
1. ZAKRES, CEL I TEZY

Firmy działające na rynku budownictwa mieszkaniowego
mogą prowadzić swoją działalność korzystając z funduszy
własnych, przedpłat przyszłych lokatorów/właścicieli
mieszkań lub z kredytów. Otrzymanie kredytu hipotecznego
związane jest z licznymi wymogami instytucji finansujących.
Wymagania te wynikają z oceny ryzyka związanego z da-
nym rodzajem finansowania i samym deweloperem. 

Jednym z elementów „poprawienia” oceny wiarygodno-
ści i zdolności kredytowej dewelopera mogą być gwaran-
cje kredytowe niezależnego podmiotu. 

Opracowanie to ma na celu przedstawienie:
■ rodzajów zabezpieczeń występujących w finansowaniu

budownictwa mieszkaniowego
■ ryzyka banku związanego z udzielonym kredytem na bu-

downictwo mieszkaniowe
■ ryzyka banku związanego z akceptacją gwarancji kredy-

towej niezależnej instytucji
■ ryzyka dewelopera związanego z korzystaniem z gwa-

rancji kredytowej niezależnej instytucji
■ ryzyka funduszu gwarancyjnego odnoszącego się

do gwarancji kredytowej.
Identyfikując ryzyko każdego z podmiotów uczestniczą-

cych w procesie gwarantowania i kredytowania istotne jest:
■ wskazanie potrzeby wiarygodności finansowej gwaranta

udzielającego gwarancji kredytowej
■ określenie procedur ostrożnościowych, akceptowalnych

przez bank w procesie weryfikacji i udzielania gwarancji
■ stworzenie platformy współpracy pomiędzy bankiem (be-

neficjentem gwarancji), gwarantem (funduszem gwaran-
cyjnym) i dłużnikiem (deweloperem). 
Stosując się do tych założeń, każdy z uczestników rynku

może liczyć się z dotyczącym go zmniejszeniem ryzyka, co
powinno przyczynić się do obniżenia kosztów kredytów,
a tym samym – do zwiększenia dostępności kredytów
na budownictwo mieszkaniowe. 

2. WPROWADZENIE

Definiując1 umowę gwarancji, R. Stammler stwierdził, iż
jest to użyczenie komuś swojego poparcia i pomocy w re-
alizacji przedsięwzięcia mającego na celu uzyskanie war-
tości majątkowej przez bezpłatne, całkowite lub częściowe
przejęcie ryzyka związanego z tym przedsięwzięciem.
W przypadku Funduszu Gwarancyjnego dla kredytów hi-
potecznych mówimy o odpowiedzialności osoby trzeciej
za zobowiązania dłużnika (kredytobiorcy pobierającego

kredyt hipoteczny) wobec wierzyciela, czyli banku. Bank
zwany też jest beneficjentem gwarancji. 

W przypadku gwarancji kredytowej wystawiający gwa-
rancję jest w bezpośredniej relacji z udzielającym kredyt
i podejmuje się, jako gwarant, honorowania zobowiązań
płatniczych kredytobiorcy wynikających z umowy kredyto-
wej w przypadku niewywiązywania się kredytobiorcy z wa-
runków tej umowy. Dlatego też można powiedzieć, iż kre-
dytodawca posiada opcję typu put (kupna) wobec gwaran-
ta, skoro w rzeczywistości ma opcję typu call (czyli sprzeda-
ży) gwarantowanej wierzytelności w uprzednio uzgodnio-
nej cenie, np. wartości nominalnej wierzytelności. Oznacza
to, iż otrzymanie gwarancji kredytowej przez kredytodawcę
jest w pewnym sensie nabyciem opcji call, co zabezpiecza
przed spadkiem ceny (braku płatności) instrumentu pierwot-
nego, czyli wierzytelności. Z punktu widzenia banku mamy
do czynienia z hedgingiem2, czyli metodą zarządzania ry-
zykiem w oparciu o instrumenty pochodne. 

Mając na uwadze potrzeby zarówno deweloperów, to-
warzystw budownictwa społecznego (TBS), spółdzielni
mieszkaniowych, jak i oczekiwania rynku, powstanie fundu-
szu gwarancyjnego3, przy odpowiedniej konstrukcji finanso-
wej, mogłoby przyczynić się do uruchomienia finansowania
nieruchomości na rynku polskim w wysokości co najmniej
1 mld zł rocznie. Gdyby taki fundusz gwarancyjny, udziela-
jący gwarancji i poręczeń spłaty kredytów lub pożyczek hi-
potecznych, przeznaczonych na finansowanie budowy
mieszkań na wynajem, powstał w Polsce, musiałby być wy-
posażony w środki finansowe służące zabezpieczeniu po-
ręczeń kredytowych lub pożyczkowych. 

Mówiąc o funduszach gwarancyjnych dla wierzytelności hi-
potecznych należy przyjąć, iż celem działalności takiego fun-
duszu mogłoby być stworzenie instrumentów umożliwiających: 
■ gwarantowanie kredytów pomostowych, na okres budowy
■ gwarantowanie/poręczanie kredytów na czynszowe bu-

downictwo mieszkaniowe
■ gwarantowanie papierów wartościowych zabezpiecza-

nych kredytami hipotecznymi.
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W celu zrozumienia działania hipotetycznego funduszu,
należałoby przeanalizować następujący rysunek:

Warunki działania funduszu gwarancyjnego, ryzyko zwią-
zane z jego funkcjonowaniem, a także skutki gwarancji
udzielanych przez fundusz gwarancyjny dla zarządzania ry-
zykiem przez banki, są przedmiotem poniższej prezentacji.

3. GWARANCJE FINANSOWE STOSOWANE
W POLSKIM PRAWODAWSTWIE4

Przed dokonaniem oceny ryzyka związanego z udziela-
niem gwarancji kredytów hipotecznych oraz wpływu fundu-
szu gwarancyjnego na zarządzanie ryzykiem, istotne jest
zapoznanie się z podstawowymi formami gwarancji finan-
sowych określonych przez polskie prawo. 

W każdym stosunku zobowiązaniowym (wynikającym
z umowy) wierzyciel narażony jest na ryzyko poniesienia szko-
dy w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania
świadczenia przez dłużnika. Wierzyciel zainteresowany jest
uzyskaniem takiego zabezpieczenia wierzytelności, które bę-
dzie gwarantowało płynność i pewność spłaty kredytu. Dłuż-
nik natomiast zainteresowany jest wykorzystaniem uzyskanych
środków z wierzytelności do działalności gospodarczej. Stąd
istotną rolą może być udział strony trzeciej jako poręczyciela
długu wobec wierzyciela. Zgodnie z przepisami kodeksu cy-
wilnego poprzez umowę poręczenia poręczyciel (w naszym
przypadku fundusz gwarancyjny) zobowiązuje się wykonać
zobowiązanie wobec wierzyciela, gdyby dłużnik zobowiąza-
nia tego obowiązku nie wykonał (art. 876 par. 1 k. c.).5

Dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności jest jej
wzmocnieniem. Jednocześnie poręczyciel zaciąga wobec
wierzyciela swoje własne zobowiązanie w postaci gwaran-
cji, zwanej gwarancją samoistną lub autonomiczną. Co jest
istotne – nie zwalnia to dłużnika z obowiązku wykonania
zobowiązania. W przypadku braku spłaty lub niewłaściwe-
go wykonania zobowiązania przez dłużnika, fundusz zo-
bowiązany jest do zaspokojenia wierzyciela w stopniu
określonym przez umowę gwarancyjną. Jednocześnie fun-

dusz może dochodzić swoich roszczeń wobec dłużnika ce-
lem uzyskania pokrycia wartości wystawionej gwarancji.
Oznacza to, iż dla skuteczności tych roszczeń fundusz mu-
si mieć dodatkowe zabezpieczenia wobec dłużnika. 

W ten sposób dłużnik, uzyskując gwarancję strony trze-
ciej, nie przenosi odpowiedzialności na fundusz. Natomiast
dzięki tej gwarancji, wystawianej przez silny finansowo fun-
dusz, zwiększa swoją wiarygodność. Także gwarancja fun-
duszu zmniejsza ryzyko banku.

W przypadku wierzytelności hipotecznych dłużnik (w warun-
kach polskich będzie to najczęściej spółdzielnia mieszkaniowa,
deweloper, towarzystwo budownictwa społecznego), chcąc
zwiększyć swoją wiarygodność, w momencie występowania
do banku o kredyt na finansowanie nieruchomości powinien za-
wrzeć z funduszem gwarancyjnym umowę o udzielenie gwa-
rancji. Fundusz, wystawiając gwarancję w postaci umowy gwa-
rancyjnej, powinien uzyskać akceptację banku udzielającego
kredyt hipoteczny. Powinna ona mieć albo formę pisemną, albo
być warunkiem wejścia w życie umowy kredytowej w przypad-
ku przedstawienia przez dłużnika zabezpieczenia wierzytelno-
ści w postaci gwarancji samoistnej. 

Gwarancja może oznaczać zobowiązanie funduszu
do spowodowania wykonania świadczenia dłużnika
na rzecz banku udzielającego kredyt hipoteczny lub do do-
konania zapłaty beneficjentowi w przypadku, gdy dłużnik
nie uiszcza należności. 

W pierwszym przypadku fundusz bierze na siebie odpo-
wiedzialność za wykonanie świadczenia bez względu
na to, co się stało z dłużnikiem. Oznacza to obowiązek do-
konania spłaty kredytu hipotecznego. W drugim fundusz

dokona płatności (traktowanej jako kara) na rzecz benefi-
cjenta (banku) w przypadku niedotrzymania przez dłużnika
warunków kredytu hipotecznego. Wysokość kary określo-
na jest w umowie gwarancyjnej. 

Dla zrozumienia ryzyka związanego z różnego rodzaju
elementami wzmocnienia kredytów hipotecznych, między
innymi takimi, jak poręczenia oraz gwarancje, istotne jest za-
poznanie się z polskimi przepisami w tym zakresie.

Poręczenie według prawa cywilnego i poręczenie wekslowe 
Poręczenie jest umową, poprzez którą poręczyciel zobo-

wiązuje się względem banku spłacić zadłużenie powstałe
w związku z udzielonym kredytem na wypadek, gdyby kre-

Rysunek 1. Mechanizm działania 
gwarancji Funduszu Gwarancyjnego.
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dytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym terminie. Umo-
wa poręczenia cywilnego jest uregulowana w kodeksie cy-
wilnym art. 876-887. 

Poręczenie wekslowe jest poręczeniem udzielonym
za osobę zobowiązaną wekslowo. Podstawą poręczenia
jest ustawa Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 r.
(Dz. U. z 1936 r. nr 37, poz. 282). Poręczenie wekslowe
jest przydatne szczególnie wtedy, kiedy wystawcą weksla
jest osoba prawna, a poręczenia za nią udzielają członko-
wie zarządu lub wspólnicy. Osoby udzielające poręczenia
osobiście stają się wówczas odpowiedzialne za zobowią-
zania wekslowe wystawcy. 

Należy podkreślić, że weksel in blanco nie powinien być
traktowany jako samodzielna forma zabezpieczenia, a je-
dynie jako narzędzie ułatwiające dochodzenie roszczeń
wobec osoby zobowiązanej wekslowo. 

Poręczenie wekslowe jest poręczeniem pewniejszym
z punktu widzenia banku, ponieważ nie dotyczą go pew-
ne ograniczenia charakterystyczne dla poręczenia wg pra-
wa cywilnego. 

Przeniesienie własności rzeczy ruchomych 
Przeniesienie własności następuje w drodze umowy za-

wieranej przez bank z kredytobiorcą. Rzecz przewłasz-
czona stanowi własność banku do czasu spłaty przez kre-
dytobiorcę zadłużenia, dlatego banki wymagają jej ubez-
pieczenia co najmniej w zakresie kradzieży, spalenia, za-
lania, zniszczenia. Koszty ubezpieczenia zazwyczaj po-
nosi kredytobiorca. 

Przelew (cesja) wierzytelności 
Przelew wierzytelności jest umową pomiędzy kredyto-

biorcą i bankiem, na mocy której wierzyciel (kredytobiorca)
przenosi wierzytelność na bank jako zabezpieczenie wła-
snego zobowiązania wobec banku. Kredytobiorca odpo-
wiada względem banku za to, że wierzytelność mu przy-
sługuje, nie odpowiada natomiast za wypłacalność dłużni-
ka wierzytelności (chyba, że taką odpowiedzialność
na siebie przyjął). W tej sytuacji banki przed przyjęciem
przelewu badają tytuł prawny wierzytelności, jak również
oceniają możliwość ściągnięcia wierzytelności (sytuację fi-
nansową dłużnika). Kredytobiorca powinien poinformo-
wać dłużnika o przelewie wierzytelności i dostarczyć po-
twierdzenie do banku. 

Przelew wierzytelności uregulowany jest w kodeksie cy-
wilnym (art. 509-518). 

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym 
Pełnomocnictwo może upoważniać bank do: 

■ potrącenia kwoty niespłaconego zadłużenia z rachunku
bankowego – w przypadku, gdy bankiem prowadzącym
rachunek jest bank-wierzyciel

■ pobrania (wypłacenia) kwoty niespłaconego długu z ra-
chunku bankowego – w przypadku, gdy bankiem prowa-
dzącym rachunek jest inny bank niż bank-wierzyciel. 
Pełnomocnictwa może udzielić zarówno kredytobiorca,

jak i osoba trzecia. 

Kaucja 
W celu zabezpieczenia wierzytelności banku kredyto-

biorca lub osoba trzecia może przelać określoną kwotę
na rachunek banku (zwany rachunkiem kaucji). Do ustano-
wienia kaucji konieczne jest (poza wpłaceniem określonej
kwoty) zawarcie umowy na piśmie. 

W umowie ustanawiającej kaucję można postanowić, że
w przypadku zwrotu kaucji (co ma miejsce po spłacie za-
dłużenia) bank wypłaci wpłacającemu ją odsetki w określo-
nej w umowie wysokości. 

Gwarancja bankowa 
Banki mogą udzielać gwarancji na zlecenie innych pod-

miotów i występują wówczas w roli gwarantów. Bank może
być również beneficjentem gwarancji. Dzieje się tak wów-
czas, kiedy przyjmuje gwarancję jako zabezpieczenie spła-
ty kredytu. 

Gwarancja spłaty przybiera z reguły postać tzw. listu
gwarancyjnego, który zawiera zobowiązanie banku
do wypłacenia osobie wskazanej w gwarancji (tj. bankowi
udzielającemu kredytu) określonej kwoty pieniężnej w przy-
padku, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie. 

Zasadniczą zaletą gwarancji jako formy zabezpieczenia
jest osoba gwaranta, czyli banku. Należyty wybór banku-
-gwaranta, polegający głównie na sprawdzeniu jego standin-
gu finansowego, eliminuje ryzyko niewypłacalności gwaranta. 

Ubezpieczenie kredytu 
Ubezpieczenie kredytu może być dokonane przez: 

■ bank – wtedy w umowie kredytowej kredytobiorca powinien
zobowiązać się do zwrotu bankowi wpłaconych składek 

■ kredytobiorcę – wtedy kredytobiorca przelewa prawa
wynikające z umowy ubezpieczenia na bank. Cesja
praw z umowy ubezpieczenia powinna być potwierdzo-
na przez firmę ubezpieczeniową. 
W każdym przypadku wyboru firmy ubezpieczeniowej

dokonuje kredytodawca, kierując się wynikami oceny sytu-
acji finansowej ubezpieczyciela i przyjętymi przez niego
warunkami wypłaty odszkodowania. 

Zastaw na zasadach ogólnych i zastaw rejestrowy 
Zastaw może być ustanowiony na rzeczach ruchomych,

jak również na prawach. Jest on regulowany przepisami: 
■ kodeksu cywilnego (art. 306 –335) i zwany jest wów-

czas zastawem na zasadach ogólnych 
■ ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym

i rejestrze zastawów (Dz. U. z 1996 r. Nr 149, poz. 703
z późn. zm.) i zwany jest wówczas zastawem rejestrowym. 
Przedmiotem zastawu może być własność kredytobiorcy

lub osoby trzeciej. 
Do ustanowienia zastawu „ogólnego” konieczna jest

umowa pisemna zawarta pomiędzy bankiem i właścicielem
rzeczy oraz wydanie rzeczy bankowi lub osobie trzeciej,
na którą wspomniane strony wyraziły zgodę. Ze względu
na konieczność wydania rzeczy bankowi lub osobie trze-
ciej praktyczne znaczenie tego typu zastawu jest niewielkie
i dotyczy w zasadzie jedynie kredytów lombardowych. 
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Zastaw na prawach jest ustanawiany jak zastaw „ogól-
ny”, jednak jego zastosowanie praktyczne jest większe
z uwagi na fakt, że może dotyczyć: 
■ prawa do papierów wartościowych (akcji, obligacji, bo-

nów skarbowych, weksli) 
■ prawa do wkładów oszczędnościowych 
■ udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

(z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z kodeksu
spółek handlowych, umowy spółki lub statutu). 
Zastaw dotyczyć może jedynie praw zbywalnych. Nie

można zatem ustanowić zastawu na prawie użytkowania,
prawie pierwokupu, prawie do wynagrodzenia za pracę itp.

Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest
umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania
przedmiotem zastawu (zastawcą) i bankiem (zastawnikiem)
oraz wpis do rejestru zastawów. Rejestr zastawów prowa-
dzony jest przez sąd. 

Cechą charakterystyczną zastawu rejestrowego jest po-
zostawienie rzeczy obciążonej zastawem w posiadaniu
zastawcy lub osoby trzeciej wskazanej w umowie o ustano-
wienie zastawu. Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą
być rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe, w tym wierzy-
telności, o ile są zbywalne. 

Hipoteka 
Hipoteka jest prawem obciążającym nieruchomość w celu

zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności. Na mocy tego
zabezpieczenia wierzyciel może dochodzić zaspokojenia
swojej wierzytelności z nieruchomości, bez względu na to,
czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzy-
cielami osobistymi właściciela nieruchomości, tj. takimi,
na rzecz których nie została ustanowiona hipoteka. 

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym. Ozna-
cza to, że bank nie może zarządzać nią jako właściciel.
Przysługuje mu jedynie prawo do zaspokojenia z nierucho-
mości swoich roszczeń w przypadku niespłacenia długu. 

Hipoteka może być ustanowiona jedynie przez właści-
ciela nieruchomości niezależnie od tego, czy jest on zara-
zem dłużnikiem banku, czy osobą trzecią (wyjątek od tej za-
sady stanowi hipoteka przymusowa). 

Podstawą wpisu hipoteki umownej do księgi wieczystej jest: 
■ wniosek o wpis hipoteki (wnioskodawcą powinien być

właściciel przedmiotu hipoteki) 
■ oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu

hipoteki złożone w formie aktu notarialnego 
■ zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu. 

Zazwyczaj koszty związane z ustanowieniem hipoteki
(opłata skarbowa, koszty sądowe, wynagrodzenie notariusza,
koszty wyceny przez rzeczoznawcę) ponosi kredytobiorca. 

Kwestie związane z hipoteką reguluje ustawa z dnia 6 lip-
ca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.).

4. HIPOTETYCZNE ZASADY DZIA¸ANIA 
FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Dłużnicy korzystający z gwarancji i poręczeń funduszu
mogą uzyskać takie korzyści, jak: 
■ uzyskanie gwarancji i/lub poręczenia niezależnej orga-

nizacji
■ pozyskanie finansowania – ograniczonego w przypadku

braku tych zabezpieczeń prawnych
■ ograniczenie kosztów pozyskiwania finansowania (lep-

sze warunki kredytowe)
■ uzyskanie oceny inwestycji od niezależnej instytucji
■ szybsza realizacja inwestycji mieszkaniowych
■ korzystanie z wyższego limitu koncentracji portfela w ban-

kach finansujących
■ spełnienie warunków umowy kredytowej 
■ poprawienie wiarygodności firmy
■ brak potrzeby natychmiastowego zaangażowania wła-

snych środków gotówkowych.
Z punktu widzenia banku udzielającego kredyty hipotecz-

ne, bez dodatkowych gwarancji i poręczeń oferowanych
przez fundusz, mogą występować następujące ograniczenia:
■ uzależnienie maksymalnej wysokości pojedynczego kre-

dytu od wysokości kapitałów własnych banku 
■ ograniczenie procentowego udziału kredytu w finanso-

waniu danego przedsięwzięcia
■ limitowanie kwoty zadłużenia w rachunku bieżącym

w zależności od wpływów na rachunek 
■ ograniczenie zaangażowania banku w stosunku do da-

nej branży, rodzaju produktu itp. 
Podstawową sprawą jest uzyskanie akceptacji funduszu jako

partnera finansowego banku. Wymaga to przedstawienia od-
powiednich informacji o jego funkcjonowaniu i efektywności. 

Jedną z najważniejszych informacji o funduszu jest mnoż-
nik kapitałowy.6 7 Określa go stosunek maksymalnej wartości
wystawionych gwarancji do wielkości środków własnych fun-
duszu gwarancyjnego. Przy mnożniku 1:1 nie mamy do czy-
nienia z dźwignią finansową. Jeżeli mnożnik kapitałowy wy-
nosi 2:1, to oznacza, iż wartość udzielonych gwarancji dwu-
krotnie przekracza kapitał własny funduszu. Efekt ten nazwa-
ny jest dźwignią finansową. Wysokość zastosowanej dźwi-
gni finansowej zależy od oceny funduszu oraz ryzyka ban-
ku związanego z zastosowaniem tej gwarancji. Wysokość
mnożnika jest elementem negocjacji umów z bankiem
– określa ryzyko banku w przypadku upadłości funduszu.

Drugim elementem oceny ryzyka banku w oparciu o infor-
macje o funduszu jest maksymalna wartość gwarancji,
oznaczająca największą absolutną wartość gwarancji dla
danego kredytu. Może być ona podana w złotych lub wa-
lucie kredytu i stanowi określony procent wartości kapitału

Gwarancja może oznaczać zobowiąza-
nie funduszu do spowodowania wykona-
nia świadczenia dłużnika na rzecz ban-
ku udzielającego kredyt hipoteczny lub
do dokonania zapłaty beneficjentowi
w przypadku, gdy dłużnik nie uiszcza
należności.



własnego funduszu. Maksymalna wartość gwarancji deter-
minuje wielkość objętych nią kredytów hipotecznych. 

Kolejnym czynnikiem niezbędnym do oceny wiarygodno-
ści gwarancji funduszu jest udział procentowy gwarancji.
W tym przypadku oznacza to stosunek wartości gwarancji
do wartości kredytu. Przy 10-procentowym udziale gwaran-
cji mamy do czynienia z dźwignią finansową w wysoko-
ści 10:1. Oznacza to, iż gwarancją objęte jest tylko 10%
wartości kredytu. Czy bank zaakceptuje taki współczynnik,
to już inna sprawa. Oczywiście, ten element także jest
przedmiotem uzgodnień pomiędzy funduszem i bankiem. 

Bank będzie także oceniał historię gwarancji udzielonych
przez fundusz. Przedmiotem oceny będzie liczba gwarancji
wykorzystanych w stosunku do udzielonych, wysokość wy-
korzystanych gwarancji do wysokości kapitału, statystycz-
na ocena ściągalności kredytów, w tym statystyczna oce-
na wartości zabezpieczeń kredytów i wysokości wypłaco-
nych beneficjentom gwarancji. 

Wszystkie te elementy, określające miary płynności i skutecz-
ności funduszu, wpływają na umowę z bankiem dotyczącą ak-
ceptowalnego mnożnika kapitałowego, udziału procentowe-
go gwarancji oraz maksymalnej wysokości gwarancji. Tak więc
główną kwestią konieczną do uzgodnienia jest skala możliwej
do zaakceptowania dźwigni finansowej.8 Z punktu widzenia
banków i innych kredytodawców jej wzrost zmniejsza wiary-
godność gwarancji. Jednak w warunkach konkurencji pomię-
dzy kredytodawcami możliwe jest ustalenie mnożnika na wyso-
kim poziomie, gwarantującym jednocześnie efektywność dzia-
łania funduszu i wystarczające zabezpieczenie kredytu. 

5. RYZYKO ZWIÑZANE Z GWARANCJAMI9

Gwarancje finansowe, rozumiane jako gwarancje spłaty
kredytu (nie tylko hipotecznego), traktowane są jako obcią-
żone najwyższym ryzykiem. Ryzyko braku zwrotu pożyczo-
nych środków pieniężnych powinno być w zasadzie przypi-
sane pożyczkodawcom. 

Gwarancja poddana jest rygorystycznym warunkom re-
alizacji, często zupełnie niezależnym od funduszu – to brak
spłaty kredytu hipotecznego przez dłużnika, podmiotu nie-
zależnego od funduszu, jest przyczyną realizacji gwarancji. 

W większości przypadków brak spłaty kredytu hipo-
tecznego wiąże się z obowiązkiem realizacji gwarancji
w pełnym zakresie sumy gwarancyjnej – trudno bowiem
liczyć na poprawę sytuacji finansowej dłużnika. Często
jest on bankrutem, a wartość majątku przejętego przez
fundusz nie zawsze odpowiada wartości wierzytelności,
co zmusza do realizacji umowy gwarancyjnej w pełnej
wysokości.

Szkody10 występują jednostkowo, co powoduje, że trud-
no jest określić ich prawdopodobieństwo. Dodatkowo, jak
pokazuje praktyka, wypłata świadczeń nie rozkłada się
równomiernie w ciągu całego okresu trwania gwarancji
– często następuje w jego w końcowym okresie. 

Z uwagi na wysokie ryzyko, decyzja o udzieleniu gwa-
rancji powinna być podejmowana z zachowaniem odpo-
wiednio wysokiego stopnia niezależności.

Ryzyko banku
Ocena ryzyka banku wiąże się z bezpośrednią oceną

funduszu gwarancyjnego. Jego wiarygodności, portfela
gwarancji, stosowanych norm ostrożnościowych, procedur
udzielania gwarancji, a więc oceny ryzyka samej gwarancji. 

Oczywiście, ocena ryzyka gwarancji wierzytelności nie
może być oderwana od oceny ryzyka samej wierzytelno-
ści, która jest gwarantowana przez fundusz.

Ryzyko może wystąpić w przypadku zastosowania klau-
zuli odwołania gwarancji w określonych warunkach,
na przykład gdy pomiędzy bankiem i dłużnikiem występuje
nierozstrzygnięty spór o niewywiązywanie się z umowy
i gwarancja może zostać zawieszona do czasu rozstrzy-
gnięcia sporu. 

Ryzyko funduszu gwarancyjnego
Analizując zasady funkcjonowania gwarancji udziela-

nych przez fundusz, można wyszczególnić następujące ro-
dzaje ryzyka11:
■ Ryzyko braku roszczenia zwrotnego wobec dłużnika.
Z uwagi na fakt, iż fundusz, realizując gwarancje, płaci swój
dług, ale nie wstępuje w prawa zaspokojonego wierzycie-
la (beneficjenta), narażony jest na ryzyko związane z rosz-
czeniem zwrotnym wobec dłużnika. W tej sytuacji wyłącz-
nie umowa o świadczenie gwarancji może zapewnić fun-
duszowi regres wobec dłużnika. Umowa powinna zawie-
rać klauzulę zobowiązania dłużnika do zwrotu funduszowi
wypłaconych z gwarancji kwot.
■ Ryzyko funduszu związane z określeniem zobowiązań
dłużnika. Takie ryzyko występuje wtedy, gdy w umowie
gwarancyjnej fundusz nie odwoła się bezpośrednio
do zobowiązań dłużnika oraz zasad jego odpowiedzial-
ności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umo-
wy kredytowej. Bezpośrednie odwołanie się do zapisów
odpowiedzialności w umowie o kredyt hipoteczny ograni-
cza zobowiązania funduszu wyłącznie do postanowień
umowy kredytowej. W przypadku braku takiego odwoła-
nia, gwarancja nie obejmuje okoliczności zwalniających
dłużnika z odpowiedzialności za niewykonanie lub niena-
leżyte wykonanie umowy kredytowej i dłużnik zobowiąza-
ny jest do pokrycia zobowiązań wynikających z gwaran-
cji, bez względu na te dodatkowe okoliczności. Dlatego
też istotnym dla dłużnika warunkiem zarządzania ryzy-
kiem jest wprowadzenie do umowy gwarancyjnej ściśle
określonych zapisów odwołujących się do konkretnych
zapisów umowy kredytowej, w tym dotyczących rodzaju
świadczenia dłużnika, warunków tego świadczenia i ter-
minu jego wykonania. 

Kolejnym istotnym warunkiem zarządzania ryzykiem fun-
duszu jest relacja gwarancji do zmian w umowie podstawo-
wej pomiędzy bankiem i kredytobiorcą. Zobowiązania
gwarancyjne mogą być unieważnione, gdy bank i kredyto-
biorca zmodyfikowali umowę kredytową po wejściu w ży-
cie gwarancji. Jednakże fundusz może przyjąć ryzyko
zmian dokonanych w trakcie funkcjonowania gwarancji,
przyjmując modyfikacje dokonane pomiędzy dłużnikiem
i bankiem i ponosząc odpowiedzialność za gwarancję. 
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Umowa gwarancyjna jest niezależna od umowy o usługi
gwarancyjne. Oznacza to, iż umowa gwarancyjna obo-
wiązuje w momencie jej zaakceptowania przez bank nie-
zależnie od tego, czy dłużnik podpisał umowę o usługi
gwarancyjne, czy nie. W tym momencie występuje dodat-
kowe ryzyko dla funduszu – nie będzie on mógł wycofać
się i odmówić spełnienia świadczenia wynikającego z wy-
stawionych gwarancji.
■ Ryzyko procedur bankowych. To ryzyko funduszu może
występować, jeżeli wcześniej nie zostaną szczegółowo
ustalone warunki powiadamiania o niewywiązywania się
przez dłużnika z warunków umowy kredytowej. Fundusz
powinien być pewien, co należy potwierdzić odpowiedni-
mi dokumentami, iż bank uczynił wszystko, aby uzyskać
od dłużnika należności z tytułu wierzytelności. Dokumenta-
mi takimi są zarówno wezwania do zapłaty, jak też po-
twierdzenie uznania roszczenia banku przez dłużnika, wy-
rok sądowy, orzeczenie arbitrażu, opinia rzeczoznawcy.
Jeżeli gwarancja obejmuje obowiązek naprawienia szko-
dy, wtedy bank powinien przedstawić wartość poniesionej
szkody z tytułu niewywiązania się kredytobiorcy z umowy
kredytowej. 

Otrzymując gwarancje osoby trzeciej, beneficjent (bank)
może niezbyt starannie realizować procedury oceny zdol-
ności kredytowej kredytobiorcy, a także może odstąpić
od procedur nadzoru i egzekucji spłat wierzytelności, które
normalnie, dla kredytów bez gwarancji, stosowałby w celu
odzyskania należności. 

■ Ryzyko ostatecznych rezultatów roszczeń banku wobec
kredytobiorcy. W przypadku braku klauzuli uniezależniają-
cej od relacji – sporu pomiędzy bankiem i kredytobiorcą,
fundusz zobowiązany jest do uruchomienia świadczenia
gwarancyjnego bez względu na ostateczne wyniki tego
sporu. Zabezpieczeniem dla funduszu może być klauzula
powodująca zawieszenie gwarancji na czas sporu pomię-
dzy kredytobiorcą i bankiem. Sporu, którego charakter bę-
dzie jasno określony. 
■ Ryzyko sumy gwarancyjnej. Umowa gwarancyjna powin-
na określać sumę gwarancyjną, która może dotyczyć: 

■ maksymalnej wartości świadczenia funduszu 
■ maksymalnej wartości szkody poniesionej przez fundusz 
■ wartości wypłaty gwarancji bez względu na wysokość

poniesionych szkód przez beneficjenta. Dodatkowo
wartość sumy gwarancyjnej w walucie obcej niesie ze
sobą ryzyko kursowe. 

■ Ryzyko okresu trwania gwarancji. Ryzyko to występuje
w przypadku, gdy zobowiązanie dłużnika wobec banku

wydłuży się w czasie i automatycznie gwarancja pozosta-
je ważna, pomimo innych założeń funduszu. Długi okres
gwarantowania zwiększa prawdopodobieństwo niewła-
ściwej oceny ryzyka związanego z gwarancją. Szczegól-
nie wtedy, gdy warunki gospodarowania mogą się gwał-
townie zmienić i mieć wpływ na brak dotrzymania warun-
ków kredytowych.
■ Ryzyko nieadekwatności opłaty gwarancyjnej. Kolejnym
ryzykiem dla funduszu jest sytuacja, gdy nie pobiera on
z góry opłaty za udzielenie gwarancji. W przypadku odro-
czenia płatności lub pobierania opłaty w ratach, fundusz
– nie mając możliwości ograniczenia obowiązków wynika-
jących z gwarancji – narażony jest na ryzyko nieotrzymania
pełnej zapłaty za nią. 

Ryzyka występujące po obu stronach gwarancji 
(beneficjenta i funduszu)
■ Ryzyko wymogów formalnych – niewywiązanie się stron
z obowiązku, np. podpisania umowy podstawowej, posta-
wienia do dyspozycji dłużnika linii kredytowej, zaistnienie in-
nych zdarzeń, niezależnych od woli stron umowy podsta-
wowej – na przykład kłopoty z uzyskaniem pozwolenia
na budowę. Innym wymogiem formalnym, który ma istotne
znaczenie dla ryzyka, jest dokumentowanie przez bank nie-
wywiązywania się dłużnika z warunków umowy. 
■ Ryzyko zaspokojenia roszczenia zwrotnego. Fundusz, re-
alizując świadczenie z gwarancji, jest narażony na ryzyko
nieuzyskania roszczenia zwrotnego z uwagi na fakt, iż tym
świadczeniem reguluje on swój własny dług, a nie płaci
za dług zleceniodawcy (dłużnika). Mówi się, iż gwarancja
ma charakter abstrakcyjny, co oznacza, iż jest ona niezależ-
na od umowy podstawowej dotyczącej kredytu hipotecz-
nego (nie ma znaczenia, czy umowa podstawowa jest
ważna, czy nieważna). W tej sytuacji, dla uzyskania regre-
su wobec dłużnika, umowa gwarancyjna winna zawierać
klauzulę przelewu wierzytelności przez bank na rzecz fun-
duszu. Jednakże taka klauzula może być akceptowa-
na przez bank praktycznie w przypadku, gdy gwarancja
pokrywa wartość całej wierzytelności. Z drugiej strony fun-
dusz częściej woli mieć prawo zaspokajania pieniężnego
ze strony dłużnika, niż wstępować w prawa wierzyciela, po-
nieważ nie jest to celem jego działalności. 
■ Ryzyko makroekonomiczne. Warunki makroekonomiczne
mają bezpośredni wpływ na wzrost lub spadek liczby sytu-
acji, gdy zobowiązania pieniężne z tytułu kredytu hipotecz-
nego są regulowane ze środków funduszu. Można powie-
dzieć, iż trudności gospodarcze mają bezpośredni wpływ
na ryzyko funduszu w realizacji zobowiązań z tytułu umo-
wy gwarancyjnej. 
■ Ryzyko niedostosowania warunków gwarancji do zmie-
niających się relacji wierzyciel-kredytobiorca. Fundusz gwa-
rancyjny nie ma w ogóle lub ma ograniczone możliwości
zmiany warunków gwarancji, co oznacza brak lub ograni-
czony wpływ na poziom ryzyka ponoszonego podczas
okresu gwarantowania nawet w momencie, gdy ma wystar-
czające informacje o trudnościach występujących u dłużni-
ka. Wynika to z faktu, iż udzielając gwarancji, zaciąga swo-

Dla zrozumienia ryzyka związanego
z różnego rodzaju elementami wzmoc-
nienia kredytów hipotecznych, między
innymi takimi, jak poręczenia oraz gwa-
rancje, istotne jest zapoznanie się z pol-
skimi przepisami w tym zakresie.



je własne zobowiązanie wobec kredytodawcy, odpowia-
dając do określonej sumy za niewykonanie zobowiązań
zaciągniętych przez dłużnika. 

Odpowiedzialność funduszu istnieje także wtedy, gdy
pewne zapisy umowy gwarancji i kredytu hipotecznego
nie są wykonywane. Nawet mając w umowie klauzulę
o wystawieniu gwarancji pozwalającej na zwiększenie za-
kresu posiadanych zabezpieczeń w przypadku niekorzyst-
nej sytuacji finansowej dłużnika, często fundusz nie jest
w stanie jej wyegzekwować – czy to z powodu braku ta-
kich zabezpieczeń w majątku dłużnika, czy też odmowy
dłużnika wykonania tej klauzuli. Umowa gwarancyjna mu-
si być realizowana bez względu na np. ewentualne postę-
powanie sądowe. 
■ Ryzyko niedookreślenia wysokości szkody beneficjenta.
Następnym ryzykiem dla funduszu jest sytuacja, w której
umowa gwarancyjna określa obowiązek uregulowania
szkody poniesionej przez beneficjenta z tytułu niewywiązy-
wania się dłużnika z warunków umowy kredytu hipoteczne-
go, czy też poniesienia określonej kary pieniężnej bez
względu na to, czy i w jakiej wysokości beneficjent (bank)
poniósł straty. 

Strony umowy gwarancji mogą także określić okoliczno-
ści wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność fun-
duszu oraz obowiązek honorowania przez beneficjenta ce-
lu gwarancji. Oznacza to możliwość odwoływania się
do stosunku podstawowego pomiędzy kredytodawcą i kre-
dytobiorcą oraz obowiązku spełniania warunków tego sto-
sunku (umowy kredytu hipotecznego). 

Podsumowując – umowa gwarancyjna może określać
wymogi potwierdzania niewykonywania lub niewłaściwe-
go wykonania umowy o kredyt hipoteczny. Oznacza to, iż
ryzyko funduszu uzależnione jest od:
■ procedur bezpieczeństwa stosowanych przez bank

w momencie udzielania kredytu
■ procedur monitorowania spłat kredytu hipotecznego

(udowodnienie faktu niewywiązywania się dłużnika z wa-
runków umowy kredytowej)

■ wymogów bezpieczeństwa dotyczących kwalifikowania
należności nieregularnych przez bank

■ procedur i obowiązków roszczeniowych banku wobec
dłużnika

■ procedur informowania o zmianach w umowie podsta-
wowej pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem

■ procedur i trybu informowania funduszu o naruszeniu
umowy kredytowej przez dłużnika.

6. OCENA RYZYKA GWARANCJI WYSTAWIANYCH
PRZEZ FUNDUSZ GWARANCYJNY

We wszystkich instrumentach finansowych traktowanych
jako ubezpieczenia finansowe, rola statystyki przy ocenie
i wycenie ryzyka jest bardzo ograniczona. Jeszcze mniej-
sza jest ona przy gwarancjach. Statystyki dostarczają infor-
macji, jak kształtowały się poszczególne gwarancje, co mo-
że być jedynie podstawą do oceny ryzyka i modyfikacji je-
go założeń. 

Jak wcześniej stwierdzono, gwarancje mogą być wysta-
wiane przez banki, firmy ubezpieczeniowe, ale także przez
inne podmioty, czy też osoby fizyczne. Podejmując próbę
porównania ryzyka związanego z gwarancjami wystawia-
nymi przez trzy różne podmioty: banki, firmy ubezpieczenio-
we i fundusze, należy podkreślić podstawową różnicę
w ocenie ryzyka przez te podmioty:

1. Banki, wystawiając gwarancje bankowe, zwykle czy-
nią to wobec swoich klientów. Mają one stosunkowo do-
bry dostęp do informacji o pozycji finansowej tego klien-
ta, dlatego też ocena ryzyka związanego z wystawie-
niem gwarancji jest stosunkowo prosta. Dodatkowo bank
może i stosuje specjalne zabezpieczenia gwarancji – np.
depozyty w wysokości gwarancji, co ma bezpośredni
wpływ na ocenę ryzyka. A w przypadku niespłacenia
długu, bank ma prawo wystawić bankowy tytuł wykonaw-
czy. Te wszystkie elementy zarządzania ryzykiem stawia-
ją bank w dość uprzywilejowanej pozycji w porównaniu
z pozostałymi podmiotami. 

2. Firma ubezpieczeniowa także stara się zastosować za-
bezpieczenia dla swoich gwarancji, ale nie mając takich
możliwości, jak bank (obserwacja zmian na rachunkach),
bardziej zwraca uwagę na zdolność klienta do realizacji
zobowiązań, ponieważ ten element będzie decydował
o ryzyku związanym z gwarancją ubezpieczeniową. To-
też firmy ubezpieczeniowe zmuszone są do „ogranicze-
nia” swojej działalności gwarancyjnej do takich sytuacji,
gdzie ryzyko jest niewielkie. 

3. W jeszcze innej sytuacji jest fundusz gwarancyjny, jeżeli
przyjąć następujące założenia jego funkcjonowania12: 
■ fundusz nie podlega przepisom prawa bankowego

i prawa ubezpieczeniowego, co nie zwalnia go z obo-
wiązku stosowania zgodnych ze sztuką zasad udziela-
nia gwarancji (zasady oceny zostaną przedstawione
w dalszej części rozdziału)

■ fundusz może mieć formę funduszu gwarancji wzajemnych.
Z jednej strony pozwala to na rozłożenie ryzyka na pozo-
stałych uczestników funduszu, z drugiej może rodzić tzw. ha-
zard moralny, który wiąże się albo z uprzywilejowanymi wa-
runkami gwarancji dla wybranych uczestników, albo z nie-
dotrzymywaniem zasad oceny wiarygodności uczestnika

■ fundusz nie ma prawa do bankowego tytułu wykonaw-
czego, a więc musi stosować inne zasady zabezpiecze-
nia wystawianych gwarancji
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Gwarancja poddana jest rygorystycz-
nym warunkom realizacji, często zupeł-
nie niezależnym od funduszu – to brak
spłaty kredytu hipotecznego przez dłuż-
nika, podmiotu niezależnego od fundu-
szu, jest przyczyną realizacji gwarancji.
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■ fundusz sam musi mieć wiarygodną pozycję wobec ban-
ku, którego wierzytelność jest przedmiotem gwarancji.
Wiarygodność przekłada się na warunki przyjęcia gwa-
rancji przez bank, na zakres i sposób współpracy z ban-
kiem, na postanowienia umowy gwarancyjnej – w szcze-
gólności dotyczące wykonalności gwarancji w zależno-
ści od okoliczności oceny braku spłaty zadłużenia. 

7. ELEMENTY OCENY RYZYKA 
PRZY UDZIELANIU GWARANCJI

Jacek Kukiełka i Dariusz Poniewierka przedstawiają nastę-
pujące elementy, które powinny być wzięte pod uwagę
przez gwaranta (w naszym przypadku fundusz):

1. Zobowiązanie zabezpieczane gwarancją
Udzielając gwarancji, fundusz musi posiąść informacje

dotyczące przedmiotu zobowiązania dłużnika, w tym
przede wszystkim to, na czym polega zobowiązanie za-
bezpieczane wnioskowaną gwarancją oraz jakie wyda-
rzenia muszą nastąpić, aby bank mógł zgłosić swój regres
do gwarancji. Przyjmując zasadę, iż każdy kontrakt jest in-
ny, fundusz winien zapewnić sobie szczegółowe informa-
cje umożliwiające właściwą ocenę ryzyka, w szczególno-
ści dotyczące samej umowy kredytowej, treści zobowią-
zania dłużnika, sposobu i terminu płatności, wyłączenia
odpowiedzialności stron, zasad udzielania kredytu będą-
cego przedmiotem gwarancji, sekwencji dostarczanych
dokumentów i podejmowania decyzji o udzieleniu kredy-
tu oraz braku spłaty kredytu, wymaganych zabezpieczeń
kredytu – poza gwarancją. W treści zobowiązania dłuż-
nika istotne z punktu widzenia oceny ryzyka jest określenie
odpowiedzialności dłużnika za szkodę poniesioną przez
bank z tytułu braku spłaty kredytu, w tym dotyczącą wyso-
kości pokrywanej szkody, czy obowiązku ponoszenia kar
umownych. 

2. Osobę wnioskującą o gwarancję
Analiza zdolności dłużnika do spłaty kredytu hipoteczne-

go jest podstawową analizą przygotowywaną przez fun-
dusz. Zdolność dłużnika do generowania pozytywnego
przepływu pieniędzy powinna uzależniać wystawianie
gwarancji przez fundusz. Duże znaczenie ma tu analiza do-
świadczenia i stabilności kadry kierowniczej dłużnika, ale
także sytuacja ekonomiczno-finansowa. 

3. Zakres odpowiedzialności wynikający z tekstu gwarancji
Podstawową kwestią jest klauzula, która określa, czy

gwarancja jest warunkowa, czy też bezwarunkowa. Uza-
leżniając realizację gwarancji od np. dostarczenia doku-
mentacji o niewywiązywaniu się kredytobiorcy z zobowią-
zań lub wyroku sądowego, albo też pisemnego uznania
roszczenia przez dłużnika, fundusz zabezpiecza się
przed arbitralnymi poczynaniami beneficjenta. Dodatkowo
tekst gwarancji może dawać funduszowi możliwość wyco-
fania się z zobowiązania w przypadku powzięcia informa-
cji o negatywnych zmianach w otoczeniu dłużnika, które nie

mogły być przewidziane w trakcie występowania o gwa-
rancję, a tym samym ocena ryzyka w trakcie trwania kredy-
tu znacznie się zmieniła. 

Udzielając gwarancji, fundusz zobowiązuje się do wy-
płacenia należności z tego tytułu w określonym czasie
od otrzymania żądania zapłaty. Im krótszy okres wypłaty,
tym mniejsze szanse dla funduszu na negocjowanie, czy zo-
stały spełnione warunki określone w umowie gwarancyjnej. 

4. Sumę i okres obowiązywania gwarancji
Dokonując analizy dłużnika, fundusz może określić, czy

gwarancja obejmuje 100% należności, czy też określoną
część, w zależności od warunków umowy kredytowej i oceny
ryzyka. Dodatkowo fundusz musi przyjąć, iż im dłuższy jest
okres gwarancji (np. na czas trwania kredytu długoterminowe-
go), tym większe jest jego ryzyko. Można przyjąć, iż ryzyko
gwarancji funduszu rośnie szybciej w porównaniu do wzrostu
okresu odpowiedzialności. Wpływ na takie występowanie ry-
zyka ma niepewność co do otoczenia gospodarczego dewe-
loperów, a także większe prawdopodobieństwo złego osza-
cowania ryzyka w dłuższym horyzoncie czasowym. 

5. Zabezpieczenia roszczeń gwaranta o zwrot 
wypłaconych kwot 

Tę część analizy fundusz wykonuje po pozytywnej oce-
nie ryzyka. Zabezpieczenia roszczeń, ich jakość nie po-
winny mieć wpływu na wcześniejszą ocenę ryzyka. Po tej
ocenie fundusz powinien dokonać oceny zabezpieczenia
gwarancji pod względem ich wysokości (wartość zabez-
pieczenia powinna być wyższa od wartości gwarancji),
wiarygodności (np. tytuł prawny), płynności (spodziewa-
ne dochody np. z wynajmu lub sprzedaży), zmienności
w czasie (oczekiwane zmiany wartości w czasie trwania
gwarancji). 

8. WNIOSKI I UWAGI KO¡COWE

Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem banku funkcjo-
nowanie takiego instrumentu, jak gwarancje funduszu gwa-
rancyjnego, chociaż nie powodują transferu ryzyka banku,
to w znacznym stopniu ograniczają to ryzyko. Ogranicze-
nie ryzyka banku wynika z samej konstrukcji funduszu, które-
go działalność, jak zostało powyżej zidentyfikowane, wią-
że się z szeregiem czynników ryzyka. Te brane pod uwagę
przez fundusz czynniki ryzyka, ich ocena oraz zasady wy-
stawiania gwarancji, w znacznym stopniu przyczyniają się
do ograniczenia ryzyka banku. 

Ocena ryzyka związanego z gwarancjami funduszu
oparta jest o następujące elementy:
■ maksymalną wartość gwarancji/poręczeń pieniężnych

oraz maksymalne zaangażowanie funduszu poręczeń
kredytowych na rzecz jednego przedsiębiorcy, które nie
powinny przekraczać określonej wartości kapitalizacji
funduszu

■ maksymalny udział poręczenia funduszu, który nie powi-
nien przekraczać określonej wartości kapitału gwaranto-
wanego/poręczanego kredytu (pożyczki)



■ rodzaje zabezpieczeń pobieranych w związku z udzie-
lanymi gwarancjami/poręczeniami

■ zasady odpłatności za udzielone gwarancje/poręczenia.
Tu należałoby wyrazić nadzieję, iż funkcjonowanie tego

rodzaju funduszy w Polsce może przyczynić się do zwięk-
szenia dostępności do kredytów klientów instytucjonalnych.
Podstawowym elementem tego twierdzenia jest fakt, iż ban-
ki, będąc podstawowym beneficjentem gwarancji funduszu,

będą chętniej udzielały kredyty hipoteczne podmiotom, któ-
re poddadzą się ocenie funduszu. 

Podstawową korzyścią dla sektora bankowego oraz
ubezpieczeniowego będzie uznanie rezerw jako kosztu
uzyskania przychodu, co zmniejszy efektywną stopę podat-
kową, przy jednoczesnym zwiększeniu portfela kredytów
mieszkaniowych oraz związanych z nimi ubezpieczeń,
a tym samym przychodów. ■
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