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Mam nadzieję, że rozpoczy-
nające się lato będzie sło-

neczne, bo wówczas mamy szansę 
w naturalny sposób wytworzyć 
sobie witaminę D, która jest tak 
ważna dla naszego dobrego samo-
poczucia. Więcej informacji o tej 
robiącej ostatnio zawrotną karie-
rę witaminie znajdziecie Państwo 
w osobnym artykule.  Tymczasem 
luka w polskim systemie emery-
talnym cały czas rośnie, ryzyko 
bardzo niskich przyszłych eme-
rytur wisi nad Polakami, ale czy 
nowe pomysły rządu mają szan-

sę zaradzić problemowi? A na 
Wyspach Brytyjskich i w Szwecji 
rynek hipoteki odwróconej prze-
żywa boom – zachodnioeuropej-
scy seniorzy pomimo wyższych 
emerytur co raz chętniej korzystaj 
z możliwości pozyskania dodat-
kowego dochodu z posiadanej nie-
ruchomości.  Mając dodatkowe 
środki finansowe i przyjemną let-
nią pogodę warto ruszyć na wy-
prawę do jednego z miejsc, które 
polecamy w artykule pt. „Letnie 
wypady w Polskę”.  Zapraszam 
do lektury!
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To jasne, że nikt z  nas nie 
chce korzystać z  telefonów 
alarmowych, ale trzeba przyznać, 
że gdy są one potrzebne – nigdzie 
nie można ich znaleźć. Dlatego 
postanowiliśmy przypomnieć 
najważniejsze z  nich. Od dziś 
będą zawsze pod ręką. 
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Co nowego w Funduszu?
Film „Twarz” w KINIE DLA SENIORA 
Klub Seniora DOM – działający 
przy Funduszu Hipotecznym 
DOM – od 6 lat organizuje 
cyklicznie akcję KINO DLA SE-
NIORA czyli bezpłatne seanse 
kinowe w największych miastach 
dla osób, które ukończyły 60 lat.  
W ramach cyklu od 2012 roku Se-
niorzy z dziewięciu polskich miast 
mieli okazje oglądać takie kinowe 
hity jak „Sztuka kochania”, „Volta”, 

„Żelazna Dama”, „Boska Florence” 
czy „Jak zostać królem”. W maju 
zorganizowaliśmy kolejną edycję 
tej akcji – tym razem postano-
wiliśmy zaprezentować Państwu 
nagrodzony Srebrnym Niedźwie-
dziem na Festiwalu Filmowym 
w Berlinie głośny film w reżyse-
rii Małgorzaty Szumowskiej pt. 

„Twarz”. Seanse tego wzbudzającego 
skrajne emocje filmu odbyły się 
8.05 w warszawskim Kinie Luna, 
15.05 w poznańskim Kinie Muza 
oraz 22.05 w gdańskim Kinie Żak 

– łącznie w tej edycji wzięło udział 
blisko 250 Seniorów.

Nowa kampania telewizyjna 
Funduszu!
W czerwcu wystartowała nowa 
kampania reklamowa Funduszu 
Hipotecznego DOM. W  stacji 
TVN24 można zobaczyć nasze 
nowe animowane filmy reklamo-
we, które wyjaśniają mechanizm 
usługi renty dożywotniej i zachę-
cają do skorzystania z tej formy 
dodatkowego stałego dochodu dla 
osób, które ukończyły 60 lat. 
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Co nowego w Funduszu?

Miło nam poinformować, że 
Fundusz Hipoteczny DOM po 
raz kolejny znalazł się w sza-
cownym gronie firm, które 
pozytywnie przeszły weryfi-
kację ankiet audytu etyczne-
go, dokonywaną przez Komisję 
Etyki przy Konferencji Przed-
siębiorstw Finansowych (KPF).
W wyniku pozytywnie zakoń-

Nakładem wydawnictwa C.H. 
Beck ukazała się pierwsza w Pol-
sce monografia prawnicza pt. 
Odwrócona hipoteka jako nowa 
usługa na rynku finansowym.  
Książka została wydana pod 
redakcją dr hab. Edyty Rutkow-
skiej-Tomaszewskiej  z Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekono-
mii Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Wśród 18 autorów znaleźli 
się doktorzy nauk prawnych, 
humanistycznych, ekonomiści, 
wykładowcy, trenerzy biznesu. 

– Hipoteka odwrócona w Pol-

Pierwsza polska monografia o Odwróconej Hipotece

Komisja Etyki KPF przyznała  Funduszowi 
Hipotecznemu DOM certyfikat etyczny  

sce funkcjonuje od 2008 roku. 
Cieszę się, że książka będąca tak 
kompleksowym opracowaniem 
wreszcie powstała i że 
mogłem mieć w tym 
swój udział. Gdy za-
czynaliśmy działać, 
niejednokrotnie mu-
sieliśmy walczyć ze 
stereotypowym podej-
ściem do usługi. Spo-
łeczeństwo i  media 
powielały stereotypy, 
a w księgarniach nie 
było żadnych opra-

Fundusz Hipoteczny DOM 
zawsze dużą uwagę przykładał 
do ochrony danych osobowych 
naszych Klientów oraz osób za-
interesowanych ofertą Fundu-
szu, które powierzyły nam swoje 
dane.  Teraz wraz z wejściem 
w życie RODO czyli Rozporzą-
dzenia Ogólnego o Ochronie 
Danych Osobowych zaktuali-
zowaliśmy treści naszych zgód 

jest w gronie Członków KPF w pełni akceptujących zobowiązania
wynikające z przyjętych ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

Krzysztof Sołkiewicz
Przewodniczący Komisji Etyki

Andrzej Roter
Prezes Zarządu

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

Certyfikat zachowuje ważność do 31 marca 2019 roku

nr 8/2018

Gdańsk, dnia 21 lutego 2018 r.

ZA ROK 2017

W dniu 21 lutego 2018 roku Komisja Etyki zatwierdziła raport 
z etycznego audytu wewnętrznego i potwierdziła, że

CERTYFIKAT
AUDYTU ETYCZNEGO

cowań, które w sposób rzetelny 
i wielopłaszczyznowy opisywa-
łyby temat. Mam nadzieję, że 

nowa monografia 
będzie kolejną ce-
giełką w edukacji 
seniorów, mediów 
i całego społeczeń-
stwa – podkreśla 
Robert Majkow-
ski, Prezes Fundu-
szu Hipotecznego 
DOM i jeden ze
współautorów 
publikacji.

czonego procesu weryfikacji 
naszej ankiety audytu etycz-
nego Komisja Etyki przyznała 
Funduszowi Certyfikat Etyczny 
KPF, który jest potwierdzeniem 
zgodności naszych praktyk 
biznesowych z Zasadami Do-
brych Praktyk KPF. Ten certy-
fikat jest ważny do 31.03.2019 
roku.

RODO czyli jeszcze większa 
ochrona danych osobowych

na przetwarzanie danych oso-
bowych oraz wprowadziliśmy 
dodatkową klauzulę informa-
cyjną, która m.in. szczegółowo 
informuje o Państwa prawach 

– do wglądu do swoich danych 
i poprawiania ich, do żądania 
usunięcia danych czy wniesie-
nia skargi w zakresie naruszenia 
przepisów o ochronie danych 
osobowych.
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Czym jest witamina D?
Witamina D zwana również 
potocznie witaminą słońca, 
wytwarzana jest przez nasz 
organizm w momencie wysta-
wiania się na działanie promieni 
słonecznych, produkowana jest 
w  skórze z  cholesterolu i  jest 
rozpuszczalna w  tłuszczach 
dzięki czemu organizm może 
ją magazynować. Najważniej-
szymi źródłami tej witaminy dla 
człowieka jest synteza skórna 
(80%) oraz pokarm (20%). Syn-
teza witaminy D zależy między 
innymi od karnacji skóry, eks-
ponowanej powierzchni ciała, 
masy ciała, czasu ekspozycji na 

Witamina D  
w diecie Seniora

światło słoneczne, szerokości 
geograficznej, pory roku czy 
stopnia zanieczyszczenia po-
wietrza.

Jednak samo przebywanie na 
słońcu nie wystarczy aby nasz 
organizm wytwarzał wystarcza-
jącą ilość tej witaminy, dlatego 
powinniśmy wspomagać się roż-
nymi produktami spożywczymi 
i suplementami. Warto do swojej 
diety wprowadzić ryby – zwłasz-
cza te tłuste, jak makrela, łosoś 
czy śledź, które zawierają spo-
ro witaminy D. Inne produkty 
zawierające tę witaminę to ser, 
żółtka jajek i niektóre grzyby.

Istnieje wiele czynników, które 
osłabiają wytwarzanie witami-
ny D, między innymi choroby 
wątroby i nerek oraz wiek, im 
starsza osoba, tym organizm 
wytwarza jej mniej. Dlatego 
osoby po 60 roku życia powinny 
szczególnie zadbać o uzupełnie-
nie organizmu w tę witaminę.

Dlaczego witamina D jest taka 
ważna w naszym organizmie?
Witamina D odpowiada nie 
tylko za stan naszego układu 
kostnego ale także za osłonę 
naszego układu krwionośnego 
i  zmniejszenie ryzyka wystą-
pienia zespołu metabolicznego 

ZDROWIE SENIORA

Co wiemy o witaminie słońca i jak uzupełnić jej niedobór w ogranizmie?
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Oznacza to, że zabezpiecza nas 
przed nadciśnieniem tętniczym, 
miażdżycą i cukrzycą. Przyczy-
nia się do hamowania procesów 
zapalnych w  organizmie tym 
samym chroniąc nas przed in-
fekcjami i grypą czy niektórymi 
nowotworami. Jest również gwa-
rantem dobrego samopoczucia, 
zapobiega depresji i schizofrenii. 
Co raz więcej badań potwierdza, 
iż niewystarczające stężenie wi-
taminy D we krwi jest związane 
z osteoporozą, zwiększonym ry-
zykiem złamań, cukrzycą typu 
1 i  2 czy chorobą Parkinsona. 
Pojawiły się też badania suge-
rujące, że może istnieć związek 
między niedoborem witaminy 
D a chorobą Alzheimera.

Jak uzupełnić witaminę D 
w organizmie?
Witaminę D znajdziemy w takich 
produktach jak: tłuste ryby (np. 
wędzona makrela, śledź w ole-
ju), nabiał (np. mleko, żółty 
ser), żółtka jaj, oleje roślinne 
czy wątróbka.

Jednak w okresie jesienno–zimo-
wym, kiedy nasz organizm nie 
ma możliwości wystawienia się 
na promieniowanie słoneczne, 

zalecane jest spożywanie wita-
miny D w postaci suplementu. 
Podczas badań wykazano, że 
u osób starszych suplementacja 
doustna może być skuteczniej-
sza od ekspozycji na światło sło-
neczne. Warto rozważyć zatem 
zakup odpowiedniego preparatu 
z witaminą D3 w aptece. Obec-
nie dostępne są one tabletkach 
twardych, kapsułkach, kroplach 
i spray’u. Osoby starsze często 
zmuszone są do codzienne-
go przyjmowania dużej ilości 
tabletek, które obciążają żołą-

dek. Dlatego warto rozważyć 
kupno witaminy D3 w formie 
spray’u podjęzykowego. Zawarta 
w każdej jednej porcji witamina 
D3 wchłania się już przez błonę 
śluzową jamy ustnej, nie obcią-
żając dodatkowo żołądka.

Pamiętajmy, warto zawsze po-
prosić lekarza o skierowanie na 
badanie poziomu witaminy D.
Dzięki temu będziemy mieć 
pewność jakiej dawki wita-
miny słońca potrzebuje nasz 
organizm.
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Rekordowe wzrosty 
na rynku hipoteki 
odwróconej w Wielkiej 
Brytanii i Szwecji
Wszystko wskazuje na to, że miniony 2017 rok był wyjątkowo udany dla firm działających na rynku hipoteki 
odwróconej w krajach Europy Zachodniej. Podsumowanie wyników 2017 roku, które napłynęło z Wielkiej Brytanii 
wskazuje nawet na historyczny rekord oraz zmieniającą się mentalność seniorów, którzy zaczynają traktować rentę 
hipoteczną jako naturalny sposób pozyskiwania dodatkowej gotówki po przejściu na emeryturę.

W Wielkiej Brytanii w 2017 roku po raz pierw-
szy w historii wartość majątku z nieruchomości 
uwolnionego w  ramach świadczeń rentowych 
dla seniorów w  wieku 55+ przekroczyła sumę 
3 miliardów funtów według szacunków Equity 
Release Council1. Roczna ilość nowych umów ren-

ty hipotecznej wzrosła z 27 563 
w 2016 roku do 37 037 w 2017 
r., co oznacza aż 34-procento-
wy przyrost rok do roku. Jest 
to najwyższa dynamika na tym 
rynku od 2003 roku.

David Burrowes, prezes Equity 
Release Council – organizacji 
branżowej zrzeszającej pod-
mioty świadczące usługę renty 
hipotecznej – przekonuje, że re-
kordowy popyt na odwróconą 
hipotekę w 2017 roku to efekt 
zmieniającego się nastawienia 
brytyjskich seniorów do pla-
nowania własnych finansów na 
emeryturze, co wiąże się z roz-
ważaniem przez nich szerszej niż 
wcześniej palety rozwiązań. Co 

raz więcej Brytyjczyków zaczyna traktować pro-
dukty finansowe bazujące na odwróconej hipotece 
jako bezpieczne źródło dochodu na emeryturze. 
Ponadto, zmianom w sposobie myślenia poten-
cjalnych klientów sprzyjają również elastyczność 
dostępnych na rynku rozwiązań oraz rygorystyczne 
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zabezpieczenia interesów klientów obowiązujące 
na rynku brytyjskim.

Nieruchomość jest dla wielu osób ich najcenniej-
szym kapitałem i może odgrywać jeszcze większą 
rolę w przyszłości, aby móc zapewnić skuteczne 
finansowanie na późniejszym etapie życia – pod-
sumowuje David Burrowes. Brytyjczycy zaczynają 
dostrzegać, że każdy, kto jest właścicielem domu 
kupionego przy pomocy kredytu hipotecznego, 
oszczędzał przez całe życie. Różnica polega na 
tym, że pieniądze nie trafiły na konto w banku, ale 
znajdują się w murach posiadanej nieruchomości. 
Ta zmiana myślenia wkrótce powinna spowodo-
wać, że jeszcze więcej osób będzie się decydować 
na sięgniecie do zgromadzonego w swoim domu 
majątku.

Tymczasem w Szwecji, gdzie instytucja o nazwie 
Svensk Hypotekspension od 2005 roku oferuje 
seniorom rozwiązanie o nazwie Hypotekspension®, 
nastąpił w 2017 roku wzrost wartości wypłaconych 
świadczeń aż o 25% w stosunku do 2016 roku2. 
W 2017 roku 1300 nowych seniorów ze Szwecji 
powiększyło swój budżet domowy za pomocą 
renty hipotecznej, a  najczęstszymi powodami 

skorzystania z  tego rozwiązania była chęć zna-
lezienia środków na remont domu lub zbyt niska 
emerytura nie pozwalająca na pokrycie wszystkich 
potrzeb życiowych. Lennart Grabe, prezes Svensk 
Hypotekspension, wyjaśnia, że renta hipoteczna 
może zaspokoić potrzeby gotówkowe wielu osób 
starszych, które są stosunkowo mało obciążone 
hipoteką, ale które ze względu na swój wiek nie 
mają zdolności kredytowej w bankach. Większość 
nowych klientów Svensk Hypotekspension to osoby 
samotne, mające około 70 lat i relatywnie niską 
emeryturę, które potrzebują zastrzyku gotówki, 
ale jednocześnie pragną pozostać w swoim domu 
tak długo, jak to będzie możliwe.

1. https://www.propertywire.com/news/uk/older-home-owners-uk-
embrace-equity-release-records-numbers/

2. https://hypotekspension.se/kraftigt-okat-intresse-speciallan-pensionarer/
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Jak zmniejszyć lukę 
emerytalną w Polsce?

SKUTKI REFORMY EMERYTALNEJ

Z raportu ZBP – dotyczącego 
sytuacji osób starszych w Polsce 

– wynika, że 80 proc. seniorów 
posiada na własność nierucho-
mość. Tymczasem już w 2013 
roku szacowano, że wartość 
nieruchomości, które posia-
dają Europejczycy, odpowiada 
jednej trzeciej luki emerytalnej 
w Europie. Czy nieruchomości 
będące w rękach polskich senio-
rów mogłyby zatem zmniejszyć 
rodzimą lukę emerytalną?

Stopa zastąpienia – Polska 
w tyle zestawienia razem 
z Meksykiem i Koreą 
Południową
O  stopie zastąpienia można 
w  skrócie powiedzieć, że jest 
relacją pierwszej emerytury do 
ostatniej pensji. Innymi słowy, 
to procentowa relacja świadcze-
nia, które w danej chwili otrzy-
muje senior, do wartości jego 
wynagrodzenia – zanim prze-
szedł na emeryturę. Zgodnie 

z  symulacją ZUS (wykonaną 
jeszcze przed ubiegłoroczny-
mi zmianami w systemie eme-
rytalnym) Polacy mogliby liczyć 

na stopę zastąpienia w wysoko-
ści 40 proc., ale pod warunkiem, 
że pracowaliby do 67 roku ży-
cia. Jeśli będą przechodzić na 

Całkowita luka emerytalna w Polsce, dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2011-2015 wynosi 68,8 mld 
euro rocznie. Z największą luką emerytalną mierzy się Meksyk, Chile, Japonia, Słowenia i Korea Północna. Tam stopa 
zastąpienia, w zależności od kraju, waha się między 30,7 a 44,5 proc.  Ten sam wskaźnik w Holandii, Hiszpanii, Austrii, 
Luksemburgu, Turcji czy Portugalii wynosi 70 proc. Średnia dla 34 krajów OECD to 57,6 proc. – z dobrowolnych oraz 
obowiązkowych publicznych i prywatnych systemów emerytalnych, ale tylko 41,3 proc. tylko z obowiązkowych 
publicznych systemów emerytalnych. Jaką stopę zastąpienia notujemy w Polsce? Jak załatać lukę emerytalną? Dlaczego 
hipoteka odwrócona może być lekiem na niewydolność polskiego systemu emerytalnego? 
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emeryturę w wieku 60 czy 65 lat 
(co już się dzieje) to ich świad-
czenia wyniosą ok. 33 proc. lub 
nawet 20 proc. ostatniej pensji. 
Podobne wnioski wyłaniają się 
z grudniowego raportu OECD. 
Obecni dwudziestolatkowie, któ-
rzy żyją i pracują w Polsce, będą 
mogli otrzymać na starość tylko 
38,6 proc. ich finalnej pensji net-
to . Polska plasuje się w ogonie 
zestawienia, tuż przed Meksy-
kiem, gdzie emeryci będą mogli 
liczyć na 29,6 proc. Równie zła 
sytuacja jest w Korei Południo-
wej. Zmiany emerytalne, które 
miały miejsce w ubiegłym roku 
mogą jeszcze pogorszyć tę sytu-
ację. – W mojej ocenie nie da 
się utrzymać, na dłuższą metę, 
niskiego wieku emerytalnego. 
Z  danych OECD wynika, że 
do 2060 roku populacja Pola-
ków, którzy są w wieku produk-
cyjnym zmniejszy się o 40 proc. 

a  to oznacza, że zapaść demo-
graficzna będzie coraz większa. 
Przy utrzymaniu obecnego wie-
ku emerytalnego za 40 lat ponad 
połowa emerytek będzie otrzy-
mywała minimalne świadczenie, 
które dziś wynosi ok. 800 zł na 
rękę – przewiduje Robert Maj-
kowski, Prezes Funduszu Hipo-
tecznego DOM. – Rozwiązaniem 
mogłaby być podwyżka podat-
ków, podniesienie wieku eme-
rytalnego kobiet, sprowadzenie 
imigrantów jako siły roboczej, 
bardziej progresywny PIT, albo 
hipoteka odwrócona, która już 
dziś postrzegana jest jako ratu-
nek dla niewydolnych systemów 
emerytalnych – dodaje Robert 
Majkowski.

Czym wypełnić lukę 
emerytalną?
Luka emerytalna występuje, gdy 
otrzymywane świadczenie nie 
wystarcza na pokrycie poziomu 
konsumpcji, utrzymywanego 
przed przejściem na emerytu-
rę. W krajach, w których stopa 
zastąpienia wynosi 70 proc. (np. 
Holandii, Hiszpanii, czy Portu-
galii) luka emerytalna nie wy-
stępuje. Największa jest nato-
miast w  Meksyku, Chile, czy 
Korei Południowej. W  Polsce, 
całkowita luka emerytalna, dla 
osób przechodzących na emery-
turę w latach 2011-2051 wynosi 
rocznie 68,8 mld euro. Czym ją 
wypełnić? Cóż, można byłoby 
oszczędnościami Polaków, gdy-
by ci takowe mieli. Jak pokazuje 
badanie TNS Polska, przeprowa-
dzone w 2016 roku dla Nationale 
Nederlanden, tylko 14 proc. Po-
laków oszczędza z myślą o eme-
ryturze, a 64 proc. przyznaje, że 
w ogóle nie zamierza oszczędzać 

na ten cel. Wśród powodów wy-
mieniane są najczęściej niskie 
zarobki (62 proc.) i ważniejsze 
bieżące cele (36 proc.). Aż 26 
proc. Polaków wskazuje, że to 
Państwo powinno zatroszczyć 
się o  ich emeryturę. Rodacy, 
zapytani o to z czego będą żyć 
na starość wskazują najczęściej 
emeryturę z budżetu państwa 
(45 proc.), regularne oszczędno-
ści emerytalne (16 proc.), plan 
emerytalny z  firmy oferującej 
usługi finansowe (15 proc.) do-
rabianie do emerytury (19 proc.) 
lub własny dom (1 proc.). – Sta-
rzenie się społeczeństwa i kry-
zys systemu emerytalnego spo-
wodują, że hipoteka odwrócona 
będzie coraz bardziej popularna, 
nie tylko w Polsce. Kapitał za-
mrożony w nieruchomości jest 
bowiem dobrym sposobem na 
poprawę jakości życia na eme-
ryturze, zwłaszcza, że Polacy nie 
mają zbyt wielu oszczędności, 
które wspierałyby ich domowy 
budżet w  tym zakresie – pod-
kreśla Robert Majkowski, Prezes 
Funduszu Hipotecznego DOM. 

– Oczywiście w każdym kraju po-
pyt na usługę będzie zależał od 
wielu czynników m.in. demo-
graficznych i kulturowych. Klu-
czowa będzie stopa zastąpienia, 
prawa własności i rozwiązania 
prawne, a tych w Polsce, przy-
najmniej na poziomie państwa, 
na razie brakuje – dodaje.

Co z tą hipoteką odwróconą?
Szacuje się, że w całej Europie 
jest potencjał dla hipoteki od-
wróconej w kwocie 20 mld euro 
rocznie, a wartość nieruchomo-
ści posiadanych przez emerytów 
odpowiadała jednej trzeciej luki 
emerytalnej w Europie (w 2010 
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roku). Już w 2013 roku szacowa-
no również, że w perspektywie 
10-15 lat najwyższy popyt na tę 
usługę będzie można zaobser-
wować m.in. w Polsce, Finlandii, 
Szwecji, Łotwie, Litwie, Niem-
czech, Belgii, czy Francji. Dla-
czego to rozwiązanie, mimo za-
potrzebowania, wciąż rozwija się 
w Polsce dość wolno? – Rozwój 
rynku hamuje brak stosownych 
regulacji. Prace nad ustawą o do-
żywotnim świadczeniu pienięż-
nym były prowadzone w Mini-
sterstwie Gospodarki od 2013 
roku, ale projekt ustawy został 
wycofany z prac legislacyjnych. 
Niedawno udało nam się prze-
konać Przewodniczącą Sejmowej 
Komisji Polityki Senioralnej, by 
debata o konieczności regulacji 
rynku odbyła się podczas jedne-
go z posiedzeń komisji w czerw-
cu – mówi Robert Majkowski, 
Prezes Funduszu Hipotecznego 
DOM. Branża oraz Konferen-
cja Przedsiębiorstw Finansowych 
(KPF) upomina się o regulacje 
od lat. W listopadzie 2016 roku, 
ponad 40 instytucji otrzymało 

list otwarty z postulatami KPF 
oraz Funduszu Hipotecznego 
DOM, dotyczący przyspieszenia 
prac nad ustawą. Wśród adresa-
tów była wtedy m.in. Kancela-
ria Prezydenta RP, Ministerstwo 
Rozwoju, Narodowy Bank Pol-
ski, Związek Banków Polskich, 
Komisja Nadzoru Finansowego, 
UOKiK, Rada Polityki Pienięż-
nej, Rzecznik Praw Obywatel-
skich, związki emerytów i ren-
cistów oraz posłowie. Niestety 
bez odzewu. Warto natomiast 
wspomnieć, że pod koniec 2014 
roku, ówczesny Rząd wprowa-
dził ustawę o odwróconym kre-
dycie hipotecznym, dotyczącą 
usługi, którą mogłyby oferować 
banki. Niestety, aż do dziś, ża-
den z banków nie wprowadził 
tego rozwiązania, a sama usta-
wa zaczęła być nazywana mar-
twym prawem. Dziś działa tylko 
rynek rent dożywotnich, a umo-
wy są podpisywane w oparciu 
o przepisy kodeksu cywilnego. 
Co przyniesie czerwcowe posie-
dzenie Sejmowej Komisji Polity-
ki Senioralnej? – Mam nadzieję, 

że temat znów wróci na wokan-
dę, a rząd zauważy zalety tego 
rozwiązania, także w kontekście 
długofalowej polityki senioralnej 
państwa – podsumowuje Maj-
kowski.

W artykule wykorzystano wnio-
ski oraz cytaty zamieszczone 
w monografii prawniczej „Od-
wrócona hipoteka jako nowa 
usługa na rynku finansowym”, 
wydanej w  2017 roku pod re-
dakcją Edyty Rutkowskiej-To-
maszewskiej z  Wydziału Pra-
wa, Administracji i  Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
(Wyd. C.H. Beck). Wśród 18 
autorów monografii są doktorzy 
nauk prawnych, humanistycz-
nych, ekonomiści, wykładowcy, 
trenerzy biznesu. W gronie au-
torów jest również: Robert Maj-
kowski, Prezes Funduszu Hipo-
tecznego DOM.

1. Monografia prawnicza „Hipoteka odwrócona 
jako nowa usługa na rynku finansowym”, 
pod red. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej, 
Wydawnictwo Beck, 2017, s. 90 (Dane za 
opracowaniem Aviva: Uwaga na emerytury! 
Określenie wielkości luki emerytalnej 
w Europie, s. 3) 

2. Tamże, s. 81
3. Tamże, s. 93 (Dane za opracowaniem: Equity 

release. Accesing housing wealth in retirement. 
Londyn 2013, s. 10)

4. M. Chądzyński, G.Osiecki. Emerytura, czyli 30% 
pensji. Stopa zastąpienia będzie nie na rękę. 
(www.gazetaprawna.pl)

5. Raport Pensions at a Glance 2017, OECD
6. Monografia prawnicza „Hipoteka odwrócona 

jako nowa usługa na rynku finansowym”, 
pod red. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej, 
Wydawnictwo Beck, 2017, s. 90 (Dane za 
opracowaniem Aviva: Uwaga na emerytury! 
Określenie wielkości luki emerytalnej 
w Europie, s. 3)

7. Tamże, s. 92 (Dane za opracowaniem Aviva: 
Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki 
emerytalnej w Europie)

8. Tamże, s. 93 (Dane za opracowaniem: Equity 
release. Accesing housing wealth in retirement. 
Londyn 2013, s. 10)
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Sandomierz
To jedno z najstarszych polskich 
miast, o którym wspominają już 
piersi kronikarze polskich dzie-
jów jak chociażby Gall Anonim 
w swojej „Kronice Polskiej” z XI-
-XII wieku, który wymienia San-
domierz obok Krakowa i Wroc-

Letnie wypady  
w Polskę:
Sandomierz, Uniejów, Hel i Kudowa-Zdrój

ławia jako najważniejsze miasto 
Królestwa Polskiego. Położone 
nad Wisłą w województwie świę-
tokrzyskim, w  pobliżu Tarno-
brzegu, Stalowej Woli i Ostrowca 
Świętokrzyskiego. Do Sandomie-
rza można dojechać koleją, ale 
również komfortowym autoka-

rem np. Flixbusem (www.flix-
bus.pl). Stare Miasto w Sando-
mierzu tworzy urokliwy zespół 
architektoniczno-krajobrazowy, 
którego najstarsze elementy po-
chodzą nawet z XIII wieku. Co 
warto zobaczyć w Sandomierzu?  

Latem nie warto siedzieć w domu przed telewizorem! Trzeba korzystać z przyjemnej pogody i zaplanować sobie 
wycieczkę, poznać trochę lepiej nasz piękny kraj. W poprzednim numerze Życia Seniora pisaliśmy o tym, jak i gdzie 
można niedrogo polecieć za granicę – w tym numerze proponujemy Państwu wypad w Polskę i odwiedzenie którejś 
z omawianych poniżej miejscowości. A wybór nie będzie łatwy, bo każde miejsce ma swoje wyjątkowe zalety i kusi 
turystów innymi atrakcjami.   
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Zamek Królewski z  XIV wie-
ku (zniszczony w  trakcie Po-
topu, zachowało się zachodnie 
skrzydło); Brama Opatowska 

– jedyna z czterech zachowana 
brama wjazdowa do miasta z XIV 
wieku, ufundowana przez króla 
Kazimierza Wielkiego; gotycki 
Ratusz z  renesansową attyką 
oraz otaczające go renesanso-
we kamienice na starym ryn-
ku; Bazylika katedralna Naro-
dzenia NMP – gotycki kościół 
z XIV wieku; Kościół Św. Jakuba 

– romańsko-gotycka świątynia, 
która wcześniej była siedzibą 
konwentu dominikańskiego; 
Kolegium Jezuickie (Collegium 
Gostomianum) – jedna z najstar-
szych i najbardziej prestiżowych 
szkół średnich w Polsce, funkcjo-
nująca do 1602 roku oraz Dom 
Długosza – późnogotycki bu-
dynek ufundowany przez Jana 
Długosza z XV wieku. 

UNIEJÓW
Jest to niewielkie miasteczko 
w  centrum Polski nad War-
tą, w województwie łódzkim – 
pierwsze wzmianki o  Uniejo-
wie pochodzą już z XII wieku, 
a w XIII wieku uzyskał on prawa 

miejskie. Uniejów położony jest 
w pobliżu autostrady A2, więc 
można tam łatwo dojechać np. 
z Łodzi (60 km) czy z Poznania 
(150 km). W 2008 roku otwarto 
Termy Uniejowskie z gorącymi 
solankami leczniczymi, a w 2012 
roku powstał nowy obiekt z base-
nami wewnętrznymi, zewnętrz-
nymi i centrum odnowy biolo-

gicznej (www.termyuniejow.pl). 
Od roku 2012 miasto posiada sta-
tus miejscowości uzdrowiskowej. 
Woda wydobywana z głębokości 
2 km o temperaturze 68-70o  C jest 
największym bogactwem Uniejo-

wa. Dzięki swoim właściwościom 
termicznym i chemicznym jest 
wykorzystywana w profilaktyce 
i terapii wielu chorób oraz reha-
bilitacji. Podstawą do nadania 
statusu uzdrowiska były właś-
ciwości tych wód leczniczych, 
zawierających m.in. siarkę, ra-
don, fluor, chlorki miedzi i żelaza, 
związki kwasu metakrzemowego 
oraz jod, którego zawartość jest 
taka jak w Bałtyku. Dodatkowy-
mi atrakcjami Uniejowa są wiel-
ki turniej rycerski oraz jarmark 
średniowieczny, które odbywają 
się tu corocznie w okresie letnim. 
Korzystając z Term Uniejowskich 
warto też wybrać się na spacer 
po miasteczku i zobaczyć: Zamek 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich 
z XIV wieku wraz z parkiem oraz 
rynek, przy którym znajduje się 
25-metrowa barokowa dzwonni-
ca z zegarem oraz XIV-wieczna 
Kolegiata. 

HEL
Półwysep Helski, zwany też Mie-
rzeją Helską, to wąski piaszczy-
sty wał o długości około 35 km, 
który oddziela Zatokę Pucką od 
pełnego Morza Bałtyckiego. Na 

Źródła geotermalne w Uniejowie

Zamek Królewski w Sandomierzu



 www.funduszhipoteczny.pl  |  infolinia: 801 005 801

13

Hel można się dostać samocho-
dem, autobusem, ale również po-
ciągiem, który dojeżdża na sam 
koniec półwyspu, gdzie znaj-
duje się dworzec w miasteczku 
Hel. Z Gdańska, Sopotu i Gdyni 
można również dostać się na Hel 
statkiem Żeglugi Gdańskiej. Bilet 
na taki rejs kosztuje 40 zł i trwa 
niecałe 2 godziny. Będąc na Helu 
warto odwiedzić 2 znajdujące się 
tam miasteczka: Hel i Jastarnia 
oraz kilka mniejszych typowo 
turystycznych wiosek: Chałupy, 
Kuźnica, Jurata – znane głów-
nie ze swoich plaż oraz sportów 
wodnych. Co warto zobaczyć? 

– Na pewno klimatyczne molo 
w Jastarni, Latarnię Morską Hel , 
zespół fortyfikacji rejonu umoc-
nień „Hel” z lat 1931-1941, jedyne 
w Polsce fokarium, ryglowe do-
mki rybackie z przełomu XVIII/
XIX, Muzeum Obrony Wybrzeża 
oraz przepiękne piaszczyste plaże 
na cyplu helskim. Fokarium Hel-
skie prowadzi działalność nauko-
wą, której celem jest odtworzenie 
kolonii foki szarej w akwenie po-
łudniowego Bałtyku – jest tam 
kilka basenów, w których moż-
na podziwiać bałtyckie foki. Fo-
karium czynne jest codziennie 
w godz. 9:30-19:00, a bilet wstępu 
kosztuje jedynie 5 zł. 

KUDOWA-ZDRÓJ
Miejscowość uzdrowiskowa 
położona przy granicy polsko-

-czeskiej, niedaleko Kłodz-
ka w  województwie dolnoślą-
skim w pobliżu Gór Stołowych. 
W XVII wieku odkryto źródła 
leczniczych wód o  zróżnico-
wanym składzie chemicznym. 
Do Kudowy można dojechać 
samochodem, autokarem, jak 
również pociągiem. Głównymi 
atrakcjami turystycznymi Ku-
dowy jest położona w dzielnicy 
miasta Czermna Kaplica Czaszek 

– jedna z trzech w Europie (ka-
plica wyłożona czaszkami i pisz-
czelami ludzi zmarłych w  cza-
sie wojny trzydziestoletniej oraz 
zarazy), odrestaurowany Park 
Zdrojowy z pijalnią wód mine-

ralnych (m. in. wody arsenowe) 
i otwarte w 2002 r. kryte kąpieli-
sko. W Kudowie organizowane 
są też Festiwale Moniuszkowskie, 
których repertuar złożony jest 
w większej części z dzieł Stani-
sława Moniuszki, twórcy polskiej 
opery narodowej. Kudowa-Zdrój 
jest też idealnym punktem wy-
padowym dla jednodniowych 
wycieczek w Góry Stołowe (re-
zerwat Błędne Skały), do sank-
tuarium w Wambierzycach oraz 
do Czech, w tym do Pragi poło-
żonej zaledwie 150 kilometrów 
od Kudowy. Uzdrowisko posia-
da rozbudowaną bazę noclegową, 
zarówno w  sanatoriach (możli-
wość skorzystania z  różnorod-
nych zabiegów), jak i w licznych 
pensjonatach i hotelach.

Plaża w Kuźnicy Mierzeja Helska

Park Zdrojowy
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Jak zadbać o nasz 
słuch?

Najczęściej występujące problemy ze słuchem
Za stopniowe pogarszanie się słuchu, które może się 
zacząć już po 60. roku życia, a najsilniej widoczne 
jest po osiemdziesiątce, mogą odpowiadać prze-
różne schorzenia. Dlatego w pierwszej kolejności 
należy udać się do lekarza i pozwolić mu ustalić 

przyczynę. Regularne badania słuchu u osoby star-
szej mają na celu wczesne wykrycie ewentualnych 
nieprawidłowości i przeciwdziałanie im. Problemy 
ze słuchem mogą przybierać różną formę. Może 
to być słabe słyszenie wszystkich dźwięków lub 
tylko niektórych częstotliwości. Z biegiem czasu 

Osoby starsze na ogół oswojone są z faktem, że zdrowie zaczyna szwankować. Często chodzą do lekarzy, opowiadają 
o swoich dolegliwościach znajomym i rodzinie. A jednak z niewiadomego powodu wstydzą się powiedzieć, że słabo 
słyszą i udać się na badania słuchu. Tymczasem według najnowszych danych, aż 77% osób powyżej 60 roku życia 
przyznaje, że ma problem ze słuchem. Przy tym tylko 31% ma zdiagnozowany ubytek słuchu. Skala problemu kwalifikuje 
niedosłuch do kategorii chorób cywilizacyjnych.

ZDROWIE SENIORA



 www.funduszhipoteczny.pl  |  infolinia: 801 005 801

15

pojawia się problem z rozumieniem ludzkiej mowy. 
Dźwięki wydają się niewyraźne i przytłumione, 
pojawia się odruch patrzenia na usta rozmówcy.

Utrata słuchu jest bezpośrednio związana z po-
deszłym wiekiem. Z biegiem czasu komórki od-
powiedzialne za przekazywanie dźwięków sta-
rzeją się i nie pełnią swojej funkcji tak dobrze, 
jak w młodym wieku. Inną przyczyną może być 
częste przebywanie w hałasie 
oraz choroby, przy których 
utrata słuchu traktowana 
jest jako niepożądany efekt 
uboczny. Najczęściej zdarza 
się to przy cukrzycy, miaż-
dżycy, nadciśnieniu i otyłości. 
Trzeba też pamiętać, że zda-
rzają się sytuacje, kiedy utra-
ta słuchu (szczególnie nagła 
i szybko postępująca) może 
być spowodowana poważną 
chorobą, zagrażającą także 
życiu. Szczegółowe badania 
słuchu u osoby starszej mogą 
pomóc w ustaleniu przyczyny 
niedosłuchu.

Niedosłuch to nie wyrok
Osoby starsze często stosu-
ją mechanizm wyparcia, gdy 
tylko zauważą u siebie pierw-
sze problemy ze słuchem. Dla 
wielu osób jest to coś wstydli-
wego. Bardzo często taka dolegliwość odbija się 
na życiu społecznym Seniora, dla którego wiel-
ką uciążliwością i  dyskomfortem jest problem 
z wyraźnym słyszeniem otoczenia. Efekt jest taki, 
że unikają oni rozmów przez telefon, „bo się ze-
psuł”, coraz rzadziej spotykają się ze znajomy-
mi „bo słabo się ostatnio czuję”, coraz głośniej 
oglądają telewizję „bo telewizor chyba się psuje”. 
Zamiast stosować tego typu uniki lepiej wyko-
nać profesjonalne badania słuchu u osoby star-
szej i na ich podstawie dobrać odpowiedni aparat 
słuchowy. Niestety wielu seniorów reaguje nie-
mal alergicznie na samą myśl o aparacie słucho-
wym, bo kojarzą je głównie z pokaźnymi urzą-

dzeniami z przeszłości. Dzisiejsze nowoczesne 
aparaty są ledwie widoczne i  naprawdę popra-
wiają słyszenie! W  zależności od potrzeb i  za-
sobności portfela może to być tradycyjny aparat 
nauszny lub maleńki, niewidoczny z zewnątrz 
aparat douszny. Warto pamiętać, że aparat słu-
chowy może być także wykonany w ramach re-
fundacji z NFZ – w tym celu należy uzyskać od 
laryngologa odpowiedni wniosek. W  razie ko-

nieczności można rozważyć także wszczepienie 
implantu ślimakowego.

Jak często badać słuch ?
Do pierwszego badania słuchu u osoby starszej 
powinno dojść w momencie, w którym ona sama, 
lub ktoś z jej bliskiego otoczenia zauważy problem 
ze słuchem. Profilaktycznie zaleca się wykony-
wanie takich badań co najmniej dwa razy w roku, 
przy założeniu, że pacjent ukończył pięćdziesiąty 
rok życia. Badanie słuchu u osoby starszej wy-
konywane jest nieinwazyjną i bezbolesną meto-
dą. Trwa około kwadransa. W wielu miejscach 
można je wykonać bezpłatnie.
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Życie Seniora: Panie Wojciechu, 
spotykamy się kilka miesięcy 
po tym, jak zawarł Pan umowę 
renty z Funduszem Hipotecz-
nym DOM – czy to coś zmieniło 
w Pana życiu?
Zyskałem przede wszystkim dużo 
spokoju! Generalnie zaliczam się 
do ludzi pogodnych, ale muszę 
przyznać, że przed zawarciem 
umowy z Funduszem byłem na 
dnie i  psychicznie czułem się 
bardzo wyczerpany ciągłym my-
śleniem, jak spłacić kolejną ratę 
kredytu, jak zaplanować różne 
wydatki, by pieniędzy starczy-
ło… A tu ciągle jakieś rachunki, 
na które brakuje pieniędzy, a to 

za telefon, a to coś z samocho-
dem. Zamiast wypoczęty, to rano 
budziłem się od razu zmęczony. 
Jedyną chyba dobrą rzeczą, która 
wyniknęła z tego ciągłego życia 
pod finansową presją było to, że 
nauczyłem się gotować różne 
potrawy, bo wcześniej często 
jadaliśmy poza domem. Teraz 
mogę spokojnie sam ugotować 
świetną zupę, zrobić kotlety czy 
upiec ciasto.

ŻS: Proszę naszym czytelni-
kom zdradzić, jak to się stało, 
że znalazł się Pan w takim nie-
ciekawym położeniu?
Prowadziłem własną firmę pro-

jektową. Początkowo świetnie 
sobie radziłem, ale z  czasem 
miałem coraz mniej zleceń 
i  byłem zmuszony skorzystać 
z kredytu bankowego. Zawsze 
starałem się spłacać wszystko 
na czas, więc dla banku byłem 
wiarygodnym klientem. Ciągle 
proponowali mi nowe kredyty, 
aż w końcu wpadłem w pętlę – 
pieniądze z mojej emerytury szły 
na spłacanie kolejnych rat kre-
dytu, a przecież z czegoś trzeba 
jeszcze żyć. Mieszkamy z żoną 
w  domu jednorodzinnym, co 
pociąga za sobą różne wydatki 

– np. ogrzewanie zimą to zawsze 
jest spory wydatek. 

Wywiad z panem Wojciechem  
– Klientem Funduszu Hipotecznego DOM
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ŻS: I wtedy pojawiła się myśl, 
żeby skorzystać z pomocy Fun-
duszu Hipotecznego DOM?
Tak, w  końcu doszedłem do 
wniosku, że właściwie po co 
ja się tak męczę – nie mamy 
dzieci, nie mamy bliskiej rodzi-
ny, a dalsza rodzina rozjecha-
ła się za granicę, więc gdybym 
nawet zostawił im ten dom 
w  spadku, to oni go sprzeda-
dzą i będą mieli pieniądze, a ja 
z żoną nic na tym nie zyskamy. 
Mógłbym oczywiście też sprze-
dać dom i  przeprowadzić się 
z żoną do jakiegoś mniejszego 
mieszkanka, ale to nie jest taka 
łatwa sprawa – trzeba znaleźć 
dobrego kupca, a później ten 
cały stres związany z przepro-
wadzką, przystosowaniem się 
do nowego miejsca. W telewizji 
zobaczyłem reklamę Funduszu, 
przypomniałem sobie, że już 
jakieś 5 lat wcześniej rozma-
wiałem z Ekspertem Funduszu 
o rencie dożywotniej, ale wtedy 
chciałem się głównie dowiedzieć 
na czym to rozwiązanie polega. 

ŻS: Zadzwonił więc Pan po-
nownie na naszą infolinię  
801 005 801?
Tak, zadzwoniłem, bo przede 
wszystkim chciałem się upewnić, 
czy mój dług w banku nie jest 
przeszkodą do zawarcia umowy 
z Funduszem, ale na szczęście 
okazało się, że nie jest. Po kilku 
dniach od rozmowy z infolinią 
skontaktowała się ze mną Pani 
Agata, Ekspertka Funduszu, któ-
ra przyjechała do nas do domu 
i szczegółowo przedstawiła całą 
ofertę, odpowiedziała na wszyst-
kie pytania, zapoznała nas z za-
bezpieczeniami w umowie.
 

ŻS: Polscy Seniorzy ciągle mają 
wiele obaw przed skorzysta-
niem z renty dożywotniej, co by 
Pan doradził innym seniorom, 
którzy rozważają skorzystanie 
z oferty Funduszu?
Ja nie miałem większych obaw. 
Może to dlatego, że od pierw-
szego kontaktu z Funduszem do 
zawarcia umowy minęło aż 5 lat 

– wiedziałem więc, że Fundusz 
jest instytucją rzetelną, na któ-
rej można polegać. 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, pozby-
wać się pięknych mebli, które 
udało mi się zgromadzić. W ża-
den 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 spła-
cił kredyt, który wisiał mi nad 
głową. Mam tu swój ukochany 
ogród, w którym hoduję piękne 
kwiaty i sprawia mi to dużo sa-
tysfakcji. Po podpisaniu umowy 
z Funduszem wreszcie mogłem 
odetchnąć pełną piersią i pomy-
ślałem, że wreszcie nadszedł mój 
czas na relaks! 

ŻS: Czy jest jakiś okres z Pana 
przeszłości, do którego najchęt-
niej by się Pan cofnął, gdyby 
była taka możliwość?
Skończyłem już 80 lat i mogę 
otwarcie powiedzieć, że prze-
żyłem swoje życie najlepiej jak 

się dało – sporo widziałem, dużo 
ciekawych projektów udało mi 
się zrealizować w sferze zawodo-
wej, zwiedziłem pół świata. Przez 
większość życia dobrze mi się 
powodziło, byłem raczej zdrowy, 
a to jest przecież najważniejsze. 
A więc trudno mi wskazać jakiś 
jeden konkretny moment czy 
okres. Chyba generalnie miałem 
sporo szczęścia, bo zawsze jakoś 
udawało mi się ominąć kłopoty 
i to, że teraz trafiłem na Fundusz 
tylko to potwierdza. Bo przecież 
byłem już w naprawdę podbram-
kowej sytuacji, a dzięki rencie 
dożywotniej znów mogę cieszyć 
się życiem!

Wywiady z innymi Klientami Funduszu Hipotecznego DOM 
mogą Państwo zobaczyć na naszym kanale na YouTube:

www.youtube.com/user/FunduszHipotecznyDOM
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Krok po kroku
– jak wygląda proces zawarcia umowy 
z Funduszem Hipotecznym DOM?

PORADA PRAWNA

1. krok – złożenie wniosku 
(ankieta)
W  tym celu osoba zaintereso-
wana może zadzwonić na info-
linię 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/. 
Mieszkańcy Warszawy i okolic 
mogą 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 nie-
zobowiązująca i bezpłatna. Nale-
ży przygotować takie informacje 
jak daty urodzenia i płeć osób, 
których dotyczyć ma umowa, 
adres nieruchomości, metraż 
nieruchomości oraz działki 
w  przypadku domów, rozkład 
lokalu, rok zakupu nieruchomo-
ści, 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 nie-
ruchomości na podstawie aktual-
nych cen rynkowych. Wiek i płeć 
Klienta oraz wartość nierucho-
mości są brane pod uwagę przy 
kalkulacji prognozowanej kwoty 
renty dla danej osoby. 

3. krok – rozmowa 
z ekspertem Funduszu
Po kilku dniach od złożenia 
wniosku do Osoby Zaintere-
sowanej zadzwoni regionalny 
ekspert Funduszu z  informa-
cją o przygotowanej prognozie 
renty dożywotniej. Z ekspertem 
można umówić się na bezpośred-
nie spotkanie w domu Klienta 
lub innym dogodnym miejscu, 
w przypadku Warszawy można 

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.  
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również odbyć spotkanie w sie-
dzibie Funduszu. Na spotkaniu 
Ekspert przedstawi propozycję 
Funduszu, odpowie na wszelkie 
pytania, przekaże wzór umowy 
do zapoznania się i skonsultowa-
nia z rodziną, prawnikiem lub 
inną zaufaną osobą. W trakcie 
spotkania można również omó-
wić treść umowy. Potencjalny 
Klient nie musi podejmować 
decyzji od razu, wręcz wskazane 
jest przemyślenie decyzji i umó-
wienie się na kolejne spotkanie 
z ekspertem Funduszu. 

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

5. krok – wycena 
nieruchomości przez 
rzeczoznawcę
W uzgodnionym i dogodnym dla 
Klienta terminie umawiana jest 
wizyta niezależnego rzeczoznaw-

cy majątkowego, który dokona 
ostatecznej wyceny nierucho-
mości. Na podstawie wyceny 
rzeczoznawcy przygotowywany 

jest operat szacunkowy nierucho-
mości oraz raport dotyczący wy-
sokości renty dożywotniej. Koszt 
sporządzenie operatu pokrywa 
Fundusz.

6. krok – przekazanie raportu, 
operatu szacunkowego 
Klientowi i umówienie 
notariusza
Operat szacunkowy sporządzo-
ny przez rzeczoznawcę i raport 
zawierający ostateczną wysokość 
renty dożywotniej z określeniem 
renty brutto i renty netto (renta 
brutto pomniejszona o zryczał-
towaną opłatę na poczet czyn-
szu) przekazywane są Klientowi. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że w przypadku oferty Funduszu 
Hipotecznego DOM po podpisa-
niu umowy przyrzeczonej opłaty 
czynszowe na rzecz spółdzielni 

lub wspólnoty przekazywane 
są przez Fundusz bezpośred-
nio do spółdzielni / wspólnoty. 
Jeżeli Klient akceptuje ostateczne 

warunki finansowe określany jest 
dogodny dla Klienta termin za-
warcia aktu notarialnego umowy 
przyrzeczonej. 

7. krok – umowa przyrzeczona 
Ostatnim krokiem jest zawarcie 
umowy przyrzeczonej w formie 
aktu notarialnego. Po zawarciu 
umowy Klient otrzymuje wy-
płatę środków zgodnie z treścią 
umowy, w określonej w umowie 
wysokości i terminach. Od dnia 
zawarcia umowy Fundusz regu-
luje określone w umowie opłaty 
czynszowe do spółdzielni lub 
wspólnoty, płaci podatki od 
nieruchomości lub opłatę z ty-
tułu użytkowania wieczystego. 
W akcie notarialnym Fundusz 
zapewnia także Klientowi doży-
wotnie, nieodpłatne korzystanie 
z całego mieszkania lub domu.



Przepis z tradycją

Leczo z cukinią
Lato to sezon na cukinię, zwaną też kabaczkiem – odmianę dyni o delikatnym smaku oraz znikomej 
ilości kalorii. W 100 g  tego warzywa znajdziemy zaledwie 17 kalorii! Nie oznacza to jednak, że cu-
kinia jest warzywem mało wartościowym. Wręcz przeciwnie! Zawiera bowiem sporą ilość witamin 
oraz składników mineralnych takich jak m.in. potas, wapń, sód, fosfor, witamina C, witamina K 
oraz witaminy z grupy B (B1, B3).  Dlatego zachęcamy do wypróbowania poniższego przepisu na 
smakowite leczo z cukinią.

Przygotowanie:
• Na oliwie podsmażyć pokrojoną w kostkę cebulę i kiełbasę. Dodać szczyptę czosnku i smażyć 

jeszcze przez ok. 2 minuty.
• Dodać pokrojoną w kostkę paprykę i pieczarki. Doprawić pozostałymi przyprawami (ilość wg. 

uznania).
• Na końcu dodać pokrojoną w grubsze talarki cukinię, całość zalać passatą pomidorową i wy-

mieszać. Dusić na małym gazie przez ok. 15 minut.

Składniki:
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 1 duża cebula
• 350 g kiełbasy wiejskiej
• 3 papryki
• 1 średnia cukinia

• 500 ml passaty pomidorowej
• pieczarki
• Przyprawy: czosnek, słodka i ostra papryka, 

sól, pieprz


