytowej, która w szczególności w początko-

wym okresie spłaty zobowiązania zwykle obejmuje 

bardzo wysoką część odsetkową i stosunkowo niską 

część kapitałową.  
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Zgodnie z ustawą konsumencką kredytodawca może 

pobrać od klienta rekompensatę z tytułu przedter-

minowej spłaty kredytu. Jest to jednak dopuszczalne 

tylko w przypadku spełnienia łącznie dwóch przesła-

nek. Po pierwsze w okresie, na który przypada 

przedterminowa spłata, stopa oprocentowania kre-

dytu musi być stała. Po drugie kwota kredytu, która 

została spłacona w ciągu dwunastu kolejnych mie-

sięcy, powinna być wyższa od trzykrotności przecięt-

nego wynagrodze-

nia właściwego 

dla sektora przed-

siębiorstw, ogła-

szanego przez Pre-

zesa Głównego 

Urzędu Statystycz-

nego w Dzienniku 

Urzędowym Rze-

czypospolitej Pol-

skiej „Monitor 

Polski”, z grudnia 

roku poprzedzają-

cego rok spłaty 

kredytu. 

Jeżeli konsument podejmuje decyzje w przedmiocie 

wcześniejszej spłaty swojego zobowiązania, bank 

bądź inna instytucja finansowa jest zobowiązana na 

rozliczenie się z kredytobiorcą w ciągu 14 dni od dnia 

dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości 

(dotyczy to głównie zwrotu tych kwot, które konsu-

ment nadpłacił). 
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PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM SPŁATY KREDYTU  

Numer raty Część odsetkowa raty (zł) Część kapitałowa raty (zł) Wysokość raty (zł) 

1. 942,38 750,00 1692,38 

2. 989,50 702,88 1692,38 

3. 1038,97 653,41 1692,38 

4. 1090,92 601,46 1692,38 

5. 1145,47 546,91 1692,38 

6. 1202,74 489,64 1692,38 

7. 1262,88 429,50 1692,38 

8. 1326,02 366,36 1692,38 

9. 1392,33 300,06 1692,39 

10. 1461,94 230,44 1692,38 

11. 1535,04 157,34 1692,38 

12. 1611,81 80,59 1692,40 

Suma: 15000,00 5308,59 20308,59 

WAŻNE 

1.Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może 

przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli 

okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty 

kredytu przekracza jeden rok. 

2.W przypadku gdy okres między datą spłaty kredytu  

a terminem spłaty kredytu nie przekracza jednego 

roku, prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie 

może przekraczać 0,5% spłacanej części kwoty kre-

dytu. 

3.Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może 

być wyższa niż wysokość odsetek, które konsument 

byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą 

kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem 

zakończenia umowy, a także nie może być wyższa 

niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą 

wcześniejszą spłatą.  
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BEZPIECZNE HASŁO – KLUCZ DO TWOJEGO KONTA 

Warto pamiętać, że do umów kredytu zawartych 

przed dniem wejścia w życie nowej ustawy konsu-

menckiej (tj. 18 grudnia 2011 r.), dla których stosunek 

prawny powstały na ich podstawie trwa nadal, stoso-

wać należy poprzednio obowiązującą ustawę o kredy-

cie konsumenckim (tj. ustawę z dnia 20 lipca 2001 r. 

o kredycie konsumenckim; Dz. U. Nr 100, poz. 1081,  

z późn. zm.). Poprzednia ustawa konsumencka w 

przepisie art. 8 ust. 3 przewidywała zakaz pobierania 

od konsumenta prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty 

kredytu. 

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami  

na ten temat mogą korzystać z indywidualnych kon-

sultacji i porad w Punkcie Informacyjno-Doradczym 

„Bezpieczne finanse seniora”, prowadzonym przez 

Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w ra-

mach projektu „Nowoczesne i bezpieczne finanse 

seniora”, dofinansowanego przez Narodowy Bank 

Polski (dane teleadresowe na ostatniej stronie 

newslettera). 

    

    Wojciech Nalepa 

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  
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D ostęp do rachunku bankowego w systemie ban-

kowości elektronicznej poprzedza procedura 

logowania, pełniąca funkcję identyfikującą i zabezpie-

czającą. Na tym etapie posiadacz rachunku musi 

wprowadzić indywidualne hasło dostępowe lub jego 

wybrane elementy. Praktyka pokazuje, że bardzo czę-

sto stosowane hasła nie spełniają wymogów pozwala-

jących uznać je za bezpieczne, np. zawierają imię, 

nazwisko, datę urodzenia, PESEL czy też inne dane 

identyfikujące posiadacza konta lub członków jego 

rodziny, znane powszechnie wyrazy czy frazy. Często 

użytkownicy przy wyborze hasła kierują się wyłącznie 

własną wygodą, tzn. tym, aby hasło było stosunkowo 

łatwe do zapamiętania, nie biorąc pod uwagę faktu, iż 

może to również oznaczać bezproblemowość jego 

rozszyfrowania przez nieuprawnione osoby. 

Warto zatem zaznaczyć, iż aby hasło można było 

uznać za bezpieczne, powinno ono spełniać kilka wy-

mogów, np. liczyć co najmniej 8 znaków, zawierać 

kombinację wielkich i małych liter, cyfr oraz symboli 

(np. @#$%), nie zawierać pełnych wyrazów słowniko-

wych ani powtórzeń znaków (np. 33333) czy też ich 

sekwencji (np. 12345). 

Pamiętajmy rów-

nież o tym, aby 

naszego hasła nie 

ujawniać innym 

osobom, nie nosić 

go zapisanego przy 

sobie (np. w port-

felu, torebce), a także, by raz na kilka czy kilkanaście 

miesięcy dokonać zmiany – nawet drobnej – w tym 

kodzie dostępu do posiadanego konta. Stosując się 

do przedstawionych zasad konstruowania i chronie-

nia hasła, zyskujemy pewność, iż dostęp do naszego 

rachunku bankowego za pomocą Internetu jest do-

brze chroniony.  

    Daniel Jachimowicz 

PRZYKŁAD  
METODY TWORZENIA BEZPIECZNEGO HASŁA 

 

1. Tworzymy zdanie dla nas zawsze prawdziwe, które 
w związku z tym łatwo zapamiętamy np. Uwielbiam 
Ustkę zimą - będzie ono bazą do zbudowania na-
szego hasła. 

2. Budujemy nowe słowo, biorąc np. po trzy pierwsze 
litery z każdego słowa w w/w zdaniu np. uwiust-
zim. 

3. Wprowadzamy dodatkowo wielkie litery oraz cyfry, 
np. uwiUstzim1. 

4. Włączamy uzupełniająco symbol lub znak specjal-
ny, np. uwiU$tzim1!. 

Przedstawiona powyżej metoda generowania bez-
piecznego hasła jest oczywiście jedną z wielu – po-
zwala w prosty sposób stworzyć hasło, którego zła-
manie nawet dla zdolnego hakera będzie bardzo 
trudne.  
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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 

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

SŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ EKONOMICZNYCH  
 

ŻYRANT – inaczej poręczyciel; osoba, gwarantująca wobec wierzycie-

la, że spłaci zobowiązanie, gdyby dłużnik główny nie wywiązał się z 

niego w umówionym terminie. 

WIERZYCIEL – osoba/podmiot, która może żądać spełnienia od dłużni-

ka określonego umową świadczenia; w umowie kredytowej wierzycie-

lem jest bank. 

WEKSEL – rodzaj papieru wartościowego, na podstawie którego wy-

stawiający weksel zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty okre-

ślonej kwoty środków pieniężnych osobie wskazanej na wekslu  

w określonym terminie; weksle są częstą formą zabezpieczania poży-

czek/kredytów. 

WEKSEL IN BLANCO – weksel, który w chwili wystawienia nie zawiera 

niektórych elementów wymaganych przez prawo wekslowe; najczę-

ściej tym elementem jest brak sumy wekslowej. 

SUMA WEKSLOWA – kwota, która powinna zostać zapłacona upraw-

nionej osobie z weksla. 

DEKLARACJA WEKSLOWA – porozumienie/umowa, w której strony 

uzgadniają, kiedy i w jaki sposób, weksel (najczęściej  in blanco), może 

zostać uzupełniony o brakujące elementy oraz przedstawiony do za-

płaty dłużnikowi wekslowemu. 

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE: 
 

www.nbp.pl – Narodowy Bank Polski 

www.nbportal.pl –  Portal Edukacji Ekonomicznej 

www.bfg.pl – Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

www.knf.gov.pl – Komisja Nadzoru Finansowego 

www.mf.gov.pl – Ministerstwo Finansów 

www.ms.gov.pl – Ministerstwo Sprawiedliwości 

www.obserwatorfinansowy.pl –  Obserwator Finansowy 

www.zanim-podpiszesz.pl – strona internetowa ogólnopolskiej kampanii społecznej 

www.federacjautw.pl – Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW 

http://www.nbp.pl
http://www.bfg.pl
http://www.knf.gov.pl
http://www.mf.gov.pl
http://www.ms.gov.pl
http://www.obserwatorfinansowy.pl
http://www.zanim-podpiszesz.pl
http://www.federacjautw.pl

