PRZEWODNIK
PO RENCIE DOŻYWOTNIEJ

W tym roku Fundusz Hipoteczny DOM obchodzi swoje 10. urodziny i z tej
okazji zapraszamy do poznania kalendarium rozwoju naszej instytucji:
◆◆ 2008 – spółka pod nazwą Fundusz Hipoteczny DOM Sp. z .o. o. została 31 października 2008 r. zawiązana
w Warszawie.

◆◆ 2009 – Fundusz Hipoteczny DOM został członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), organizacji branżowej zrzeszającej przedsiębiorstwa z rynku finansowego w Polsce.

◆◆ 2010 – fundusz TOTAL FIZ został głównym udziałowcem Funduszu Hipotecznego DOM zapewniając finansowe
wsparcie, które pozwoliło na intensyfikację działań promocyjnych i budowę sieci oddziałów w największych
miastach Polski.

◆◆ 2011 – Fundusz Hipoteczny DOM Sp. z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną pod firmą Fundusz Hipoteczny

DOM S.A. W tym samym roku swoją działalność rozpoczyna Klub Seniora DOM działający pod patronatem
Funduszu i oferujący Seniorom rozmaite aktywności kulturalno-edukacyjne, a w TV debiutuje pierwsza ogólnopolska kampania reklamowa Funduszu.

◆◆ 2012 – Fundusz Hipoteczny DOM S.A. wchodzi na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, dnia 29 listopada 2012 r. akcje Funduszu debiutują na rynku New Connect GPW.

◆◆ 2013 – Kolejne ogólnopolskie kampanie reklamowe w TV wzbudzają duże zainteresowanie usługą renty dożywotniej, a redakcja „Strefy Gospodarki” (dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”) przyznaje Funduszowi tytuł
Rynkowego Lidera Innowacji 2013 roku.

◆◆ 2014 – Poprzez dwie prywatne emisje obligacji Fundusz pozyskuje nowe środki na dalszy rozwój działalności.
◆◆ 2015 – Fundusz przeprowadził pierwsze całościowe badanie satysfakcji Klientów wykorzystując m.in.

wskaźnik NPS (Net Promoter Score) wg metodologii Bain & Company i Satmetrix. Uzyskany wynik 35 oznacza,
że większość naszych Klientów to aktywni promotorzy polecający Fundusz swoim znajomym. Do obrotu na Catalyst GPW dopuszczone zostały obligacje wyemitowanie przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A. S.K.A.

◆◆ 2016 – Czwarty rok z rzędu Fundusz Hipoteczny DOM został wyróżniony przez Konferencję Przedsiębiorstw
Finansowych Certyfikatem Etycznym. Tym samym spółka po raz kolejny udowodniła, że w swoich działaniach
kieruje się zasadami etyki.

◆◆ 2017 – Fundusz udostępnił w sieci WWW swoją nową stronę internetową, która umożliwia m.in. samodzielną kalkulację renty w specjalnym Kalkulatorze, a także dostosowana jest do urządzeń mobilnych. Wydawany
przez Fundusz od 2010 r. kwartalnik „Życie Seniora” wzbogaca się o internetowy portal dostępny pod adresem: www.zycieseniora.com.

W nowej kampanii TV występują prawdziwi Klienci Funduszu Hipotecznego DOM rekomendujący tę usługę
innym Seniorom.
◆◆ 2018 – Fundusz kontynuuje intensywne działania reklamowe w TV, internecie, a także w poczytnych tytułach
prasowych takich jak m.in. “Fakt”, “Super Express”, “Życie na Gorąco” czy “Twoje Imperium”. Łączna kwota wypłaconych przez Fundusz świadczeń rentowych przekroczyła wartość 10 milionów zł.
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ROZDZIAŁ I
Zalety renty dożywotniej
◆◆ Bezpieczne rozwiązanie finansowe, które gwarantuje dożywotnią wypłatę
świadczeń.
◆◆ Regularna wypłata renty dożywotniej co miesiąc poprawia domowy
budżet.
◆◆ Jednorazowa wypłata pozwala na spłatę zaległości finansowych,
pożyczek, czynszu lub na dodatkowe, znaczące i nieprzewidziane wydatki.
◆◆ Transparentna umowa zawierana w formie aktu notarialnego.
◆◆ Gwarancja zamieszkiwania w domu lub mieszkaniu do końca życia.
◆◆ Przejrzysta procedura. Formalności związane z zawarciem stosownych
umów znajdują się po stronie pracowników Funduszu Hipotecznego DOM.
◆◆ Żadnych kosztów związanych z ubezpieczeniem mieszkania i podwyżką
czynszu. Od chwili podpisania umowy spoczywają one na Funduszu Hipotecznym DOM.
◆◆ Bezpłatne i indywidualne konsultacje z prawnikiem i ekspertami.
◆◆ Brak dodatkowych kosztów – wszystkie koszty zawarcia umowy, takie
jak wycena nieruchomości, notariusz, koszty niezbędnych do umowy zaświadczeń pokrywa Fundusz Hipoteczny DOM.
◆◆ Możliwość wynajęcia nieruchomości lub pozostawienia określonej
kwoty spadkobiercom.
◆◆ Zwolnienie seniora z opłaty z podatku od nieruchomości po zawarciu umowy z Funduszem.
◆◆ Najwyższe standardy obsługi obejmujące m.in. czynności przedkontraktowe, kontraktowe, działania podejmowane w trakcie podpisywania umowy, określone w Księdze Zasad Dobrych Praktyk KPF.
◆◆ Przynależność do społeczności senioralnej, stworzonej przez
Fundusz Hipoteczny DOM z myślą o Klientach i uczestnictwo w inicjatywach
prosenioralnych organizowanych przez Fundusz.
◆◆ Zwrot nadpłat dla Klientów Funduszu z tytułu CO i wody.
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◆◆ Zabezpieczenie seniora – w akcie notarialnym obejmującym umowę
o dożywocie Fundusz składa oświadczenie, że w zakresie zapłaty comiesięcznych świadczeń, w kwocie uzgodnionej z Seniorem, poddaje się egzekucji
w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto prawo
dożywocia jest ujawniane w księdze wieczystej. W takiej sytuacji Dożywotnik
korzysta ze szczególnej ochrony, którą gwarantuje mu art. 1000 § 3 Kodeksu
postępowania cywilnego oraz art. 313 Prawa upadłościowego i naprawczego.
Przysługujące mu prawa pozostaną co do zasady w mocy pomimo sprzedaży
nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego czy też upadłościowego.
Oznacza, to że wszystkie wynikające z umowy dożywocia obowiązki (w tym
prawo do zamieszkiwania w tej nieruchomości) przejdą na nowego właściciela
nieruchomości. W konsekwencji Senior będzie mógł nadal mieszkać w tym lokalu i pobierać comiesięczną rentę.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA KLIENTÓW FUNDUSZU
HIPOTECZNEGO DOM
Klub Seniora DOM
Powołany do życia w 2011 roku, Klub działa pod patronatem Funduszu Hipotecznego DOM i organizuje dla Klientów Funduszu różnego rodzaju aktywności
kulturalne, edukacyjne i towarzyskie. Największą i cieszącą się od lat niezmienną popularnością jest cykliczna akcja KINO DLA SENIORA, w ramach której
w największych miastach organizowane są bezpłatne seanse kinowe największych
przebojów filmowych dla osób
w wieku 60+. W ostatnich latach seanse organizowane były
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku,
Gdyni, Szczecinie, Bydgoszczy,
Katowicach. Filmy, które Seniorzy
ostatnio mogli oglądać na pokazach organizowanych w ramach
KINA DLA SENIORA to m.in.:
Sztuka kochania, Volta, Twarz,
Zimna Wojna i 303. Bitwa o Anglię.
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SREBRNA LINIA
Wprowadziliśmy nową usługę
– naszym Klientom udostępniamy specjalny numer telefonu do Srebrnej Linii.
Jest to możliwość szybkiego
skontaktowania się telefonicznie z indywidualnym Opiekunem Klienta, który służy
pomocą w różnych codziennych sprawach. Srebrna Linia
dostępna jest dla Klientów Funduszu Hipotecznego DOM w dni robocze w godz.
9:00-17:00 pod wskazanym Klientowi numerem telefonu. Srebrna Linia oferuje
między innymi:
◆◆ serwis awaryjny – jeśli pojawią się problemy techniczne w domu wystarczy
zadzwonić, a nasz konsultant podpowie, jak najlepiej usunąć awarię oraz może
pomóc w zorganizowaniu wizyty fachowca;
◆◆ usługi informacyjne – wyszukiwanie informacji o służbie zdrowia (np. adresy
i godziny pracy placówek medycznych), informacji o rozrywkach i wydarzeniach
kulturalnych (np. repertuar kin, teatrów), informacji transportowych (np. rozkład jazdy pociągów), informacji o ośrodkach pomocy społecznej (nr tel., adresy,
godziny pracy);
◆◆ porady prawne – np. prawo spadkowe, pełnomocnictwa, inne.

ŻYCIE SENIORA
Wydawany od 7 lat przez Fundusz Hipoteczny DOM
kwartalnik Życie Seniora dedykowany jest czytelnikom w wieku 60+ i zawiera mnóstwo interesujących
artykułów, wywiadów, porad prawnych i zdrowotnych, przepisów kulinarnych oraz krzyżówek. Klienci
Funduszu Hipotecznego DOM objęci są darmową
prenumeratą „Życia Seniora”, które otrzymują pocztą.
Dodatkowo z treściami archiwalnymi można zapoznać
się w internecie na portalu www.zycieseniora.com.
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Dla kogo jest renta dożywotnia?
Renta dożywotnia to rozwiązanie finansowe przeznaczone dla każdego seniora,
który posiada na własność nieruchomość: dom, mieszkanie, grunt lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. To rozwiązanie dla wszystkich, którzy:
◆◆ chcieliby poprawić swoją sytuację finansową,
◆◆ borykają się z brakiem środków pieniężnych,
◆◆ nie radzą sobie z pętlą zadłużenia.
W zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości Senior otrzymuje
świadczenie pieniężne wypłacane dożywotnio w równych (np. comiesięcznych)
transzach. Możliwe jest także otrzymanie większej wypłaty, np. w celu uregulowania posiadanych przez Seniora kredytów, długów czy pilnych potrzeb finansowych,
a miesięczne wypłaty renty są wówczas odpowiednio niższe. Wysokość renty
dożywotniej zależy od wartości nieruchomości, wieku i płci Seniora – jeżeli jest
ona wyższa od czynszu, to podlega kwartalnej waloryzacji. Wartość wypłacanych
świadczeń wyliczana jest indywidualnie. W ramach umowy renty dożywotniej,
zawieranej w formie aktu notarialnego, Senior ma prawo dożywotniego zamieszkiwania w swojej nieruchomości. Jednocześnie podwyżki czynszu, jak również
podatek od nieruchomości, spoczywają na Funduszu, a nie na Seniorze. Po zawarciu umowy z Funduszem Hipotecznym DOM podwyżki czynszu nie obciążają
więcej budżetu Seniora. Kwota czynszu jest potrącana z wypłacanej Seniorowi
renty dożywotniej.

O rencie dożywotniej
Renta dożywotnia to rozwiązanie finansowe przeznaczone dla każdego Seniora,
który posiada na własność nieruchomość: dom, mieszkanie, grunt lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Renta dożywotnia jest oparta o przepisy Kodeksu Cywilnego i funkcjonuje w Polsce jako profesjonalna usługa od 2008 roku.
Na świecie (np. w Wielkiej Brytanii) istnieje od ponad 20 lat.
W ramach umowy zawieranej z Funduszem w formie aktu notarialnego Senior
otrzymuje świadczenie pieniężne wypłacane dożywotnio w równych (np. comiesięcznych) transzach. W niektórych przypadkach, o ile pozwoli na to wartość
nieruchomości i wiek klienta, możliwa jest też jedna większa wypłata na początku.
Na mocy umowy Senior przenosi prawo własności do nieruchomości na Fundusz,

7

8

ale ma prawo dożywotniego zamieszkiwania w swoim lokum. Warto podkreślić,
że po zawarciu umowy podatek od nieruchomości spoczywa na Funduszu, a nie
na Seniorze. Dodatkowo po zawarciu umowy z Funduszem Hipotecznym DOM
podwyżki czynszu nie obciążają więcej budżetu Seniora, a wszelkie nadpłaty z tytułu CO i wody są zwracane na konto Seniora. Wysokość renty dożywotniej zależy
od wartości nieruchomości, wieku i płci Seniora. Wartość wypłacanych świadczeń wyliczana jest indywidualnie i waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych
miesięcznie. Warto dodać, że od początku istnienia Fundusz Hipoteczny DOM
wypłacił Seniorom świadczenia o wartości przekraczającej 10 mln zł.

Pytania i odpowiedzi
BEZPIECZEŃSTWO
1. Co to jest renta dożywotnia?
Renta dożywotnia to rozwiązanie finansowe przeznaczone dla osób, które ukończyły 60 lat oraz są właścicielami nieruchomości: domu lub mieszkania. W ramach
umowy zawieranej na przykład z Funduszem Hipotecznym DOM beneficjent
otrzymuje dożywotnie świadczenie w zamian za prawo do dysponowania przez
Fundusz nieruchomością po śmierci Seniora. Fundusz Hipoteczny DOM zawiera
z Klientem dwa rodzaje umów, tj. umowę o dożywocie lub umowę renty odpłatnej.
Wysokość świadczeń, które może otrzymywać Senior jest uzależniona od wielu
czynników. Przede wszystkim od Jego wieku, płci oraz wartości nieruchomości.
Kwoty, które oferuje Fundusz Hipoteczny DOM wahają się od kilkuset złotych do
kilku tysięcy złotych miesięcznie.
Co ważne, po podpisaniu umowy podwyżki czynszu za mieszkanie nie obciążają
dodatkowo Seniora i ma on pewność, iż do końca życia będzie korzystał ze swojego dotychczasowego lokum.

2. Czy umowa zawierana z Funduszem Hipotecznym DOM jest bezpieczna?
Umowa zawierana z Funduszem Hipotecznym DOM oparta jest o przepisy
Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy renty oraz umowy o dożywocie. Umowa
renty opisana jest w artykułach 903-907 kodeksu cywilnego, a umowa o dożywocie
w artykułach 908-916 kodeksu cywilnego. W ramach umowy notarialnej Senior
otrzymuje m.in. gwarancję dożywotniej wypłaty comiesięcznego świadczenia oraz
pewność, iż do momentu śmierci mieszka w swoim domu – to tak jakby sprzedać
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mieszkanie i móc nadal z niego korzystać. Należy pamiętać, że podpisanie umowy
wiąże się z przeniesieniem prawa własności do mieszkania lub domu na Fundusz.
Fundusz Hipoteczny DOM wypłaca nieprzerwanie świadczenia Seniorom już od
2009 roku, co dodatkowo świadczy o bezpieczeństwie zawartej umowy.

3. Czy umowa renty dożywotniej jest ostateczna i nieodwracalna
– po podpisaniu istnieje możliwość wycofania się?
Umowa zawierana z Funduszem Hipotecznym DOM jest jak najbardziej odwracalna
i Klient może ją przedterminowo zakończyć – spłacając wypłacone renty wraz z odsetkami i kosztami związanymi z umową zgodnie z cennikiem wykupienia umowy.

FUNDUSZ A BANKI
4. Kiedy rentę dożywotnią będą oferować banki?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto zaznaczyć, że istniejąca renta dożywotnia
to jeden z dwóch modeli hipoteki odwróconej.
Renta dożywotnia, czyli hipoteka odwrócona w modelu sprzedażowym jest już
dostępna w Polsce od ponad 10. lat. Pierwszą instytucją, która udostępniła ją polskim Seniorom, jest utworzony w 2008 roku Fundusz Hipoteczny DOM.
Model kredytowy, czyli odwrócony kredyt hipoteczny, mimo uchwalenia w 2014
r. odpowiedniej ustawy, nie jest jeszcze dostępny w Polsce. Powodem takiej sytuacji jest niskie zainteresowanie banków takim rozwiązaniem. Przewidywał to
już w 2011 roku Prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło w rozmowie
z Agnieszką Wirkus na łamach Gazety Pomorskiej (przywołujemy artykuł z dnia
1.12.2011 roku, pt. „Franki pożyczają zamożniejsi”). Prezes PKO BP na pytanie
o odwrócone kredyty hipoteczne odpowiedział: „To nie będzie wielki interes dla
banków (…). Tego typu kredyty mogą stać się popularne stopniowo i być zaciągane na większą skalę dopiero za 20 lat”.
Podsumowując oznacza to, że obecnie Seniorzy nie mogą w praktyce skorzystać
z odwróconego kredytu hipotecznego, ale mogą uzyskać rentę dożywotnią od
Funduszu Hipotecznego DOM.

5. Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy ofertą Funduszu,
a odwróconym kredytem hipotecznym oferowanym przez banki?
Zanim przejdziemy do porównań warto zaznaczyć, że renta dożywotnia oferowana przez Fundusz Hipoteczny DOM działa w Polsce od 2008 roku, a od 2009
roku pierwsi polscy Seniorzy otrzymują z Funduszu świadczenia. W przypadku
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odwróconego kredytu hipotecznego – porównujemy na razie treść ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, gdyż żaden z banków dotąd nie zdecydował się
na oferowanie tego produktu klientom.
Co jest cechą wspólną renty dożywotniej i odwróconego kredytu hipotecznego?
W obu przypadkach Senior otrzymuje od Funduszu Hipotecznego lub banku pieniądze, wypłacane co miesiąc lub w innych odstępach czasowych. Są to dodatkowe
środki pieniężne, które Senior może wykorzystywać na dowolny cel.
Jakie są jednak różnice? Oferta Funduszy Hipotecznych gwarantuje dożywotnią
wypłatę świadczeń z prawem dożywotniego zamieszkiwania w nieruchomości, co
więcej – wypłacana renta podlega najczęściej waloryzacji.
W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę, że ustawa pozwala na wypłatę świadczenia jednorazowo, albo na rozbicie wypłaty na raty,
np. miesięczne, ale tylko na określony w umowie okres. Zatem wypłata może ustać
przed śmiercią kredytobiorcy (Seniora). Istotne są również inne aspekty. W przypadku Funduszy Hipotecznych, koszty związane z zawarciem umowy, czy też ze
skompletowaniem potrzebnych dokumentów pokrywa z reguły Fundusz (chodzi
m. in. o profesjonalną wycenę nieruchomości, weryfikację jej stanu prawnego,
wpisy do ksiąg wieczystych). Niestety ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym pozostawia tę kwestię otwartą i strony umowy kredytowej muszą uzgodnić,
czy te koszty poniesie bank, czy klient.
Podobnie jest z czynszem, podatkami, czy kosztami ubezpieczenia domu lub mieszkania. Te koszty w przypadku umowy z bankiem będzie pokrywał Senior, a w przypadku umowy z Funduszem, właśnie świadczeniodawca. Należy zwrócić uwagę, że
szczególnie podwyżki tych opłat znacząco zmniejszają miesięczny budżet Emerytów.
Dlatego osoba zawierająca umowę z Funduszem zyskuje podwójnie – nie tylko ma
waloryzowane świadczenie, ale jeszcze nie martwi się o podwyżki czynszu.
Warto również zwrócić uwagę na różnicę w rozliczeniu ze spadkobiercami po
zakończeniu umowy. W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego spadkobiercy mogą spłacić kredyt po śmierci kredytobiorcy, Seniora, który korzystał
z kredytu. W przypadku renty dożywotniej wszystkie korzyści wynikające z umowy przysługują Seniorowi, a spadkobiercy nie dziedziczą prawa do nieruchomości.
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MIESZKANIA
6. Czy do renty dożywotniej kwalifikują się jedynie mieszkania hipoteczne?
Fundusz Hipoteczny DOM oferuje rentę dożywotnią właścicielom mieszkań hipotecznych, domów oraz mieszkań spółdzielczych własnościowych, a w niektórych wypadkach również lokatorom mieszkań spółdzielczych przeznaczonych do
wykupu.

7. Czy mogę ubiegać się o rentę dożywotnią, jeśli mój dom lub
mieszkanie są już obciążone jakimś kredytem lub pożyczką?
Wszystko zależy od szczegółowych okoliczności, niemniej sam fakt pożyczki lub
kredytu hipotecznego nie wyklucza możliwości uzyskania renty dożywotniej.
W związku z niestandardowym charakterem tego rodzaju spraw wyczerpujące
informacje można uzyskać w rozmowie z konsultantami i ekspertami Funduszu
Hipotecznego DOM.

8. Czy po podpisaniu umowy renty dożywotniej istnieje
możliwość wynajmowania mieszkania?
Tak, po podpisaniu umowy Klient może wynajmować mieszkanie. Odbywa się
to po podpisaniu trójstronnej umowy między Klientem, najemcą i Funduszem
Hipotecznym DOM. W ramach takiej umowy Klient otrzymuje całość środków
z najmu (pomniejszonych o należny podatek).

9. Czy po podpisaniu umowy z Funduszem będę musiał/-a
opuścić moje mieszkanie lub dom?
Fundusz Hipoteczny DOM gwarantuje Klientowi pod tym względem pełne bezpieczeństwo. Klient w ramach zawieranej umowy ma zagwarantowane dożywotnie korzystanie z zamieszkiwanego lokalu lub domu, a dodatkowo po podpisaniu
umowy Fundusz będzie ubezpieczał nieruchomość oraz opłacał podatek od nieruchomości. Obowiązkiem Klienta jest jedynie utrzymanie mieszkania lub domu
w dobrym stanie.

ŚWIADCZENIA
10. Na jaką wysokość świadczeń może liczyć Senior? Jakie są
inne źródła dodatkowej gotówki na emeryturze?
Wysokość świadczeń, które może otrzymywać Senior jest uzależniona od wielu
czynników: przede wszystkim od Jego wieku, płci oraz wartości nieruchomości.
Rozpiętość kwot, które oferujemy Seniorom, jest duża, tak samo jak różne są ceny
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nieruchomości – zależnie od lokalizacji i standardu mieszkania, czy domu. Klienci
mogą otrzymać miesięcznie od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

11. Czy jeśli będę długo żył/-a to w którymś momencie Fundusz
przestanie wypłacać mi rentę hipoteczną?
Umowa renty dożywotniej oferowana przez Fundusz Hipoteczny DOM opiera się
na instytucji Dożywocia (Kodeks Cywilny Art. 908-916) lub umowie Renty (Kodeks Cywilny Art. 903-907) określającej świadczenie jako nieograniczone w czasie
– wypłacane dożywotnio. Dodatkowo, by z upływem kolejnych lat trwania umowy
renta wypłacana Seniorowi nie traciła swej wartości, Fundusz pokrywa koszty podwyżek czynszu oraz podatku od nieruchomości, a także waloryzuje świadczenie
o wskaźnik inflacji. W ten sposób Senior nie musi się martwić o rosnące wydatki
i może swobodniej planować swój budżet.

12. Czy aby uzyskać rentę dożywotnią trzeba mieć zdolność kredytową?
Fundusz Hipoteczny DOM nie bada zdolności kredytowej. Należy jednak pamiętać, że wysokość renty zależy od wieku i płci Klienta oraz wartości mieszkania lub
domu. Fundusz analizuje jednak, czy dana nieruchomość może być przedmiotem
umowy renty dożywotniej.

13. Czy zły stan zdrowia stanowi przeszkodę w uzyskaniu renty dożywotniej?
Fundusz Hipoteczny DOM nie ocenia stanu zdrowia swoich Klientów. Stan zdrowia nie jest uwzględniany w procesie zawierania umowy, ani nie ma wpływu na
wysokość proponowanego świadczenia.

14. Czy są jakieś warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać
rentę dożywotnią od Funduszu?
Fundusz Hipoteczny DOM wypłaca rentę dożywotnią po podpisaniu stosownej
umowy. Przed zawarciem każdej umowy Fundusz dokonuje szczegółowej analizy
nieruchomości. Dopiero po analizie Fundusz jest w stanie przedstawić ofertę lub
wskazać na brak możliwości zawarcia umowy. Każda sytuacja jest rozpatrywana
indywidualnie, dlatego prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantami Funduszu
pod numerem 801-005-801 lub o pozostawienie swoich danych w celu oddzwonienia za pośrednictwem strony internetowej: www.funduszhipoteczny.pl

15. Czy rentę dożywotnią mogą otrzymać wyłącznie
osoby na emeryturze, które są bezdzietne?
Fundusz Hipoteczny DOM oferuje renty hipoteczne przeważnie osobom powyżej
60. roku życia, które są właścicielami nieruchomości – przede wszystkim mieszkań
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i domów, położonych na terenie całego kraju. To są podstawowe kryteria opisujące
grono osób które mogą zawrzeć umowę z Funduszem. Każda sytuacja jest analizowana indywidualnie, dlatego prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantami
Funduszu pod numerem 801-005-801 lub o pozostawienie swoich danych w celu
oddzwonienia za pośrednictwem strony internetowej: www.funduszhipoteczny.pl

16. Czy oferta Funduszu pozwala spadkobiercom dziedziczyć
majątek Seniora lub w jakiś inny sposób ich zabezpieczyć?
W ramach umowy notarialnej zawieranej z Funduszem Hipotecznym DOM,
oprócz renty dożywotniej wypłacanej Seniorowi, dodatkowo spadkobiercy, np.
dzieci lub wnuki, mogą otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne. Ponadto
comiesięczna renta hipoteczna może pozwolić na bieżącą poprawę jakości życia
Seniora, co może finansowo odciążyć Jego bliskich lub wręcz ich wspomóc.

INFORMACJE DODATKOWE
17. Jakie są inne źródła dodatkowej gotówki na emeryturze?
Jednym z rozwiązań może być zamiana obecnego mieszkania na mniejsze. Jak
wyliczył Marek Wielgo (w swoim tekście „Gdy emerytura zbyt niska, opublikowanym 1.12.2011 w Gazecie Wyborczej – dodatek DOM), zamiana 60-metrowego,
spółdzielczego własnościowego mieszkania o wartości 500 tys. zł na wartą o połowę mniej kawalerkę (już po odliczeniu opłaty notarialnej, podatku od czynności
cywilnoprawnych i drobnego remontu) spowoduje, że zostanie nam około 245 tys.
zł. Jak zauważa jednak Robert Majkowski: – Seniorzy, często podkreślają, że starych drzew się nie przesadza. Przeprowadzka ze wszystkimi meblami i przedmiotami nagromadzonymi przez lata, remont mieszkania, a później zupełnie nowe
i obce miejsce, wydają im się mało realne. Podobnie mało realna jest perspektywa
wynajęcia obcej osobie wolnego pokoju, czy też znalezienia dodatkowej pracy na
emeryturze.
Można również wziąć pod uwagę pożyczkę, czy kredyt, jednak należy pamiętać, że
każdą pożyczkę trzeba kiedyś spłacić. Zapraszamy do portalu ZycieSeniora.com,
do działu porad finansowych, aby dowiedzieć się więcej.

18. Jak renta dożywotnia działa za granicą?
Renta dożywotnia to jedna z kategorii hipoteki odwróconej, która jest usługą
finansową popularną m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii oraz części krajów Unii Europejskiej. W ostatnich latach usługa ta cieszy się
coraz większym zainteresowaniem szczególnie we Włoszech, Hiszpanii i Szwecji.
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Za granicą hipoteka odwrócona jest oferowana zarówno przez wyspecjalizowane
instytucje podobne do Funduszy Hipotecznych, towarzystwa ubezpieczeniowe
oraz banki.
Z badań przeprowadzonych przez NRMLA, czyli Amerykańskie Stowarzyszenie
Pożyczkodawców Hipoteki Odwróconej wynika, że amerykańscy Seniorzy są bardzo zadowoleni z tego rozwiązania. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Z badania opinii przeprowadzonego wśród Klientów Funduszu Hipotecznego
DOM wynika, że poziom ich satysfakcji z hipoteki odwróconej jest bardzo wysoki.
W 2017 roku 98% Klientów Funduszu Hipotecznego DOM zadeklarowało, że jest
zadowolonych z podjętej decyzji o zawarciu umowy z Funduszem, które polepszyło kondycję ich domowego budżetu. Więcej informacji na temat hipoteki odwróconej na świecie można znaleźć na portalu zycieseniora.com w dziale porad
finansowych.

Dlaczego renta dożywotnia może być remedium na
problemy starzejącego się społeczeństwa?
◆◆ Według Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej od tego roku polskie
społeczeństwo starzeje się najszybciej w Unii Europejskiej. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym będzie systematycznie i bardzo szybko się zwiększać, co
grozi załamaniem się systemu emerytalnego i brakiem środków pieniężnych
niezbędnych dla Seniorów.
◆◆ System emerytalny jest coraz mniej wydolny i co najważniejsze – nie zapewnia
odpowiedniego poziomu życia Seniorów. Tymczasem Polska ma również jeden
z najwyższych współczynników dot. mieszkań własnościowych. Ponad 80 proc.
Seniorów posiada na własność mieszkanie (przykładowo w Niemczech połowa
osób starszych mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, a tylko 50 proc. posiada
je na własność).1
◆◆ Obecni Klienci funduszy hipotecznych są zadowoleni, co potwierdzają liczne
ankiety, badania opinii a także analiza przeprowadzona przez UOKiK i opublikowana pod koniec 2013 roku (Raport z kontroli przedsiębiorców zawierających umowy świadczeń dożywotnich).
1

Polskie Radio. http://www.polskieradio.pl/42/4393/Artykul/1573538,Procesy-demograficzne-zmienia-rynek-uslug-w-Polsce-Najwazniejszymikonsumentami-beda-Seniorzy.
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◆◆ Najważniejszym argumentem wydaje się być fakt, iż liczba wyłudzeń, oszustw
oraz nieprawidłowości, które mają miejsce na nieuregulowanym rynku wciąż
rośnie, a liczba podmiotów i osób prywatnych, które wyzyskują Seniorów „na
hipotekę odwróconą” zwiększa się. Istnienie rynku w obecnym kształcie, w którym widać wyraźny podział na fundusze hipoteczne wyznaczające najwyższe
standardy obsługi oraz na podmioty wykorzystujące niewiedzę Seniorów, w naszej opinii stwarza ogromne zagrożenie i wymaga interwencji regulatora.

O jaką kwotę renta dożywotnia mogłaby podnieść
średnią emeryturę brutto?
◆◆ Przeciętna miesięczna nominalna emerytura brutto ukształtowała się w czerwcu 2016 roku na poziomie 2082,47 zł (dane GUS).
◆◆ W oparciu o Raport Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Rynek Odwróconej Hipoteki w modelu sprzedażowym z 2015 roku można szacować, że przeciętne miesięcznie świadczenie wypłacane Seniorowi wynosi ok. 1000 zł.
◆◆ Z badania przeprowadzonego przez TNS Global na zlecenie Funduszu
Hipotecznego DOM2 wynika, że blisko co trzeci Senior w ogóle nie zastanawiał
się nad kwotą dodatkowych pieniędzy do emerytury, która byłaby dla niego
satysfakcjonująca. Aż 14 proc. osób powiedziało, że wystarczyłoby im już 300 zł,
35 proc. uznało, że wystarczające byłoby do 500 zł co miesiąc, a 15 proc. respondentów oceniło, że zadowalająca byłaby kwota powyżej 1000 zł.

2

Badanie opinii przeprowadzone na zlecenie FH DOM przez TNS Global na grupie 100 osób/ 2012 rok.
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UMOWA RENTY DOŻYWOTNIEJ
– z osobą fizyczną czy
z wyspecjalizowaną instytucją?
5 NAJWAŻNIEJSZYCH RÓŻNIC
Na wstępie warto zaznaczyć, że ok. 99 proc. umów o dożywocie dotyczących nieruchomości jest zawierana w Polsce przez niewyspecjalizowane firmy i osoby fizyczne: krewnych, sąsiadów, znajomych, ale również osoby zupełnie obce. Liczba
takich umów wciąż rośnie. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że
w latach 2008-2017 zawarto ich 75 tysięcy1. Z informacji napływających z notariatu wynika jednak, że co piąta tego typu umowa jest unieważniana, a to z kolei
oznacza, że tylko w 2017 roku unieważniono ok. 2000 umów. To bardzo dużo,
zwłaszcza, że te osoby mogłyby być obsłużone w ramach profesjonalnej usługi oferowanej przez Fundusz Hipoteczny DOM, co gwarantowałoby im bezpieczeństwo,
rzetelną wycenę nieruchomości i ocenę ryzyka. Te osoby nie musiałyby tracić nerwów, zdrowia i środków finansowych na spory sądowe.
Na co więc zwrócić uwagę podpisując umowę renty dożywotniej? Czym może
różnić się umowa zawarta z osobą fizyczną od tej, którą zawieramy z profesjonalnym funduszem hipotecznym?

Różnica nr 1 – Strony umowy i gwarancja jej przestrzegania
Zdarza się, że umowa renty dożywotniej jest podpisywana przez osoby indywidualne lub nieprofesjonalne podmioty, które nie mają ani wiedzy, ani narzędzi
potrzebnych do właściwej wyceny nieruchomości, oszacowania wysokości renty
dożywotniej, a przede wszystkim zawarcia w umowie zapisów, które będą chroniły
interesy seniora. W takich przypadkach stroną umowy nie jest profesjonalna instytucja finansowa, lecz nasz sąsiad, znajomy lub ktoś zupełnie obcy, kto w zamian
za przepisanie prawa własności do nieruchomości, obiecuje wypłatę świadczeń
i często również opiekę. Warto sprawdzić wiarygodność takiej osoby i zastanowić
się, czy zagwarantuje nam dożywotnią opiekę i wypłatę świadczeń. Odpowiednie
zapisy zapewniające nam świadczenia muszą oczywiście znaleźć się w umowie.
W przypadku podmiotów lub firm warto zweryfikować, czy firma jest wpisana do
KRS lub innego rejestru, jakie są jej wyniki finansowe, czy jest notowana na Gieł-

1

Akty notarialne w latach 1991-2017, dane Ministerstwa Sprawiedliwości na dzień 15.06.2017. Źródło: https://danepubliczne.gov.pl/dataset/
akty-notarialne
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dzie Papierów Wartościowych (co zwiększa jej wiarygodność), czy przynależy do
stowarzyszeń branżowych, jakie są opinie na temat tej firmy wśród innych klientów.

Różnica nr 2 – Proces, wycena i dokumenty
W przypadku profesjonalnych funduszy hipotecznych proces ten może trwać kilka
tygodni, a nawet miesięcy. W tym czasie fundusz hipoteczny dokonuje wstępnej
wyceny nieruchomości, przygotowuje prognozę renty dożywotniej, przedstawia
propozycję umowy, a następnie podpisuje umowę przedwstępną i zbiera wszystkie
dokumenty potrzebne do podpisania umowy przyrzeczonej. Klient ma również
czas na podjęcie racjonalnej decyzji, skonsultowanie projektu umowy, poznanie
opinii o świadczeniodawcy. Zanim umowa z klientem zostanie podpisana, po
woływany jest niezależny rzeczoznawca majątkowy, który przygotowuje operat z
wyceną nieruchomości, a sama umowa przyrzeczona jest podpisywana w formie
aktu notarialnego. Do oszacowania wartości świadczenia, które będzie wypłacane seniorowi, wykorzystywany jest złożony model opracowany przez aktuariuszy
i specjalistów z szeroką wiedzą finansową i prawną. Takich kompetencji nie posiadają niestety osoby prywatne. W przypadku umów zawieranych przez osoby prywatne i podmioty nieprofesjonalne, wiele elementów tego procesu w ogóle się nie
wydarza lub jest przeprowadzona nieprawidłowo. Niewłaściwie kalkulowana jest
wysokość świadczenia, często jest ona nieracjonalnie zawyżona, co powoduje, że
po pewnym czasie seniorzy otrzymują niepełne świadczenia niezgodne z umową
lub nie otrzymują ich wcale. Obowiązki opiekuńcze często nie są dotrzymywane,
podobnie jak inne zapisy umowy. Warto zaznaczyć, że w przypadku Funduszu
Hipotecznego DOM kwota świadczenia jest zawsze wpisywana do umowy w wysokości uzgodnionej z Klientem.

Różnica nr 3 – Konstrukcja umowy i najważniejsze zapisy
Aktualnie renta dożywotnia opiera się na instytucji Dożywocia (Kodeks Cywilny,
art. 908-916) lub umowie Renty (Kodeks Cywilny, art. 903-907). Umowa powinna
być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej konstrukcja powinna gwarantować
seniorowi bezpieczeństwo oraz dożywotnią wypłatę świadczeń. Profesjonalna
usługa jest skierowana do seniorów, którzy posiadają dom lub mieszkanie. W zamian za przekazanie spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu lub prawa
własności do nieruchomości, senior otrzymuje comiesięczne i dożywotnie świadczenie pieniężne, ale co najważniejsze – zachowuje dożywotnie prawo do mieszkania w dotychczasowym lokum. Zapis o służebności osobistej mieszkania lub
prawo do dożywotniego korzystania z niego jest zatem jednym z najważniejszych
zapisów, który powinien znaleźć się w takiej umowie. Dzięki służebności osobistej
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mieszkania senior jest uprawniony do dożywotniego korzystania z lokalu czy też
pomieszczeń. Co ważne, służebność osobista mieszkania jest ustanawiana również przez notariusza, a odpowiednie zapisy mogą znaleźć się w księdze wieczystej
nieruchomości.

Różnica nr 4 – Wysokość świadczeń i gwarancja ich wypłacania
Wiele słyszy się, że osoby prywatne, które zaoferowały seniorom świadczenia w zamian za prawo własności do nieruchomości, proponowały wyższą kwotę aniżeli
fundusze hipoteczne. Warto jednak pamiętać, że wysokość świadczeń wyliczana
w funduszach hipotecznych zależy od wielu czynników – wieku i płci seniora oraz
wartości posiadanej przez niego nieruchomości. Rozpiętość kwot jest duża, tak
samo jak różne są ceny nieruchomości – zależnie od lokalizacji i standardu mieszkania, czy domu. Seniorzy mogą otrzymać miesięcznie od kilkuset do kilku tysięcy
złotych. Wysokość wypłacanych świadczeń jest ważna, lecz jeszcze ważniejsza jest
gwarancja ich wypłacania aż do śmierci. Fundusze hipoteczne wypłacają świadczenia dożywotnio, niezależnie od tego, czy senior będzie żył 5, 10, czy 25 lat. To
zobowiązanie, którego osoby prywatne mogą nie unieść, zwłaszcza w tak długiej
perspektywie czasu.

Różnica nr 5 – Zaniechanie obowiązków i rozwiązanie umowy
Jeśli jedna ze stron nie wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie
(np. senior nie otrzymuje świadczeń pieniężnych lub innych świadczeń określonych w umowie o dożywocie) to ma prawo wytoczyć powództwo o zasądzenie tychże świadczeń (w przypadku świadczeń pieniężnych), a nawet może
wystąpić o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy. W wyjątkowych
przypadkach umowa ta może zostać rozwiązana przez sąd. Oczywiście warto tu
wspomnieć, że w umowach zawieranych z osobami prywatnymi do umowy często
wpisywana jest niższa wartość świadczeń niż ta, na którą umówiły się strony lub
pomijane są zapisy dotyczące opieki czy służebności osobistej mieszkania, a wówczas Seniorowi może być trudniej wykazać, że druga strona nie wywiązuje się ze
swoich obowiązków. Pamiętajmy, że umowa o dożywocie lub umowa renty to poważne zobowiązanie na wiele lat – nie warto ryzykować zawarcia takiej umowy
z kimś, kto nie ma ani kompetencji, ani wiedzy, a bardzo często i pieniędzy do
wypełnienia zobowiązania w horyzoncie dziesiątek lat.
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ROZDZIAŁ II
Hipoteka odwrócona na świecie
Hipoteka odwrócona, która w Polsce dopiero się rozwija, za granicą jest znanym
produktem, którego popularność wciąż wzrasta. Międzynarodowe badanie Equity
Release Schemes in the EU wykazało, że różne formy odwróconej hipoteki istnieją
w ponad połowie krajów Unii Europejskiej, a wartość całego rynku już w 2009
roku była szacowana na 4,7 mld euro. Już 7 lat temu wartość wyżej wymienionych
kontraktów – typu kredytowego – oscylowała wokół 3,3 mld euro (ok. 50 tys. podpisanych umów). Pozostałe 1,4 mld stanowiły umowy o rentę dożywotnią i było
ich 20 tys.
Rysunek: Roczne Zestawienie Home Equity Conversion Mortgage (HECM) w USA

Źródło: HUD, https://www.nrmlaonline.org/2018/11/02/annual-hecm-endorsement-chart

USA wciąż na pozycji lidera
Potrzeba jest matką wynalazku – tak można podsumować genezę powstania hipoteki odwróconej. Wymyślił ją w 1961 roku kalifornijski bankowiec Nelson Haynese, by znaleźć rozwiązanie na problemy finansowe koleżanki. Według danych
National Reverse Mortgage Lenders Association (NRMLA) oraz Reverse Market
Insight Inc w 2010 udział żyjących w USA Seniorów korzystających zarówno z hi-
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poteki odwróconej w modelu kredytowym jak i sprzedażowym przekroczył 2 proc.
– mowa tu oczywiście o populacji, która osiągnęła odpowiedni wiek i jest uprawniona do skorzystania z produktu. Liczba Seniorów, którzy skorzystali z federalnego
programu Home Equity Conversion Mortgage (HECM), przekroczyła 1.1 miliona
obywateli, a HECM to ok. 90 proc. rynku amerykańskiego. Są oczywiście stany,
w których udział w wyniku oscylował wokół 8 proc. populacji Seniorów. W niektórych jednak miejscach, np. na Florydzie, udział osób korzystających z tego rozwiązania przekracza aż 16 proc. i wciąż rośnie.

Wielka Brytania i Hiszpania
Wielka Brytania jest z kolei największym rynkiem hipoteki odwróconej w Europie,
a odsetek Seniorów korzystających z tej usługi w UK przewyższył dane z rynku
amerykańskiego. Od 1991 do 2017 roku Seniorom korzystającym z tej usługi instytucje finansowe wypłaciły 17 miliardów funtów. Rocznie w Wielkiej Brytanii
podpisuje się ok. 20-30 tys. nowych umów hipoteki odwróconej, a od 1991 roku
do 2017 roku zawarto tu ponad 400 tys. umów hipoteki odwróconej w obu modelach, co stanowi 2,8 proc. populacji Seniorów. Drugim dużym rynkiem hipoteki odwróconej jest w Unii Europejskiej Hiszpania. Oferowane są tu zarówno
produkty typu pożyczkowego, jak i sprzedażowego. Trzeci co do wielkości rynek
w UE stanowi Irlandia, a od 2016 roku, kiedy weszły w życie nowe przepisy, bardzo dynamicznie zaczął rozwijać się rynek we Włoszech. Hipoteka odwrócona
jest mniej popularna we Francji oraz w Niemczech. W tych krajach, podobnie jak
u nas, umowy hipoteki odwróconej regulowane są przepisami kodeksu cywilnego.

Źródło: Equity Release Council
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Opinie Klientów Funduszu Hipotecznego DOM
Pani Jolanta (79 l.)
Mimo że od razu po obejrzeniu reklamy w telewizji skontaktowałam się z Funduszem, to jednak muszę zdradzić, że dokładnie
sprawdziłam, co to za instytucja. Bałam się, że to może jakaś
firma-krzak. Poprosiłam więc swojego kuzyna, który jest sędzią,
żeby sprawdził dokładnie Fundusz. Od niego dowiedziałam się,
że to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, której można zaufać. Jestem klientką Funduszu
Hipotecznego DOM już 7 lat i jak dotąd Fundusz wywiązuje się
z zapisów umowy, a dodatkowo człowiek mając takie „zaplecze”,
nie czuje się taki zupełnie sam na świecie.

Pan Wojciech (67 l.)
Dzięki rencie dożywotniej z Funduszu Hipotecznego DOM zyskałem dużo spokoju finansowego. Będąc rencistą blisko 50% mojego świadczenia z ZUS szło na zapłatę czynszu, a jego wysokość
ciągle rośnie. To że po podpisaniu umowy Fundusz bierze na siebie ryzyko rosnącego kosztu czynszu jest według mnie jednym
z ważnych argumentów przemawiających za tym rozwiązaniem.
Teraz mam jeden problem z głowy!

Pani Jadwiga (72 l.)
Dzięki rencie dożywotniej zyskałam taki zastrzyk finansowy. Nie
muszę się już martwić podwyżkami czynszu. Te pieniądze, które
mam z Funduszu dają mi większy komfort życia, bo mogę sobie
coś więcej kupić lub uzbierać większą sumę z kilku miesięcy i np.
wyjechać na jakąś wycieczkę. Nie mam wątpliwości, że to była
słuszna decyzja – tym bardziej, że nie mam bliskiej rodziny, której chciałabym zostawić swoje mieszkanie.
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Pan Zdzisław (81 l.)
Pracownicy Funduszu włożyli dużo wysiłku w to, żeby przygotować ofertę, która w pełni rozwiązała moją kłopotliwą sytuację z kredytem. Ale to co najważniejsze dla mnie to fakt, że
nadal mogę mieszkać w moim domu – nie muszę się nigdzie
przeprowadzać, pozbywać się pięknych mebli, które udało mi
się zgromadzić. W żaden sposób nie odczuwam też dyskomfortu
z powodu tego, że dom nie należy już formalnie do mnie, właściwie nic się dla mnie nie zmieniło. Żyję sobie teraz spokojnie, bez
martwienia się o finanse, bo Fundusz spłacił kredyt, który wisiał
mi nad głową.

Pan Bogumił (71 l.)
Do podpisania umowy z Funduszem skłoniła mnie sytuacja
materialna – kończyły mi się moje oszczędności, a był to okres
gdy akurat nie było okazji do pracy w teatrze. Do Funduszu
zgłosiłem się za radą znajomych, którzy już wcześniej zyskali
na umowie z Funduszem Hipotecznym DOM i uznali, że jest to
poważna instytucja i warto, żebym skorzystał z takiej pomocy.
Fundusz zawsze wywiązywał się z zobowiązań, które wziął na
siebie i które wyszczególnione są w treści umowy. Moje życie
po podpisaniu umowy z Funduszem zmieniło się na korzyść, bo
osiągnąłem stabilność materialną. Uważam, że to była jedna
z rozsądniejszych decyzji życiowych, jakie podjąłem.

Pani Krystyna (75 l.)
Dzięki umowie z Funduszem mam zapewnioną dożywotnią
rentę w wysokości około 7000 zł rocznie, nie interesują mnie już
podwyżki czynszu, a w akcie notarialnym mam zagwarantowaną możliwość zamieszkiwania do śmierci w mieszkaniu, które
kocham. Niektórym wydaje się, że lepiej byłoby sprzedać te
moje 54 m² i przeprowadzić się do kawalerki, ale ja po prostu nie
chcę się nigdzie przeprowadzać – lubię to miejsce, wspomnienia
z nim związane, moich sąsiadów, sklepy, które mam w pobliżu.
Starych drzew się nie przesadza!
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KROK PO KROKU – jak wygląda proces zawarcia umowy
z Funduszem Hipotecznym DOM?
Renta dożywotnia w Polsce oferowana jest przez Fundusz Hipoteczny DOM już od 2008
roku, ale ciągle jest to stosunkowo nowa usługa i wiele osób nie wie, jak w praktyce wygląda proces zawierania umowy renty lub umowy o dożywocie z Funduszem. Dlatego
też postanowiliśmy przybliżyć Państwu poniżej, jak wygląda krok po kroku proces, który
wypracowaliśmy w Funduszu przez 10 lat naszej działalności.

1. KROK – złożenie wniosku (ankieta)
W tym celu osoba zainteresowana może zadzwonić na infolinię Funduszu Hipotecznego DOM (infolinia: 801 005 801 lub 530 000 344 (dla telefonów komórkowych)
lub skorzystać z wniosku elektronicznego na stronie internetowej https://www.funduszhipoteczny.pl/wniosek/. Będąc w Warszawie można również przyjść osobiście
do siedziby Funduszu przy Al. Jana Pawła II 29. Wniosek ma formę krótkiej ankiety,
w której Fundusz zbiera podstawowe informacje o kliencie oraz jego nieruchomości.
Ankieta jest niezobowiązująca i bezpłatna. Należy przygotować takie informacje
jak daty urodzenia i płeć osób, których dotyczyć ma umowa, adres nieruchomości,
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metraż nieruchomości oraz działki w przypadku domów, rozkład lokalu, rok zakupu
nieruchomości, wysokość czynszu i podatku od nieruchomości.

2. KROK – wstępna wycena nieruchomości i przygotowanie prognozy renty
Na podstawie danych z ankiety (wniosku) specjaliści Funduszu dokonują wstępnej wyceny nieruchomości na podstawie aktualnych cen rynkowych. Wiek i płeć
Klienta oraz wartość nieruchomości brane są pod uwagę przy kalkulacji prognozowanej kwoty renty dla danej osoby.

3. KROK – rozmowa z ekspertem Funduszu
Po kilku dniach od złożenia wniosku do Osoby Zainteresowanej zadzwoni regionalny ekspert Funduszu z informacją o przygotowanej prognozie renty dożywotniej. Z ekspertem można umówić się na bezpośrednie spotkanie w domu Klienta
lub innym dogodnym miejscu, w przypadku Warszawy można również odbyć
spotkanie w siedzibie Funduszu. Na spotkaniu Ekspert przedstawi propozycję
Funduszu, odpowie na wszelkie pytania, przekaże wzór umowy do zapoznania
się i skonsultowania z rodziną, prawnikiem lub inną zaufaną osobą. W trakcie
spotkania można również omówić treść umowy. Potencjalny Klient nie musi podejmować decyzji od razu, wręcz wskazane jest przemyślenie decyzji i umówienie
się na kolejne spotkanie z ekspertem Funduszu.

4. KROK – umowa przedwstępna i zbieranie dokumentów
Jeżeli Osoba Zainteresowana akceptuje propozycję Funduszu, to na kolejnym spotkaniu dochodzi do podpisania umowy przedwstępnej oraz upoważnienia dla eksperta, aby mógł w imieniu Klienta zebrać wszystkie niezbędne do zawarcia umowy
przyrzeczonej dokumenty. Koszty pełnomocnictwa oraz zbierania dokumentów
ponosi Fundusz. Ekspert będzie chciał zapoznać się m.in. z takimi dokumentami jak rachunki ze spółdzielni/wspólnoty, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
czy ZUS lub dokumenty geodezyjne (w przypadku nieruchomości gruntowych).
Powoływany jest również niezależny rzeczoznawca majątkowy, który przygotuje
operat z wyceną nieruchomości.

5. KROK – wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę
W uzgodnionym i dogodnym dla Klienta terminie umawiana jest wizyta niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, który dokona ostatecznej wyceny nieruchomości. Na podstawie wyceny rzeczoznawcy przygotowywany jest operat szacunkowy
nieruchomości oraz raport dotyczący wysokości renty dożywotniej. Koszt sporządzenia operatu pokrywa Fundusz.
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6. KROK – przekazanie raportu, operatu szacunkowego Klientowi i umówienie
notariusza
Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę i raport zawierający ostateczną wysokość renty dożywotniej z określeniem renty brutto i renty netto (renta
brutto pomniejszona o zryczałtowaną opłatę na poczet czynszu) przekazywane
są Klientowi. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w przypadku oferty Funduszu
Hipotecznego DOM po podpisaniu umowy przyrzeczonej opłaty czynszowe na
rzecz spółdzielni lub wspólnoty przekazywane są przez Fundusz bezpośrednio
do spółdzielni/wspólnoty. Jeżeli Klient akceptuje ostateczne warunki finansowe
określany jest dogodny dla Klienta termin zawarcia aktu notarialnego umowy
przyrzeczonej.

7. KROK – umowa przyrzeczona
Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego.
Po zawarciu umowy Klient otrzymuje wypłatę środków zgodnie z treścią umowy,
w określonej w umowie wysokości i terminach. Od dnia zawarcia umowy Fundusz
reguluje określone w umowie opłaty czynszowe do spółdzielni lub wspólnoty oraz
płaci podatki od nieruchomości. W akcie notarialnym Fundusz zapewnia także
Klientowi dożywotnie, nieodpłatne korzystanie z całego mieszkania lub domu.
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ROZDZIAŁ III
O Funduszu
Pamiętają Państwo swoje plany związane z przejściem na emeryturę? Spokój, więcej wolnego czasu, mniej stresu, wytchnienie od trosk?
Tymczasem, gdy rozmawiamy z polskimi emerytami, okazuje się, że trosk nie ubywa – wręcz przeciwnie. Wszystko drożeje, a rachunki za leki, opiekę medyczną,
mieszkanie, żywność rosną w zastraszającym tempie. Często nie starcza na bieżące
płatności. A przecież nie tak miało być…
Czy jest sposób na to, by znów poczuć się bezpiecznie? Jak cieszyć się życiem, gdy
nie starcza do pierwszego? Dobrym rozwiązaniem jest renta dożywotnia, której
zaufało kilka milionów osób na całym świecie.
Fundusz Hipoteczny DOM jest liderem na rynku rent dożywotnich w Polsce.
Czym charakteryzuje się renta dożywotnia? Przede wszystkim odciąża finansowo, zapewniając comiesięczne świadczenie. Dodatkowe środki pieniężne wesprą
Państwa domowy budżet, pozwolą gromadzić oszczędności lub pomóc finansowo
najbliższym, przywrócą poczucie stabilności i bezpieczeństwa.
Nie bez powodu „bezpieczeństwo” jest słowem kluczowym, ponieważ hipoteka
odwrócona to rozwiązanie finansowe oparte na zasadach prawnych określonych
kodeksem cywilnym, które gwarantują Seniorowi, iż otrzyma on świadczenia. Do
spełnienia tej gwarancji niezbędny jest też wiarygodny i rzetelny partner. Na takie
miano od wielu lat skutecznie pracuje Fundusz Hipoteczny DOM.

Czym się kierujemy?
W wieloletniej praktyce Funduszu Hipotecznego DOM wypracowaliśmy rozwiązanie, które zwiększa jakość życia na emeryturze, poprawia zasobność senioralnego portfela, zapobiega wykluczeniu finansowemu i społecznemu. Od początku
istnienia naszą misją było „Lepsze życie dla Seniora”. Kierujemy się wartościami,
które wpływają na jakość naszej codziennej pracy, profesjonalną obsługę Klientów,
rzetelne doradztwo. Kluczowa jest dla nas uczciwość, transparentność, etyka i bez-
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pieczeństwo. To właśnie dlatego działamy zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk
obowiązującymi Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
a wszystkie nasze umowy renty dożywotniej oraz umowy o dożywocie zawierane są w formie aktu notarialnego. Seniorom zapewniamy bezpłatne konsultacje
prawne oraz doradztwo. Na kwestie finansowe patrzymy długofalowo, dlatego
świadczenia pieniężne są waloryzowane co kwartał i wypłacane dożywotnio. Zdajemy sobie sprawę, że kwestie społeczne są równie ważne co finansowe. Ważna jest
zatem rozmowa, wzajemna pomoc i zaufanie. Od wielu lat aktywizujemy seniorów w Klubie Seniora DOM, który powstał w 2011 roku. Organizujemy spotkania
senioralne, pokazy filmowe, pikniki, Warsztaty Aktywnego Seniora i wiele innych
atrakcji. Dbamy o to, by osoby starsze nie czuły się samotne.

Fundusz w liczbach
◆◆ 10. rok działamy z sukcesem na polskim rynku, wyznaczając najwyższe standardy obsługi i pomagając coraz większej liczbie Seniorów. Fundusz Hipoteczny
DOM jest pierwszą instytucją w Polsce, która zaoferowała osobom starszym
rentę dożywotnią.
◆◆ 70% to nasz udział w rynku według danych KPF. Jesteśmy nie tylko najstarszym, ale również największym funduszem hipotecznym w Polsce. Stawiamy na
transparentność. Nasza instytucja jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zostaliśmy uhonorowani tytułem Rynkowego Lidera Innowacji 2013.
◆◆ 10 mln świadczeń pieniężnych wypłaciliśmy dotąd naszym Klientom. Renta dożywotnia, którą otrzymują Seniorzy jest waloryzowana i wypłacana dożywotnio.
◆◆ 98% naszych Klientów jest zadowolonych z podjętej decyzji oraz rozwiązania
finansowego, które polepszyło kondycję ich domowego budżetu.1
◆◆ 1000 zł to średnia wysokość świadczenia pieniężnego wypłacana Seniorowi
przez fundusze hipoteczne. Uśrednioną wartość wyliczyła Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), ale wysokość świadczenia wyliczana jest indywidualnie i zależy m.in. od wartości mieszkania i wieku Seniora.

1

Na postawie badania opinii Klienta przeprowadzonego w 2017 roku.
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