
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1325)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.

665, z późn. zm.)

Art. 69.
1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas

oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a
kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w
umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych
terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:
1) strony umowy,
2) kwotę i walutę kredytu,
3) cel, na który kredyt został udzielony,
4) zasady i termin spłaty kredytu,

<4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty
innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów
ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności
wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz
zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu,>

5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,

10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
<3. W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej

niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-
odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty
kredytu bezpośrednio w tej walucie. W tym przypadku w umowie o kredyt określa
się także zasady otwarcia i prowadzenia rachunku służącego do gromadzenia
środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za
pośrednictwem tego rachunku.>
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Art. 75a.
1. O ile umowa kredytu nie stanowi inaczej, termin spłaty kredytu jest terminem

zastrzeżonym na rzecz obu stron.
2. W przypadku gdy strony ustaliły termin spłaty kredytu dłuższy niż rok, kredytobiorca

może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu trzymiesięcznego.

<Art. 75b.
1. Wykonanie uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ust. 3, nie może wiązać się z

poniesieniem przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów.
2. Bank nie może uzależnić wykonania przez kredytobiorcę uprawnienia, o którym

mowa w art. 69 ust. 3, od wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, w szczególności
nie może zobowiązać kredytobiorcy do nabywania waluty przeznaczonej na spłatę
rat kredytu, jego całości lub części, od określonego podmiotu.

3. Otwarcie i prowadzenie rachunku, o którym mowa w art. 69 ust. 3, jest wolne od
opłat w przypadku, gdy kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4. Przepisy ust. 1–3, art. 69 ust. 2 pkt 4a oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio do umów
pożyczek pieniężnych.>

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. O KREDYCIE KONSUMENCKIM (Dz. U. Nr 100, poz.

1081 z późn. zm.)

Art. 7a.
Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem
umowy o kredyt konsumencki, z wyłączeniem udokumentowanych lub wynikających z
innych przepisów prawa kosztów, związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem
zabezpieczeń i ubezpieczeń (w tym kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w
art. 7 ust. 1 pkt 4), nie może przekroczyć 5 % kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego.

<Art. 7b.
1. W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż

waluta polska, konsument może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych
bezpośrednio w tej walucie.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do spłaty całości lub części kredytu przed
terminem określonym w umowie.

3. Wykonanie uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może wiązać się z
poniesieniem dodatkowych kosztów przez konsumenta.



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4. Kredytodawca nie może uzależnić wykonania przez konsumenta uprawnienia, o
którym mowa w ust. 1 i 2, od wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, w
szczególności nie może zobowiązać kredytobiorcy do nabywania waluty
przeznaczonej na spłatę rat kredytu, jego całości lub części, od określonego
podmiotu.>

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. O KREDYCIE KONSUMENCKIM (Dz. U. Nr 126, poz.

715)

Art. 4.
1. Ustawy nie stosuje się do umów:

1) w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych
kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego;

2) leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku przeniesienia własności
przedmiotu umowy na konsumenta;

3) zawieranych z podmiotami, o których mowa w art. 3 pkt 32 i 33 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz.
1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622);

4) o kredyt, będących wynikiem ugody sądowej, ugody zawartej przed sądem
polubownym lub ugody, która jest wynikiem postępowania mediacyjnego;

5) o kredyt udzielany wyłącznie pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w
ramach działalności dodatkowej, w której pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty
oprocentowania lub jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania niższej od powszechnie stosowanych na rynku;

6) o kredyt udzielany na mocy przepisów szczególnych:
a) z zastosowaniem niższych stóp oprocentowania niż powszechnie stosowane na

rynku lub
b) jeżeli konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub z

zastosowaniem innych warunków, które są korzystniejsze dla konsumenta niż
powszechnie stosowane na rynku oraz stóp oprocentowania nie wyższych niż
powszechnie stosowane na rynku.

2. W zakresie:
[1) umów o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz pożyczki zabezpieczonej hipoteką

stosuje się art. 22, art. 23, art. 29, art. 35 i art. 46;]
<1) umów o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz pożyczki zabezpieczonej hipoteką

stosuje się art. 22, art. 23, art. 29, art. 35, art. 35a i art. 46;>
2) umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który

jest spłacany przez konsumenta w terminie do jednego miesiąca stosuje się art. 17
ust. 4;
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3) umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który
jest spłacany przez konsumenta w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie stosuje
się art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4, art. 8-10, art. 12, art. 17 ust. 2, 3 i 5, art. 19, art.
20, art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 32, art. 38, art. 40, art. 44, art. 45,
art. 47, art. 57 i art. 59;

4) przekroczenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowym stosuje się art. 34, art. 39, art. 45 i art. 47;

5) umów przewidujących odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku
gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z
umowy o kredyt, o ile postanowienia tej umowy nie są dla konsumenta mniej
korzystne od postanowień zawartych w umowie, do której odnosi się umowa
przewidująca odroczenie płatności lub sposobu spłaty stosuje się art. 7, art. 8, art. 10,
art. 12, art. 18, art. 19, art. 21, art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 33, art. 34,
art. 36, art. 39, art. 42, art. 43, art. 45, art. 47 i rozdział 4;

6) umów określonych w pkt 5, będących umowami o kredyt w rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest spłacany przez
konsumenta w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie stosuje się art. 7 ust. 1 pkt
1 i 2, art. 8-10, art. 17 ust. 2, 3 i 5, art. 19, art. 20, art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust.
2, art. 31, art. 32, art. 38, art. 40, art. 44, art. 45 i art. 57.

3. Do umów o kredyt konsumencki nie stosuje się przepisów rozdziału I działu IV tytułu XI
księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93, z późn. zm.).

4. Ustawę stosuje się do umów leasingu i najmu jeżeli umowa odrębna od tych umów,
przewiduje przeniesienie własności przedmiotu tych umów, uzależniając je od żądania
kredytodawcy.

Art. 35.
1. Umowa o kredyt zabezpieczony hipoteką powinna zawierać co najmniej dane określone

w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz:
1) określenie opłat oraz innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu, w tym

opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego, przygotowanie i zawarcie umowy o
kredyt oraz warunki ich zmian;

2) całkowity koszt kredytu określony w dniu zawarcia umowy;
3) całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta określoną w dniu zawarcia umowy;
4) zasady i koszty ustanowienia, zmiany lub wygaśnięcia zabezpieczeń i ubezpieczeń w

tym kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu;
5) prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
6) termin, sposób i skutki odstąpienia od umowy przez konsumenta, jeżeli takie prawo

konsumentowi przysługuje;
7) skutki niedotrzymania warunków umowy, ze szczególnym uwzględnieniem

informacji o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunkach jej
zmiany oraz ewentualne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
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8) sposób i warunki ustalania stopy procentowej, na podstawie której obliczana jest
wysokość rat kapitałowo-odsetkowych - w przypadku kredytów o zmiennej stopie
oprocentowania.

2. W umowach o kredyt zabezpieczony hipoteką indeksowanych w walucie innej niż waluta
polska umowa, oprócz danych określonych w ust. 1, powinna dodatkowo zawierać
informację o:

1) wysokości raty kapitałowo-odsetkowej w walucie innej niż waluta polska;
2) zasadach i terminach ustalania kursu wymiany walut, przeliczania na walutę polską

kwoty udostępnionego kredytu oraz wysokości rat kapitałowo-odsetkowych.

<Art. 35a.
1. W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż

waluta polska, konsument może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych
bezpośrednio w tej walucie.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do spłaty całości lub części kredytu przed
terminem określonym w umowie.

3. Wykonanie uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może wiązać się z
poniesieniem dodatkowych kosztów przez konsumenta.

4. Kredytodawca nie może uzależnić wykonania przez konsumenta uprawnienia, o
którym mowa w ust. 1 i 2, od wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, w
szczególności nie może zobowiązać kredytobiorcy do nabywania waluty
przeznaczonej na spłatę rat kredytu, jego całości lub części, od określonego
podmiotu.>


