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Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jeś� li  maśz  w naśzym  Banku  kredyt  mieśzkaniowy  lub  hipoteczny  i znalazłeś�  śię w trudnej  śytuacji
finanśowej,  moz�eśz  złoz�yc�  wniośek  o udzielenie  wśparcia  z Funduśzu  Wśparcia  Kredytobiorco� w
(w śkro� cie:  FWK).  Zgodnie  z Uśtawą  z dnia  9 paz�dziernika  2015  r. (DZ.U.  z 2015  r. poz.  1925
z po� z�niejśzymi zmianami) o zwrotne wśparcie finanśowe z FWK mogą ubiegac� śię ośoby fizyczne, kto� re
pośiadają kredyt mieśzkaniowy lub hipoteczny oraz utraciły pracę lub ośiągają niśkie dochody. 

W ramach FWK Bank oferuje naśtępujące zwrotne formy pomocy:
1. wśparcie:  

 kto� re jeśt przeznaczone na śpłatę zobowiązan�  kredytobiorcy z tyt. kredytu mieśzkaniowego
lub hipotecznego,

 kto� re wypłacane jeśt w ratach mieśięcznych przez okreś nie dłuz�śzy niz�  36 mieśięcy,
 kto� rego wyśokoś�c� to ro� wnowartoś�c� przewidywanych 36 mieśięcznych rat,
 kto� re wypłacane jeśt w ratach mieśięcznych, ale nie wyz�śzych niz�  2.000,00 zł,

2. poz�yczka na śpłatę zadłuz�enia:  
 w przypadku śprzedaz�y kredytowanej nieruchomoś�ci, gdy kwota uzyśkana ze śprzedaz�y nie

pokryje  zadłuz�enia,  kredytobiorca  ma  moz� liwoś�c�  wniośkowania  w  Banku  o  udzielenie
poz�yczki,

 makśymalna kwota poz�yczki  to 72.000,00 zł,
 Kredytobiorca przed dokonaniem śprzedaz�y kredytowanej nieruchomoś�ci moz�e wyśtąpic�  o

przyrzeczenie udzielenia mu Poz�yczki na śpłatę zadłuz�enia, zwane „Promeśą”. 

Szczego� łowe  informacje  dotyczące  kryterio� w  udzielania  Wśparcia  moz�na  uzyśkac�  w  Banku  oraz
na śtronie internetowej Banku Gośpodarśtwa Krajowego.

Co zrobić, aby     skorzystać z     Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?  

Ubiegając śię o Wśparcie, Promeśę lub poz�yczkę na śpłatę zadłuz�enia Kredytobiorca zobowiązany jeśt
złoz�yc�  w  Banku  „Wniośek  o  udzielenie  Wśparcia,  Promeśy  lub  Poz�yczki  na  śpłatę  zadłuz�enia  dla
Kredytobiorcy,  kto� ry zaciągnął Kredyt Mieśzkaniowy lub Kredyt Hipoteczny i znajduje śię w trudnej
śytuacji finanśowej” wraz z innymi dokumentami uzgodnionymi z Bankiem dokumentami. 

Kto może skorzystać z     Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?  

O wśparcie/poz�yczkę mogą ubiegac� śię Kredytobiorcy, kto� rzy śpełniają jeden z warunko� w:
1. co najmniej jeden z Kredytobiorco� w pośiada śtatuś bezrobotnego w dniu złoz�enia wniośku o

Wśparcie, lub
2. ponośzą mieśięczne kośzty obśługi kredytu mieśzkaniowego w wyśokoś�ci przekraczającej 50

proc. mieśięcznych dochodo� w gośpodarśtwa domowego, lub
3. mieśięczny  docho� d  gośpodarśtwa  domowego,  pomniejśzony  o  mieśięczne  kośzty  obśługi

kredytu nie przekracza:
 w przypadku Gośpodarśtwa domowego jednoośobowego – dwukrotnoś�ci kwoty wśkazanej

w art. 8 uśt. 1 pkt 1 uśtawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy śpołecznej, zwaloryzowanej
zgodnie z przepiśami tej uśtawy, dośtępnej na śtronie www.gov.pl,

 w  przypadku  Gośpodarśtwa  domowego  wieloośobowego  –  iloczynu  dwukrotnoś�ci  kwoty
wśkazanej  w  art.  8  uśt.  1  pkt  2  uśtawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  śpołecznej,
zwaloryzowanej zgodnie z przepiśami tej uśtawy i liczby członko� w Gośpodarśtwa domowego
Kredytobiorcy, dośtępnej na śtronie www.gov.pl.
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4. pośiadają  kredyt  zabezpieczony  hipoteką,  przeznaczony  na  śfinanśowanie  niezwiązanego  z
działalnoś�cią gośpodarczą lub prowadzeniem gośpodarśtwa rolnego, a przeznaczony na:
a) zakup działki budowlanej,
b) zakup wybudowanego i zgodnie z prawomocną decyzją adminiśtracyjną przeznaczonego do

uz�ytkowania lokalu mieśzkalnego lub domu jednorodzinnego,
c) nabycie  śpo� łdzielczego  właśnoś�ciowego  prawa  do  wybudowanego  i  przeznaczonego  do

uz�ytkowania,  na  mocy prawomocnej  decyzji  adminiśtracyjnej,  lokalu  mieśzkalnego/domu
jednorodzinnego,

d) nabycie  właśnoś�ciowego  prawa  przeznaczonego  do  uz�ytkowania,  na  mocy  prawomocnej
decyzji  adminiśtracyjnej,  domu  jednorodzinnego  (wybudowanego)  w  śpo� łdzielni
mieśzkaniowej,

e) przekśztałcenie  lokatorśkiego  śpo� łdzielczego  prawa  do  lokalu  mieśzkalnego  
w śpo� łdzielcze właśnoś�ciowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej właśnoś�ci lokalu,

f) wykup mieśzkania komunalnego lub zakładowego,
g) śpłatę  zadłuz�enia  z  tytułu  innego  kredytu  mieśzkaniowego,  pod  warunkiem,  iz�  kredyt

udzielony był na cele zgodne z zapiśami niniejśzego punktu nr 4,
h) inweśtycje  mieśzkaniowe  realizowane  przez  Kredytobiorcę  lub  inweśtora  zaśtępczego

(śpo� łdzielnię mieśzkaniową lub developera):
 budowa, rozbudowa, przebudowa, domu jednorodzinnego lub lokalu mieśzkalnego,
 remont domu jednorodzinnego lub lokalu mieśzkalnego, 
 zakup działki, gruntu z rozpoczętą budową,

i) zakup  domu,  budowę  i  dokon� czenie  budowy  domu  (realizowane  przez  inweśtora
zaśtępczego  jak  ro� wniez�  śpośobem  gośpodarczym  przez  Kredytobiorcę),  w  tym  ro� wniez�
lokali  niemieśzkalnych  lub  budynko� w  niemieśzkalnych  funkcjonalnie  związanych
z realizowaną inweśtycją mieśzkaniową,

j) refinanśowanie  kośzto� w  ponieśionych  na  cele,  o  kto� rych  mowa  w  pkt.  a-f  oraz  h-i  w
śzczego� lnoś�ci:  kośzto� w  prowizji  agencji  nieruchomoś�ci,  notariuśza  oraz  opłat  śądowych,
wpłat  dokonanych  z  tytułu  umowy  przedwśtępnej  śprzedaz�y  lokalu  mieśzkalnego,  kto� re
zośtały ponieśione przez Kredytobiorcę w związku z nieruchomoś�cią finanśowaną z kredytu
udzielonego przez Bank.  Refinanśowanie  moz�e  obejmowac�  zdarzenia  powśtałe  w okreśie
ośtatnich 24 mieśięcy,

k) zakup wypośaz�enia wymagającego zabudowy.

   W jakich przypadkach nie     możesz skorzystać z     Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?  

Bank  odmawia  przyznania  Wśparcia  lub  Poz�yczki  na  śpłatę  zadłuz�enia  lub  Promeśy
w przypadkach gdy:

1. utrata  zatrudnienia  przez  co  najmniej  jednego  z  Kredytobiorco� w  naśtąpiła  w  wyniku
rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę lub rozwiązania umowy
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 uśtawy z dnia 26 czerwca
1974 r.  – Kodekś pracy,  w przypadku,  gdy Kredytobiorca wniośkuje  o przyznanie  Promeśy,
udzielenie Wśparcia lub Poz�yczki na śpłatę zadłuz�enia na podśtawie prześłanki wśkazanej w
uśt. 2 pkt 1,

2. umowa  Kredytu  Mieśzkaniowego  lub  Kredytu  Hipotecznego  zośtała  wypowiedziana  przed
złoz�eniem Wniośku,

3. w chwili  złoz�enia  Wniośku,  Kredytobiorca  jeśt  właś�cicielem innego lokalu mieśzkalnego lub
domu jednorodzinnego lub był nim w okreśie 6 mieśięcy przed złoz�eniem Wniośku,

4. w chwili złoz�enia Wniośku, Kredytobiorca pośiada śpo� łdzielcze prawo do lokalu mieśzkalnego
lub domu jednorodzinnego w śpo� łdzielni mieśzkaniowej lub pośiadał takie prawo w okreśie 6
mieśięcy przed złoz�eniem Wniośku,

5. w chwili złoz�enia Wniośku, Kredytobiorca pośiada rośzczenie o przenieśienie na niego prawa
właśnoś�ci  lokalu  mieśzkalnego,  domu  jednorodzinnego,  śpo� łdzielczego  prawa  do  lokalu
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mieśzkalnego  lub  domu  jednorodzinnego  w  śpo� łdzielni  mieśzkaniowej  lub  pośiadał  takie
rośzczenie w okreśie 6 mieśięcy przed złoz�eniem Wniośku,

6. Kredyt Mieśzkaniowy lub Kredyt Hipoteczny zośtał śpłacony.

Dodatkowo Bank odmawia przyznania Wśparcia:
1. za okreś, w kto� rym co najmniej jednemu z Kredytobiorco� w przyśługuje ś�wiadczenie z tytułu

utraty  pracy  wynikające  z  zawartej  umowy  ubezpieczenia  śpłaty  kredytu,  gwarantującej
wypłatę ś�wiadczenia na wypadek utraty pracy,

2. w  przypadku  powzięcia  przez  Bank  informacji  o  prowadzonej  egzekucji  
z nieruchomoś�ci, będącej przedmiotem kredytowania, 

3. jez�eli jeden z Kredytobiorco� w uzyśkał Wśparcie na zaśadach okreś�lonych w Uśtawie, chyba z�e
Wśparcie nie jeśt juz�  udzielane, a okreś udzielonego Wśparcia nie przekroczył 35 mieśięcy. W
takim  przypadku  łączny  okreś  Wśparcia  przyznanego  Kredytobiorcom  na  śpłatę  Kredytu
mieśzkaniowego nie moz�e przekroczyc� 36 mieśięcy,

4. w przypadku zbycia przedmiotu kredytowania.

Czy wsparcie lub     pożyczkę z     Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?  

Zwrot  Wśparcia  lub  Poz�yczki  na  śpłatę  zadłuz�enia  rozpoczyna  śię  w  mieśiącu  naśtępującym  po
mieśiącu, w kto� rym upłynęły 2 lata od wypłaty ośtatniej raty Wśparcia lub wypłaty Poz�yczki na śpłatę
zadłuz�enia i jeśt dokonywany w 144 ro� wnych nieoprocentowanych mieśięcznych ratach. 
W przypadku, gdy Kredytobiorca, bez opo� z�nienia w śpłacie, dokona śpłaty 100 rat, pozośtałą częś�c�  rat
zwrotu Wśparcia lub Poz�yczki na śpłatę zadłuz�enia będzie podlegac� umorzeniu. 
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