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1. Poj cie kredytu hipotecznego

Wielkiego S ownika J zyka Polskiego hipoteka
hypotheca

Przewodnik Bankiera. Vademecum wiedzy o bankowo ci

Instrumenty inansowe a rynek mieszkaniowy Problemy rozwoju miast

Bankowo  detaliczna



przez umow  kredytu bank zobowi zuje si  
odda  do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwot  rodków pie-
ni nych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowi zuje si  do ko-
rzystania z niej na warunkach okre lonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego 
kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach sp aty oraz zap aty prowizji od 
udzielonego kredytu

Kreacja ryzyka kredytu hipotecznego w zarz dzaniu

Czynniki wp ywaj ce na atrakcyjno  kredytu hipotecznego – analiza empiryczna

Prosta droga do kredytu na w asne „M”. Poradnik klienta us ug inansowych

Kreacja ryzyka... op. cit.



2. Rynek kredytów hipotecznych w latach 2010–2018

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce

Bankowo  hipoteczna i rynek nieruchomo ci

Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych oraz transakcjach nierucho-
mo ciami



Rysunek 1. Kredyty mieszkaniowe udzielone w latach 2010–2018 (w mln z )

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

54 686 55 175

40 722
39 208 40 640 41 800 41 950

46 812

56 206

op. cit.
Ibidem



Rysunek 2. rednie kwoty kredytów mieszkaniowych udzielone w latach 2010–2018 (w tys. z )

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

219 216

185 192 200 205
215

227
247

Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych oraz transakcjach nie-
ruchomo ciami

Rysunek 3. Ca kowity stan zad u enia z tytu u kredytów hipotecznych 
w latach 2010–2018 (w mld z )

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

263 642

313 704 316 331
330 792

350 354
374 082

393 367 388 795
415 158



3. Ochrona konsumenta na rynku us ug inansowych

Konsument na rynku us ug inansowych Konsument na rynku us ug

Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach inansowych

Ochrona interesów konsumenta na rynku detalicznych us ug bankowych w Polsce na tle 
Unii Europejskiej

Ochrona prawa klienta na rynku us ug bankowych

Problemy klientów us ug inansowych oraz ich uwarunkowania



Regulacyjno-instytucjonalne ramy ochrony konsumentów us ug inan-
sowych – wybrane do wiadczenia mi dzynarodowe

Bankowo  dla praktyków Europejski Certy ikat Bankowca EFCB 3E

Ochrona prawa... op. cit.



Wybrane mechanizmy ochrony konsumenta na gruncie Dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2008/48/WE12 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki

Bankowo  dla praktyków... op. cit.
Bankowo ... op. cit.

Rola doradcy inansowego w zapewnienie skutecznej ochrony konsumenta na rynku 
us ug bankowych



4.  Ustawa o kredycie hipotecznym a ochrona konsumenta

Ochrona klientów banku poprzez informacje
Ibidem

Problemy klientów... op. cit.





Ibidem





Zasady restrukturyzacji zad u enia na podstawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz 
nadzorze nad po rednikami kredytu hipotecznego i agentami
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