INFORMATOR
dotyczcy Oszczdnociowych Ksieczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej)
1. Co to jest premia gwarancyjna?
Premia gwarancyjna jest wypacana wacicielom ksieczek mieszkaniowych, którzy zaoyli ksieczki mieszkaniowe
do dnia 23 padziernika 1990 r. i przeznacz rodki zgromadzone na ksieczce na cile okrelone cele mieszkaniowe. Premia
gwarancyjna jest finansowana ze rodków budetu pastwa.
Tryb i zasady wypaty premii gwarancyjnej s okrelone w ustawie z dnia:
x
30 listopada 1995 r. o pomocy pastwa w spacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnej oraz
refundacji bankom wypaconych premii gwarancyjnych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 z pón. zm.) zwana dalej „ustaw
z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pastwa …”.
x
23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2009 r., Nr. 30, poz. 190).
PKO BP SA jest jedynie wykonawc powyszych przepisów.
2. Warunki uzyskania premii gwarancyjnej
Waciciel ksieczki mieszkaniowej, aby uzyska premi gwarancyjn powinien zoy w oddziale PKO BP SA wniosek o likwidacj
ksieczki mieszkaniowej i wypat premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentowa dokonanie czynnoci uprawniajcej do
wypaty premii gwarancyjnej. Wniosek ten powinien zosta zoony w terminie 90 dni od dnia wystpienia czynnoci
uprawniajcej do wypaty premii gwarancyjnej.
W przypadku nienaleytego udokumentowania wniosku, Bank wyznacza termin na uzupenienie dokumentów, nie duszy ni 30 dni,
liczc od dnia zoenia wniosku.
3. Jak wyliczana jest premia gwarancyjna?
Bank oblicza premi gwarancyjn od oszcz dnoci zgromadzonych na ksieczkach mieszkaniowych zgodnie z wzorem podanym
w zaczniku do ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pastwa ….
Premia gwarancyjna przysuguje od wpat dokonywanych w poszczególnych latach/kwartaach na rachunek bankowy, dla których wzrost
ceny 1m2 powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogoszonej przed kwartaem zoenia wniosku o likwidacj ksieczki,
2
w stosunku do ceny 1m powierzchni uytkowej waciwej dla roku (kwartau) dokonania wpat, jest wyszy od oprocentowania tych
wpat.
Na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej Prezes Gównego Urz du Statystycznego ogasza w Komunikatach i publikuje
w Dziennikach Urz dowych GUS, cen 1m2 powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego.
2
Przez cen 1m powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego rozumie si przeci tne dla caego kraju nakady poniesione przez
inwestorów na budow wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 1m2 powierzchni uytkowej budynku,
wyznaczone, jako rednia waona powierzchni uytkow budynków mieszkalnych oddanych do uytkowania w poszczególnych
województwach.
4. Czynnoci uprawniajce do wypaty premii gwarancyjnej oraz niezbdne dokumenty
Tabela 1.

L.p.
1

2

Czynnoci
uzyskanie spódzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub
prawa odr bnej wasnoci lokalu mieszkalnego w spódzielni
mieszkaniowej
Oznacza to, i o premi mog ubiega si waciciele
ksieczek, którzy:
1) uzyskali spódzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
2) przeksztacili spódzielcze lokatorskie prawo do lokalu na
spódzielcze
wasnociowe
prawo
do
lokalu
mieszkalnego,
3) uzyskali odr bn wasno lokalu mieszkalnego
w wyniku:
x przeniesienia spódzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego,
x przeksztacenia spódzielczego wasnociowego prawa
do lokalu mieszkalnego,
x przeniesienia wasnoci lokalu przez spódzielni
mieszkaniow na rzecz najemcy spódzielczego lokalu
mieszkalnego,
które
przed
przyj ciem
przez
spódzielni
mieszkaniow
byo
mieszkaniem
przedsi biorstwa pastwowego, pastwowej osoby
prawnej lub pastwowej jednostki organizacyjnej
(art. 48 ust. 1 ustawy o spódzielniach mieszkaniowych),
1
x orzeczenia sdu na podstawie art. 49 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spódzielniach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r., Nr. 119, poz. 1116 z
pó. zm.).
nabycie, w drodze zakupu lub zamiany spódzielczego
wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej z wyjtkiem
nabycia tego prawa w czci uamkowej,

Dokumenty
1) umowa o ustanowienie spódzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego (umowa cywilno - prawna),
2)
umowa o przeksztacenie spódzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu na spódzielcze wasnociowe prawo do
lokalu mieszkalnego (umowa cywilno - prawna lub akt
notarialny),
3) akt notarialny ustanawiajcy odr bn wasno lokalu
mieszkalnego i przenoszcy wasno tego lokalu albo
prawomocne orzeczenie sdu ustanawiajce odr bn
wasno lokalu mieszkalnego.

notarialny
umowy
kupna-sprzeday
(zamiany)
x akt
spódzielczego
wasnociowego
prawa
do
lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

1

3

4

nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, wasnoci lokalu
mieszkalnego, stanowicego odrbn nieruchomo, lub
domu jednorodzinnego, z wyjtkiem nabycia lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach
wspówasnoci w czciach uamkowych,
przystpienie do uytkowania wybudowanego wasnego
domu jednorodzinnego na
warunkach okrelonych
odrbnymi przepisami,

5

uzyskanie wasnoci domu jednorodzinnego lub odrbnej
wasnoci lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w
zwizku z wykonaniem umowy zobowizujcej waciciela
gruntu do wybudowania na tym gruncie domu
jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego bd w
zwizku z budow budynku wielorodzinnego na gruncie
stanowicym wasno waciciela ksieczki mieszkaniowej,

6

uzyskanie odrbnej wasnoci lokalu mieszkalnego
powstaego w drodze przebudowy, nadbudowy lub
rozbudowy budynku mieszkalnego bd
pomieszcze
niemieszkalnych,

7

uzyskanie wasnoci domu jednorodzinnego lub odrbnej
wasnoci lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
wybudowanym przez spódzielni mieszkaniow w celu
przeniesienia
na
czonków
wasnoci
domów
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym,
wpacenie kaucji zabezpieczajcej pokrycie nalenoci z
tytuu
najmu
lokalu
mieszkalnego
w
budynku
wielorodzinnym, w wysokoci przekraczajcej 3% wartoci
odtworzeniowej lokalu, którego budowa bya finansowana
przy udziale kredytu zacignitego w Banku Gospodarstwa
Krajowego
ze
rodków
Krajowego
Funduszu
Mieszkaniowego,

8

9

dokonanie wpaty na podstawie umowy w sprawie
partycypacji, o której mowa w art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia
26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1070 z pó n. zm.) w wysokoci
nie niszej, ni 20 % ostatecznych kosztów budowy,
przypadajcych na dany lokal mieszkalny,

10

cakowita spata zaduenia obciajcego lokal waciciela
ksieczki mieszkaniowej powstaego w zwizku z kredytem,
o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada
1995 r. o pomocy pastwa …., dokonana:
x
po dniu 1 kwietnia 2009 r., albo
x
przed dniem 1 kwietnia 2009 r., z uwzgldnieniem
ogranicze okrelonych w harmonogramie realizacji
uprawnie do premii gwarancyjnej, który zosta
przedstawiony w pkt 13 niniejszego Informatora.

11

dokonanie remontu polegajcego na wymianie: okien lub
instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w lokalu
mieszkalnym
lub
domu
jednorodzinnym,
którego
wacicielem jest waciciel ksieczki mieszkaniowej, lub do
którego przysuguje wacicielowi ksieczki mieszkaniowej
spódzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego
z
uwzgldnieniem
ogranicze
okrelonych
w
harmonogramie realizacji uprawnie do premii gwarancyjnej,
który zosta przedstawiony w pkt 12 niniejszego Informatora.

x akt notarialny umowy kupna-sprzeday (zamiany) lokalu
mieszkalnego, stanowicego odrbn nieruchomo lub
domu jednorodzinnego
x ostateczna decyzja waciwego organu zezwalajca na
budow wasnego domu jednorodzinnego, wystawiona na
waciciela ksieczki lub wspómaonka,
x wypis z ksigi wieczystej lub z rejestru gruntów*,
x dowód zoenia zawiadomienia waciwego organu o
zakoczeniu budowy
x akt notarialny ustanawiajcy odrbn wasno lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i przenoszcy
wasno tego lokalu na rzecz waciciela ksieczki,
x jeeli z powyszego aktu notarialnego nie wynika, e
wasno lokalu powstaa w wyniku wykonania umowy
zobowizujcej,
to
równie
umowa
zobowizujca
(wystarczy, jeli jest sporzdzona w formie umowy cywilno–
prawnej,
x wypis z ksigi wieczystej, urzdzonej dla powstaego lokalu
mieszkalnego (jeeli prawo wasnoci do gruntu albo prawo
wieczystego uytkowania gruntu zostao przeniesione w
trakcie trwania budowy)*
x ostateczna decyzja waciwego organu zezwalajca na
przebudow,
nadbudow
lub
rozbudow
budynku
mieszkalnego bd
pomieszcze niemieszkalnych na
mieszkalne,
x wypis z ksigi wieczystej, potwierdzajcy uzyskanie odrbnej
wasnoci lokalu mieszkalnego*,
x akt notarialny przenoszcy wasno domu jednorodzinnego
lub odrbn wasno lokalu mieszkalnego

x umowa najmu lokalu mieszkalnego,
x zawiadczenie
potwierdzajce
przyjcie
kaucji
zabezpieczajcej, wydane przez inwestora wraz z informacj
o jej wysokoci oraz o wysokoci wartoci odtworzeniowej
lokalu na dzie wpaty kaucji,
x zawiadczenie wydane przez TBS lub spódzielni
mieszkaniow
potwierdzajce,
e
budowa
lokalu
mieszkalnego bya finansowana przy udziale kredytu
zacignitego w BGK ze rodków KFM.
x umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu
mieszkalnego,
x zawiadczenie z TBS, potwierdzajce przyjcie kwoty
partycypacji ze wskazaniem jej wysokoci oraz wysokoci
szacunkowych kosztów budowy przypadajcych na lokal
mieszkalny.
x upowanienie, o którym mowa w pkt 6 niniejszego
Informatora.
x zawiadczenie ze spódzielni mieszkaniowej potwierdzajce
dokonanie cakowitej spaty kredytu obciajcego lokal
mieszkalny waciciela ksieczki mieszkaniowej

W przypadku wymiany okien:
x faktura VAT zakupu materiau wystawiona na waciciela
ksieczki mieszkaniowej lub jego wspómaonka, lub faktura
za wykonanie usugi (wymian) wystawiona na waciciela
ksieczki mieszkaniowej lub jego wspómaonka,
x wypis z ksigi wieczystej, potwierdzajcy prawo wasnoci
/wspówasnoci
lokalu
mieszkalnego/domu
jednorodzinnego*, albo
x zawiadczenie ze spódzielni mieszkaniowej potwierdzajce,

2

e wacicielowi ksieczki mieszkaniowej przysuguje
spódzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego)*.

12

dokonanie przez waciciela ksieczki mieszkaniowej wpaty
na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub
spódzielni mieszkaniowej kwoty nalenej za okres 12
miesicy poprzedzajcych miesic zoenia wniosku o
likwidacj ksieczki, pod warunkiem e kwota wydatków
wspólnoty mieszkaniowej lub spódzielni mieszkaniowej
poniesionych w okresie 24 miesicy poprzedzajcych
miesic zoenia wniosku o likwidacj ksieczki na remont
czci wspólnych budynku,
w którym znajduje si lokal
mieszkalny, z tytuu posiadania którego powsta obowizek
wiadcze na fundusz remontowy – w czci odpowiadajcej
udziaowi waciciela ksieczki w kosztach remontów
nieruchomoci wspólnej, ustalonego uchwaa wspólnoty
mieszkaniowej lub uprawnionego organu spódzielni
mieszkaniowej – jest co najmniej równa tej wpacie z uwzgldnieniem ogranicze okrelonych w harmonogramie
realizacji uprawnie do premii gwarancyjnej, który zosta
przedstawiony w pkt 12 niniejszego Informatora.

W przypadku wymiany instalacji elektrycznej lub instalacji
gazowej:
x faktura VAT zakupu materiau wystawiona na waciciela
ksieczki mieszkaniowej lub jego wspómaonka, lub faktura
za wykonanie usugi (wymian) wystawiona na waciciela
ksieczki mieszkaniowej lub jego wspómaonka,
x protokó sprawdzenia odbiorczego podpisany przez osob
trzeci wykwalifikowan w zakresie takiego sprawdzenia,
x kserokopia wiadectwa kwalifikacyjnego osoby dokonujcej
sprawdzenia odbiorczego,
x wypis z ksigi wieczystej, potwierdzajcy prawo wasnoci
/wspówasnoci
lokalu
mieszkalnego/domu
jednorodzinnego*, albo
zawiadczenie ze spódzielni mieszkaniowej potwierdzajce, e
wacicielowi ksieczki mieszkaniowej przysuguje spódzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)* lub
prawo wspówasnoci
x wypis z ksigi wieczystej, potwierdzajcy prawo wasnoci
/wspówasnoci
lokalu
mieszkalnego/domu
jednorodzinnego*, albo
x zawiadczenie ze spódzielni mieszkaniowej potwierdzajce,
e wacicielowi ksieczki mieszkaniowej przysuguje
spódzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego)*.
zawiadczenie
ze
spódzielni
mieszkaniowej/wspólnoty
mieszkaniowej potwierdzajce dokonanie przez waciciela
ksieczki wpaty na fundusz remontowy wspólnoty/spódzielni,
kwoty nalenej za okres 12 miesicy poprzedzajcych miesic
zoenia wniosku o likwidacj ksieczki, pod warunkiem
przeprowadzenia w okresie ostatnich 24 miesicy
przez
spódzielni/wspólnot
remontu
czci
wspólnych
nieruchomoci przy udziale waciciela ksieczki w kosztach
przeprowadzonych remontów co najmniej na poziomie
dokonanej wpaty

5. Na wniosek waciciela ksieczki mieszkaniowej, przed dokonaniem ww. czynnoci premia gwarancyjna moe by:
1) wypacona wacicielowi ksieczki mieszkaniowej w przypadku zaawansowania:
Tabela 2

L.p.
1

2

Czynnoci
budowy wasnego domu jednorodzinnego, w wysokoci, co
najmniej 20% jego wartoci kosztorysowej,

przebudowy,
nadbudowy
lub
rozbudowy
budynku
mieszkalnego lub pomieszcze niemieszkalnych, jeeli w ten
sposób ma powsta odrbna wasno lokalu mieszkalnego,
w wysokoci, co najmniej 50% jej wartoci kosztorysowej,

Dokumenty
x ostateczna decyzja waciwego organu zezwalajca na
budow wasnego domu jednorodzinnego lub decyzja i
dziennik budowy,
x zawiadczenie wydane przez waciwy organ bd osob
posiadajc
uprawnienia
budowlane
(pod
imienn
piecztk),
potwierdzajce
stopie
zaawansowania
prowadzonej budowy, wg wartoci kosztorysowej*,
x wypis z ksigi wieczystej lub rejestru gruntów ,
potwierdzajcy prawo wasnoci/wspówasnoci gruntu albo
prawo uytkowania wieczystego*.
W sytuacji, gdy budowa jest prowadzona przez okres dugoletni
(np. kilkanacie lat) - zawiadczenie jednoznacznie wskazujce,
e budowa jest kontynuowana w oparciu o wan decyzj.
x ostateczna decyzja waciwego organu zezwalajca na
dokonanie przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku
mieszkalnego bd pomieszczenia niemieszkalnego na
mieszkalne prowadzce do uzyskania odrbnej wasnoci
lokalu mieszkalnego lub decyzja i dziennik budowy,
x wypis z ksigi wieczystej lub rejestru gruntów ,
potwierdzajcy prawo wasnoci /wspówasnoci gruntu albo
prawo uytkowania wieczystego*,
x zawiadczenie waciwego organu potwierdzajce, e
prowadzone prace zmierzaj do ustanowienia odrbnej
wasnoci nowo-powstajcego lokalu mieszkalnego*,
x owiadczenie waciciela nieruchomoci o zamiarze
ustanowienia odrbnej wasnoci nowo-powstajcego lokalu
mieszkalnego, albo

3

x zawiadczenie wydane przez waciwy organ bd osob
posiadajc uprawnienia budowlane (pod imienn piecztk)
potwierdzajce
stopie
zaawansowania
prowadzonej
przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, wedug wartoci
kosztorysowej*.
2) przekazana wskazanemu inwestorowi w przypadku:
Tabela. 3

L.p.
1

Czynnoci
wniesienia, co najmniej 50% wymaganego przez spódzielni
mieszkaniow wkadu budowlanego lub mieszkaniowego,

Dokumenty
x ostateczna decyzja waciwego organu zezwalajca na
budow budynku wielorodzinnego lub domu jednorodzinnego
wydana dla spódzielni mieszkaniowej, lub decyzja i dziennik
budowy,
x umowa
o
budow
lokalu
mieszkalnego/domu
jednorodzinnego zobowizujca spódzielni mieszkaniow
do wybudowania tego lokalu/domu (umowa cywilno –
prawna),
x pismo spódzielni mieszkaniowej zawierajce dane osobowe
waciciela ksieczki, numer konta bankowego spódzielni
mieszkaniowej, informacj o wymaganym wkadzie
mieszkaniowym lub budowlanym oraz o wysokoci
dotychczas wniesionego wkadu na konto spódzielni.
x zobowizanie oraz upowanienie, o których mowa w pkt 6
niniejszego Informatora.

2

wpacenia, co najmniej 50% wartoci kosztorysowej lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, budowanych na
warunkach, o których mowa w Tabeli 1 l.p. 5,

x ostateczna decyzja waciwego organu zezwalajca na
budow
budynku
wielorodzinnego
lub
domu
jednorodzinnego, wydana dla przedsibiorcy budowlanego,
lub decyzja i dziennik budowy,
x umowa zobowizujca (w formie aktu notarialnego)
przedsibiorc budowlanego do wybudowania lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub umowa
przedwstpna sprzeday lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego (w formie aktu notarialnego) posiadajca
cechy umowy zobowizujcej,
x zawiadczenie
wystawione
przez
przedsibiorc,
zawierajce numer rachunku bankowego, informacj o
aktualnej wartoci kosztorysowej budowanego lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz informacj o
dokonanej przez waciciela ksieczki wpacie na pokrycie
kosztów budowy*,
x dowód zoenia w sdzie wniosku o wpis do ksigi wieczystej
ujawnionego roszczenia o ustanowienie odrbnej wasnoci
lokalu i przeniesienie tego prawa.
x upowanienie, o którym mowa w pkt 6 niniejszego
Informatora.

3

wniesienia, co najmniej 50% kwoty partycypacji, o której
mowa w Tabeli 1 l.p. 9,

x umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu
mieszkalnego,
x zawiadczenie z TBS, potwierdzajce przyjcie kwoty
partycypacji ze wskazaniem jej wysokoci (co najmniej 50%
kwoty partycypacji) oraz o wysokoci szacunkowych kosztów
budowy przypadajcych na lokal mieszkalny na dzie
wystawienia zawiadczenia oraz wskazujce numer
rachunku bankowego TBS, na który Bank powinien
przekaza kwot premii gwarancyjnej.
x upowanienie, o którym mowa w pkt 6 niniejszego
Informatora.

3) przekazana wskazanej instytucji upowanionej do udzielania kredytów, w przypadku:
Tabela. 4

L.p.
1

Czynnoci
udzielenia przez t instytucj wacicielowi ksieczki
mieszkaniowej kredytu przeznaczonego na sfinansowanie
(zawarcie umowy kredytowej na sfinansowanie celów
mieszkaniowych okrelonych w ustawie) czynnoci, o których
mowa w Tabeli 1 l.p. 1-3, 5 i 7-9 oraz Tabeli 2 l.p. 1 i 2

Dokumenty
x umowa kredytu, w której w szczególnoci:
a) przewidziano udzielenie kredytu na sfinansowanie
jednej z czynnoci, o których mowa Tabeli 1 l.p. 1-3, 5 i
7-9 oraz Tabeli 2 l.p. 1 i 2 , z uwzgldnieniem udziau
wasnego waciciela ksieczki mieszkaniowej,
pochodzcego z premii gwarancyjnej przekazanej
instytucji ustawowo upowanionej do udzielania
kredytów,
b) wskazano rachunek prowadzony w instytucji ustawowo
upowanionej do udzielania kredytów, na który

4

zostanie przekazana premia gwarancyjna,
przewidziano wypacenie kwoty otrzymanej premii
gwarancyjnej przez instytucj ustawowo upowanion
do udzielania kredytów wraz z kredytem lub transz
kredytu – wacicielowi ksieczki mieszkaniowej,
wskazanemu
inwestorowi
lub
sprzedawcy
nieruchomoci lub prawa do nieruchomoci, na której
zakup zosta udzielony kredyt,
zobowizanie oraz upowanienie, o których mowa w pkt 7
niniejszego Informatora.

c)

x

6. Warunkiem uzyskania premii gwarancyjnej w zwizku z czynnociami okrelonymi w Tabeli 1 l.p. 9 oraz Tabeli 3 jest zoenie
przez waciciela ksieczki mieszkaniowej:
x
pisemnego zobowizania do zwrócenia za porednictwem banku, równowartoci przekazanej premii gwarancyjnej w terminie
30 dni od dnia zbycia przez waciciela ksieczki ekspektatywy odrbnej wasnoci lokalu okrelonej w art. 19 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spódzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116, z pó. zm.) , a po upywie tego
terminu – wraz z odsetkami ustawowymi, lub
x
pisemnego upowanienia udzielonego inwestorowi, do zwrócenia za porednictwem banku, równowartoci przekazanej premii
gwarancyjnej w przypadku wycofania przez waciciela ksieczki rodków na wymagany przez spódzielni wkad lub
sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych przez developera oraz w zwizku
z wycofaniem si z umowy partycypacyjnej.

7. Warunkiem uzyskania premii gwarancyjnej w zwizku z czynnoci okrelon w Tabeli 4 l.p. 1 jest zoenie przez waciciela
ksieczki mieszkaniowej:
x
pisemnego zobowizania do zwrócenia za porednictwem banku, równowartoci przekazanej premii gwarancyjnej w terminie
30 dni od dnia rozwizania umowy kredytu, a po upywie tego terminu wraz z odsetkami ustawowymi, w przypadku rezygnacji
waciciela ksieczki mieszkaniowej z wykorzystania udzielonego kredytu i rozwizania umowy kredytu po dokonaniu przez
instytucj ustawowo upowanion do udzielenia kredytów wypaty otrzymanej premii gwarancyjnej, lub
x
pisemnego upowanienia udzielonego instytucji ustawowo upowanionej do udzielenia kredytów, do zwrócenia za
porednictwem banku równowartoci przekazanej premii gwarancyjnej, w przypadku rezygnacji waciciela ksieczki
mieszkaniowej z wykorzystania udzielonego kredytu i rozwizania umowy kredytu przed dokonaniem przez instytucj ustawowo
upowanion do udzielenia kredytów wypaty otrzymanej premii gwarancyjnej.

8. Opata za likwidacj ksieczki mieszkaniowej z wypat premii gwarancyjnej
Zgodnie z obowizujc Taryf prowizji i opat bankowych pobieranych przez PKO BP SA, Bank pobiera opat w wysokoci – 30 z.**.

9. Ponowna wypata premii gwarancyjnej
W przypadku zwrotu równowartoci przekazanej premii gwarancyjnej równowarto tej premii moe zosta ponownie, za porednictwem
Banku, wypacona wacicielowi ksieczki mieszkaniowej, przekazana wskazanemu przez niego inwestorowi, albo przekazana
wskazanej przez niego instytucji ustawowo upowanionej do udzielania kredytów, jeeli w okresie 6 miesicy od dnia:
a) zawarcia umowy zbycia ekspektatywy odrbnej wasnoci lokalu lub
b) wpywu do Banku równowartoci premii gwarancyjnej w zwizku z wycofaniem rodków na wymagany przez spódzielnie wkad lub
c) wpywu do Banku równowartoci premii gwarancyjnej w zwizku z wycofaniem rodków na sfinansowanie kosztów budowy domu
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowanych na warunkach, o których mowa w Tabeli 1 l.p. 5 lub
d) wpywu do Banku równowartoci premii gwarancyjnej w zwizku z wycofaniem wpaty, o której mowa w Tabeli 3 l.p. 3 oraz
w Tabeli 1 l.p. 9,
e) wpywu do Banku równowartoci premii gwarancyjnej w zwizku z rozwizaniem umowy kredytu, o której mowa w Tabeli 4,
zostanie dokonana czynno , o których mowa w Tabeli 1 albo Tabeli 2 albo Tabeli 3 albo Tabeli 4, a waciciel ksieczki mieszkaniowej
zoy wniosek o ponown wypat premii gwarancyjnej wraz z odpowiednimi dokumentami.
Ponowna wypata premii gwarancyjnej, moe by dokonana przez Bank tylko raz, w wysokoci równowartoci zwróconej premii
gwarancyjnej. Do czasu upywu terminu 6 miesicy zwrócona równowarto przekazanej premii gwarancyjnej jest przechowywana na
nieoprocentowanym rachunku bankowym.

10. Przelew (cesja) praw do wkadu ksieczki mieszkaniowej (z prawem do premii gwarancyjnej)
Istnieje moliwo dokonania na rzecz wskazanej osoby z krgu najbliszej rodziny, przelewu (cesji) praw do wkadu ksieczki
mieszkaniowej.
Zgodnie z warunkami umowy, okrelonymi w Postanowieniach dla wacicieli oszczdnociowych ksieczek mieszkaniowych PKO,
ksieczka mieszkaniowa moe by przedmiotem przelewu (cesji) praw do wkadu pomidzy nastpujcymi czonkami rodziny:
maonkami (równie rozwiedzionymi), rodzicami i dzie mi (równie przysposobionymi i przysposabiajcymi), dziadkami i wnukami,
rodzestwem rodzonym i przyrodnim, oraz pomidzy powinowatymi (macoch lub ojczymem i pasierbami).
Za czynno dokonania przelewu (cesji) praw do wkadu ksieczki mieszkaniowej, Bank – zgodnie z obowizujc Taryf prowizji
i opat bankowych w PKO BP SA - pobiera opat w wysokoci - 70 z.** (za kad cesj).
Osoby zainteresowane, czyli cedent oraz cesjonariusz, powinni zgosi si do Oddziau PKO BP SA z dokumentami tosamoci,
dokumentami potwierdzajcymi stopie pokrewiestwa oraz przedmiotow ksieczk mieszkaniow.
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11. Zawiadczenie o wysokoci zgromadzonych rodków
Waciciel ksieczki mieszkaniowej moe w kadej chwili uzyska informacj o wysokoci zgromadzonego wkadu oraz ewentualnej
premii gwarancyjnej. Osoba zainteresowana powinna, w oddziale PKO BP SA, zoy wniosek o wystawienie zawiadczenia o stanie
zgromadzonych rodków. Na zawiadczeniu tym, bdzie wskazany zgromadzony wkad, nalene odsetki oraz ewentualna premia
gwarancyjna, która bdzie przysugiwaa po spenieniu warunków okrelonych w ustawie.
Jeli zawiadczenie bdzie wystawiane po raz pierwszy, Bank nie pobiera za t czynno adnej opaty, jeli natomiast zawiadczenie
bdzie wystawione po raz kolejny wówczas, zgodnie z obowizujc Taryf prowizji i opat bankowych pobieranych przez PKO BP SA,
Bank pobiera opat w wysokoci – 25 z.**
12. W przypadkach, o których mowa w Tabeli 1 pkt 11 i 12, uprawnienie do zoenia wniosku o likwidacj ksieczki
mieszkaniowej i wypat premii gwarancyjnej waciciel ksieczki mieszkaniowej uzyskuje od dnia okrelonego zalenie od
roku, w jakim wystawiono ksieczk mieszkaniow.
Nabywanie uprawnie odbywa si zgodnie z nastpujcym harmonogramem:
1)
od 1 kwietnia 2009 r. dla ksieczek wystawionych wcznie do roku 1968;
2)
od 1 stycznia 2010 r. dla ksieczek wystawionych w latach 1969-1972;
3)
od 1 stycznia 2011 r. dla ksieczek wystawionych w latach 1973-1975;
4)
od 1 stycznia 2012 r. dla ksieczek wystawionych w latach 1976-1979;
5)
od 1 stycznia 2013 r. dla ksieczek wystawionych w latach 1980-1985;
6)
od 1 stycznia 2014 r. dla ksieczek wystawionych w 1986 r.;
7)
od 1 stycznia 2015 r. dla ksieczek wystawionych w 1987 r.;
8)
od 1 stycznia 2016 r. dla ksieczek wystawionych w 1988 r.;
9)
od 1 stycznia 2017 r. dla ksieczek wystawionych w latach 1989-1990.
W przypadku, gdy czynno uprawniajca do uzyskania premii gwarancyjnej zostaa dokonana po dniu 1 kwietnia 2009 r., a przed
uzyskaniem przez waciciela ksieczki mieszkaniowej uprawnie do zoenia wniosku o likwidacj ksieczki mieszkaniowej
i wypat premii gwarancyjnej - warunkiem realizacji uprawnie do premii gwarancyjnej na tej podstawie jest zoenie przez waciciela
ksieczki mieszkaniowej wniosku o likwidacj ksieczki mieszkaniowej i wypat premii gwarancyjnej wraz z dokumentami o których
mowa w niniejszym Informatorze w okresie 6 miesicy od dnia uzyskania uprawnienia do zoenia wniosku o likwidacj ksieczki
mieszkaniowej i wypat premii gwarancyjnej.
13. Wacicielom ksieczek mieszkaniowych, którzy przed dniem 1 kwietnia 2009 r. dokonali cakowitej spaty zaduenia obciajcego
lokal waciciela ksieczki mieszkaniowej powstaego w zwizku z kredytem, o który mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada
1995 r. o pomocy pastwa … przysuguje premia gwarancyjna, z uwzgldnieniem ogranicze okrelonych w poniszym harmonogramie.
Realizacja uprawnie do premii gwarancyjnej odbywa si zgodnie z nastpujcym harmonogramem:
1)
od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. dla ksieczek wystawionych wcznie do roku 1968;
2)
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. dla ksieczek wystawionych w latach 1969-1972;
3)
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. dla ksieczek wystawionych w latach 1973-1975;
4)
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. dla ksieczek wystawionych w latach 1976-1979;
5)
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. dla ksieczek wystawionych w latach 1980-1985;
6)
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. dla ksieczek wystawionych w 1986 r.;
7)
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. dla ksieczek wystawionych w 1987 r.;
8)
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. dla ksieczek wystawionych w 1988 r.;
9)
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. dla ksieczek wystawionych w latach 1989-1990.
Warunkiem wypaty premii gwarancyjnej jest zoenie przez waciciela ksieczki mieszkaniowej wniosku o likwidacj ksieczki
mieszkaniowej i wypat premii gwarancyjnej wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszym Informatorze w okresie
pierwszych 6 miesicy roku realizacji uprawnienia do premii gwarancyjnej.

INFORMACJA PRZYGOTOWANA PRZEZ PKO BP

Stan prawny na dzie 1 kwietnia 2009 r.
* wystawiony nie wczeniej, ni 30 dni przed dniem zoenia wniosku o likwidacj ksieczki mieszkaniowej i wypat premii gwarancyjnej.
** informujemy, i opaty okrelone w Taryfie prowizji i opat bankowych pobieranych w PKO BP SA mog ulega zmianom.
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