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1. REKOMENDACJA S (2021) – ZMIANY WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ BANKÓW  -
ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZMIAN W REKOMENDACJI S

1. Obowiązek/zalecenie posiadania w ofercie kredytów

hipotecznych o stałej / okresowo stałej stopie

procentowej).

2. Ogólne, na poziomie zarządczym, zasady zarządzania

ryzykiem stałej stopy.

3. Relacje z kredytobiorcami - obowiązki informacyjne

wobec kredytobiorców, konieczność zdefiniowania

mechanizmu postępowania po zakończeniu okresu

stałej stopy.

4. Domyślnie - ocena zdolności kredytowej w oparciu o

wysokość oprocentowania stałego, niezależnie od

wybranej przez kredytobiorcę oferty (?)

STAŁA STOPA PROCENTOWA

1. (Potencjalna) potrzeba obliczania zdolności

kredytowej dla stopy zmiennej z uwzględnieniem

wysokości oprocentowania jak dla stopy stałej.

2. DSTI w miejsce DTI („uracznianie” dochodu i

zobowiązań).

3. Bufor dochodowy.

4. Monitoring DSTI w okresie kredytowania.

5. Relacje z kredytobiorcami – rezygnacja z

przedstawiania wyniku zdolności kredytowej dla

kredytu tzw. benchmarkowego, oraz zmiana okresu

kredytowania przyjmowanego do oceny, z 30 na 25

lat.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA i MONITORING KREDYTÓW                                      

1. Warunki dostępności oferty.

2. Relacje z kredytobiorcami - obowiązki informacyjne wobec kredytobiorców

KLUCZ ZA DŁUG
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2. REKOMENDACJA S (2021) – ZMIANY WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ I DZIAŁANIA BANKÓW   

• Stabilizacja wyniku odsetkowego w dłuższym okresie - stabilne

przepływy finansowe

Obniżenie wsk. NII (1) w efekcie wzrostu portfela na stałą stopę

procentową – już przy konwersji 15% istniejącego portfela do

2022 r. znacząca, odczuwalna poprawa miary NII.

• Mechanizm dywersyfikacji portfela kredytowego wg kryterium

rodzaju stopy procentowej

• Wzrost roli modelowania przedpłat, w tym z uwagi na ryzyka

wynikające z zastosowania rekompensat od kredytobiorców.

(1) NII - wskaźnik ryzyka zmienności wyniku odsetkowego

OKRESOWO STAŁA STOPA PROCENTOWA

• Utrata potencjalnie wyższych przychodów odsetkowych w

przypadku wzrostu stóp procentowych na rynku (mitygant -

właściwie wyceniona marża oprocentowania dla produktu).

• Konieczność poniesienia nakładów na gromadzenie danych i

przygotowanie modelu, wzrost ryzyka modelu przedpłat (3 lata

na budowę modelu).

• Brak odpowiednio licznych danych nt. zachowań przedpłatowych

kredytobiorców kredytu hipotecznego o stałej stopie.

• W PRZYSZŁOŚCI - potencjalny wzrost poziomu wcześniejszych

spłat w przypadku znaczącego spadku stóp procentowych na

rynku, brak obecnie realnych możliwości oszacowania korelacji

między wartością różnicy między oprocentowaniem zmiennym a

stałym, a stopieniem przedpłat.
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WZROST ROLI I KONIECZNOŚĆ ZWIĘKSZENIA ZASOBÓW ZARZĄDZANIA RYZYKAMI FINANSOWYMI I KAPITAŁEM

EKONOMICZNYM

• Brak możliwości oferowania stałego oprocentowania na okres > 5

lat ograniczona możliwość kontraktowania IRS > 5

lat.
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2. REKOMENDACJA S (2021) – ZMIANY WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ I DZIAŁANIA BANKÓW   

OKRESOWO STAŁA STOPA PROCENTOWA
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W przypadku kalkulacji zdolności kredytowej z zastosowaniem wyższej stopy oprocentowania spośród ofert dla stopy zmiennej i stopy 
okresowo stałej: 

• Ograniczenie ryzyka „hazardu ekonomicznego/moralnego” : 
wybór oferty przez kredytobiorcę nie byłby uzależniony od 
rodzaju stopy procentowej 

• Spadek dostępności kredytu hipotecznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyty-ze-stala-stopa-juz-w-5-bankach-Sprawdzamy-oferty-8077439.html  (2021-03-20)
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Relacje między ratami kredytu o okresowo stałej i zmiennej stopie 
procentowej  w wybranych bankach 

różnica między  ratami (annuitet) kredytów o okresowo stałej i zmiennej stopie procentowej (w pierwszych 5 latach)
dla przykładowego kredytu (zł)

relacja raty dla % okresowo stałego  do raty dla oprocentowania zmiennego



 WŁAŚCIWA KALKULACJA BUFORA NA IRR% KLUCZEM DO OGRANICZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO WYNIKAJĄCEGO Z OKRESOWO 

STAŁEGO OPROCENTOWANIA. 

 ZARZĄDZANIE EKSPOZYCJAMI PRZED TERMINEM ZAKOŃCZENIA OKRESU STAŁEJ STOPY 

 POTENCJALNY WZROST ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH  W WYNIKU WNIOSKÓW O ZMIANĘ RODZAJU OPROCENTOWANIA ORAZ PO 

ZAKOŃCZENIU OKRESU STAŁEJ STOPY – POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH TEN KOSZT
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2. REKOMENDACJA S (2021) – ZMIANY WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ I DZIAŁANIA BANKÓW   

OKRESOWO STAŁA STOPA PROCENTOWA
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W przypadku kalkulacji zdolności kredytowej z zastosowaniem wyższej stopy oprocentowania spośród ofert dla stopy zmiennej i stopy 
okresowo stałej: 

• Ograniczenie ryzyka „hazardu ekonomicznego/moralnego” : 
wybór oferty przez kredytobiorcę nie byłby uzależniony od 
rodzaju stopy procentowej 

• Spadek dostępności kredytu hipotecznego 

Gdyby wymagane było dokonywanie oceny zdolności kredytowej na etapie 

wnioskowania o zmianę rodzaju stopy procentowej: 

Gdy wymagane będzie przez dany bank dokonywanie pełnej oceny zdolności kredytowej na etapie wnioskowania o zmianę rodzaju 
stopy procentowej: 

• Ograniczenie ryzyka negatywnego wpływu potencjalnego 
podwyższenia raty kredytu na  zdolność kredytową 
kredytobiorcy

• Zmniejszenie liczby kredytów objętych konwersją na stałą 
stopę 

• Koszty procesu kredytowego 

• Negatywny wpływ na wynik z odpisów aktualizujących  -
przeklasyfikowanie (?) ekspozycji do wyższych koszyków 
należności  wg MSSF9 

PERSPEKTYWA DŁUGOTERMINOWA 
• Ryzyko pogorszenia jakości portfela po zakończeniu okresu stałej 

stopy procentowej, gdy w tym okresie rynkowa stopa procentowa 
istotnie wzrośnie (niezależnie od zastosowanego w ocenie zdol. 
kredyt. bufora na IRR%), oraz w wyniku oceny zdolności kredytowej 
dla wniosków o zmianę rodzaju oprocentowania 

PERSPEKTYWA KRÓTKOTERMINOWA  
• Obniżenie kosztów ryzyka kredytowego

• Skrócenie okresu kredytowania dla potrzeb oceny zdoln. kredyt. z 30 na 25 lat:  
spadek poziomu ryzyka spadek dostępności kredytu



 POTENCJALNE ŹRODŁO ISTOTNYCH RYZYK I KOSZTÓW DLA BANKU - DALSZY WZROST ZNACZENIA JAKOŚCI TREŚCI UMÓW I

INNYCH DOKUMENTOW WYMIENIANYCH Z KREDYTOBIORCAMI, KOMUNIKACJI Z KLIENTAMI

 WZROST ZAKRESU / OBSZERNOŚCI DOKUMENTACJI WYMIENIANEJ Z KREDYTOBIORCĄ

 ZAGROŻENIE OBJAWIENIA SIĘ W PRZYSZŁOŚCI KOSZTÓW RYZYKA PRAWNEGO – NOWY KOMPONENT MARŻY BANKU ?

6

2. REKOMENDACJA S (2021) – ZMIANY WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ I DZIAŁANIA BANKÓW   

OKRESOWO STAŁA STOPA PROCENTOWA
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• Ryzyko „hazardu ekonomicznego/moralnego”, gdyby wynik oceny 
zdolności zależny byłby od rodzaju stopy procentowej. 

• Zainteresowanie mediów -> wzrost świadomości ryzyka i istoty
stopy procentowej w społeczeństwie

Ryzyko

• Niepewne skutki od strony prawnej braku zgody Banku na zmianę
rodzaju oprocentowania dla istniejącego kredytu (np. gdy wynik
oceny zdolności kredytowej będzie negatywny), w szczególności gdy
w kolejnych okresach nastąpi silny wzrost stóp procentowych.

• Wysokie ryzyko uznania przyjętego zakresu informacji
przekazywanych kredytobiorcy na poszczególnych etapach procesu
za niewystarczający

• Wysokie ryzyko uznania opisu ryzyk związanych z danym rodzajem
stopy procentowej za niewystarczający.

• Ryzyko uznania zapisów umowy kredytu regulującej zasady
funkcjonowania okresowo stałej stopy procentowej za abuzywne
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2. REKOMENDACJA S (2021) – ZMIANY WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ I DZIAŁANIA BANKÓW   

OKRESOWO STAŁA STOPA PROCENTOWA

• Dłuższy czas trwania obsługi klientów, konieczność zapewnienia

podwyższonych standardów w komunikacji z klientem

(dodatkowa dokumentacja wymieniana z klientem – konieczność

prezentacji wielu ofert celem porównania, wyjaśnienia dot. ryzyk,

zaangażowanie w proces konwersji kredytów na stopę stałą).
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• FAKT MOŻLIWOŚCI WYBORU DLA KLIENTA STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ NIE BĘDZIE WARUNKOWAŁ ZMIAN W

POZIOMIE SPRZEDAŻY.

• ZMIANY TE (W TYM POTENCJALNIE NEGATYWNE) WYNIKAĆ BĘDĄ Z OKOLICZNOŚCI POŚREDNICH.

• ZMIANY W OBSŁUDZE KREDYTÓW ORAZ W DOCHODOWOŚCI JEDNOSTKOWEJ PRODUKTU.

• Potencjalnie wyższa jednostkowa dochodowość produktu w

dłuższej perspektywie:

- możliwość aplikowania wyższych marż z uwagi na wartość

dodaną dla klienta: ochrona przed ryzykiem zmiany

oprocentowania,

- ograniczenie dostępności kredytu dla klientów o nieco słabszej

zdolności kredytowej (w wyniku zmian w obszarze ryzyka

kredytowego – zdolność kredytowa na zmienną vs stałą stopę),

pod warunkiem właściwego ujęcia w cenie kredytu kosztów

ryzyk, przedpłat, kosztów nowych procesów, oraz właściwego

zarządzania kapitałem ekonomicznym banku.

• Brak możliwości oferowania stałego oprocentowania na okres >

5 lat.

• Spadek dostępności kredytu w wyniku zmian w zasadach oceny

ryzyka kredytowego,

• Niezadowolenie klientów z warunków uzyskania zgody banku na

zmianę rodzaju oprocentowania oraz z procesu monitoringu –

należy przygotować się na wzrost reklamacji



banków
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3. REKOMENDACJA S (2021) – ZMIANY WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ I DZIAŁANIA BANKÓW   

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA  I MONITORING KREDYTÓW                                  
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• Zwiększenie nadzoru nad ekspozycjami kredytowymi w trakcie ich
życia. Pozyskanie pełniejszego obrazu potencjalnego poziomu
ryzyka.

KONIECZNOŚĆ WDROŻENIA DZIAŁAŃ, KTÓRYCH KOSZTY BĘDĄ
WYSOKIE, A EFEKTYWNOŚĆ PRAWDOPODOBNIE
NIEZADAWALAJĄCA:

• Wysokie koszty pozyskania aktualnej dokumentacji niezbędnej do
oceny zdolności kredytowej (jeżeli będą bezwzględnie wymagane)

• Prawdopodobnie bardzo niski (5 – 15 %) poziom Response Rate na
żądanie przestawienia przez kredytobiorców dokumentów w
okresie kredytowania.

• Potencjalne obniżenie faktycznego poziomu ryzyka kredytowego -
wcześniejsza diagnoza obniżenia zdolności kredytowej klientów (z
grupy klientów, o których dane bank będzie w stanie pozyskać)

• Negatywne postrzeganie przez kredytobiorców żądań banków w
zakresie dokumentowania dochodu, gdy kredyt spłacany jest
terminowo – niezależnie od treści zapisów umownych.

• Wzrost odpisów aktualizujących w wyniku zdiagnozowania
kredytobiorców o formalnie niższym niż wymagany DSTI, mimo że
kredyt spłacany jest terminowo i nie zachodzą inne przesłanki
uznania kredytu za default.

banków

• RYZYKO PRAWNE
Praktyczny brak możliwości egzekucji przez bank obowiązku
ewentualnego dostarczenia przez kredytobiorców dokumentów
potwierdzających dochód (wypowiedzenie umowy może być uznane
za działanie nadmiarowe)

• .• Motywator dla dalszego rozwoju metod analiz portfelowych i ich
automatyzacji.

 RYZYKO, IŻ KOSZTY WDROZENIA MECHANIZMÓW ANALIZY DSTI W OKRESIE KREDYTOWANIA WYSOKIE W RELACJI DO 
POTENCJALNYCH KORZYŚCI 

 POTENCJALNIE ZNACZĄCY WZROST FORMALNEGO POZIOMU                                                                              
RYZYKA KREDYTOWEGO

WZROST ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH, MIMO BRAKU 
POGORSZZENIA WSKAŹNIKÓW DPD 



 BRAK OBECNIE PRZESŁANEK DO AKTYWNEGO ROZWOJU OFERTY.  

 WRAŻENIE „NIEWYKORZYSTANEJ SZANSY” NA ROZWÓJ NOWEJ NISZY RYNKOWEJ Z POWODU RYZYK PRAWNYCH ORAZ

OGRANICZEŃ W ZAKESIE ADRESATÓW OFERTY
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4. REKOMENDACJA S (2021) – ZMIANY WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ I DZIAŁANIA BANKÓW   

„KLUCZ ZA DŁUG” 

• Potencjalna nowa nisza rynkowa

RYZYKA PRAWNE:

• Brak odpowiedniej infrastruktury prawnej niezbędnej do rozliczenia
kredytu i skutecznego dochodzenia roszczeń kredytodawcy:

- moment i sposób przekazania kluczy, zwolnienia z długu,
przeniesienia własności, zmiany w KW.

• Realne ryzyko uznania za abuzywne zapisów regulujących sposób
funkcjonowania tej oferty w umowie z kredytobiorcą.

• Ryzyko kwestionowania przez kredytobiorcę wyceny wartości
nieruchomości dokonanej na zlecenie Banku i ceny sprzedaży
nieruchomości, innych aspektów rozliczenia kredytu.

• Jak weryfikować zobowiązania członków gosp.domowego nie
będących kredytobiorcami (Rek. 8.13.)

• Oferta może być kierowana tylko do klientów wskazanych w
Rekomendacji S, generujących niższe niż przeciętne ryzyko
kredytowe (o dochodach wyższych od przeciętnego poziomu
wynagrodzeń w gospodarce lub danym regionie, DSTI do 35%,
LtV<70%). Czy te grupy klientów będą zainteresowane ofertą
„Klucz za dług” ?



UMIARKOWANY WPŁYW REKOMENADACJI S (2020) NA STRATEGIE BANKU
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5. REKOMENDACJA S (2021) – ZMIANY WPŁYWAJĄCE NA STRATEGIĘ I DZIAŁANIA BANKÓW   

PODSUMOWANIE

IMPULS DLA ROZWOJU RYNKU KONTRAKTÓW  IRS 

NA DŁUŻSZE OKRESY, CO SPOWODUJE 

WYDŁUŻENIE OKRESU TRWANIA STOPY STAŁEJ 

KRÓTKOTERMINOWA PERSPEKTYWA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA 

ISTOTNA ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW 

KREDYTOWYCH   

WZROST KOSZTÓW RYZYKA PRAWNEGO – nowy, 

znaczący  komponent marży banku ?

OBNIŻENIE KOSZTU RYZYKA KREDYTOWEGO

WZROST KOSZTU RYZYKA KREDYTOWEGO

WZROST KOSZTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW

UJEMNY WPŁYW NA DOSTĘPNOŚĆ KREDYTU 
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PRZESŁANKI WPŁYWU REKOMENDACJI S (2021) NA DOSTĘPNOŚĆ KREDYTÓW DLA KLIENTOW 
INDYWIDUALNYCH

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA OBLICZANA W OPARCIU

O WYŻSZĄ Z WARTOŚCI OFERTY STOPY

PROCENTOWEJ: ZMIENNEJ LUB STAŁEJ – jeżeli

rozwiązanie to będzie stosowane

(ALE gdy wysokość bufora na ryzyko IRR% stosowana

dla kredytów o stałej i o zmiennej stopie, konsumuje

efekt różnicy między wartościami stóp procentowych

stałej i zmiennej – wpływ neutralny)

KRÓTKOTERMINOWA PERSPEKTYWA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA 

WZROST CENY 

KREDYTU 

WZROST KOSZTÓW 
OBSŁUGI KLIENTÓW 

WZROST RYZYKA 
PRAWNEGO

FORMALNY WZROST 
RYZYKA KREDYTOWEGO 
W WYNIKU BADANIA 
ZDOLNOŚCI 
KREDYTOWEJ W 
OKRESIE 
KREDYTOWANIA

ROZWÓJ METOD
MODELOWANIA PRZEDPŁAT
DLA KREDYTÓW O STAŁEJ
STOPIE PROCENTOWEJ

Dwukierunkowy 

wpływ na cenę 

kredytu

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyty-ze-stala-stopa-juz-w-5-bankach-
Sprawdzamy-oferty-8077439.html  (2021-03-20)
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JAK KSZTAŁTOWAĆ POLITYKĘ KREDYTOWĄ NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE ?

WPŁYW PANDEMII  
(wzrost inflacji, 
prawdopodobny wzrost 
bezrobocia)

KIERUNKI
PROGNOZOWANYCH
ZMIAN W OTOCZENIU
GOSPODARCZYM,
PRAWNYM, SPOŁECZNYM

REKOMENDACJA S 
2021

WYNIKI ANALIZY 
PRZEDSTAWIONE PRZEZ 
PROF. M.BRYXA: OSTROŻNA KONTYNUACJA OFERT Z LtV 80%<90%, ograniczona do 

wybranych grup zawodowych / branż, rynków 

AKTYWNE OFEROWANIE OKRESOWO STAŁEJ STOPY

DIGITALIZACJA PROCESÓW SPRZEDAŻY I OBSŁUGI POSPRZEDAŻOWEJ 

UTRZYMANIE OGRANICZEŃ FINANSOWANIA KLIENTÓW Z DOCHODAMI W 
BRANŻACH ZAGROŻONYCH 

PRZYGOTOWANIA DO WDROŻENIA PAŃSTWOWEGO PROGRAMU 
GWARANTOWANIA WKŁADU WŁASNEGO

WDROŻENIE WYTYCZNYCH EBA DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA I 
MONITOROWANIA KREDYTÓW
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JAK ZARZĄDZAĆ OPCJĄ PRZEDPŁATY ?

PROWIZJA USTALONA 
„Z GÓRY”, np. 2% REKOMPENSATA 

Klient ZNA wartość kosztu  
już na początku 
kredytowania 

Względna łatwość w 
zarządzaniu po stronie 

Banku 

OPŁATA ZA 
PRZEDPŁATĘ

KOMPONENT MARŻY

Potencjalnie możliwość 
reakcji UOKiK w przypadku 

nieadekwatnie wysokiej 
opłaty / prowizji 
i/lub potencjalne 

uregulowanie ustawowe

NIEZGODNE Z 
USTAWĄ o KH

Klient NIE ZNA wartości 
kosztu na początku 

kredytowania 

Propozycja sektora 
bankowego: algorytm 

oparty o różnice w 
notowaniach obligacji SP

Komponent skalkulowany w 
oparciu o model przedpłat 

(pokrycie utraconych korzyści)

Ryzyko niezrozumienia 
algorytmu kalkulacji przez 

przeciętnego kredytobiorcę 

Ryzyko uznania sposobu 
opisu algorytmu w umowie 

za abuzywny 

Tylko w okresie 3 lat lub w 
okresie stałej stopy

Klient ZNA wartość kosztu 
na początku kredytowania 

(marża) 

Możliwość uwzględnienia  
kapitału wewn. na 

pokrycie ryzyka modeli

RentFix1 – fixing rentowności polskiej stałokuponowej obligacji Skarbu Państwa w PLN (z drugiej

sesji), z dnia ustalenia stałej stopy procentowej kredytu, o zapadalności w miesiącu zakończenia

okresu obowiązywania stałej stopy procentowej kredytu – podany na stronie

https://www.bondspot.pl/fixing_obligacji, a w przypadku braku fixingu tej obligacji w tym dniu, z

ostatniego dnia, w którym fixing został ustalony. W przypadku braku obligacji, o której mowa w

zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się fixing rentowności polskiej stałokuponowej obligacji Skarbu

Państwa w PLN (z drugiej sesji) o zapadalności w najbliższym miesiącu w stosunku do miesiąca

zakończenia okresu obowiązywania stałej stopy procentowej kredytu (w przypadku gdy istnieje

więcej niż jedna taka obligacja, przyjmuje się fixing obligacji z wcześniejszym terminem

zapadalności), a w przypadku braku fixingu tej obligacji w tym dniu, z ostatniego dnia, w którym

fixing został ustalony.

RentFix2 – fixing rentowności polskiej obligacji (z drugiej sesji) wybranej przy ustalaniu RentFix1, z 
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ustalenia wysokości rekompensaty, a w 
przypadku braku fixingu w tym dniu, z ostatniego dnia, w którym fixing został ustalony. 
N – nadpłacana kwotę kapitału 

REKOMPENSATA  - narzędzie potrzebne, ALE PROBLEMATYCZNE  

Wyższa marża

LECZ:
• Brak obecnie odpowiedniej

liczności danych oraz zakresu
danych, do zbudowania
dobrego modelu pre-
payment.

• Konieczność stosowania
rozwiązań przejściowych.
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DALSZY ROZWÓJ RYNKU HIPOTECZNEGO NA PRZESTRZENI NAJBLIŻSZYCH 2 LAT – OCENA WŁASNA  
Krzysztofa Trojańczyka

WSPARCIE PAŃSTWA

AKTYWNE OFEROWANIE OKRESOWO STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ,
ISTOTNY WZROST UDZIAŁU STAŁEJ STOPY W SPRZEDAŻY KREDYTÓW.

PAŃSTWOWY PROGRAM GWARANTOWANIA WKŁADU WŁASNEGO
(i ewent. pokrycia części kosztu ryzyka kredytowego)
(pożądane POWIĄZANIE Z SYSTEMEM OSZCZĘDZANIA NA
MIESZKANIE)

NADAL BARDZO NISKI POZIOM REALIZACJI PROGRAMU „MIESZKANIE
+”

OTOCZENIE EKONOMICZNE

OTOCZENIE PRAWNE POLITYKA BANKÓW 

WZROST CENY KREDYTU  (marża oprocentowania, opłaty) oraz jeszcze 
silniejsze uzależnienie ceny od sprzedaży krzyżowej (ryzyko prawne, wytyczne 
EBA/GL/2020/06 dot. kredytowania, reakcja na spadek rentowności banków).

TSUE W SPRAWIE C-19/20 (KREDYTY FX) 29 IV 2021 – kluczowy
czynnik otoczenia prawnego

POCZĄTEK MATERIALIZACJI RYZYK PRAWNYCH WYNIKAJĄCYCH Z
ZASTOSOWANIA STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ (zakres informacji dla
klienta, opis ryzyk, negatywna/pozytywna decyzja zmiany rodzaju
oprocentowania na stałe)

SPOWALNIANIE POPYTU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIOWYCH OD 2021 Q4 / 2022:

WZROST WPŁYWU ZWROTÓW PROWIZJI ZA UDZIELENIE KREDYTÓW, NA  
WYNIKI FINANSOWE BANKÓW

PEŁNA DIGITALIZACJA PROCESÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO, wzrost  udziału 
sprzedaży zdalnej.

- samoistne wypalenie
popytu – patrz
potencjalny spadek
szacowanego wsk.
AR% (wg danych BIK)
od kilku m-cy (z
powodu braku zdoln.
kredyt. ?):

- trudna i długotrwała odbudowa po ograniczeniu pandemii bazy kapitałowej
zbankrutowanych przedsiębiorstw -> wzrost bezrobocia

- początek wzrostu podstawowych stóp procentowych na rynku.

https://media.bik.pl/informacje-prasowe/658421/bik-indeks-popytu-na-kredyty-mieszkaniowe-
wyniosl-w-marcu-2021-r-36-8


