
 

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE 
____________________________________________________________ 

       
 

  Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych 

w ramach bankowości detalicznej   stanowiącej Załącznik 

do Uchwały Nr  63/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w 

Otmuchowie z dnia  25 maja 2018 r.  

                                                                                     

           

METRYKA BIZNESOWA KREDYTU MÓJ DOM 

 

I. DANE OGÓLNE 

1. Nazwa produktu: Kredyt mieszkaniowy Mój Dom 

2. Właściciel produktu:  Zespół Produktów Bankowych i Marketingu 

3. Opiekun produktu: Marzena Chodak  

 

II. CECHY PRODUKTU 

Rodzaj produktu 
 

Kredyt mieszkaniowy 

 

Przeznaczenie produktu Kredyt Mój Dom może być przeznaczony na: 

1) zakup działki budowlanej; 

2) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 

3) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego; 

4) nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego 

(wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej; 

5) przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa  

do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej 

własności; 

6) wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego; 

7) spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego  

z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był  

na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji; 

8) inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę 

sposobem gospodarczym: 

a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, 

przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, 

b) generalny remont i modernizacja domu 
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jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem 

bieżących konserwacji i remontów, 

c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową; 

9) wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym 

będącego elementem transakcji finansowanej w ramach 

kredytu Mój Dom, 

10) remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym 

będącego elementem transakcji finansowanej w ramach 

kredytu Mój Dom; 

11) inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy 

przez inwestora zastępczego: 

a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, 

przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub 

lokalu mieszkalnego, 

b) generalny remont i modernizacja domu 

jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem 

bieżących konserwacji i remontów; 

12) 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).  

13) zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego 

lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w 

ramach kredytu Mój Dom; 

14) refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez 

Kredytobiorcę  na cele mieszkaniowe, o których mowa  

w pkt. 1-6 oraz 9-10, jeżeli zostały one poniesione  

przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty 

podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność  

na Kredytobiorcę lub na cele mieszkaniowe, o których 

mowa w pkt. 8, do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia 

przedsięwzięcia; 

15) refinansowanie kosztów poniesionych na cele,  

o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: 

kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz 

opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy 

przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu 

jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na 
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Kredytobiorcę 

 

Segment docelowy 
Klienci indywidualni 

Maksymalna kwota kredytu Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć: 

1) w przypadku kredytu na zakup działki: 

a) 50% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank 

 (LTV ≤ 50%); 

2) w przypadku pozostałych celów kredytu:  

a) 80% (LTV≤ 80 %) wartości nieruchomości przyjętej przez 

Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia, 

3) do określenia maksymalnej kwoty kredytu przyjmujemy zawsze 

niższą z wartości  z umowy sprzedaży i aktualnej wyceny lub 

kosztorysu (jeżeli wymagany) z zastrzeżeniem, że w przypadku 

spłaty kredytu mieszkaniowego w innym banku przyjmuje się 

wartość nieruchomości wynikającą z umowy sprzedaży lub z 

aktualnej wyceny nieruchomości; do wartości docelowej 

nieruchomości uwzględnia się wartość pomieszczeń 

przynależnych będących elementem kredytowanej transakcji.   

4) kwoty  600 tyś. zł; 

5) 1100 zł za 1 m
2 

-  w przypadku dodatkowego celu kredytowania:  

a)  wykończenia lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego    

      zakupionego na rynku pierwotnym;  

b) remontu lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego  

             zakupionego na rynku wtórnym  

będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu 

mieszkaniowego Mój Dom z zastrzeżeniem pkt. 2.  

6) w przypadku celu kredytowania jakim jest zakup garażu/ 

miejsca postojowego będącego elementem transakcji 

finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego  

Mój Dom cena 1 m
2
 garażu nie może być wyższa  

od ceny 1 m
2
 kredytowanej nieruchomości, z zastrzeżeniem  

pkt. 2. 

W przypadkach, gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka 

ustanowiona na innej nieruchomości niż kredytowana, wskaźniki 

LTV odnoszą się do wartości nieruchomości stanowiącej 

zabezpieczenie kredytu.  

Nieruchomość, na której ustanowiona ma być hipoteka musi 

stanowić własność lub współwłasność Kredytobiorcy,  

z zastrzeżeniem że w przypadku ustanowienia hipoteki  

na nieruchomości stanowiącej współwłasność Kredytobiorcy,  

do jej ustanowienia konieczna jest zgoda wszystkich 

współwłaścicieli. 
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Minimalna kwota kredytu 

 

10.000 PLN 

 

Wymagania dodatkowe wobec 
Klienta 

1. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) złoży poprawnie wypełniony wniosek oraz wszystkie 

wymagane przez Bank dokumenty; 

3) spełnia kryteria określone w Instrukcji Metodyka oceny 

zdolności kredytowej osób fizycznych,; 

2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1  

nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu. 

3. O jeden kredyt może ubiegać się maksymalnie 

 4 Wnioskodawców.  

4. Przynajmniej jeden z Wnioskodawców musi posiadać lub 

nabywać tytuł prawny do nieruchomości będącej celem 

kredytowania, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. W przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w 

związku małżeńskim opartym na wspólnocie majątkowej 

oboje małżonkowie przystępują do kredytu. 

6. W przypadku kredytu na zakup nieruchomości - oboje 

Współmałżonków musi nabywać tytuł prawny  

do nieruchomości będącej celem kredytowania, chyba, że 

istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa, 

potwierdzona aktem notarialnym zawartym nie później  

niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku lub prawomocnym 

orzeczeniem sądu (z zastrzeżeniem każdorazowego 

uzyskania w takiej sytuacji opinii radcy prawnego). 

7. W przypadku przystępowania do kredytu obojga 

małżonków, gdy jeden z małżonków nie posiada 

obywatelstwa polskiego, kredyt zostanie udzielony pod 

warunkiem uzyskania przez tego małżonka zezwolenia lub 

promesy zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na 

nabycie nieruchomości wydanej przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych oraz gdy małżonek ten posiada  

kartę pobytu w Polsce i uzyskuje dochody w PLN ze źródeł 

akceptowanego przez Bank. Zdolność kredytową oblicza się  

z uwzględnieniem dochodów obojga małżonków,  

 Umowa kredytowa jest zawierana z obydwojgiem 

współmałżonków.  

8. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia, o którym mowa 

w ust. 7 przez obywatela: państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj. 

Republika Islandii, Księstwo Liechtensteinu, Królestwo 
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Norwegii, obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,  

z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych. 

 
Selekcja negatywna Klientów 

 

1. Brak pełnej zdolności do czynności prawnych 

2. Brak zdolności kredytowej ustalanej zgodnie z obowiązującą 

Instrukcją Metodyka oceny zdolności kredytowej osób 

fizycznych  

3. Brak spełnienia warunków pozwalających na ubieganie się  

o kredyt Mój Dom 

 

Okres  kredytowania 

1. Okres kredytowania wynosi : 

1) od 1 roku do 15 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania 

jest zakup działki budowlanej; 

2) od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów 

kredytowania. Na wniosek Wnioskodawcy okres 

kredytowania może zostać wydłużony do maksymalnie  

30 lat. 

2. Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału 

na okres nie dłuższy niż 24 miesiące z możliwością  

jej wydłużenia do 36 miesięcy w uzasadnionych przypadkach, 

z zastrzeżeniem, że okres wykorzystania kredytu i karencji  

nie może przekroczyć 24 miesięcy lub 36 miesięcy. 

3. Bank stosuje obligatoryjnie karencję w spłacie kapitału w 

przypadku kredytu wypłacanego w transzach – w okresie 

wykorzystania kredytu.  

4. Okres wykorzystania kredytu Mój Dom nie może być dłuższy niż 

24 miesiące lub 36 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.  

 
Przedłużenie okresu 
kredytowania 

Na wniosek Wnioskodawcy okres kredytowania może zostać 

przedłużony o ile łącznie nie przekroczy okresu maksymalnego  

30 lat. 

 
Okres rozpatrywania wniosku 
kredytowego przez Bank 

 

Do 21 dni kalendarzowych od dnia wpływu kompletnego wniosku 

kredytowego do Banku. 

 

 
Inne uregulowania 

1. Kredyt wraz z udziałem własnym Kredytobiorcy powinien 

umożliwić realizację inwestycji w ciągu 24 miesięcy od daty 

uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy                          

z zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony 

maksymalnie do 36 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.  

2. Kredyt na zakup działki budowlanej z niedokończoną budową 

może zostać udzielony pod warunkiem, iż Kredytobiorca 

zaciąga jednocześnie kredyt na jej dokończenie lub 

dokumentuje środki własne na dokończenie budowy. 

3. W przypadku kredytu na zakup lokalu mieszkalnego/ domu 
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jednorodzinnego od inwestora zastępczego (deweloper/ 

spółdzielnia mieszkaniowa), działka,  na której realizowana jest 

inwestycja związana z budową lokalu/domu jednorodzinnego 

musi stanowić własność inwestora.  

4. W przypadku działki rolnej / leśnej (siedlisko) udzielenie 

kredytu na jej zakup będzie możliwe pod warunkiem 

zaciągnięcia kredytu na budowę lub dokończenie budowy 

domu jednorodzinnego. 

5. Bank udzieli kredytu na spłatę innego kredytu mieszkaniowego 

pod warunkiem dokonania w całości wypłaty innego kredytu 

lub/i w części rezygnacji z pozostałej do wypłaty kwoty kredytu 

(kredyt będący w trakcie spłacania przez Wnioskodawcę) oraz 

złożenia opinii banku, określającej wysokość kwoty 

pozostającej do spłaty, potwierdzającej pozytywną współpracę 

z bankiem, a w szczególności terminowe wywiązywanie się  

z zobowiązań. 

6. W przypadku spłaty innego kredytu mieszkaniowego, mają 

zastosowanie warunki odnoszące się do kredytu „Mój Dom” 

udzielanego na dany cel przez Bank. 

7. W przypadku kredytu przeznaczonego na spłatę innego kredytu 

mieszkaniowego do czasu zwolnienia hipoteki przez bank, który 

udzielił innego kredytu, zabezpieczenie kredytu udzielonego 

przez Bank może stanowić druga hipoteka na kredytowanej 

nieruchomości. Pracownik placówki Banku zobowiązany jest do 

przyjęcia wniosku od właściciela nieruchomości (Kredytobiorcy)  

o wpis roszczenia o przeniesienie hipoteki Banku na opróżnione 

miejsce w księdze wieczystej - wpis docelowo na pierwszym 

miejscu. 

8. Wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem, przyjmuje 

się z wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

Waluta produktu PLN 

 
Stosowane zabezpieczenia 

Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są: 

1. weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na 

rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową; 

2. hipoteka ustanawiana w PLN na rzecz Banku, na pierwszym 

miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, 

stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu,  

z zastrzeżeniem ust. 10; lub docelowo na pierwszym miejscu  

 w przypadku, gdy celem kredytu jest spłata zadłużenia z tytułu 

innego kredytu mieszkaniowego i hipoteka jest ustanawiana na 

drugim miejscu a po spłacie kredytu innego banku – w miejsce 

hipoteki zabezpieczającej spłacany kredyt mieszkaniowy. 

3. cesja praw na rzecz Banku z  umowy ubezpieczenia 
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nieruchomości z oferty dostępnej w Banku lub spoza oferty 

Banku, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych 

zdarzeń losowych (ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka 

powodzi, jeżeli takie ryzyko występuje) i dokonania na rzecz 

Banku cesji praw z tego ubezpieczenia;  

4. wskazanie Banku, jako głównego uposażonego  do otrzymania 

świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy  

z oferty dostępnej w Banku lub spoza oferty Banku, 

do wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy 

kredytu – w przypadku, gdy spełnione są łącznie trzy warunki: 

1) kwota kredytu przekracza 80.000 PLN  oraz 

2)  suma wieku najstarszego Kredytobiorcy i okresu 

     kredytowania przekracza 65 lat i  

3)  Kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osobą 

     posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny); 

 

5.  cesja wierzytelności na rzecz Banku z umowy deweloperskiej 

zobowiązującej zbywcę do ustanowienia i przeniesienia na 

Kredytobiorcę prawa własności lokalu mieszkalnego/domu 

jednorodzinnego (w przypadku gdy w transakcji funkcjonuje 

umowa deweloperska lub w przypadku gdy przeniesienie 

własności następuje po dacie wypłaty kredytu hipotecznego); 

6. cesja wierzytelności na rzecz Banku z umowy zobowiązującej  

do ustanowienia przeniesienia własności lokalu mieszkalnego / 

domu jednorodzinnego (w przypadku gdy w transakcji nie 

funkcjonuje umowa deweloperska lub w przypadku gdy 

przeniesienie własności następuje po dacie wypłaty kredytu 

hipotecznego); 

7. pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo - 

rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy,  

o ile Kredytobiorca wskaże we  wniosku o kredyt, że spłata 

kredytu oraz pobieranie opłat i prowizji związanych  

z postanowieniami umowy kredytowej będzie odbywać się  

z w/w rachunku. 

8. dodatkowo możliwe jest ustanowienie hipoteki na pierwszym  

i drugim miejscu kredytowanej nieruchomości w przypadku 

dodatkowego celu kredytowania jakim są:  

 

a) wykończenie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego                

            zakupionego na rynku pierwotnym, 

b) remontu lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego 

zakupionego na rynku wtórnym, 

c) zakupu garażu/miejsca postojowego i innych pomieszczeń 

przynależnych; 

będące elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu 

mieszkaniowego Mój Dom. 
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Łączna wysokość wierzytelności zabezpieczanych hipotekami 

ustanawianymi  na pierwszym i na drugim miejscu nie może 

przekroczyć wartości kredytowanej lub kredytowanych  

nieruchomości, z zastrzeżeniem, że wartość wskaźnika LTV  

nie przekroczy maksymalnej wartości dla danego celu kredytowania 

zgodnie z niniejszą metryką. 

 

Wymagane dokumenty 
1. Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu Wnioskodawca 

przedkłada kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(oryginał do wglądu w celu potwierdzenia autentyczności) oraz 

składa w placówce Banku dokumenty: 

1) stwierdzające źródło i wysokość dochodów; 

2) dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia; 

3) potwierdzające rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli 

taka istnieje – umowa w formie aktu notarialnego bądź 

prawomocne orzeczenie sądowe; 

4) inne dokumenty uzgodnione z Bankiem. 

2. Dochody, które uwzględnia się dla celów obliczenia zdolności 

kredytowej, zostały określone w Instrukcji Metodyka oceny 

zdolności kredytowej osób fizycznych.  

3. Wraz z wnioskiem o kredyt zabezpieczony hipotecznie, 

Wnioskodawca składa dokumenty dotyczące przedmiotu 

kredytowania - wymagane obligatoryjnie: 

1) aktualna (z ostatnich 6 miesięcy) wycena wartości 

nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę  wpisanego 

w dniu wyceny na listę Centralnego Rejestru 

Rzeczoznawców Majątkowych prowadzoną przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju lub wycena nie starsza niż  

12 miesięcy, gdy załączono aktualizację wyceny dokonaną 

przez rzeczoznawcę majątkowego wykonującego wycenę 

(aktualizacja ważna jest 90 dni od daty jej wystawienia).  

W uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać od 

Wnioskodawcy aktualizacji lub nowej wyceny 

nieruchomości.  

2) Wycena nie jest konieczna w przypadku: 

4. nabywania nieruchomości budowanej przez inwestora 

zastępczego (rynek pierwotny) – pod warunkiem zawarcia w 

umowie pomiędzy Wnioskodawcą a tymże inwestorem 

dokładnego opisu kredytowanej nieruchomości oraz dołączenia 

harmonogramu realizacji inwestycji z tytułu tej umowy; 
(dotyczy również celu dodatkowego na wykończenie lokalu 

mieszkalnego/domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym);  

5. nabywania lokalu mieszkalnego od gminy, gdzie wszelkie 

informacje zawarte są w dokumencie potwierdzającym prawo 

do nabycia lokalu przez Wnioskodawcę gdy wartość kredytu nie 

przekracza 250 000 PLN;  
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6. kredytu przeznaczonego na remont w wysokości  

do 100 000 PLN, kiedy zakres prac nie wymaga zezwoleń 

organów administracyjnych i zmiany projektu, a wartość prac 

nie przekracza 1100 PLN/m2 . 

3) aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości (odpis z 

ostatnich 3 miesięcy) lub jeśli brak jest księgi wieczystej dla 

nieruchomości – aktualny odpis ze zbioru dokumentów 

danej nieruchomości (odpis z ostatnich 3 miesięcy) - nie 

wymagany dla ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie 

informatycznym, gdyż Bank dopuszcza przegląd przez 

pracownika Banku księgi wieczystej w Centralnej Bazie 

Danych Ksiąg Wieczystych. Wydruk aktualnego odpisu 

księgi wieczystej dołącza się do akt kredytowych; 

4)  w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu – oświadczenie ze spółdzielni o braku 

przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej/odpis  

z księgi wieczystej gruntu/ oświadczenie ze spółdzielni  

o prawie własności do gruntu/ użytkowania wieczystego i 

braku księgi wieczystej dla lokalu; 

5) podstawa nabycia praw do nieruchomości, (np. akt 

notarialny, umowa nabycia, orzeczenie sądu, przydział) –  

w przypadku kredytu przeznaczonego na zakup lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku 
pierwotnym, które to inwestycje są realizowane przez 

inwestora zastępczego na gruncie będącym jego 

własnością, Wnioskodawca nie jest zobligowany do 

składnia w Banku dokumentu od inwestora zastępczego 

potwierdzającego jego prawo własności do gruntu,  

na którym realizuje ww. inwestycję, jeżeli w KW w Dziale II 

dotyczącej tej nieruchomości inwestor zastępczy jest 

wpisany jako właściciel. 

6) aktualny (wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy)  

wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz decyzja  

o warunkach zabudowy lub zaświadczenie z właściwego 

miejscowo i rzeczowo urzędu o przeznaczeniu 

nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (nie dotyczy lokali mieszkalnych); 

oraz dodatkowe dokumenty w przypadku kredytu, którego celem 
jest/są: 

7) zakup nieruchomości: 

7. umowa przedwstępna nabycia w formie aktu notarialnego lub 

zwykłej formie pisemnej, 

8. ostateczna decyzja administracyjna o pozwoleniu na 

użytkowanie z załącznikami w przypadku nabycia 

nieruchomości na rynku pierwotnym, której budowa została już 
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zakończona,   

9. zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości  

w opłatach wraz z informacją, komu przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do domu/lokalu – w przypadku zakupu 

spółdzielczego własnościowego prawa; 

8) zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego od 

gminy lub Skarbu Państwa lub zakładu pracy: 

a) zaświadczenie gminy lub zakładu pracy  

o przeznaczeniu domu jednorodzinnego lub lokalu 

mieszkalnego do sprzedaży oraz cenie domu 

jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego, a także  

o przysługującym Wnioskodawcy prawie 

pierwszeństwa nabycia tego domu jednorodzinnego 

lub lokalu mieszkalnego i oświadczenie Wnioskodawcy 

o skorzystaniu z przysługującego mu prawa, albo 

b) zaświadczenie z gminy lub zakładu pracy o wyłonieniu 

nabywcy domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego 

w drodze przetargu oraz cenie nabycia nieruchomości; 

9) przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa  

do lokalu mieszkalnego/ spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności: 

a) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej  

o przydziale lokalu i wartości wkładu mieszkaniowego 

lub budowlanego, 

b) zgoda spółdzielni mieszkaniowej na przekształcenie 

prawa do lokalu, 

c) zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości  

w opłatach; 

10) budowa, dokończenie budowy (wykończenie domu 

jednorodzinnego), rozbudowa, przebudowa, generalny 

remont, modernizacja realizowane przez Wnioskodawcę: 

10. dokument, w którym Kredytobiorca zgłasza zamiar rozpoczęcia 

budowy wraz z prezentatą do właściwego organu nadzoru lub 

pozwolenie na budowę/ przebudowę wraz z załącznikami o ile 

są wymagane przez organy administracyjne wystawione  

na Kredytobiorcę, 

a) harmonogram budowy, 

b) dokumentacja projektowo - kosztorysowa obejmująca: 

zatwierdzony projekt architektoniczny z opisem 

technicznym (jeśli zakres robót wymaga zmiany 

projektu) oraz zestawienie całkowitych kosztów 

realizacji inwestycji, kosztów poniesionych i do 

poniesienia; 
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11) inwestycje realizowane przez inwestora zastępczego: 

a) umowa z inwestorem zastępczym, zawarta  

w formie aktu notarialnego lub zwykłej formie 

pisemnej, z zastrzeżeniem, iż możliwość przyjęcia 

zwykłej formy pisemnej dotyczy tylko zakończonych 

inwestycji lub niezakończonych inwestycji w przypadku 

gdy w transakcji nie funkcjonuje umowa deweloperska; 

b) oświadczenie inwestora zastępczego; 

c) dokumenty dotyczące inwestora: odpis z KRS/ 

zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

d) dokument, w którym Kredytobiorca zgłasza zamiar 

rozpoczęcia budowy wraz z prezentatą do właściwego 

organu nadzoru lub pozwolenie na budowę zawierające 

klauzulę prawomocności, wystawione na Kredytobiorcę 

e) kopia lub wypis z harmonogramu realizacji inwestycji 

sporządzonego lub zaakceptowanego przez inwestora 

zastępczego, 

f) sporządzony przez inwestora harmonogram wnoszenia 

środków pieniężnych przez Wnioskodawcę (jeśli nie 

został zamieszczony w Umowie zawartej między 

Wnioskodawcą a inwestorem zastępczym); 

12) zakup działki - umowa przedwstępna nabycia w formie aktu 

notarialnego lub zwykłej formie pisemnej; 

13) spłata innego kredytu mieszkaniowego w innym banku: 

a) umowa kredytu zawarta miedzy Wnioskodawcą  

a bankiem wraz z aktualnym harmonogramem spłat, 

b) zaświadczenie z banku o aktualnym stanie zadłużenia z 

tytułu zaciągniętego kredytu, terminowości jego 

obsługi wraz z numerem rachunku kredytowego, na 

który mają zostać przekazane środki z kredytu 

udzielonego przez Bank, 

c) dokumenty właściwe dla rodzaju przeprowadzanej 

inwestycji; 

14) wykończenie mieszkania zakupionego na rynku 

pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej 

w ramach kredytu Mój Dom  

a) kosztorys remontu/ wykończenia lokalu mieszkalnego 

15) wykończenie mieszkania zakupionego na rynku wtórnym 

będącego elementem transakcji finansowanej w ramach 

kredytu Mój Dom 

a) kosztorys remontu/wykończenia lokalu mieszkalnego 



 12

16) refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez 

Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, zgodnie z sekcją 

„przeznaczenie produktu” pkt 15 :  

a) umowa sprzedaży przenosząca prawo własności 

nieruchomości w formie aktu notarialnego, 

b) dokumenty właściwe dla rodzaju przeprowadzanej 

inwestycji; 

11. Wnioskodawca zobowiązany jest do okazania oryginałów 

wszystkich dokumentów wymaganych jako uzupełnienie 

wniosku kredytowego. Kopie sporządzane są przez pracownika 

Banku i poświadczane przez niego za zgodność z oryginałem.  

W przeciwnym wypadku kopie lub odpisy sporządzone na 

użytek Banku powinny być potwierdzone notarialnie.  

12. Zaświadczenia dołączane do wniosku kredytowego ważne są  

w okresie 1 miesiąca od daty ich wystawienia. 

Rodzaj oprocentowania  

(stałe, zmienne, płynne) 

Zmienne 

 
Wysokość oprocentowania 

 

1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy 

procentowej, ustalanej przez Zarząd Banku. 

2. Wysokość oprocentowania znajduje się aktualnie w 

obowiązującej Tabeli oprocentowania. 

 
Prowizje 

Wysokość opłat i prowizji określa aktualnie obowiązująca „Taryfa 

opłat i prowizji bankowych BS Otmuchów dla klientów 

indywidualnych”. 

 
Monitoring  

1. Placówka Banku jest zobowiązana do regularnego 

monitorowania zabezpieczeń zgodnie Procedurą monitoringu  

i Instrukcją Zasady monitorowania i klasyfikacji ekspozycji 

kredytowych. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas monitoringu zabezpieczeń, 

spadku wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot 

zabezpieczenia, o co najmniej 20% w stosunku do jej wartości 

ustalonej na podstawie ostatniej posiadanej przez Bank wyceny 

lub  przekroczenia  poziomu LTV 95% dla Umów kredytów 

zawartych do 31 grudnia 2014 r., przekroczenia poziomu  

LTV 90%  dla Umów kredytów zawartych do 31 grudnia 2015 r.,  

przekroczenia poziomu LTV 85%  do 31 grudnia 2016 r. oraz 

przekroczenia poziomu LTV80%  od 01 stycznia 2017 r., 

pracownik placówki Banku wysyła niezwłocznie do 

Kredytobiorcy wezwanie do dostarczenia aktualnej wyceny 

nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  
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3. Bank ma prawo do dokonywania inspekcji na miejscu realizacji 

inwestycji, w celu oceny postępu i jakości wykonanych robót 

budowlanych. Kosztem wykonania inspekcji, zgodnie  

z obowiązującą Taryfą, pracownik placówki Banku obciąża 

rachunek Kredytobiorcy wskazany do spłaty kredytu lub  

w przypadku braku rachunku pobiera opłatę, jako wpłatę 

gotówkową jeśli Kredytobiorca wyrazi taką wolę. Kredytobiorca 

zobowiązany jest do uzyskania w razie potrzeby zgody 

inwestora zastępczego na przeprowadzenie inspekcji na 

miejscu realizacji inwestycji. 

4. Po upływie okresu wykorzystania lub zgłoszeniu przez 

Kredytobiorcę rezygnacji z  dalszego wykorzystywania kredytu, 

pracownik placówki Banku rozlicza wykorzystanie kredytu, 

sporządzając odpowiednią notatkę, którą dołącza do akt 

kredytowych Kredytobiorcy, zawierającą sposób wykorzystania 

(kolejnych transz) kredytu (zestawienie faktur / rachunków) 

oraz informację, czy kredyt został wykorzystany zgodnie  

z przeznaczeniem. 

7. Na każdym etapie obowiązywania Umowy kredytu, placówka 

Banku jest zobowiązana do współpracy z innymi placówkami 

Banku i Centralą Banku, w szczególności w zakresie klasyfikacji 

kredytu zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz 

wewnętrznymi regulacjami w sprawie zasad tworzenia rezerw 

na ryzyko związane z działalnością banków. 

8. Placówka Banku kontroluje i odnotowuje w rejestrze umów, 

stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszej Metryki, obowiązki 

Kredytobiorcy wynikające z Umowy kredytu, w tym m.in.: 

1) ubezpieczenie budynków w budowie / budynku / lokalu 

mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 

dokonanie cesji praw z  umowy ubezpieczenia na rzecz 

Banku; 

2) ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy oraz wskazanie 

Banku jako głównego upoważnionego do otrzymania 

świadczenia z umowy ubezpieczenia, w przypadku 

ustanowienia takiego zabezpieczenia; 

3) dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z wpisaną 

hipoteką; 

4) przedstawienia zaświadczeń o spłacie zadłużenia  

z tytułu innego kredytu / pożyczki. 

9. Monitorowanie ubezpieczeń:  

1) Kredytobiorca zobowiązany jest do przedstawienia 

Bankowi dowodu zawarcia umów ubezpieczenia 

(przystąpienia do umowy ubezpieczenia), o których 

mowa w ust. 8  pkt. 1 i 2, chyba, że Kredytobiorca 

zawarł umowę/ umowy  ubezpieczenia w ramach 
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oferty dostępnej w Banku. 

2) upoważniony pracownik placówki Banku/DO  

w procesie pilotażu dokonujący monitoringu Umowy 

kredytu kontaktuje się z Kredytobiorcą w sprawie 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 8  na 45  dni 

kalendarzowych przed upływem terminu jego 

wygaśnięcia, w celu przypomnienia o konieczności 

dostarczenia dokumentu potwierdzającego 

przedłużenie ubezpieczenia na kolejny okres oraz 

informując, że w przypadku niedostarczenia takiego 

dokumentu, Bank  ma prawo do wypowiedzenia 

umowy kredytu zgodnie z zapisami umowy kredytu Mój 

Dom. Placówka Banku przechowuje oryginały lub  

kopie (potwierdzone z oryginałem) dokumentów 

potwierdzających wymaganą ochronę ubezpieczeniową 

(polis ubezpieczeniowych Kredytobiorcy) wraz  

z umowami cesji praw z tych ubezpieczeń na rzecz 

Banku do czasu całkowitej spłaty zobowiązań przez 

Kredytobiorcę. 

 

Regulacje prawne dotyczące 
produktu 

1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach   

kredytów hipotecznych. 

 

2. Instrukcja kredytowania osób fizycznych w ramach  

bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie 

 

3. Instrukcja Metodyka oceny zdolności kredytowej osób  

fizycznych. 

 

4. Instrukcja prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w 

Banku Spółdzielczym w Otmuchowie. 

 

5.  Instrukcją Zasady  klasyfikacji ekspozycji   kredytowych i 

tworzenia rezerw celowych w Banku Spółdzielczym w 

Otmuchowie. 

 

6. Instrukcja Metodyka oceny ochrony ubezpieczeniowej 

7. Instrukcja wymiany informacji w systemie SI BIK. 

 

8.  Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze 

nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. 

 

9. Rekomendacja S. 

 
Załączniki Metryki 

 

1. Wniosek o udzielenie kredytu Mój Dom 

1a.   Klauzule informacyjne i klauzule zgód 

2. Informacja o poręczycielach Kredytobiorcy 
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3. Wniosek o podwyższenie kwoty/prolongatę terminu spłaty    

  kredytu 

3 a.  Klauzule informacyjne i klauzule zgód 

4. Karta kontroli inwestycji 

5. Oświadczenie inwestora zastępczego 

6. Umowa kredytu Mój Dom 

6 a.  Klauzule informacyjne i klauzule zgód 

7. Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej 

8.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu. 

9. Aneks do umowy kredytu – podwyższenie  

 kwoty/prolongowanie terminu 

9a) Aneks do umowy  – zmiana terminów wypłaty transz kredytu  

10. Dyspozycja wypłaty kredytu 

11. Dyspozycja uruchomienia kredytu 

12. Wezwanie do zapłaty  

13. Wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia  Umowy  

14. Rejestr zawartych umów kredytowych 

15.  Pismo o odmowie odrzucenia kredytu w związku z wynikiem 

sprawdzenia w bazach danych 

16. Kosztorys 

17. Kosztorys remontu / wykończenia nieruchomości 

18. Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy kredytu 

19. Zawiadomienie o spłacie kredytu 

20. Informacje ogólne o kredycie 

21. Dane uzupełniające do Formularza informacyjnego 

22. Formularz informacyjny 

23. Informacja dla kredytobiorcy 

24. Porównanie okresów kredytowania 

25. Pisemne uzasadnienie odmowy akceptacji ubezpieczenia 

26. Pismo w sprawie ważności ubezpieczenia nieruchomości 

27. Decyzja kredytowa 
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Wniosek kredyt 
MD.doc

Klauzule_wniosek.do
c

Informacja o 
poręczycielach.doc

Wniosek 
podwyższenie kredyt MD.doc

Klauzule_wniosek.do
c

Kontrola 
inwestycji.doc

Oświadczenie 
inwestora zastępczego.doc

Umowa kredyt 
MD.docx

Klauzule_umowa.doc Min. zakres ochrony 
ubezpieczniowej.docx

Oświadczenie o 
odstąpieniu.doc

Aneks 
_podwyższenie kredytu.doc

Aneks zmiana 
terminów transz

Dyspozycja wypłaty 
kredytu.doc

Dyspozycja 
uruchomienia kredytu.doc

Wezwanie do 
zapłaty.doc

Wezwanie pod 
rygorem wypowiedzenia.doc

rejestr umów.xls Odmowa udzielenia 
kredytu.doc

Kosztorys.doc

Kosztorys 
remontu.doc

wypowiedzenie 
umowy kredytu.doc

zawiadomienie o 
spłacie kredytu.doc

Informacje ogólne o 
kredycie_MD.docx

Dane do 
uzupełnienia Formularza Informacyjego_MD.doc

FORMULARZ 
INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO.docx

Informacja o 
ryzykach_MD.doc

Porównanie okresów 
kredytowania.doc

Pismene 
uzasadnienie_odmowa ubezpieczenia.docx

Pismo ws ważności 
ubezpieczenia nieruchomości_.doc

Decyzja 
kredytowa.doc

 


