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Ogólne standardy i obowiązki ustanowione przez EPPARG 

>> EPPARG 10 << 
w zakresie produktów hipoteki odwróconej w modelu sprzedażowym  

(przeniesienia własności nieruchomości) 

 
Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2021 r. 

 
 

Niniejsze standardy dedykowane są produktom hipoteki odwróconej w modelu 
sprzedażowym i obejmują przeniesienie własności nieruchomości za życia klienta do (lub 
za pośrednictwem) profesjonalnego usługodawcy. Produkt jest ogólnie określany jako 
"Home Reversion" – „Renta dożywotnia”. 
  
Niezależnie od ogólnych warunków usługi i prawa krajowego w poszczególnych 
państwach powinny być stosowane następujące fundamentalne wytyczne dotyczące 
umów oraz postępowania dla członków zrzeszonych w EPPARG: 
 
1. Renta dożywotnia jest produktem dożywotnim. W zamian za przeniesienie 

własności nieruchomości klienci otrzymują świadczenie pieniężne:  
a. W jednorazowej kwocie lub 
b. W postaci dożywotniej renty lub 
c. Połączenia obu tych form 
wraz z wyłącznym prawem zamieszkiwania i prawem użytkowania 
nieruchomości przez całe życie (dożywotnią służebnością osobistą 
mieszkania/prawem do korzystania). 

 
2. Zobowiązanie do wypłaty dożywotniej renty i dożywotniego prawa użytkowania musi 

być, w zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, odpowiednio zabezpieczone wpisem 
na pierwszym miejscu w odpowiednim rejestrze (księdze wieczystej). Każda utrata 
służebności osobistej mieszkania bez zgody Klienta jest kategorycznie 
wykluczona.  

 
3. W celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości na dzień zawarcia umowy, należy 

sporządzić operat szacunkowy wykonany przez upoważnionego i niezależnego 
rzeczoznawcę. Nabywanie nieruchomości poniżej wartości rynkowej powinno być 
uniemożliwione. 

 
4. Niezbędne, bieżące utrzymanie nieruchomości, gwarantujące, że nieruchomość 

jest możliwa do użytkowania spoczywa na właścicielu nieruchomości (lub - jeżeli 
jest więcej niż jeden właściciel nieruchomości - proporcjonalnie do przysługującego im 
udziału w prawie własności nieruchomości). Klient nie może żądać inwestycji 
zwiększających wartość nieruchomości. Klientowi należy przyznać prawo do 
przeprowadzania wszelkich zmian niezbędnych do dalszego korzystania z 
nieruchomości, np. takich jak modyfikacje dla osób niepełnosprawnych. 
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5. Niewykonanie przez usługodawcę jego zobowiązań do zapłaty renty lub jego innych 
zobowiązania skutkuje prawem klienta do wszczęcia egzekucji. 

 
6. Usługodawca i właściciel nieruchomości nie może odstąpić od zapłaty i innych 

zobowiązań umownych poprzez sprzedaż nieruchomości osobom trzecim bez 
zgody Klienta. 

 
7. W przypadku zmiany sytuacji życiowej Klienta, która prowadzi do wyprowadzenia 

się Klienta z nieruchomości, Klient powinien mieć możliwość - po zapłaceniu na 
rzecz usługodawcy uzasadnionych kosztów i wydatków - odzyskania własności 
nieruchomości.  

 
8. W dokumentach ofertowych usługodawcy muszą zawrzeć pełną i przejrzystą 

prezentację wariantów usługi oraz podstawę przygotowanych wyliczeń. 
  

Usługodawcy rent dożywotnich powinni zwrócić uwagę na ryzyko zgonu klienta 
przed zakładaną oczekiwaną długością życia i dążyć do zaoferowania opcji 
zabezpieczenia tych zagrożeń z uwzględnieniem racjonalnych kosztów. 

 
9. Usługodawcy zobowiązani są do zapewnienia, by wszystkie informacje przekazywane 

Klientom w trakcie procesu zawierania umów były dokonywane przez 
kompetentne i należycie upoważnione osoby. 

 
10.  Usługodawcy zobowiązani są, by przed podpisaniem umowy został wypełniony 

Kwestionariusz Potrzeb Klienta (lista pytań kontrolnych) potwierdzający, że Klient 
otrzymał wymagane, istotne informacje. Kwestionariusz powinien zostać podpisany 
zarówno przez Klienta, jak i doradcę, a jego kopia powinna zostać przekazana 
usługodawcy i Klientowi. 

 


