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3 lutego 2015 r. 

 

 

Propozycja Przewodniczącego KNF  

dotycząca restrukturyzacji kredytów udzielonych w CHF, 

przedstawiona na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych 

w dniu 3 lutego 2015 roku 

 

 

Założenie:  

Zastąpienie wszystkich parametrów kredytów CHF parametrami typowymi dla 

kredytów PLN w momencie ich udzielenia oraz uwzględnieniu typu klienta. Oznacza to, 

że po przewalutowaniu kredytu CHF na kredyt PLN kredytobiorca powinien otrzymać takie 

warunki umowy dotyczące stopy referencyjnej, marży, prowizji, etc., jakie otrzymałby gdyby 

w momencie udzielenia kredytu zdecydował się na kredyt PLN. Powyższe oznacza 

osiągnięcie stanu, w którym: 

 

 wyeliminowane zostanie ryzyko systemowe związane z kursami walut, 

obciążające dzisiaj zarówno kredytobiorcę (klienta), jak i kredytodawcę (bank), 

 

 kredytobiorcy zadłużeni dzisiaj w walucie obcej nie będą uprzywilejowani w 

stosunku do kredytobiorców zadłużonych w PLN. 

 

Przewalutowanie może być przeprowadzone przy założeniu dobrowolności, czyli za zgodą 

zarówno klienta, jak i banku. 

 

Realizacja: 

Przewalutowanie kredytu CHF na PLN następuje po średnim kursie NBP z dnia 

przewalutowania, przy jednoczesnym podziale kredytu na dwa kredyty:  

a) kredyt zabezpieczony hipotecznie, którego wartość na dzień przewalutowania 

powinna odpowiadać wartości jaką posiadałby w tym dniu analogiczny kredyt PLN 

udzielony w tym samym momencie co kredyt CHF, 

b) kredyt niezabezpieczony hipotecznie, którego wartość w dniu przewalutowania 

stanowi różnicę pomiędzy wyrażonym w złotych całkowitym stanem zadłużenia z 

tytułu kredytu CHF ustaloną według średniego kursu NBP z dnia przewalutowania, a 

stanem zadłużenia z  tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie.  

Kredyt ten w przybliżeniu odzwierciedla skutki osłabienia PLN względem CHF (od 

momentu udzielenia kredytu do momentu jego przewalutowania). 

 

Jednocześnie dokonuje się podziału wygenerowanego ryzyka kursowego pomiędzy bank i 

kredytobiorcę, co oznacza, że kredyt niezabezpieczony hipotecznie zostanie w połowie 
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spłacony przez kredytobiorcę, a w połowie umorzony przez bank (wraz ze stopniową  

spłatą  kredytu). Oprocentowanie tego kredytu ustala się na poziomie 1,00% w całym okresie 

spłaty, a ostateczny termin spłaty tego kredytu powinien być zgodny z ostatecznym terminem 

spłaty kredytu zabezpieczonego hipotecznie. Bank dokonuje umorzenia zgodnie z 

haromonogramem spłaty, co oznacza, że przedterminowa spłata całości lub części kredytu 

niezabezpieczonego hipotecznie nie przekłada się na konieczność dokonania 

przedterminowego umorzenia przez bank.  

 

Warunkiem dokonania przewalutowania jest pokrycie przez kredytobiorcę CHF 

różnicy, jaka występuje pomiędzy sumą dotychczasowych rat spłaty dokonanych przez 

kredytobiorcę CHF, a sumą rat spłaty jaką musiałby zapłacić, gdyby od początku 

posiadał kredyt PLN.  

 

Jeżeli kredytobiorca nie jest w stanie jednorazowo dokonać wpłaty tej kwoty, to bank 

udziela na tę kwotę dodatkowego kredytu, którego oprocentowanie ustala się na poziomie 

1,00% w całym okresie spłaty, a ostateczny termin spłaty tego kredytu powinien być zgodny 

z ostatecznym terminem spłaty kredytu zabezpieczonego hipotecznie. 

 

W sprawie przedstawionej propozycji, 6 lutego br., odbędzie się spotkanie z 

przedstawicielami banków znacząco zaangażowanych w kredyty we franku szwajcarskim. Po 

spotkaniu zostanie przekazany do publicznej wiadomości komunikat. 


