
Poradnik dla osób cieszących się życiem 

Jak podpisałam 
umowę  

z funduszem
– specjalny wywiad 
z Panią Jadwigą Tur, 
lekarzem internistą 

na emeryturze

Wygraj 
jedną z siedmiu 

wycieczek 
turystycznych!

Jest ustawa  
o odwróconym 

kredycie 
hipotecznym



2 Życie Seniora

Z  radością przekazujemy 
w  Państwa ręce kolejny 

numer „Życia Seniora”. To wy-
danie jest wyjątkowe. Dlaczego? 
Ponieważ po kilku latach prac 
Sejm przyjął ustawę o odwró-
conym kredycie hipotecznym 
przygotowywaną przez resort 
finansów. To ważne wydarze-
nie dla wszystkich Seniorów, 
dlatego poświęcamy mu całą 
rubrykę. Piszemy również o in-
nych ważnych wydarzeniach, 
w których uczestniczyła nasza 
firma. Chcielibyśmy wspo-
mnieć, że otrzymaliśmy Cer-
tyfikat Etyczny od Konferencji 
Przedsiębiorstw Finansowych, 
a Giełda Papierów Wartościo-
wych, na której jesteśmy noto-
wani, zakwalifikowała nas do 
elitarnego grona liderów rynku 
NewConnect. Dzięki emisji ob-
ligacji pozyskaliśmy 5 mln zł, 
które przeznaczymy na dalszy, 
sukcesywny i bezpieczny rozwój. 
W najświeższym wydaniu „Ży-
cia Seniora” piszemy o tematach 

bliskich emerytom. Serdecznie 
zapraszamy do lektury wy-
wiadu z  Panią Jadwigą Tur, 
emerytowaną lekarką, jedną 
z pierwszych Klientek Fundu-
szu Hipotecznego DOM, która 
niedawno wystąpiła w reklamie 
telewizyjnej naszej firmy. Zachę-
camy również do przeczytania 
o zaletach wstąpienia do Klubu 
Seniora DOM. W tym wydaniu 
magazynu ogłaszamy specjalny 
konkurs, w którym można wy-
grać aż siedem krajowych wycie-
czek krajoznawczych. Co ważne, 
proponujemy Państwu vouchery, 
a nie konkretne wycieczki, dzięki 
czemu można wybrać dowolny 
kierunek zwiedzania oraz za-
brać ze sobą osobę towarzyszą-
cą. Na deser przygotowaliśmy 
przewodnik po świecie Internetu. 
W tym numerze zachęcamy do 
założenia własnego bloga, który 
stanie się Państwa wirtualnym 
pamiętnikiem. 
Zapraszamy do lektury,
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Fundusz Hipoteczny Dom w mediach
EkspErci Funduszu, w szczególności Prezes Zarządu, Robert Majkowski jest częstym 
gościem w mediach. Ostatnio był cytowany na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety 
Prawnej oraz innych portali ekonomicznych. Na stronie www.funduszhipoteczny.pl można 
również zobaczyć jego komentarz dotyczący ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, 
który został nagrany dla telewizji Bankier TV. ■

Aktualności
Fundusz Hipoteczny Dom 
pozyskał 5 mln zł
Fundusz HipotEczny doM s.A. s.k.A. zakończył 
emisję trzyletnich obligacji serii A, dzięki której pozyskał 
5 mln zł. Emisja niepubliczna, skierowana została 
do wybranych inwestorów. – Nasza oferta spotkała 
się  z dużym zainteresowaniem inwestorów. Złożono 
zapisy na kwotę przekraczającą maksymalną wielkość 
emisji, dlatego musieliśmy dokonać redukcji zapisów. 
Pozyskane środki przeznaczymy na dalszy, sukcesywny 
i długofalowy rozwój. Zależy nam na tym, by klienci czuli 
się bezpiecznie. Już od dawna znacząco przekraczamy 
minimalne wymagania stawiane funduszom hipotecznym 
w projekcie ustawy dotyczącej działalności tych 
podmiotów – powiedział Robert Majkowski, Prezes 
Funduszu Hipotecznego DOM S.A. ■

Jesteśmy wśród liderów Giełdy 
Papierów Wartościowych
Fundusz HipotEczny doM s.A. został zakwalifikowany do 
NewConnect Lead. Tym samym znalazł się w prestiżowej grupie 
36 emitentów, którzy są uznawani za najbardziej płynne 
spółki na rynku NewConnect. Fundusz Hipoteczny DOM 
jest notowany na warszawskim parkiecie od listopada 
2012 roku. – Długo i systematycznie pracowaliśmy 
na to wyróżnienie, ale przed nami kolejne etapy 
tej pracy. Wejście na giełdę to dopiero 
początek długofalowych planów, które ma 
nasza spółka – powiedział Robert 
Majkowski Prezes Zarządu 
Funduszu Hipotecznego  
DOM S.A ■

Ustawa o odwróconym 
kredycie hipotecznym 
gotowa
ustAwA o odwróconym kredycie 
hipotecznym już została uchwalona 
przez Sejm. Jest to dobra wiadomość 
dla banków, które będą mogły zacząć 
pożyczać pieniądze osobom starszym, 
posiadającym nieruchomość. Na 
regulację prawną czeka jeszcze renta 
dożywotnia. O nowej ustawie piszemy 
szerzej na stronie 4. Zapraszamy do 
lektury.  ■

Certyfikat Etyczny 
od KPF
z rAdością inForMujEMy, 
że otrzymaliśmy Certyfikat 
Etyczny przyznany przez Komisję 
Etyki Konferencji Przedsiębiorstw 
Finansowych na podstawie 
raportu z audytu wewnętrznego. 
Spółka co rok  otrzymuje to cenne 
wyróżnienie.  Po raz kolejny 
udowodniła, że od początku 
funkcjonowania na rynku 
w swoich działaniach stara się 
zawsze kierować zasadami etyki. ■
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Od kilku lat polscy se-
niorzy czekali na regu-
lację rynku. Za przy-

spieszeniem prac opowiadali się 
eksperci, członkowie ZBP oraz 
same fundusze hipoteczne, które 
od kilku lat oferują rentę doży-
wotnią. – Zależało nam na tym, 
by rynek hipoteki odwróconej był 
uregulowany. Przede wszystkim 
ze względu na samych seniorów – 
mówi Robert Majkowski, Prezes 
Fundusz Hipotecznego DOM. 
Co daje ustawa? Przede wszystkim 
bezpieczeństwo seniorów. Usłu-
gę będą mogły oferować banki, 
oddziały instytucji kredytowych 
oraz instytucje kredytowe prowa-
dzące działalność transgraniczną. 
Niestety banki nie będą wypłacały 
Seniorom świadczeń dożywotnio, 
ale przez określony czas (np. 3, 5, 
10 lat). Zabezpieczeniem spłaty 
(dla banku) będzie hipoteka usta-
nowiona na domu lub mieszkaniu 
albo prawie do nieruchomości. 

Czy banki będą zainteresowa-
ne hipoteką odwróconą?
Dla banków, odwrócony kredyt 
hipoteczny może oznaczać spo-
re ryzyko. Duża kwota pieniędzy 
trafia do klienta od razu, a zysk 
jest mocno odroczony w czasie.  
W tym czasie wartość obciążonej 

kredytem nieruchomości może 
znacznie się obniżyć. Tym bar-
dziej, że spadkobiercy klienta mają 
dodatkowo cały rok na podjęcie 
decyzji, czy chcą spłacić bank i od-
zyskać dom czy mieszkanie. Z ko-
lei zainteresowanie klientów może 
hamować fakt, że kwota kredytu 
może się w którymś momencie 
wyczerpać i na stare lata zostaną 
bez dodatkowych świadczeń.
– Nie spodziewam się lawinowego 
zainteresowania odwróconą hipo-
teką i moja opinia dotyczy zarówno 
banków, jak i klientów. Potencjal-
nym klientom brakuje zaufania do 
tego rodzaju ofert, boją się, że stra-
cą mieszkanie, a dostaną niewiele 
pieniędzy. Ustawa może trochę to 
uporządkować, ale tylko trochę. 
Banki jak na razie też nie wykazują 
większej ochoty na przygotowywanie 
ofert – zauważa Marcin Krasoń, 
analityk Home Broker.

Renta dożywotnia
Prace nad drugą ustawą – re-
gulującą hipotekę odwróconą 
w modelu sprzedażowym (ren-
tę dożywotnią) – są już bardzo 
zaawansowane w Ministerstwie 
Gospodarki. Fundusz Hipotecz-
ny DOM jest jedną ze stron 
konsultujących tę regulację. 
Fundusz Hipoteczny DOM 
chciałby oferować zarówno 
rentę dożywotnią, jak i odwró-
cony kredyt hipoteczny. Od lat 
postuluje bowiem, by być pod 
nadzorem Komisji Nadzoru Fi-
nansowego (KNF). Firma ma 
duże doświadczenie rynkowe, 
potrzebny kapitał oraz stabil-
ność finansową. Od długiego 
czasu znajduje się na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie (NewConnect) co 
oznacza, że już teraz pośrednio 
nadzoruje ją KNF. ■

Jest ustawa 
o odwróconym  
kredycie hipotecznym
Po kilku latach prac Sejm przyjął ustawę 
o odwróconym kredycie hipotecznym 
przygotowaną przez resort finansów. 
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Jak dołączyć do Klubu Seniora DOM?
Do Klubu Seniora DOM może dołączyć każdy. 
Wystarczy wypełnić deklarację członkowską, która 
znajduje się na ostatniej stronie niniejszej gazetki, 
oderwać ją oraz przekazać jednemu z pracowni-
ków Funduszu Hipotecznego DOM (np. podczas 
spotkania pt. „Kino dla Seniora” organizowanego 
przez Fundusz Hipoteczny DOM) lub wysłać 
listownie do Centrali firmy na adres: Fundusz Hi-
poteczny DOM S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 
Warszawa. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.  

– Staramy się wychodzić naprzeciw 
potrzebom Seniorów i udowadniać, 
że życie na emeryturze może być 
ciekawe i pełne radości. Gdy kilka 
lat temu powoływaliśmy do życia 
Klub Seniora DOM i zapytaliśmy 
jego pierwszych członków o po-
mysły na funkcjonowanie Klubu, 
odzew przeszedł nasze najśmielsze 
oczekiwania. Dostaliśmy mnóstwo 
wskazówek, podpowiedzi i słów 
zachęty. Dziś Klub Seniora DOM 
jest miejscem, które skupia setki 
seniorów i ma za sobą kilkadziesiąt 
spotkań – nie tylko świątecznych, 
ale również o charakterze warszta-
tów, pikników, seansów filmowych 
– mówi Robert Majkowski, Prezes 
Funduszu Hipotecznego DOM. 

Zapraszamy 
do Klubu Seniora Dom
W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o aktywizacji Seniorów. 
Powstają miejsca skupiające osoby starsze, gwarantujące im wiedzę 
i samorozwój, a przede wszystkim pozwalające na spotkania z innymi. 
Klub Seniora DOM jest jednym z nich. 

Porady medyczne, spotkania 
z  lekarzami, bezpłatne badania 
krwi, słuchu, czy indywidualne 
konsultacje ze specjalistami, sta-
ły się już tradycją.  Do tego szereg 
wykładów i warsztatów na tematy, 
które Seniorzy uznają za ważne: 
podróżowanie po sześćdziesiątce, 
właściwe odżywianie, świat ziół. 
Klub Seniora DOM organizuje wy-
pady za miasto, spotkania ze sztuką 
i kulturą. Przykłady? Chociażby 
wspaniały rejs po Wiśle, spacer 
z kijami wraz z instruktażem, czyli 
coraz bardziej popularny nordic 
walking oraz seanse filmowe or-
ganizowane w całej Polsce. A jeśli 
już o seansach filmowych mowa 
to „Kino dla Seniora” rusza po raz 

zwiEdzAniE zAbytków, poznAwAniE ciEkAwycH 
MiEjsc, spacery i wędrówki to dobre sposoby spędzenia 
wolnego czasu. Może warto wybrać się w góry, nad morze albo 
na Mazury? Na zwiedzanie czeka Kazimierz Dolny, Kraków, 
Wieliczka i wiele innych, przepięknych miejsc. Przygotowa-
liśmy dla Państwa specjalne vouchery, dzięki którym można 
wybrać dowolny kierunek zwiedzania. Wystarczy tylko chcieć. 
A pamiętajmy, że na zorganizowanych wycieczkach pozna-
jemy nie tylko nowe miejsca, ale również… ludzi. 
Przygotowaliśmy dla Państwa siedem voucherów na krajowe 
wycieczki, które można wykorzystać samodzielnie lub z osobą 
towarzyszącą. Co należy zrobić, by zabrać w podróż siebie 

i wybraną osobę? Wystarczy wypełnić deklarację członkowską 
Klubu Seniora DOM (znajdującą się na ostatniej stronie tego 
magazynu),a później przekazać ją jednemu z Pracowników 
Funduszu Hipotecznego DOM (np. podczas darmowego 
seansu filmowego organizowanego w ramach „Kina dla 
Seniora”). Deklarację można także wysłać do Funduszu 
listownie (adres: Fundusz Hipoteczny DOM, Al. Jana Pa-
wła II 29, Warszawa). Pod deklaracją członkowską znajduje 
się pytanie konkursowe,  na które trzeba odpowiedzieć. 
To właśnie spośród osób, które najciekawiej odpowiedzą 
„Na co przeznaczyłyby dodatkowy 1000 zł” wybierzemy 
zwycięzców. Zapraszamy do zabawy! ■

7 wycieczek do wygrania!

kolejny i właśnie jest organizowane 
w blisko dziesięciu polskich mia-
stach. Seanse są oczywiście bezpłat-
ne, a szczegóły można znaleźć na 
naszej stronie internetowej: www.
funduszhipoteczny.pl. ■
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Jak trafiła Pani do Funduszu 
Hipotecznego DOM?
Jadwiga Tur: Poleciła mi go jedna 
z moich koleżanek.  Sugerowała, 
ze to może być dobry sposób na 
podreperowanie budżetu. Jestem 
emerytowanym lekarzem interni-
stą i nie mam wysokiej emerytury. 
I choć nie głodowałam i miałam 
się w co ubrać, musiałam się li-
czyć dosłownie z każdym groszem. 
Pomyślałam, że warto dowiedzieć 
się czegoś więcej. Zatelefonowałam 

pod podany przez koleżankę numer 
i umówiłam się na niezobowiązują-
ce spotkanie informacyjne u mnie 
w  domu. Pracownik Funduszu, 
z którym się spotkałam, zrobił na 
mnie jak najlepsze wrażenie. Rze-
telnie i wyczerpująco odpowiadał 
na wszystkie pytania. Jestem osobą 

dociekliwą, dlatego także i tym ra-
zem musiałam wiedzieć wszystko. 
Przystąpienie do Funduszu to była 
przemyślana decyzja.

Kiedy Pani przystąpiła do Fun-
duszu Hipotecznego DOM?
To już pięć lat, jak jestem ich 
klientką. I nie żałuję ani miesią-
ca. Wszystko odbyło się profesjo-
nalnie, po ustaleniu warunków 
podpisaliśmy umowę w kancelarii 
notarialnej. Od tamtej pory nie 

martwię się opłatami za czynsz, 
bo płaci go fundusz. Dodatkowo, 
na moje konto wpływa co miesiąc 
kilkaset złotych. To nie do wia-
ry, jak wiele zmieniło się przez te 
pięć lat. Nareszcie mogę oddać się 
moim dwóm największym pasjom: 
fotografowaniu i czytaniu książek.

Zechce nam Pani opowiedzieć 
kilka słów o swoich pasjach?
Oczywiście. Fotografuję od ponad 
trzydziestu lat. Moim ulubionym 
motywem jest przyroda. Co ty-
dzień, uzbrojona w aparat foto-
graficzny, wyruszam do Puszczy 
Kampinoskiej. Zawsze zachwyci 
mnie coś, co uznaję za godne 
uwiecznienia. Nie zliczę już nega-
tywów i zdjęć, które mam w domu. 
O niektóre proszą mnie znajomi 
czy krewni, pozostałe zachowuję 
dla siebie.
Dawniej na długie spacery 
chodziłam co kilka dni. Teraz 
ograniczam się do niedzielnych, 
kilkukilometrowych spacerów, 
połączonych z fotografowaniem. 

A co z książkami?
To moja druga radość. Nareszcie 
mogę sobie pozwolić na kupno 
książki raz na jakiś czas. Czytam 
głównie ambitniejszą beletrysty-
kę, ale skuszę się także na dobry 
kryminał. Później polecam prze-
czytane książki innym. 

Przestałam 
się martwić, 
skąd wziąć 
pieniądze
Jadwiga Tur (84 l.) z Warszawy jest jedną z pierwszych klientek 
Funduszu Hipotecznego DOM. Korzysta z renty dożywotniej, 
dzięki czemu jej życie stało się łatwiejsze. Nareszcie ma nie tylko 
czas, ale i pieniądze na spełnianie marzeń.

To już pięć lat, jak jestem ich klientką. To nie do wiary, 
         jak wiele zmieniło się przez ten czas. Nareszcie 
             mogę oddać się moim dwóm największym pasjom: 
    fotografowaniu i czytaniu książek.
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Czy narzeka Pani na nadmiar 
czasu na emeryturze?
Wręcz przeciwnie. Prowadzę na-
wet kalendarz, w którym mam 
szczegółowo zapisany rozkład 
danego dnia. Spotkanie z przy-
jaciółką, odwiedziny u krewnych, 
wizyta w aptece, zakupy w sklepie 
spożywczym, lektura nowej książ-
ki, gotowanie – mam mnóstwo 
zajęć. I bardzo mnie to cieszy.

Jak Pani zareagowała na pro-
pozycję zagrania w  reklamie 
FH DOM?

Naturalnie (śmiech). Po prostu 
uznałam, że skoro mnie żyje się 
lepiej dzięki hipotece odwróconej, 
mogę ją z czystym sumieniem za-
rekomendować innym ludziom 
w podobnej do mojej sytuacji. Dla-
czego emerytura ma być jedynym, 
przeważnie skromnym źródłem 
utrzymania, jeżeli istnieją możli-
wości podreperowania budżetu? 

Czy miała Pani tremę? 
Absolutnie nie. Mówiłam to, co 
dyktowało mi serce. Za pienią-
dze z funduszu nie tylko mogę 
realizować swoje pasje, ale udało 
mi się jeszcze odłożyć niewielką 
sumę na czarną godzinę.  Wystar-
czy mi na lekarstwa, na drobne 

przyjemności i mogę jeszcze co 
nieco zaoszczędzić.

Jakie są Pani marzenia?
Chciałabym jak najdłużej móc 
pozostawać w dobrym zdrowiu, 
które pozwalałoby mi cieszyć się 
tym, co mam. A uważam, że mam 
bardzo dużo: czas na swoje pasje, 
pieniądze na to, czego potrzebuję, 
a także przyjaciół i bliskich, na 
których zawsze mogę liczyć. Bo 
najważniejsze jest jak najdłużej 
zachować pogodę ducha oraz 
kondycję umysłową i fizyczną.

Na przykładzie własnego doświad-
czenia, jakiej rady udzieliłaby Pani 
tym, którzy zastanawiają się nad 
rentą dożywotnią?
Powiedziałabym: zasięgnij informa-
cji u źródła, tak jak ja to zrobiłam, 
czyli zadzwoń bezpośrednio do Fun-
duszu, umów się na spotkanie. Tylko 
w ten sposób można wszystkiego 
się dowiedzieć, zapytać o nurtujące 
kwestie, poznać warunki umowy,  
rozwiać wątpliwości. To nic nie 
kosztuje, a może zmienić nasze życie.

Dziękujemy za rozmowę.

Wejdź i poznaj historie innych 
Klientów Funduszu na stronie 
www.funduszhipoteczny.pl

Jak założyć 
bloga?
Wielu z nas w młodości prowadziło pamiętnik. 
Często był on naszym najlepszym powiernikiem 
i przyjacielem, a przechowany na strychu po latach 
okazywał się prawdziwą kopalnią wspomnień. 
Może pora wrócić do regularnych zapisków? 
Dzięki blogom, czyli dziennikom prowadzonym 
w Internecie możemy dzielić się swoimi 
przemyśleniami z całym światem i nawiązywać 
kontakty z ludźmi podobnymi do nas.

Już prawie 20 procent osób po pięćdziesią-
tym roku życia aktywnie korzysta z Internetu. 

Najstarsza osoba, która prowadzi bloga ma po-
nad 100 lat. Nazywa się Kika Szaszkiewiczowa 
i  prowadzi bloga „Moje pierwsze sto lat”, na 
którym wspomina swoje barwne życie i przy-
jaźnie z artystami Piwnicy pod Baranami. 

Pierwsze kroki 
Do rozpoczęcia przygody z pisaniem bloga trzeba 
mieć własne konto e-mail. Gdy już je założymy, 
wystarczy, że w okienko przeglądarki wpiszemy 
adres np. www.blog.pl. To jedna z najbardziej 
popularnych stron z blogami, a przy tym najprost-
sza w obsłudze. Trzeba znaleźć na niej ikonkę 
„załóż bloga”, a zostaniemy przekierowani na 
stronę, na której będzie można zdecydować, 
czy chcemy prowadzić zwykłego bloga, mini 
bloga (tj. dziennik, z krótkimi wiadomościami 
w stylu telegramów), czy fotobloga, a więc bloga 
ze zdjęciami. 

Jak dodawać wpisy?
Gdy tylko wykonamy wszystkie kroki, otworzy 
nam się strona tzw. kokpitu, czyli miejsca, w któ-
rym będziecie mogli Państwo pisać i publikować 
swoje teksty. Po lewej stronie będzie znajdował 
się pasek z różnymi symbolami. Trzeba będzie 
kliknąć na symbol „pinezki”, a zostaniemy prze-
kierowani na stronę ze wszystkimi wpisami. 
Wystarczy, że klikniemy hasło „Nowy wpis” 
i gotowe – już możemy pisać!



8 Życie Seniora

Chcę zostać lub już jestem członkiem Klubu Seniora DOM 
i chcę otrzymywać zaproszenia na spotkania Klubu 
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IMIĘ I NAZWISKO

.................................................................................................................................................................................................................
ULICA, KOD POCZTOWY, MIASTO, TELEFON

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że:
– administratorem Pani/Pana danych jest Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy alei Jana Pawła II 29,
– dane będą przetwarzane w celu marketingu produktów bądź usług oferowanych przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A. 
– przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,  
– podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A. podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingu 
produktów bądź usług oferowanych przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A., zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
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 DATA I PODPIS

KUPON KONKURSOWY
Na co przeznaczyłaby Pani/przeznaczyłby Pan 1000 zł otrzymywane co miesiąc?

.................................................................................................................................................................................................................

Najciekawsza propozycja zostanie nagrodzona atrakcyjną wycieczką krajową.

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Organizator) przy Al. Jana 

Pawła II 29, 00-867 Warszawa.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest podanie odpowiedzi na następujące pytanie: „Na co przeznaczyłaby Pani/przeznaczyłby Pan 

1000 zł otrzymywane co miesiąc?”
3. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej odpowiedzi na wskazane powyżej pytanie konkursowe.
4. Konkurs ma charakter otwarty, tj. może w nim brać udział każda osoba powyżej 60 roku życia, która poprawnie wypełni deklarację 

do Klubu Seniora DOM oraz udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5. Uczestnik konkursu niespełniający powyższych wymagań zostanie wykluczony z udziału w konkursie.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
7. Przewidziana jest nagroda główna w formie wycieczki krajowej.
8. Komisja konkursowa składa się z dwóch przedstawicieli Organizatora obecnych podczas seansu filmowego.
9. Odpowiedzi na powyższe pytania należy składać w dniu seansu filmowego.
10. Wybór najciekawszej odpowiedzi nastąpi w dniu seansu filmowego
11. Uczestnikom niniejszego konkursu przysługuje prawo wniesienia protestu. Protest należy wnieść się w formie pisemnej na adres 

Organizatora w terminie 7 dni od dnia, w którym uczestnik konkursu powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach sta-
nowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien zawierać imię, nazwisko, numer telefonu wnoszącego protest oraz dokładny 
opis i uzasadnienie protestu.

12. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia   sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przetwarzane na potrzeby niniejszego konkursu, a także w celu marketingu 
produktów bądź usług oferowanych przez Fundusz Hipoteczny Dom S.A. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 ORGANIZATOR KONKURSU 
 FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.


