
K redytowanie hipoteczne w Polsce przeżywa boom.
Duża liczba udzielanych kredytów na cele budowla-
ne oraz mieszkaniowe świadczy o zaistnieniu sprzyja-

jących warunków dla rozwoju tego segmentu rynku kredyto-
wego. Wpływ na to mają przede wszystkim niskie stopy pro-
centowe, wzrost zdolności kredytowej i rozwój rynku nierucho-
mości. W kontekście pogłębiającej się integracji Polski z syste-
mem gospodarczym krajów rozwiniętych można spodziewać
się przenikania innowacji produktowych na rynku kredytowym.
Już teraz można zauważyć pewne analogie w zakresie finan-
sowania nieruchomości. Po pojawieniu się na polskim rynku
klasycznych kredytów zabezpieczonych hipoteką i przezna-
czanych na finansowanie nieruchomości pożyczek hipotecz-
nych, coraz większą popularność zdobywają różne produkty
złożone. Konkurencja na rynku kredytowym, zarówno we-
wnętrzna, jak i coraz bardziej realna zewnętrzna z krajów Unii
Europejskiej, być może będzie katalizatorem przyspieszają-
cym rozwój innowacji. Zanim to jednak zostanie spełnione, po-
winny być określone warunki, których analizą zajmiemy się
od tego wydania Finansowania Nieruchomości. 

CO PO KREDYTACH HIPOTECZNYCH?

Przykładem innowacyjnych produktów są m.in. kredyty kon-
solidacyjne oraz plany finansowe. O ile te pierwsze pozwala-
ją obniżyć koszt finansowania długu poprzez proste obniżenie
ryzyka kredytowego banku lepszym jego zabezpieczeniem,
to te drugie stanowią już wyrafinowany produkt dla wymaga-
jących klientów. Z uwagi na swoją specyfikę plany finansowe
mogą być polecane osobom o wysokiej dynamice docho-
dów i wydatków. Kredyty tego rodzaju, wzorowane na roz-
wiązaniach w pierwszej kolejności brytyjskich, sprawdziły się
w Polsce i głównie dzięki grupie BRE Banku zyskały klientów.
Stwierdzić jednak należy, że innowacja ta przyjęła się, co do-
brze świadczy o możliwościach polskiego rynku1. 

Czy polski rynek gotowy jest więc na kolejne innowacje?
Istnieją pewne przesłanki, które mogą spowodować pojawie-
nie się takich usług bankowych, jak odwrócony kredyt hipo-
teczny – reverse mortgage. Tego rodzaju produkty zmieniają
jednak filozofię podejścia do kredytowania hipotecznego.
Przenoszą ciężar ze znaczenia nieruchomości jako dobra in-
westycyjnego, służącego do akumulacji kapitału, na upłynnia-
nie kapitału w niej zamrożonego dla celów konsumpcyjnych.
W ten sposób kredytowanie hipoteczne staje się już nie tylko
formą finansowania, ale długoterminowego ubezpieczenia
inwestycyjnego, szczególnie atrakcyjnego dla osób star-
szych. Na jego upowszechnienie wpływ będzie miał wpływ
przede wszystkim kompleks czynników:

■ makroekonomicznych – tutaj szczególnie niski poziom stóp
procentowych, wzrost gospodarczy

■ demograficznych – starzenie społeczeństwa i w efekcie te-
go problemy solidarnościowych systemów emerytalnych,
wzrost liczby osób samotnych

■ społecznych – zmiana modelu życia, wzrost znaczenia kon-
sumpcji, mody

■ rynkowych – rozwój wtórnego rynku nieruchomości. 

DLA KOGO REVERSE MORTGAGE

Jest to produkt, który może wpłynąć na poprawę finanso-
wego zabezpieczenia bytu osób starszych. Uzupełnia on
tradycyjne formy oszczędzania na starość oraz gwarantuje
osobom go wykorzystującym zachowanie własności nieru-
chomości przy jednoczesnym uwolnieniu z niej części kapi-
tału i jego konwersji na strumienie dodatkowego dochodu.
Rozwiązanie to zdobyło największą popularność w Sta-
nach Zjednoczonych i stanowi odpowiedź na oczekiwania
osób, które zakończyły pracę zawodową i przebywają
na emeryturze. Liczba takich osób, zarówno w krajach roz-
wijających się jak i rozwiniętych, stale rośnie i należy się
spodziewać, że proces ten będzie przybierał na sile. Czę-
sto jedynym istotnym bogactwem, będącym własnością
osób starszych, jest dom lub mieszkanie, w których niejako
„zamrożone” są znaczne środki finansowe. Ułomność syste-
mu uniemożliwiała i często nadal uniemożliwia częściową
konsumpcję kapitału z posiadanej nieruchomości bez ko-
nieczności ponoszenia dodatkowych bieżących kosztów
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i przeznaczenie go na najbardziej niezbędne potrzeby, jak:
opłacenie kosztownej opieki medycznej czy dokonanie nie-
zbędnych remontów w zamieszkiwanym lokalu. Reverse
mortgage to zatem produkt dla osób nazywanych „house-
-rich cash-poor”2, których polskim odpowiednikiem może
być określenie: domobogaccy.

NA JAKICH WARUNKACH

Reverse mortgage to lustrzane odbicie „zwykłego” kredytu
hipotecznego, który na potrzeby tego opracowania możemy
określić jako „forward mortgage”. Produkt ten pozwala
na uwolnienie bogactwa zakumulowanego przez lata w po-
staci własności nieruchomości. Nie wymaga on żadnych mie-
sięcznych spłat i jest zabezpieczony na nieruchomości stano-
wiącej własność osoby starszej, zwykle w wieku powyżej 62
lat. Kredytobiorca pozostaje właścicielem domu tak długo,
jak długo w nim przebywa, a kredyt staje się wymagalny do-
piero, gdy właściciel znajduje się poza nieruchomością przez
ponad rok lub gdy umrze. Aby ubiegać się o odwrotny kredyt
hipoteczny, klient nie musi posiadać żadnych dochodów. Co
warte podkreślenia, produkt ten należy do grupy tzw. non-re-
course loans, czyli wykluczona jest sytuacja, w której klient jest
winny organizatorowi kredytu więcej niż wartość nieruchomo-
ści stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Nawet gdyby tak
się stało, klient nie odpowiada za to, a całe ryzyko z tego ty-
tułu leży po stronie kredytodawcy. Między innymi z tego po-
wodu kwota, jaką klient może uwolnić ze swojej nieruchomo-
ści przy wykorzystaniu formuły reverse mortgage, stanowi
w większości przypadków maksymalnie połowę wartości po-
siadanej nieruchomości. Kredytobiorca, który decyduje się
na odwrotny kredyt hipoteczny, przez cały czas trwania umo-
wy pozostaje właścicielem swojej nieruchomości. Otrzymy-
wane od organizatora kredytu środki finansowe mogą być
wydatkowane w dowolny sposób. Istnieje tylko jedno zastrze-
żenie do tej ogólnej zasady: stan nieruchomości nie może ule-
gać znacznemu pogorszeniu, czyli innymi słowy nadal nale-
ży o nią dbać i dokonywać niezbędnych napraw. 

Produkt ten umożliwia właścicielom nieruchomości pozo-
stanie w ich domach, w większym komforcie i bezpieczeń-
stwie finansowym. Dodatkowy strumień dochodów oferuje

im szeroki wachlarz wyborów. Jest to produkt elastyczny,
ponieważ umożliwia klientowi otrzymywanie płatności
na cztery sposoby. Są to:
■ okresowe płatności (zwykle miesięczne)
■ jednorazowa płatność całej sumy
■ linia kredytowa o z góry ustalonym limicie
■ kombinacja poprzednich możliwości.

W nielicznych polskich materiałach na temat reverse mortga-
ge instrument ten funkcjonuje jako odwrotny kredyt hipoteczny.3

Niektórzy autorzy porównują go również do funkcjonującej
w Polsce, ale rzadko wykorzystywanej, umowy dożywocia.4 In-
ni wskazują, że łączy on w sobie dwa systemy: bankowość hi-
poteczną i system emerytalny.5 Natomiast w dokumencie przy-
gotowanym przez byłe Ministerstwo Infrastruktury – „Strategia
Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego na lata
2005-2025” reverse mortgage funkcjonuje jako „renta doży-
wotnia dla właściciela mieszkania pod zastaw mieszkania”. 

FAZY CYKLU KREDYTOWANIA HIPOTECZNEGO

Reverse mortgage umożliwia płynne wycofanie części
środków zainwestowanych we własność nieruchomości,
której zakup coraz częściej traktowany jest jako lokata kapi-
tału i tworzenie swoistego „prywatnego funduszu emerytal-
nego”. Odwrotnie niż przy standardowym kredycie hipo-
tecznym, kredytobiorca otrzymuje strumienie płatności
od kredytodawcy w zamian za stopniowe zmniejszanie
udziału własnego w nieruchomości (patrz rysunek 1). 

Reverse mortgage wygładza również funkcję konsumpcji
nieruchomości w czasie, umożliwiając jednocześnie nowe
spojrzenie na cykl życia nieruchomości jako istotnej części fi-
nansów osobistych. Może on odegrać znaczącą rolę
na wewnętrznych rynkach kredytów hipotecznych, gdy speł-
nione są 3 warunki: spora grupa osób starszych jest właści-
cielami lokali mieszkalnych, stopy procentowe są na niskim
poziomie oraz ceny nieruchomości systematycznie rosną.

STAN ROZWOJU PRODUKTU NA RYNKACH
ÂWIATOWYCH

O prawdziwym przełomie w zakresie rozwoju reverse mort-
gage można mówić od roku 1989, czyli od momentu wdroże-
nia przez Departament of Housing and Urban Development
(HUD) programu Home Equity Conversion Mortgage
(HECM). W 2001 roku ukazał się, wciąż mogący uchodzić
za jeden z najlepszych, przewodnik dla konsumenta6, który
w przystępny i bezstronny sposób wyjaśnia ideę reverse mort-
gage, jednocześnie prezentujący też inne dostępne opcje po-
zyskania kapitału przez osoby starsze. W ostatniej dekadzie to
właśnie Stany Zjednoczone były rynkiem, na którym reverse
mortgage rozwinęło się najmocniej i znalazło najszersze grono
klientów. W opinii ekspertów popyt w USA na ten specyficzny
rodzaj kredytu powinien szybko rosnąć, w miarę, jak coraz wię-
cej ludzi będzie miało świadomość, że taki produkt istnieje.7

Spośród innych, wybranych krajów, gdzie reverse mortgage
rozwija się najdynamiczniej, trzeba w pierwszej kolejności wy-
mienić Australię. Ten nowoczesny produkt oferowany jest przez
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Rysunek 1. Zmiany udziału ekonomicznego we własności 
nieruchomości osoby korzystającej z kredytowania hipotecznego.



dziesięć instytucji finansowych, z których tylko trzy to banki: St
George, Commonwealth i Macquarie. Australijski rynek od-
wrotnego kredytu hipotecznego rozwija się bardzo dynamicz-
nie – ma około 50% wzrostu rocznie. Pod koniec 2005 roku
ABN AMRO nabył prawie 40% udziałów w Bluestone Group
– jednego z liderów lokalnego rynku upłynniania kapitału z nie-
ruchomości. Co ciekawe, ABN AMRO zapowiada szybką se-
kurytyzację na bazie umów reverse mortgage. Prace nad wdro-
żeniem oraz pilotażowe programy, w ramach których oferta in-
stytucji finansowych została wzbogacona o reverse mortgage,
miały i wciąż mają miejsce m.in. w Rosji, konkretnie w Moskwie
(program Mossotsgarantia)8, na Węgrzech i Łotwie. Mimo wie-
lu obaw wykazanych w dokumencie9 opisującym szanse
na wdrożenie odwrotnego kredytu hipotecznego w Japonii,
również tam Chuo Mitsui Trust and Banking Co. umożliwia
uwalnianie kapitału przez właścicieli mieszkań z Tokio, Osaki
i Nagoii. Z wypowiedzi przedstawicieli kierownictwa Banku
Izraela10 również wynika, iż trwają intensywne prace nad wpro-
wadzeniem reverse mortgage.

W Wielkiej Brytanii oraz Irlandii odpowiednikiem oma-
wianego produktu są propozycje z grupy equity release lo-
ans. Występują ich dwa rodzaje: Lifetime Mortgages, które
są bardzo zbliżone do reverse mortgage oraz Home Rever-
sion Schemes, które polegają na odsprzedaży części lub
całości lokalu, w zamian za regularne płatności. Z badań
przeprowadzonych na zlecenie Prudential11 wynika, że za-
interesowanie brytyjskich klientów tymi produktami rośnie:
aż 44% właścicieli domów w wieku powyżej 55 lat rozwa-
ża skorzystanie z equity release loan. Podobnego zdania
jest również ponad 40% irlandzkich ankietowanych, właści-
cieli nieruchomości w wieku powyżej 35 lat. 

PERSPEKTYWY DLA RYNKU POLSKIEGO

W warunkach polskich pojawienie się odwróconego kre-
dytu hipotecznego będzie zależeć przede wszystkim od sy-
tuacji ekonomicznej, która, jeśli tylko utrzymamy proces inte-
gracji ze strukturami europejskimi, wydaje się sprzyjająca.
Przynajmniej tak można sądzić po doświadczeniach takich
krajów, jak np. Irlandia. Dla pojawienia się więc reverse mort-
gage decydujące mogą okazać się: proces starzenia pol-
skiego społeczeństwa i niewydolność systemu ubezpieczeń
emerytalnych. Według prognoz Głównego Urzędu Staty-

stycznego liczba osób w wieku 65 i więcej lat przekroczy
połowę populacji w 2050 roku (patrz rysunek 2). 

Perspektywa ta wydaje się odległa, ale dynamika wzrostu
udziału osób starszych ulegnie przyspieszeniu już po 2010
roku. Z przyczyn demograficznych zmienia się również model

życia. Więcej osób będzie żyło samotnie, a ich potrzeby kon-
sumpcyjne, w tym wydatki związane z kosztowną ochroną
zdrowia, będą się gwałtownie zwiększać. Utrzymanie stopy
życiowej z okresu aktywności zawodowej, przy niskich
świadczeniach emerytalnych, będzie zmuszać do poszuki-
wania dodatkowych źródeł finansowania. Duży udział miesz-
kań własnościowych w Polsce oraz niewielki poziom
oszczędności pozwalają sądzić, że część osób może być
wręcz zmuszona do korzystania z odwróconego kredytu hi-
potecznego. 

Warunkiem zainteresowania instytucji kredytowych takimi
usługami będzie jednak możliwość dysponowania mieszka-
niem po zakończeniu umowy. Niezbędny jest więc rozwinięty
rynek wtórny takich nieruchomości. Siłą rzeczy będzie on doty-
czył mieszkań stosunkowo nowoczesnych, w dobrych lokaliza-
cjach. Wydaje się, że obecnie takiego doświadczenia jeszcze
brakuje. W jednym z kolejnych numerów „Finansowania Nieru-
chomości” przedstawimy bardziej szczegółową analizę uwa-
runkowań – w kontekście szans i zagrożeń dla odwróconego
kredytu hipotecznego w Polsce. Problematyka konwersji kapita-
łu z nieruchomości w strumień dochodów, w miarę rozwoju pol-
skiego rynku kapitałowego, staje się coraz bardziej interesująca
i godna badań. Dla banków oznacza natomiast nowe, per-
spektywiczne obszary ekspansji rynkowej. ■
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1 Według danych tylko mBanku wartość uruchomionych kredytów w ramach planów finansowych w listopadzie 2005 roku przekroczyła 1 mld zł. 
2 Określenie, które bardzo często pojawia się w publikacjach o reverse mortgage np. „Reverse mortgage: Proceed with Care”, Federal Trade

Commission- Facts for Customers, 2003.
3 Hansen Grzegorz „Odwrotny kredyt hipoteczny”,  BANK nr 7/1999, s. 63.
4 Łaszek Jacek,, „ Instrumenty finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych”, ZESZYTY BRE Bank- CASE 51/ 2000, s. 38.
5 Rating & Rynek nr 20/1999, s. 2.
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Rysunek 2. Prognozy GUS udziału osób w wieku 65 
i więcej lat w populacji.

Liczba osób w wieku 65 i więcej lat w Polsce w przeliczeniu na 100 osób 
w wieku 15-64 lat

èród∏o: Prognoza ONZ – za dziennikiem „Rzeczpospolita”.


