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kwoty kredytu konsumenckiego – górny 

   limit kwoty kredytu konsumenckiego zostanie 

   podniesiony z 80.000 z³ do 255.550 z³, 

treœci umowy o kredyt - w sposób jednoznaczny 

   i zrozumia³y powinna ona okreœlaæ co najmniej 

   te elementy, które zosta³y wskazane w art. 30 

   projektu ustawy, m.in. ca³kowit¹ kwotê kredytu, 

   rzeczywist¹ roczn¹ stopê oprocentowania, 

   zasady i terminy sp³aty kredytu, czy informacjê 

   o op³atach, prowizjach, mar¿ach, do zap³acenia 

   których zobowi¹zany bêdzie konsument,

wyd³u¿enia terminu na odst¹pienie przez 

   konsumenta od umowy bez podania przyczyny 

   z 10 do 14 dni,

rekompensaty z tytu³u przedterminowej 

   sp³aty kredytu – wprowadzono mo¿liwoœæ 

   zastrze¿enia przez kredytodawcê prowizji za 

   sp³atê kredytu o sta³ej stopie procentowej przed 

   terminem. Prowizja nie mo¿e przekraczaæ 1%

   sp³acanej przed terminem kwoty kredytu. 

   Ponadto, ca³kowity koszt kredytu ulegnie 

   w tej sytuacji proporcjonalnemu obni¿eniu.

sankcji „kredytu darmowego”, która ulega 

   modyfikacji.

Projekt ustawy o kredycie konsumenckim 

przewiduje równie¿ objêcie swoj¹ regulacj¹ 

wybranych aspektów kredytów hipotecznych, 

kredytów udzielanych przez spó³dzielcze 

kasy oszczêdnoœciowo–kredytowe, a tak¿e 

reguluje istotne zagadnienia kredytu wi¹zanego.

Projekt ustawy jest obecnie rozpatrywany przez 

Senat. Ustawa wejdzie w ¿ycie po up³ywie 6 miesiêcy 

od dnia jej og³oszenia.
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Dnia 1 kwietnia 2011 roku Sejm przyj¹³ 

projekt ustawy o kredycie konsumenckim, 

która istotnie zmieni obecnie obowi¹zuj¹ce 

regulacje prawne w tej dziedzinie. 

Zaproponowane nowe brzmienie ustawy jest 

zwi¹zane z koniecznoœci¹ implementacji dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE 

z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów 

o kredyt konsumencki oraz uchylaj¹cej dyrektywê 

Rady 87/102/EWG.

G³ównym celem wprowadzenia nowej ustawy 

jest ujednolicenie podstawowych zasad 

udzielania kredytu konsumenckiego na obszarze 

Unii Europejskiej, zwiêkszenie ochrony prawnej 

konsumentów oraz zagwarantowanie im mo¿liwoœci 

lepszego porównywania ofert kredytowych na 

unijnym rynku. 

Najwa¿niejsze zmiany w przyjêtym projekcie 

ustawy dotycz¹:

wymogów dotycz• 

• 

• 

• 

¹cych reklamy kredytu 

   konsumenckiego - ma ona wskazywaæ 

   w sposób jednoznaczny, zrozumia³y i widoczny 

   m.in. stopê oprocentowania, ca³kowit¹ kwotê 

   kredytu oraz rzeczywist¹ roczn¹ stopê 

   oprocentowania,

obowi¹zków informacyjnych kredytodawcy 

   – przed zawarciem umowy kredytodawca lub 

   poœrednik kredytowy ma obowi¹zek przedsta-

   wienia konsumentowi pe³nych informacji na 

   temat parametrów kredytu na standardowym 

   formularzu informacyjnym, którego wzór 

   stanowi za³¹cznik do projektu ustawy,

na³o¿enia dodatkowych obowi¹zków na 

   poœredników kredytowych - powinni oni 

   wskazaæ konsumentowi zakres umocowania 

   do dokonywania czynnoœci faktycznych lub 

   prawnych oraz poinformowaæ go o wspó³pracy 

   z kredytodawcami,

na³o¿enia na kredytodawcê obowi¹zku 

   badania zdolnoœci kredytowej konsumenta, 

   czyli wykonania oceny ryzyka kredytowego,
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