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O tym, że polskie eme-
rytury są niskie nie 
trzeba nikogo przeko-

nywać. Dane GUS wskazują nie 
tylko na niewydolność polskiego 
systemu emerytalnego, ale rów-
nież na coraz szybsze starzenie się 
społeczeństwa. Na dodatek – jak 
pokazuje prognoza firmy dorad-
czej Deloitte – aż 60 procent Se-
niorów wydaje posiadane środki 
pieniężne na pokrycie wydatków 
bieżących takich jak czynsz, opłaty 
za mieszkanie, zakupy. Oznacza to, 
że niewiele osób posiada jakiekol-

wiek oszczędności. Tylko 5 proc. 
emerytów ma gotówkę na hobby, 
kino, podróże lub pomoc rodzinie. 
Czy ta sytuacja wydaje się Państwu 
znajoma? Nam tak. Od początku 
funkcjonowania Funduszu Hi-
potecznego DOM rozmawiamy 
z Klientami na temat największych 
bolączek Seniorów i sposobów ich 
rozwiązywania. To właśnie dlatego 
cyklicznie publikujemy wywiady 
z Klientami, którzy chętnie dzie-
lą się doświadczeniami z  życia 
„przed” i  „po” rencie dożywot-
niej. Jedną z takich Klientek jest 

Pani Jadwiga Tur, emerytowany 
lekarz internista, z którą wywiad 
znajdziecie Państwo w tym nu-
merze. Zadowolonych Klientów 
jest znacznie więcej. Z badania 
satysfakcji, które przeprowadza-
my cyklicznie wynika, że blisko 
większość naszych Klientów pole-
ciłoby naszą ofertę innym Senio-
rom i swoim znajomym.

Odpowiedzi na wszelkie pytania 
Codziennie dostajemy mnóstwo 
pytań dotyczących renty doży-
wotniej. Pytacie Państwo o usta-
wę regulującą kwestie związane 
z odwróconym kredytem hipo-
tecznym oraz czy warto czekać na 
ofertę banków. To właśnie dlatego 
przygotowaliśmy podsumowanie 
dotyczące naszej oferty, ale jeśli 
tylko chcą Państwo poznać temat 
dokładniej , zapraszamy do kon-

Przewodnik 
po rencie 

dożywotniej

Już w 2010 roku liczba klientów korzystających z hipoteki odwróconej w USA 
zbliżała się do 1 mln osób (Dane National Reverse Mortgage Lenders Association 
(NRMLA). Z kolei Wielka Brytania jest największym rynkiem w Europie. Rocznie 
podpisuje się tutaj ok. 20-30 tys. nowych umów, a z usługi skorzystało już ponad 
300 tysięcy brytyjskich seniorów. W Polsce z tego rozwiązania skorzystało już blisko 
tysiąc osób (dane Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych). 

Dlaczego warto zdecydować się 
na rentę dożywotnią? Na jaką 

gotówkę może liczyć Senior? 
Ile osób skorzystało już z tego 

rozwiązania i czy są zadowolone? 
Przygotowaliśmy specjalne 

kompendium wiedzy na temat 
renty dożywotniej. 



Infolinia: 801 005 801
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taktu osobistego lub telefonicz-
nego. Dane kontaktowe znajdą 
Państwo obok (w ramce), a tak-
że na naszej stronie internetowej 
www.funduszhipoteczny.pl.

Na czym polega hipoteka 
odwrócona?
Gdy mówimy „hipoteka odwróco-
na” to mamy na myśli usługę, któ-
ra polega na uwolnieniu kapitału 
zamrożonego w nieruchomości. 
Jest to rozwiązanie skierowane do 
Seniorów, którzy są właściciela-
mi mieszkania lub domu. Senior, 
w zamian za przekazanie prawa 
własności nieruchomości, otrzy-
muje comiesięczne, dożywotnie 
świadczenia pieniężne, na przy-
kład kilkaset złotych, przy czym 
Senior ma zagwarantowane ko-
rzystanie ze swojego mieszkania 
lub domu aż do śmierci. Jest to 
ogólna definicja, ponieważ patrząc 
na polski rynek możemy mówić 
o  hipotece odwróconej w  mo-
delu sprzedażowym oraz kre-
dytowym. Pierwsze rozwiązanie 
jest oferowane w tej chwili przez 
fundusze hipoteczne w oparciu 
o przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Drugie rozwiązanie, mimo że jest 
regulowane stosowną ustawą, nie 
istnieje w rzeczywistości. Dotych-
czas żaden bank nie wprowadził 
go do swojej oferty, a większość 
tych instytucji – pytana o swoje 
dalsze plany w tej kwestii – od-
powiada wymijająco. 

Jakie są podstawowe różnice 
między odwróconym 
kredytem hipotecznym i rentą 
dożywotnią? 
Jedną z podstawowych różnic jest 
czas wypłacania świadczeń pienięż-
nych – w przypadku renty doży-
wotniej są one wypłacane dożywot-

nio. W przypadku odwróconego 
kredytu hipotecznego pieniądze są 
wypłacane przez określony czas np. 
5 lub 10 lat. Druga podstawowa 
różnica to prawo własności nieru-
chomości. W przypadku umowy 
z  funduszem, prawo własności 
przechodzi na świadczeniodawcę 
w momencie podpisania umowy, 
co oznacza jednocześnie, że koszty 
eksploatacji mieszkania (np. czyn-
szu czy wymiany okien) spoczy-
wają od tej chwili na funduszu, 
a nie na Seniorze. To ważne, bo wg 
danych GUS-u można oszacować, 
że opłaty eksploatacyjne średniej 
wielkości mieszkania (około 
58 metrów kw.) wynoszą około 
480 zł miesięcznie. W przypadku 
umowy z bankiem, prawo włas-
ności nieruchomości, przechodzi 
na bank dopiero po śmierci świad-
czeniobiorcy, co poniekąd ozna-
cza, że przez cały okres trwania 
umowy z bankiem wszelkie koszty 
utrzymania i eksploatacji lokalu 
pokrywał będzie Emeryt. Przy-
glądając się bardziej szczegółowo 
kosztom warto zwrócić uwagę, że 
propozycja funduszy hipotecznych 
może być atrakcyjniejsza z uwagi 
na koszty przygotowania umowy. 
Fundusze pokrywają takie koszty 
jak wycena nieruchomości, aktu-
alizacja jej wartości, koszty zbie-
rania niezbędnych do podpisania 
umowy dokumentów, czy koszty 
aktu notarialnego. Należy się spo-
dziewać, że banki, podobnie jak 
ma to miejsce w przypadku trady-
cyjnych kredytów hipotecznych, 
takimi kosztami obciążą Klien-
tów. Obie umowy – z funduszem 
i  z  bankiem, mówią, że Senior 
może dożywotnio zamieszkiwać 
w swoim mieszkaniu lub domu. 
W przypadku renty dożywotniej 
zapewnia mu to tzw. służebność 

osobista mieszkania wpisana do 
księgi wieczystej, a umowa pod-
pisywana jest w formie aktu no-
tarialnego. Jeśli chodzi o  ofertę 
banków, to w  projekcie ustawy 
pojawił się pomysł Senatu RP, by 
umowa z bankiem również była 
zawierana w  formie aktu nota-
rialnego, ale okazało się to trud-
ne w  realizacji i ostatecznie nie 
wprowadzono takiego obowiązku. 
Dlaczego? Ponieważ oznaczałoby 
to np. sprowadzanie do oddziału 
bankowego notariusza za każdym 
razem, gdy Senior chciałby pod-
pisać umowę. W przypadku fun-
duszy hipotecznych akt notarialny 
jest standardem. 

Na jaką gotówkę może liczyć 
Senior?
Wysokość świadczeń zależy od 
kilku czynników m.in. wieku, płci 
właściciela i wartości nierucho-
mości, którą świadczeniobiorca 
posiada. W przypadku funduszy 
hipotecznych kwoty te wahają się 
od kilkuset do kilku tysięcy zło-
tych. – Przykładowo, w Funduszu 
Hipotecznym DOM, sześćdziesię-
ciopięcioletni mężczyzna, który 
jest właścicielem nieruchomości 
o wartości 400 tys. zł może dosta-
wać dożywotnio ok. 650 zł mie-
sięcznie. Ten sam Senior, w wieku 
siedemdziesięciu pięciu lat może 
liczyć na blisko 1000 zł miesięcz-
nie – mówi Robert Majkowski, 
Prezes Funduszu. ■

Zachęcamy do kontaktu z naszą Instytucją. 
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:
Fundusz Hipoteczny DOM S.A. 
al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa. 
Infolinia: 801 005 801 
lub Centrala: +48 22 100 50 00
Strona internetowa: www.funduszhipoteczny.pl



Jak trafiła Pani do Funduszu 
Hipotecznego DOM?
Jadwiga Tur: Poleciła mi go jedna 
z moich koleżanek. Sugerowała, 
że 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, umowę zawarła w kwietniu 2010 roku. 
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

Co renta 
dożywotnia 
zmienia 
w życiu 
Seniorów?
Często rozmawiamy z naszymi Klientami. 
Pytamy jak wyglądało ich życie „przed” i „po” 
rencie dożywotniej. Jak odpowiadają?

Nie muszę martwić się o jutro
To jedna z odpowiedzi, która pada najczęściej. 
Kiedyś nasi Klienci liczyli się z każdym groszem 
i wyczekiwali dnia, w którym „przyjdzie” kolejna 
emerytura. Dziś comiesięczna rata renty doży-
wotniej wspiera ich domowy budżet i pozwala 
spać spokojnie. 

Nie boję się nieprzewidzianych  
wydatków 
Dodatkowe środki do emerytury – otrzy-
mywane z funduszu hipotecznego co mie-
siąc – pozwalają na odłożenie oszczędności. 
W razie nieprzewidzianych wydatków nasi 
Klienci nie denerwują się, że muszą pożyczyć 
gotówkę od bliskich lub z banku. Czują się 
bezpieczni. 

Mogę spełniać swoje marzenia  
i stać mnie na to 
Seniorzy często rezygnują z realizacji włas-
nych pasji. Przede wszystkim ze względu na 
finanse, ale również dlatego, że doskwiera im 
samotność. Wierzymy, że nasz Klub Seniora 
DOM zmienia tę postać rzeczy, a dodatko-
we środki do emerytury pozwalają odkrywać 
nowe pasje.
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W listopadzie powstaje 
Fundusz Hipoteczny  
DOM Sp. z o.o.

• W czerwcu pozyskujemy inwestora finansowego – TOTAL FIZ, który zostaje 
większościowym udziałowcem spółki Fundusz Hipoteczny DOM Sp. z o.o.

• Rozpoczynamy budowę sieci  oddziałów w największych miastach w Polsce
• Przedstawiciele Funduszu Hipotecznego DOM Sp. z o.o. zaproszeni przez 

Ministerstwo Finansów do konsultacji założeń do ustawy o odwróconym 
kredycie hipotecznym

• Fundusz Hipoteczny DOM Sp. z o.o. otrzymuje Certyfikat Rzetelności 
wystawiany przez Krajowy Rejestr Długów

• W tym roku tworzymy również własne call-center, czyli Infolinię pod którą 
odpowiadamy na wszelkie pytania Klientów aż do dziś

WPolsce funkcjonuje 
wiele podmiotów 
oferujących rentę 

dożywotnią. Część z  nich nie 
działa zgodnie z przepisami prawa 
i nie przestrzega norm etycznych. 
Z nami jest inaczej. Od samego 
początku działalności stawiamy 
na bezpieczeństwo i przejrzyste 
relacje, zbudowane na stabilności 
i zaufaniu. Klienci, którzy zdecy-

Dlaczego warto zaufać Fundu szowi Hipotecznemu DOM?
Nasza firma istnieje na polskim rynku od ponad siedmiu lat i jest pierwszą 
instytucją, która zaoferowała polskim seniorom hipotekę odwróconą 
w modelu sprzedażowym. W tej chwili posiada ponad 70 proc. udział 
w rynku, jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (w skrócie 
KPF) oraz jedynym funduszem hipotecznym notowanym na Giełdzie 
Papierów Wartościowych (rynek NewConnect). To sprawia, że nasza firma 
jest godna zaufania, ale argumentów jest więcej:

2008 2009 2010 2011

• Podpisujemy pierwsze 
umowy z Seniorami

• We wrześniu Fundusz 
Hipoteczny DOM Sp. 
z o.o. zostaje członkiem 
prestiżowej Konfederacji 
Przedsiębiorstw 
Finansowych w Polsce – 
Związku Pracodawców
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Poniżej przygotowaliśmy specjalne 
kalendarium, które przedstawia 
sukcesywny rozwój naszej firmy. 
Od momentu jej założenia przyby-
ło nam lat, doświadczeń, nowych 
Klientów oraz wydarzeń senioral-
nych, w które się angażowaliśmy. 
W tym czasie pozyskaliśmy finan-
sowanie na kolejne lata, zdobyli-
śmy pozycję rynkowego lidera, 
uczestniczyliśmy w pracach nad 

Dlaczego warto zaufać Fundu szowi Hipotecznemu DOM?
dowali się na rentę dożywotnią 
w Funduszu Hipotecznym DOM 
nie szczędzą nam pochwał. To 
dla nas ważne. Ważniejsze jest 
jednak to, że mamy realny wpływ 
na poprawę jakości życia osób 
na emeryturze – zarówno sferę 
materialną, jak i duchową – bo 
przecież spokój o domowy budżet 
to również spokój o przyszłość, 
bezpieczeństwo, zdrowie.  

ustawą regulującą rynek hipoteki 
odwróconej, staliśmy się człon-
kiem KPF, twórcą norm etycznych, 
które powstały pod skrzydłami 
tej organizacji. Wreszcie Prezes 
Zarządu Funduszu Hipotecznego 
DOM, Robert Majkowski został 
Członkiem Rady Etyki KPF z cze-
go jesteśmy niezmiernie dumni. 
Jak przebiegało siedem lat naszej 
działalności?  ■

2012 2013 2014

• Przeprowadzamy kolejną ogólnopolską kampanię telewizyjną, co 
powoduje, że baza osób zainteresowanych naszym rozwiązaniem 
rośnie do ponad 6 tys. osób 

• W marcu rozpoczyna działalność 6 Klubów Seniora DOM
• W lipcu pozyskujemy 7,2 mln zł z emisji Akcji serii B 
• W lipcu startuje również  kolejna ogólnopolska kampania 

telewizyjna Funduszu Hipotecznego DOM
• 29.XI.2012 r. – to jeden z ważniejszych dni w naszej historii. To 

wtedy następuje debiut spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na 
rynku NewConnect (pierwszy dzień notowania Akcji serii A i B 
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect)

• Przeprowadzamy kampanię reklamową, dzięki której  
aż 11 tys. osób jest zainteresowana naszym produktem 

• Pozyskujemy 5,8 mln zł z emisji Akcji serii C 

• 20.III.2014 r. – pierwszy dzień 
notowania Akcji serii C spółki 
Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

• Przeprowadzenie przez Emitenta 
prywatnej oferty obligacji serii A 
– przydział obligacji o wartości 
5,0 mln zł

• Przeprowadzenie przez Emitenta 
prywatnej oferty obligacji serii B 
– przydział obligacji o wartości 
3,566 mln zł.

• Startują pierwsze ogólnopolskie kampanie 
telewizyjne, które przedstawiają nową usługę na 
polskim rynku – hipotekę odwróconą w modelu 
sprzedażowym  

• W czerwcu powstaje pierwszy Klub Seniora 
DOM, który działa pod patronatem Funduszu 
Hipotecznego DOM

• Fundusz Hipoteczny DOM Sp. z o.o. przekształca 
się w spółkę akcyjną Fundusz Hipoteczny DOM 
S.A., która pełni funkcję spółki holdingowej

• Nasza sieć Oddziałów liczy już 8 Placówek 
w całej Polsce

Infolinia: 801 005 801
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Chcę zostać lub już jestem członkiem Klubu Seniora DOM 
i chcę otrzymywać zaproszenia na spotkania Klubu 

.................................................................................................................................................................................................................
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 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 
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.).

  ...................................................................
 DATA I PODPIS

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

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

Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone  upominkami od Funduszu Hipotecznego DOM. Do wygrania para-
solki, koszulki, czapeczki, kije do nordic walking i wiele innych nagród.

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.	 Komisja konkursowa składa się z dwóch przedstawicieli Organizatora.
8.	 Odpowiedzi na powyższe pytania należy przesłać lub przekazać osobiście do siedziby Organizatora. 
9.	 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.

10.	Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 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.


