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Wstęp
Badanie rynku usług bankowych przeprowadzone zostało przez Departament Analiz Rynku
na prośbę Departamentu Polityki Konsumenckiej w związku z toczącą się debatą nad
szczególnym uprawnieniem polskich banków w postaci możliwości wystawienia własnego
tytułu egzekucyjnego (bankowy tytuł egzekucyjny: BTE).
Badanie przeprowadzone zostało w dwóch etapach. Celem pierwszego z nich było uzyskanie
informacji dotyczących korzystania przez banki z przywileju wystawiania własnego tytułu
egzekucyjnego w stosunku do klientów indywidualnych, natomiast w drugim etapie kwestia
ta analizowana była w stosunku do klientów korporacyjnych (obejmujących wszystkie
kategorie przedsiębiorców według stosowanych przez banki definicji). Niniejszy raport
podsumowuje pierwszy etap badania i dotyczy funkcjonowania instytucji BTE w umowach
zawieranych przez banki z klientami indywidualnymi, nieprowadzącymi działalności
gospodarczej.
Raport składa się z opisu metodologii oraz siedmiu części tematycznych dotyczących:
okoliczności stosowania przez banki oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie
BTE, liczby oraz wartości podpisanych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w 2009 r.,
praktyk komunikacyjnych banków w stosunku do klientów indywidualnych, pozycji
klientów indywidualnych w relacji z bankiem, przeprowadzonej windykacji na podstawie
BTE w 2009 r., obrony podejmowanej w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego w 2009 r.
oraz stosowania przez banki w 2009 r. alternatywnych do BTE form tytułu egzekucyjnego
wobec klientów indywidualnych.
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1

Metodologia

Postępowanie wyjaśniające w sprawie badania rynku usług bankowych pod kątem
stosowania bankowego tytułu egzekucyjnego zostało wszczęte dnia 1 września 2010 r.
Przedmiotem badania było funkcjonowanie bankowego tytułu egzekucyjnego jako
instrumentu stanowiącego zabezpieczenie na wypadek wystąpienia roszczeń banku do
klienta. Badanie rynku usług bankowych prowadzone było w dwóch etapach. Celem
pierwszego z nich było uzyskanie informacji dotyczących korzystania przez banki z
przywileju wystawania własnego tytułu egzekucyjnego w stosunku do klientów
indywidualnych, natomiast w drugim etapie kwestia ta analizowana była w stosunku do
klientów korporacyjnych. Niniejszy raport podsumowuje pierwszy etap badania i dotyczy
funkcjonowania instytucji BTE w umowach zawieranych przez banki z klientami
indywidualnymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej.
Dnia 2 września 2010 r. wysłano do banków kwestionariusz A, zawierający pytania
dotyczące następujących kwestii związanych z korzystaniem przez banki z instytucji BTE w
stosunku do klientów indywidualnych:
 okoliczności stosowania oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie BTE (w
zależności od produktów bankowych oraz segmentów klientów indywidualnych, z
uwzględnieniem skutków braku zgody klienta na podpisanie oświadczenia);
 liczb oraz wartości podpisanych umów zawierających oświadczenie o poddaniu się
egzekucji w 2009 r.;
 praktyk

komunikacyjnych

banków

związanych

z

podpisaniem

oświadczenia

(występowanie procedur regulujących działania pracownika banku związane z
podpisaniem oświadczenia, moment przedstawiania informacji o konieczności
podpisania oświadczenia, pisemne informowanie o możliwych konsekwencjach złożenia
oświadczenia);
 pozycji klientów indywidualnych w relacji z bankiem (wydawanie przez banki
podpisanego oświadczenia klientowi, pronegocjacyjne nastawienie banku do klienta,
wykorzystywanie elementu zaskoczenia w egzekucji wierzytelności na podstawie BTE);
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 skuteczności przeprowadzonej windykacji należności na podstawie BTE w 2009 r.;
 podejmowania

obrony

przez

klienta

indywidualnego

w

trybie

powództwa

przeciwegzekucyjnego w 2009 r.;
 stosowania alternatywych do BTE form tytułu egzekucyjnego w 2009 r. (znaczenie
innych niż BTE tytułów egzekucyjnych w procesie windykacji roszczeń).

Badaniem objętych zostało 10 banków dobranych w celu zapewnienia w próbie reprezentacji
małych, średnich i dużych banków, posiadających mniej lub bardziej zróżnicowaną ofertę w
obsłudze klientów indywidualnych. Z uwagi na konieczność zachowania poufności danych,
zastosowano różne oznaczenia poszczególnych banków w kolejnych tabelach.1

Urząd poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytania odnoszące się do produktów bankowych
w podziale na następujące 3 grupy:
1. udzielone kredyty konsumenckie, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 20 lipca
2001 r. o kredycie konsumenckim2;
2. udzielone kredyty konsumenckie hipoteczne, do których nie stosuje się ustawy o
kredycie konsumenckim;
3. pozostałe udzielone kredyty konsumenckie, do których nie stosuje się ustawy o kredycie
konsumenckim.
Okazało się jednak, iż banki stosowały różne klasyfikacje produktów bankowych, co
znacznie utrudniało im udzielenie kompleksowej odpowiedzi w zaproponowanej przez
Urząd formie. W celu wyeliminowania powstałych problemów, dnia 18 lutego 2011 r.
wysłano do banków kwestionariusz B1, który zawierał zmieniony w następujący sposób
podział produktów na grupy:
1. kredyty konsumenckie - grupa ta dotyczy kredytów i pożyczek, nie zaś samych
kredytów w rozumieniu prawa bankowego, zabezpieczonych i niezabezpieczonych, w

1

Przykładowo, bank oznaczony jako Bank 1 w jednej tabeli nie jest tym samym bankiem, co bank oznaczony
w ten sam sposób, ale w innej tabeli.
2
Dz. U. Nr 100 poz. 1081 z późn. zm.

DAR-401-05/10/KS

5

tym również kredytów konsumenckich hipotecznych, do kwoty 80 tys. PLN, tj. tych, do
których ma zastosowanie ustawa o kredycie konsumenckim3;
2. kredyty hipoteczne, do których nie stosuje się ustawy o kredycie konsumenckim grupa ta dotyczy kredytów i pożyczek, nie zaś samych kredytów w rozumieniu prawa
bankowego, zabezpieczonych hipotecznie, powyżej kwoty 80 tys. PLN;
3. pozostałe kredyty konsumenckie, do których nie stosuje się ustawy o kredycie
konsumenckim - grupa ta dotyczy kredytów i pożyczek, nie zaś samych kredytów w
rozumieniu prawa bankowego, niezabezpieczonych hipotecznie, powyżej kwoty 80 tys.
PLN, tj. tych wszystkich kredytów i pożyczek, które nie zostały ujęte w pozycjach 1 i 2;
4. pożyczki pieniężne - grupa ta zawiera dane dotyczące pożyczek ujętych już w pozycjach
1-3, tj. pożyczek zabezpieczonych i niezabezpieczonych, niezależnie od kwoty;
5. rachunki bankowe oraz wydawane do nich karty debetowe;
6. karty płatnicze, z wyłączeniem kart debetowych;
7. pozostałe produkty bankowe - grupa ta zawiera produkty bankowe, niegenerujące
zobowiązań na rzecz banku, tj. produkty oszczędnościowe, powiernicze, inwestycyjne,
depozyty rzeczowe, w przypadku których konsumenci nie podpisują oświadczenia o
poddaniu się egzekucji. Ponieważ umowy o produkty z tej grupy nie zawierają
oświadczenia o poddaniu się egzekucji grupa ta została wyłączona z dalszej analizy.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie oferowanych klientom indywidualnym
produktów w ramach opisanego powyżej oraz zastosowanego w kwestionariuszu A1
podziału na grupy produktów z pominięciem grupy 7. W tabeli nie ujęto grupy „pozostałe
produkty bankowe” z uwagi na duże zróżnicowanie produktów do niej zaliczanych przez
poszczególne banki.

3

Grupa ta nie zawiera danych dotyczących kart kredytowych, spełniających kryteria kredytu konsumenckiego,
dane te zawarte są w grupie produktów dotyczącej kart płatniczych.
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Tabela 1 Oferowane rodzaje produktów
Oferowane grupy produktów

Liczba banków oferujących dany produkt w relacji do liczby banków
biorących udział w badaniu

Kredyty konsumenckie

10/10

Kredyty hipoteczne, do których nie stosuje
się ustawy o kredycie konsumenckim

8/10

Pozostałe kredyty konsumenckie, do których
nie stosuje się ustawy o kredycie
konsumenckim

8/10

Pożyczki pieniężne

6/10

Rachunki bankowe oraz wydawane do nich
karty debetowe

8/10

Karty płatnicze (z wyłączeniem kart
debetowych)

9/10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Biorąc pod uwagę dostępność produktów w ofercie banku skierowanej do klientów
indywidualnych (w momencie wypełniania ankiety), banki biorące udział w badaniu można
podzielić na:
 banki posiadające bardziej zróżnicowaną ofertę produktów (8 na 10 banków
biorących udział w badaniu);
 banki posiadające mniej zróżnicowaną ofertę produktów (2 na 10 banków biorących
udział w badaniu).
Kryterium dokonania podziału była liczba grup produktów w ofercie banku w momencie
wypełniania ankiety. W podziale przyjęto, iż liczba grup produktów w ofercie banku
wynosząca co najmniej 4 na 6 grup oznacza, iż bank zaklasyfikowany został do grupy
banków o bardziej zróżnicowanej ofercie produktów.
Pod względem skali udzielonych kredytów i pożyczek ogółem (na podstawie danych za rok
2009) banki biorące udział w badaniu można podzielić na:
 banki duże i średnie pod względem udzielonych kredytów i pożyczek 4 (7 na 10
banków biorących udział w badaniu);

4

Dane dotyczące liczby i wartości udzielanych kredytów i pożyczek dla danego banku zostały policzone
poprzez zsumowanie liczb i wartości podanych przez badane banki w pozycjach 1-3 zgodnie z podziałem na
grupy produktów bankowych.
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 banki małe pod względem udzielonych kredytów i pożyczek (3 na 10 banków
biorących udział w badaniu).
Kryterium dokonania podziału była liczba oraz wartości udzielonych klientom
indywidualnym kredytów i pożyczek w 2009 r. W podziale przyjęto, iż łączna liczba umów
zawartych z konsumentami w zakresie kredytów i pożyczek oraz łączna wartość tych umów
w 2009 r. od odpowiednio 100 000 sztuk i 1 000 000 000 PLN oznacza, iż bank
zaklasyfikowany został do grupy dużych i średnich banków pod względem udzielonych
klientom indywidualnym kredytów i pożyczek.
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2

Stosowanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Podpisanie przez klientów indywidualnych oświadczenia o poddaniu się egzekucji na
podstawie BTE daje bankom możliwość przeprowadzenia egzekucji należności na jego
podstawie. Brak takiego oświadczenia bądź jego formalne wady eliminują taką możliwość.

W niniejszej części opracowania analizie poddane zostały odpowiedzi banków odnośnie
obligatoryjnego bądź nieobligatoryjnego stosowania BTE w umowach o produkty, w
których możliwe jest powstanie zadłużenia przeterminowanego, w odniesieniu do grup
produktów bankowych oraz kategorii klientów indywidualnych. Analizowane były również
odpowiedzi banków dotyczące możliwości odmówienia podpisania oświadczenia przez
klientów indywidualnych oraz możliwości zwolnienia klienta indywidualnego z podpisania
oświadczenia przy zachowaniu pozostałych warunków umowy w dotychczasowym
brzmieniu bądź przy ich zmianie.

2.1

Okoliczności stosowania oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Respondentom zadano pytanie na temat stosowania oświadczenia w odniesieniu do grup
produktów bankowych oraz kategorii klientów indywidualnych. Podsumowanie odpowiedzi
banków zamieszczone zostało w poniższej tabeli.

Tabela 2 Stosowanie przez badane banki zabezpieczenia w postaci oświadczenia w
umowach, w których możliwe jest powstanie zadłużenia przeterminowanego
Stosowanie oświadczenia

Liczba banków stosujących oświadczenie w relacji do liczby banków
biorących udział w badaniu

Obligotoryjne stosowanie oświadczenia

10/10

Nieobligatoryjne stosowanie oświadczenia

25/10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

5

W bankach tych wskazano, iż dotyczy to określonego produktu.
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Jak wynika z uzyskanych informacji, BTE jest tytułem egzekucyjnym stosowanym
powszechnie wobec wszystkich produktów oferowanych klientom indywidualnym, w
których możliwe jest powstanie zadłużenia przeterminowanego, jak i wszystkich kategorii
klientów indywidualnych (banki nie dzielą klientów indywidualnych na grupy, wobec
których stosują oświadczenia). Dwa banki wskazują na nieobligatoryjne podpisywanie
oświadczenia w umowach o rachunki bankowe, jeden z nich w przypadku braku w umowie
możliwości korzystania z dopuszczalnego salda debetowego (DSD), oraz drugi w przypadku
określonych rachunków bankowych, gdy klient nie zgadza się na podpisanie oświadczenia.

Przyczyn tak częstego stosowania przez banki oświadczenia jako zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń należy upatrywać w uproszczonej formule windykacji w oparciu o
BTE, jej szybkości oraz przede wszystkim niskim koszcie takiego postępowania6.

2.2

Skutki braku zgody klienta na podpisanie oświadczenia

Respondentom zadano pytanie dotyczące skutków braku wyrażenia zgody przez klienta
indywidualnego

na

podpisanie

oświadczenia.

Podsumowanie

odpowiedzi

banków

zamieszczone zostało w poniższej tabeli.

Tabela 3 Skutki braku zgody klienta na podpisanie oświadczenia
Skutki braku zgody klienta na podpisanie
oświadczenia

Liczba banków, które udzieliły danej odpowiedzi w relacji do liczby
banków biorących udział w badaniu

Nie jest możliwe podpisanie umowy

10/10

Możliwe są indywidualne decyzje ze zmianą
pozostałych warunków umowy

37/10

Możliwe są indywidualne decyzje bez zmian
pozostałych warunków umowy

28/10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

6

Opłata za nadanie klauzuli wykonalności wynosi 50 PLN.
W dwóch z tych banków wskazano, iż dotyczy to określonych produktów oraz w jednym banku wskazano, iż
zmianie ulega forma prawna zabezpieczenia.
8
W bankach tych wskazano, iż dotyczy to określonych produktów,
7
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Jak wynika z uzyskanych informacji, w przypadku gdy klient indywidualny nie zgadza się
na podpisanie oświadczenia, co do zasady w żadnym banku nie jest możliwe podpisanie
umowy. Od tej reguły niektóre dopuszczają jednak wyjątki. Jeden bank dopuszcza podjęcie
indywidualnej decyzji o podpisaniu umowy bez oświadczenia, jednak tylko w przypadku
zmiany formy prawnej zabezpieczenia. Drugi bank dopuszcza, na wniosek klienta, podjęcie
decyzji indywidualnej zwalniającej z podpisania oświadczenia, możliwość taka nie dotyczy
jednak umów o prowadzenie rachunków bankowych. Zwolnienie w przypadku umów o
prowadzenie rachunków bankowych dopuszczają dwa banki przy zmianie warunków
umowy, jeden z nich, gdy klient indywidualny decyduje się na rachunek bankowy bez
możliwości korzystania z DSD, oraz drugi, do rachunków bankowych, gdy klient nie wyraża
zgody na jego podpisanie.

Mimo, iż cztery banki dopuszczają możliwość podjęcia indywidualnej decyzji o zwolnieniu
klienta indywidualnego z podpisania oświadczenia, w 2009 r. żadna taka decyzja nie została
podjęta. Uzyskane dane mogą świadczyć o niewielkiej gotowości do negocjowania z
klientem indywidualnym ewentualnej rezygnacji z podpisania oświadczenia oraz o
niewystępowaniu w praktyce tego zjawiska.
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3
Podpisane oświadczenia o poddaniu się egzekucji w
2009 r.
W niniejszej części opracowania analizie poddane zostały odpowiedzi banków dotyczące
liczby oraz wartości umów zawierających oświadczenie o poddaniu się egzekucji na
podstawie BTE zawartych z klientami indywidualnymi w 2009 r.

Jak wynika z otrzymanych odpowiedzi, w przypadku produktów mogących generować
zadłużenie wobec banku, a więc w przypadku produktów ujętych w grupach 1-6
zastosowanego podziału na grupy produktów, w 2009 r. wszystkie zawarte przez badane
banki w tym zakresie umowy z klientami indywidualnymi zawierały oświadczenie o
poddaniu się egzekucji. Oznacza to, że banki w relacji z klientami indywidualnymi ze
stuprocentową częstością stosowały w 2009 r. zabezpieczenie w postaci oświadczenia,
uznając je za konieczne w stosunku do wszystkich oferowanych konsumentom produktów
bankowych, w których możliwe jest powstanie zadłużenia przeterminowanego, bez względu
na rząd wielkości zadłużenia.

Liczby oraz wartości podpisanych umów zawierających oświadczenie o poddaniu się
egzekucji na podstawie BTE zamieszone zostały w poniższych tabelach.
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Tabela 4 Liczby podpisanych umów zawierających oświadczenie w 2009 r.
Grupy produktów

Łącznie

Kredyty konsumenckie

5 653 374

Kredyty hipoteczne, do których nie stosuje się
ustawy o kredycie konsumenckim

73 325

Pozostałe kredyty konsumenckie, do których
nie stosuje się ustawy o kredycie
konsumenckim

39 141

Pożyczki pieniężne9

1 837 815

Rachunki bankowe oraz wydawane do nich
karty debetowe

2 504 413

Karty płatnicze, z wyłączeniem kart
debetowych

1 995 870
Łącznie10

8 428 308

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Tabela 5 Wartości podpisanych umów zawierających oświadczenie w 2009 r. (w PLN)
Grupy produktów

Łącznie

Kredyty konsumenckie

30 646 259 521,97

Kredyty hipoteczne, do których nie stosuje się
ustawy o kredycie konsumenckim

14 965 493 762,59

Pozostałe kredyty konsumenckie, do których
nie stosuje się ustawy o kredycie
konsumenckim

4 986 899 570,47

Pożyczki pieniężne11

12 801 664 745,90

Rachunki bankowe oraz wydawane do nich
karty debetowe

X12

Karty płatnicze, z wyłączeniem kart
debetowych

5 474 418 887,00
Łącznie13

43 271 406 996,13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

9

Policzona suma, z powodów technicznych związanych z ewidencją, nie zawiera danych dla jednego banku.
Łączne liczby podpisanych umów zawierających oświadczenie zostały policzone poprzez zsumowanie
wszystkich pozycji oraz odjęcie danych dotyczących pożyczek pieniężnych, które zawarte są w pozycjach 1-3
zgodnie z podziałem na grupy produktów bankowych.
11
Policzona suma, z powodów technicznych związanych z ewidencją, nie zawiera danych dla jednego banku.
12
Pominięte z uwagi na trudności w pozyskaniu odpowiednich danych.
13
Łączne wartości podpisanych umów zawierających oświadczenie zostały policzone poprzez zsumowanie
wszystkich pozycji oraz odjęcie danych dotyczących pożyczek pieniężnych, które zawarte są w pozycjach 1-3
zgodnie z podziałem na grupy produktów bankowych.
10
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4
Praktyki komunikacyjne banków związane z
podpisaniem oświadczenia
W niniejszej części opracowania analizie poddane zostały odpowiedzi banków na pytania
dotyczące formy przedkładania do podpisu oświadczenia o poddaniu się egzekucji, istnienia
procedur regulujących działania pracownika banku związane z podpisaniem oświadczenia,
jak również momentu informowania klientów indywidualnych o konieczności jego
podpisania a także występowania pisemnej informacji o konsekwencjach złożenia
oświadczenia.

4.1

Formy podpisania oświadczenia

Respondentom zadano pytanie na temat formy podpisywania przez klientów indywidualnych
oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Uzyskane w wyniku badania informacje wskazują, iż banki najczęściej stosują dwie formy
podpisywania oświadczenia: w postaci załącznika do umowy bądź w treści umowy.
Podsumowanie odpowiedzi banków zamieszczone zostało w poniższej tabeli.
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Tabela 6 Formy podpisywania oświadczenia
Grupy
produktów

Forma
W treści

Kredyty
konsumenckie

Kredyty
hipoteczne, do
których nie
stosuje się
ustawy o
kredycie
konsumenckim
Pozostałe
kredyty
konsumenckie,
do których nie
stosuje się
ustawy o
kredycie
konsumenckim

Bank
1

X

X

W treści

X

-

W
załączniku

X

-

W
załączniku

Bank
4

X

X

-

X

Bank
6

Bank
715

Bank
8

Bank
9

Bank
1016

X

X

X17

X

X

X18

X19

-

X21

-

X

-

X

-

X22

-

X23

X24

X

X

X

X

X

X

X

X

Bank
5

X

-

W treści

W
załączniku

Bank
314

X

W
załączniku

W treści
Pożyczki
pieniężne

Bank
2

X

X

-

X

-

14

X

X

X20

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

Zgodnie z wyjaśnieniami banku, oświadczenie nie jest przekazywane klientowi jako załącznik do umowy,
ale jako odrębny dokument, a w przypadku umowy określonego rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego oświadczenie zostało zamieszczone pod treścią umowy, klient zobowiązany jest złożyć pod oświadczeniem
odrębny podpis. Forma ta ze względu na swój cel jest bliższa formie załącznika do umowy, stąd na potrzeby
podsumowania odpowiedzi banku zostały zaklasyfikowane do grupy dotyczącej formy załącznika do umowy.
15
W przypadku produktów bankowości elektronicznej oświadczenie podpisywane jest zawsze w treści, jako
jeden z paragrafów umowy.
16
Bank zaznaczył, iż w odniesieniu do produktów bankowych, gdzie oświadczenie stanowi część umowy, nie
funkcjonuje ono jako paragraf, ale jako wyodrębniona sekcja we wzorcu umowy. Forma ta ze względu na swój
cel jest bliższa formie paragrafu w umowie, stąd na potrzeby podsumowania odpowiedzi banku zostały
zaklasyfikowane do grupy dotyczącej formy paragrafu w umowie.
17
Nie dotyczy umów o kredyty/pożyczki hipoteczne.
18
Nie dotyczy umów o kredyty hipoteczne.
19
Dotyczy umów o kredyty/pożyczki hipoteczne oraz umów innych niż o kredyty/pożyczki hipoteczne, których
zabezpieczenie stanowi poręczenie na zasadach ogólnych, poręczenie wekslowe, weksel in blanco,
przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy.
20
Dotyczy umów o kredyty hipoteczne.
21
Dotyczy umów o określone kredyty gotówkowe i umów o kredyty gotówkowe dla określonych klientów,
zabezpieczonych hipotecznie.
22
Dotyczy umów o kredyty/pożyczki inne niż hipoteczne, których zabezpieczenie stanowi poręczenie na
zasadach ogólnych, poręczenie wekslowe, weksel in blanco, przeniesienie własności rzeczy ruchomej
(przewłaszczenie) na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy.
23
Nie dotyczy umów o kredyty/pożyczki hipoteczne.
24
Dotyczy umów o kredyty/pożyczki hipoteczne oraz umów innych niż o kredyty/pożyczki hipoteczne,
których zabezpieczenie stanowi poręczenie na zasadach ogólnych, poręczenie wekslowe, weksel in blanco,
przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy.
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Grupy
produktów
Rachunki
bankowe oraz
wydawane do
nich karty
debetowe
Karty płatnicze,
z wyłączeniem
kart
debetowych

Forma
W treści

Bank
1

X

W
załączniku

W treści
W
załączniku

Bank
2

Bank
4

-

X

Bank
314

X26

Bank
5

Bank
6

Bank
715

Bank
8

Bank
9

X

X

X25

-

X

X

-

X

X

X

X

X
X

X

X

Bank
1016

X
-

X

-

W tabeli znakiem „-” oznaczono brak produktów w ofercie banku dla klientów indywidualnych, puste pola oznaczają brak
wykorzystywania danej formy podpisywania oświadczenia.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Zebrane w wyniku badania informacje pozwalają stwierdzić, iż część banków stosuje
jednolitą formę podpisywania oświadczeń do wszystkich swoich produktów (zawsze w treści
umowy, w przypadku wszystkich produktów; natomiast jeden bank zawsze jako załącznik
do umowy, w przypadku wszystkich produktów). Formę zbliżoną do załącznika do umowy
stosuje jeden z banków biorących udział w badaniu (zgodnie z wyjaśnieniami banku,
oświadczenie nie jest przekazywane klientowi jako załącznik do umowy, ale jako odrębny
dokument, a w przypadku umowy określonego rachunku bankowego oświadczenie zostało
zamieszczone pod treścią umowy, klient zobowiązany jest złożyć pod nim odrębny podpis).
Pozostałe banki uzależniają wybór formy podpisania oświadczenia od produktu.

Nie wydaje się istnieć wyraźny związek między wyborem formy podpisania oświadczenia a
specyfiką produktu. Można zauważyć, iż banki o mniej zróżnicowanej ofercie produktów
decydują się na umieszczenie oświadczenia w treści umowy, natomiast wśród banków o
bardziej zróżnicowanej ofercie produktów nie można zaobserwować jednolitej tendencji.
Niektóre z nich uzależniają wybór formy podpisania oświadczenia od produktu, inne zaś
umieszczają oświadczenie zawsze w treści umowy bądź zawsze jako załącznik do umowy.

25

Dotyczy umów o produkty bankowości elektronicznej.
Zgodnie z wyjaśnieniami banku, w przypadku umowy określonego rachunku rozliczeniowooszczędnościowego - oświadczenie zostało zamieszczone pod treścią umowy, klient zobowiązany jest złożyć
pod oświadczeniem odrębny podpis. Forma ta ze względu na swój cel jest bliższa formie załącznika do umowy,
stąd na potrzeby podsumowania odpowiedź banku została zaklasyfikowana do grupy dotyczącej formy
załącznika do umowy.
26
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Na uwagę zasługują praktyki wyróżnienia oświadczenia we wzorcach umowy w jednym z
badanych banków, w którym oświadczenie, jak wcześniej opisano, umieszczone jest pod
treścią umowy o rachunek bankowy, pod którym klient musi złożyć odrębny podpis, oraz w
drugim z badanych banków, który w odniesieniu do produktów bankowych, w których
oświadczenie stanowi cześć umowy, jest ono zamieszczone jako wyodrębniona sekcja. Tak
wyróżnione oświadczenia we wzorcach umowy pozwalają na łatwiejsze zaznajomienie się
klientów indywidualnych z jego treścią oraz konsekwencjami złożenia.

4.2

Informowanie o oświadczeniu i konsekwencjach jego złożenia

Respondentom zadano pytania na temat funkcjonowania procedur regulujących działania
pracownika banku związane z podpisaniem oświadczenia oraz istnienia w banku pisemnej
informacji o możliwych konsekwencjach złożenia oświadczenia. Podsumowanie odpowiedzi
banków zamieszczone zostało w poniższych tabelach.

Tabela 7 Występowanie procedur regulujących działania pracownika banku związane z
podpisaniem oświadczenia
Występowanie procedur

Liczba banków, które udzieliły danej odpowiedzi w relacji do liczby
banków biorących udział w badaniu

Tak

527/10

Nie

628/10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Jak wskazuje analiza otrzymanych informacji w około połowie badanych banków nie
istnieją procedury regulujące działania pracownika banku związane z podpisaniem przez
klientów indywidualnych oświadczenia. W jednym z banków, w sytuacji produktów, do
których oświadczenie stanowi załącznik do umowy występuje obowiązek poinformowania o

27

W jednym z banków wskazano, iż dotyczy to produktów, do których oświadczenie stanowi załącznik do
umowy (występuje obowiązek poinformowania o oświadczeniu)
28
W jednym z banków wskazano, iż dotyczy to produktów, w których oświadczenie znajduje się w treści
umowy (brak obowiązku poinformowania o oświadczeniu).
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oświadczeniu, natomiast w sytuacji produktów, w których oświadczenie znajduje się w treści
umowy takiego obowiązku nie ma. Takie procedury (wiążące się z istnieniem obowiązku
przekazania informacji związanej z oświadczeniem) nie występują w niektórych bankach
dużych i średnich pod względem udzielonych kredytów i pożyczek, co skutkować może
nieświadomością złożenia takiego oświadczenia jak i jego konsekwencji u znacznej liczby
kredytobiorców.

Tabela 8 Występowanie pisemnej informacji o skutkach złożenia oświadczenia
Pisemna informacja

Liczba banków, które udzieliły danej odpowiedzi w relacji do liczby
banków biorących udział w badaniu

Tak, informacja taka dołączona jest do każdej
umowy

3/10

Tak, informacja taka dołączona jest do
umów, w których oświadczenie podpisywane
jest w formie załącznika do umowy

2/10

Nie

5/10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Pisemna informacja o skutkach poddania się egzekucji na podstawie BTE funkcjonuje w
pięciu bankach biorących udział w badaniu. W trzech badanych bankach dołączana jest ona
do każdej umowy oraz w dwóch dołączona jest do umów, w których oświadczenie
podpisywane jest w formie załącznika do umowy.

Wśród banków, które zostały wskazane jako banki posiadające procedurę regulującą
działania pracownika banku związane z podpisaniem oświadczenia, znalazł się bank, w
którym nie uwzględniono w procedurze dostarczenia klientowi indywidualnemu pisemnej
informacji o skutkach złożenia oświadczenia. Z kolei wśród banków, które zostały wskazane
jako banki posiadające pisemną informację o konsekwencjach złożenia oświadczenia,
znalazł się bank, w którym pisemna informacja o skutkach złożenia oświadczenia
przedstawiana jest klientowi, mimo niefunkcjonowania procedury w zakresie podpisania
przez klienta oświadczenia.
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Można stwierdzić, iż obecne praktyki informacyjne banków są bardzo różne. W niektórych
bankach są one stosunkowo dalekie od dostarczania pełnej i rzetelnej informacji na temat
prawno-ekonomicznych skutków złożenia oświadczenia. 29 Jednocześnie wiedza na temat
podpisywania oświadczenia, jak i na temat konsekwencji jego złożenia wydaje się być wśród
klientów indywidualnych mało powszechna.

4.3

Przedstawianie informacji o konieczności podpisania
oświadczenia

Respondentom zadano pytanie na temat momentu informowania klientów indywidualnych o
konieczności podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz momentu
przedkładania tego oświadczenia do podpisania.

Uzyskane w wyniku badania informacje wskazują na cztery możliwe etapy przekazania
informacji o konieczności podpisania oświadczenia: na etapie ustalania potrzeb, po złożeniu
dokumentów rejestrowych, w trakcie przedstawiania warunków decyzji banku odnośnie
umowy, na etapie podpisania umowy. W przypadku momentu przedstawiania do podpisu
oświadczenia nie występują różnice między bankami, podpisanie następuje we wszystkich
bankach wraz z przedstawieniem do podpisu umowy. Podsumowanie odpowiedzi banków
zamieszczone zostało w poniższej tabeli.

Tabela 9 Moment przedstawiania informacji o konieczności podpisania oświadczenia (oraz
przedstawiania do podpisu oświadczenia)
Moment przedstawiania informacji

Liczba banków, które udzieliły danej odpowiedzi w relacji do liczby
banków biorących udział w badaniu

Na etapie ustalania potrzeb, w trakcie
przedstawiania oferty, wydawania formularza
wniosku

1/10

Po złożeniu przez klienta dokumentów
rejestrowych/ wniosku

1/10

29

Należy również zwrócić uwagę na produkty bankowe oferowane np. za pośrednictwem Internetu, w
przypadku których jedynie od wnikliwości zapoznawania się z treścią umowy zależy zwrócenie uwagi na
oświadczenie przed elektronicznym zatwierdzeniem wniosku.
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W trakcie przedstawiania warunków decyzji
banku odnośnie umowy

130/10

Przy podpisaniu umowy, w trakcie
zapoznawania się z nią

831/10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, informacja o konieczności podpisania oświadczenia
udzielana jest zazwyczaj na najpóźniejszym z wymienionych etapie kontaktu z bankiem, tj.
na etapie podpisywania umowy. Jedynie dwa banki wskazały na wcześniejsze udzielanie
takiej informacji, oraz w jednym banku informacja udzielana jest wcześniej jedynie w
przypadku umów o kredyty hipoteczne, w przypadku pozostałych produktów podawana jest
przy podpisywaniu umowy.

30
31

W banku tym wskazano, iż dotyczy to określonych produktów.
W jednym banku wskazano, iż dotyczy to określonych produktów.
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5

Pozycja konsumenta względem banku

W niniejszej części opracowania analizie poddane zostały odpowiedzi banków na pytania
dotyczące wydawania klientom indywidualnym podpisanego przez nich oświadczenia,
negocjowania przez banki warunków spłaty przeterminowanego zadłużenia, jak również
czasu jaki upływa od okresu wskazanego w wypowiedzeniu umowy do wszczęcia egzekucji
na podstawie BTE oraz informowania o tym fakcie dłużnika.

5.1

Wydawanie przez banki podpisanego oświadczenia

Respondentom zadano pytanie na temat wydawania klientom indywidualnym podpisanego
przez nich oświadczenia, w przypadku gdy stanowi ono załącznik do umowy.
Podsumowanie odpowiedzi banków zamieszczone zostało w poniższej tabeli.

Tabela 10 Wydawanie podpisanego oświadczenia32
Wydawanie podpisanego oświadczenia w
przypadku, gdy podpisywane jest w formie
załącznika do umowy

Liczba banków, które udzieliły danej odpowiedzi w relacji do liczby
banków, w których oświadczenie podpisywane jest wyłącznie w treści
umowy
433/5

Tak, zawsze
Tak, na życzenie klienta (informacja o
takiej możliwości nie jest udzielana
klientowi w momencie podpisywania
oświadczenia)

0/5

Tak, na życzenie klienta (informacja o
takiej możliwości jest udzielana klientowi
w momencie podpisywania oświadczenia)

0/5

Nie, nigdy

1/5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

32

Tabela nie obejmuje banków, w których oświadczenie podpisywane jest wyłącznie w treści umowy.
W jednym z banków wskazano, iż nie dotyczy to produktów bankowości elektronicznej, w przypadku
których oświadczenie podpisywane jest zawsze w treści, jako jeden z paragrafów umowy.
33
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Jak wynika z uzyskanych informacji, wśród banków, które stosują formę podpisania
oświadczenia w postaci załącznika do umowy, niemal wszystkie banki (z jednym
wyjątkiem) wydają ten załącznik klientowi.

5.2

Pronegocjacyjne nastawienie banków do klienta

Respondentom zadano pytanie na temat podejścia do negocjowania warunków spłaty
zadłużenia z klientami indywidualnymi, którzy z powodu braku możliwości uregulowania
zobowiązań wobec banku we wskazanym terminie zwrócili się o odroczenie terminu
płatności oraz wstrzymanie wobec nich działań egzekucyjnych, zapytano również o
informowanie klientów indywidualnych nieterminowo wywiązujących się z umowy o
istnieniu

możliwości

negocjowania

zmiany

warunków

spłaty

zadłużenia

oraz

restrukturyzacji. Podsumowanie odpowiedzi banków zamieszczone zostało w poniższej
tabeli.

Tabela 11 Podejmowanie negocjacji warunków spłaty w przypadku trudności w regulowaniu
zobowiązań wobec banku
Podejmowania negocjacji warunków spłaty

Liczba banków, które udzieliły danej odpowiedzi w relacji do liczby
banków biorących udział w badaniu

Tak, zawsze

9/10

Tak, ale tylko w przypadku wybranych
produktów

0/10

Tak, ale nie ze wszystkimi klientami

1/10

Nie, nigdy

0/10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Uzyskane w wyniku badania informacje wskazują na funkcjonowanie we wszystkich
bankach biorących udział w badaniu procedur związanych z wystawianiem BTE oraz
dalszym postępowaniem prowadzonym w związku z egzekucją należności. Z uzyskanych
informacji wynika również, że wszystkie banki zawsze przed przystąpieniem do
wystawienia BTE stosują czynności windykacyjne takie jak przykładowo: wysyłanie
zawiadomień o powstaniu przeterminowanej należności, wezwań do zapłaty, upomnień.
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Co do zasady banki są nastawione na współpracę ze wszystkimi klientami w kwestii
wydłużenia okresu spłaty, czy zawieszenia płatności. Tylko jeden bank wskazał, iż
podejmuje negocjacje jedynie wobec określonych klientów, jako najważniejsze czynniki
decydujące o podjęciu negocjacji wymienił: historię spłat klienta, rodzaj i wysokość jego
dochodów, jego sytuację materialną oraz etap windykacji.
Tabela 12 Informowanie klientów o możliwości negocjowania oraz restrukturyzacji
Informowanie klientów o możliwości
negocjowania oraz restrukturyzacji

Liczba banków, które udzieliły danej odpowiedzi w relacji do liczby
banków biorących udział w badaniu

Tak, z wykorzystaniem nośników
informacyjnych takich jak: kontakty
telefoniczne, pisemne upomnienia i
wezwania do zapłaty, windykacja firm
zewnętrznych, wizyty u klienta itp.
Tak, ale konieczna jest inicjatywa klienta
(pismo klienta, kontakt telefoniczny klienta)

834/10

535/10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Zdecydowana większość banków biorących udział w badaniu deklaruje, iż klienci
indywidualni są informowani przez bank o możliwości negocjowania spłaty zadłużenia.
Spośród banków, które wskazały na konieczność inicjatywy ze strony klienta, jeden bank
zaznaczył, iż nie informuje o takiej możliwości tylko klientów bankowości elektronicznej.
W dwóch spośród pięciu banków rozpoczęcie restrukturyzacji jest możliwe wyłącznie w
wyniku inicjatywy klienta, który we wskazanym terminie uzyskał informacje od banku o
takiej możliwości oraz zwrócił się o odroczenie terminu płatności bądź zmianę warunków
umowy.

5.3

Przystępowanie do windykacji w oparciu o BTE

Respondentom zadano pytanie na temat szacunkowego okresu czasu jaki upływa od
wskazanego w wypowiedzeniu umowy terminu na spłatę zadłużenia (jeśli nie nastąpiło

34

W jednym z tych banków wskazano, iż dotyczy to określonych sytuacji, w jednym z banków dotyczy to
klientów bankowości elektronicznej oraz w jednym z banków wskazano, iż dotyczy to sytuacji spieniężenia
przedmiotu zabezpieczenia na etapie sądowo-egzekucyjnym (informacja pisemna).
35
W jednym z banków wskazano, iż dotyczy to klientów bankowości elektronicznej.
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uregulowanie

przez

dłużnika

należności

wobec

banku)

do

wystawienia

BTE.

Podsumowanie odpowiedzi banków zamieszczone zostało w poniższej tabeli.

Tabela 13 Szacunkowy okres czasu, jaki upływa od wskazanego w wypowiedzeniu umowy
terminu na spłatę zadłużenia do wystawienia BTE
Szacunkowy okres czasu do wystawienia
BTE

Liczba banków, które udzieliły danej odpowiedzi w relacji do liczby
banków biorących udział w badaniu

1-7 dni

0/10

8-14 dni

1/10

15-30 dni

1/10

Więcej niż 30 dni

8/10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Uzyskane w wyniku badania informacje wskazują na przystępowanie do windykacji w
oparciu o BTE najwcześniej, od 8 do 14 dni od wskazanego w wypowiedzeniu umowy
terminu na spłatę zadłużenia (w sytuacji, gdy nie nastąpiło uregulowanie należności). W
zdecydowanej większości banków windykacja rozpoczyna się po upływie więcej niż 30 dni
od wskazanego w wypowiedzeniu umowy terminu na spłatę zadłużenia. Trudno zatem
mówić o natychmiastowej windykacji wierzytelności. Jest to praktyka korzystna w
szczególności dla klientów znajdujących się w sytuacjach przejściowych, losowych zakłóceń
w spłacie.

5.4

Banki

Informowanie dłużników o wystawieniu BTE

mogą

wykorzystać

element

zaskoczenia

w

egzekucji

należności

przez

nieinformowanie dłużnika o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego.
Zachowanie takie może ograniczać działania dłużnika związane z wniesieniem powództwa
przeciwegzekucyjnego, z drugiej strony może prowadzić do niewykorzystania ostatniej
szansy na polubowne rozstrzygnięcie sporu.
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Respondentom zadano pytanie na temat wysyłania do dłużnika informacji o wystawieniu
BTE oraz formy w jakiej jest ona wysyłana. Podsumowanie odpowiedzi banków
zamieszczone zostało w poniższych tabelach.

Tabela 14 Informowanie dłużnika o wystawieniu BTE
Informowanie o wystawieniu BTE

Liczba banków, które udzieliły danej odpowiedzi w relacji do liczby
banków biorących udział w badaniu

Tak

936/10

Nie

337/10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Tabela 15 Forma informowania dłużnika o wystawieniu BTE
Forma informowania o wystawieniu BTE

Liczba banków, które udzieliły danej odpowiedzi w relacji do liczby
banków informujących o wystawieniu BTE

Listem zwykłym

638/9

Listem poleconym

339/9

Listem poleconym z potwierdzeniem odbioru

0/9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Jak wynika z uzyskanych informacji, niemal wszystkie banki (z wyjątkiem jednego)
informują dłużnika zawsze, bądź w przypadku niektórych produktów, o wszczęciu
postępowania egzekucyjnego na podstawie BTE. Oznacza to, że tylko w jednym z badanych
banków, w przypadku wszystkich produktów tego banku, dłużnik o wszczęciu postępowania
egzekucyjnego dowiaduje się prawdopodobnie z momentem podjęcia wobec niego pierwszej
czynności egzekucyjnej. Fakt ten może mu utrudniać podjęcie działań udaremniających
egzekucję należności. Dwa z banków nie informują o wystawieniu BTE w przypadku
określonych produktów.

36
W jednym z banków wskazano, iż dotyczy to bankowości elektronicznej oraz w jednym banku dotyczy
wybranych produktów.
37
W jednym z banków wskazano, iż nie dotyczy to bankowości elektronicznej oraz w jednym banku dotyczy
wybranych produktów.
38
W jednym z banków wskazano, iż dotyczy to wybranych produktów.
39
W jednym z banków wskazano, iż dotyczy to produktów bankowości elektronicznej.
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Żaden z banków biorących udział w badaniu nie wysyła informacji o wystawieniu BTE
listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, żaden z banków nie ma zatem pełnej
pewności, iż nieuregulowanie zobowiązania oraz niepodjęcie negocjacji w tym zakresie
przed wszczęciem egzekucji wynika ze świadomej rezygnacji z tego typu możliwości. W
większości banków informacja ta wysyłana jest do dłużników listem zwykłym. W dwóch
bankach wysyłana jest zawsze listem poleconym, natomiast w jednym banku wysyłana jest
listem poleconym w przypadku określonych produktów.
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6

Windykacja należności na podstawie BTE w 2009 r.

W niniejszej części opracowania analizie poddane zostały odpowiedzi banków dotyczące
liczb i wartości wystawionych przez banki BTE w 2009 r. oraz BTE, które uzyskały klauzulę
wykonalności.

Odpowiedzi banków wykorzystane zostały do obliczenia wskaźnika częstości wystawiania
BTE w stosunku do podpisanych umów zawierających oświadczenie w 2009 r. (tj. udziału
liczby wystawionych BTE w liczbie podpisanych umów zawierających oświadczenie w
2009 r.) oraz wskaźnika skuteczności wystawionych BTE w dochodzeniu wierzytelności w
2009 r. (tj. udziału wartości wystawionych BTE, które uzyskały klauzulę wykonalności w
wartości wystawionych BTE w 2009 r.), zamieszczonych w poniższych tabelach.
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Tabela 16 Wartości minimalne i maksymalne wskaźnika częstości wystawiania BTE w 2009 r. 40
MIN wartość wskaźnika

MAX wartość wskaźnika

0,09%

20,47%

Kredyty hipoteczne, do których nie stosuje
się ustawy o kredycie konsumenckim42

0%

4,65%

Pozostałe kredyty konsumenckie, do których
nie stosuje się ustawy o kredycie
konsumenckim43

0%

8,56%

Pożyczki pieniężne44

0%

16,90%

Rachunki bankowe oraz wydawane do nich
karty debetowe45

0%

0,11%

Karty płatnicze, z wyłączeniem kart
debetowych46

0%

48,01%

0,04%

8,73%

Częstość wystawiania BTE
Kredyty konsumenckie41

Udział łącznej liczby wystawionych BTE w
łącznej liczbie podpisanych umów
zawierających oświadczenie47

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Łączna liczba wystawionych BTE w stosunku do łącznej liczby umów z podpisanym
oświadczeniem kształtowała się w badanych bankach w 2009 r. na poziomie od 0,04% do
8,73%.

Uzyskane w wyniku badania informacje wskazują na różną częstość wystawiania BTE w
2009 r. w stosunku do podpisanych umów zawierających oświadczenie w danych grupach

40

Wartości minimalne i maksymalne wskaźników zostały wyznaczone spośród możliwych do policzenia
wskaźników, tj. w przypadku, kiedy bank (i) posiadał dany produkt w ofercie, (ii) podpisał w 2009 r. umowy o
ten produkt oraz (iii) dostępne były dane potrzebne do policzenia wskaźnika.
41
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
42
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
43
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
44
Dla czterech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
45
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
46
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
47
Dane dotyczące łącznych liczb zostały policzone poprzez zsumowanie liczb podanych przez badane banki w
pozycjach 1-6 zgodnie ze schematem udzielenia odpowiedzi, od których odjęto dane dotyczące pożyczek
pieniężnych zawarte w pozycji 3, zgodnie z podziałem na grupy produktów bankowych.
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produktów. Istnieją banki, w których w 2009 r. nie wystawiono żadnego BTE w stosunku do
danych grup produktów, jak i banki, w których liczba wystawionych BTE stanowiła
znaczący odsetek umów z podpisanym oświadczeniem w danej grupie produktów (48,01%
dla kart płatniczych w jednym z banków w 2009 r.).

Najwyższe wskaźniki częstości wystawiania BTE zanotowano dla kredytów konsumenckich
(maksymalny udział wystawionych BTE w zawartych umowach z podpisanym
oświadczeniem w tej grupie produktów wyniósł 20,47%

48

), dla kart płatniczych

(maksymalny udział wystawionych BTE w zawartych umowach z podpisanym
oświadczeniem w tej grupie produktów wyniósł 48,01%) oraz dla pożyczek pieniężnych
(maksymalny udział wystawionych BTE w zawartych umowach z podpisanym
oświadczeniem w tej grupie produktów wyniósł 16,90%). Stosunkowo niższe wskaźniki
częstości zaobserwować można w grupie pozostałych kredytów, do których nie stosuje się
ustawy o kredycie konsumenckim oraz dla kredytów hipotecznych niekonsumenckich
(maksymalne udziały wystawionych BTE w zawartych umowach o te produkty wyniosły
odpowiednio 8,56% oraz 4,65%

49

). Niskie wskaźniki częstości wystawiania BTE

zaobserwować można dla umów o rachunki bankowe (maksymalny udział wystawionych
BTE w zawartych umowach z podpisanym oświadczeniem w tej grupie produktów wyniósł
0,11%).

W 2009 r. nie zaobserwowano grup produktów, mogących generować zadłużenie wobec
banku, w stosunku do których banki biorące udział w badaniu nie wystawiły BTE. Najwięcej
z badanych banków w 2009 r. wystawiło BTE w stosunku do umów o kredyty
konsumenckie (8 na 8 banków, dla których dostępne były dane50, wystawiło BTE w 2009 r.
w stosunku do umów o kredyty konsumenckie) oraz o kredyty hipoteczne niekonsumenckie
(5 na 6 banków, dla których dostępne były dane, wystawiło BTE w 2009 r. w stosunku do
umów o kredyty hipoteczne). Stosunkowo dużo banków w 2009 r. wystawiło BTE w

48
W banku tym dane dotyczące liczby wystawionych w 2009 r. BTE w pozycji kredyty konsumenckie nie
uwzględniają konsumenckich kredytów hipotecznych.
49
W banku tym dane dotyczące liczby wystawionych w 2009 r. BTE w pozycji kredyty hipoteczne, do których
nie stosuje się ustawy o kredycie konsumenckim uwzględniają wszystkie kredyty hipoteczne.
50
Przez wyrażenie dostępne dane należy rozumieć, iż bank oferuje produkty z danej grupy produktów,
podpisał w 2009 r. umowy o ten produkt oraz podał dla nich dane.
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odniesieniu do umów o karty płatnicze (4 na 6 banków, dla których dostępne były dane,
wystawiło BTE w 2009 r. w stosunku do umów o karty płatnicze) oraz umów o prowadzenie
rachunków bankowych (4 na 6 banków, dla których dostępne były dane, wystawiły BTE w
2009 r. w stosunku do umów o prowadzenie rachunków bankowych). Najmniej z badanych
banków w 2009 r. wystawiło BTE w stosunku do umów o pozostałe kredyty, do których nie
stosuje się ustawy o kredycie konsumenckim (3 na 6 banków, dla których dostępne były
dane, wystawiły BTE w 2009 r. w stosunku do umów o pozostałe kredyty) oraz pożyczki
pieniężne (2 na 3 banki, dla których dostępne były dane, wystawiły BTE w 2009 r. w
stosunku do umów o pożyczki pieniężne).
Warto mieć na uwadze, iż częstość wystawiania BTE w stosunku do umów z podpisanym
oświadczeniem jest zależna od wielu czynników zarówno leżących po stronie banku (np.
analiza ryzyka i oszacowanie wiarygodności płatniczej klienta) jak i od nich niezależnych
(np. ogólna kultura spłacania należności, czy spowolnienie gospodarcze w Polsce w 2009 r.,
które wpłynęło na wzrost liczby dłużników banków).
Tabela 17 Wartości minimalne i maksymalne wskaźnika skuteczności wystawionych BTE w
dochodzeniu wierzytelności w 2009 r.51
MIN wartość wskaźnika

MAX wartość wskaźnika

Kredyty konsumenckie52

14,38%

100,00%

Kredyty hipoteczne, do których nie stosuje
się ustawy o kredycie konsumenckim53

62,68%

100,00%

Pozostałe kredyty konsumenckie, do których
nie stosuje się ustawy o kredycie
konsumenckim54

38,70%

100,00%

Pożyczki pieniężne55

91,36%

99,64%

Skuteczność wystawiania BTE

51

Wartości minimalne i maksymalne wskaźników zostały wyznaczone spośród możliwych do policzenia
wskaźników, tj. w przypadku, kiedy bank (i) posiadał dany produkt w ofercie, (ii) podpisał w 2009 r. umowy o
ten produkt oraz (iii) dostępne były dane potrzebne do policzenia wskaźnika.
52
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
53
Dla trzech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
54
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
55
Dla czterech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
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MIN wartość wskaźnika

MAX wartość wskaźnika

Rachunki bankowe oraz wydawane do nich
karty debetowe56

11,82%

100,00%

Karty płatnicze, z wyłączeniem kart
debetowych57

11,36%

99,57%

Udział łącznej wartości wystawionych BTE,
które uzyskały klauzule wykonalności w
łącznej wartości wystawionych BTE58

15,62%

110,28%59

Skuteczność wystawiania BTE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Wskaźniki skuteczności wystawionych BTE w dochodzeniu wierzytelności kształtowały się
dla pięciu banków na poziomie ponad 98,13%. Jeden bank uzyskał klauzulę wykonalności
tylko na 15,62% wartości wystawionych BTE, w dwóch bankach wielkości te były wyższe i
wynosiły 77,08% oraz 62,33%. W jednym banku , według danych za rok 2009, wskaźnik
skuteczności przekroczył 100 %, należy założyć, iż jest to wynikiem wystawionych BTE
pod koniec roku 2008, które na początku 2009 r. uzyskały klauzule wykonalności.

56

Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
57
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
58
Dane dotyczące łącznych wartości zostały policzone poprzez zsumowanie wartości podanych przez badane
banki w pozycjach 1-6 zgodnie ze schematem udzielenia odpowiedzi, od których odjęto dane dotyczące
pożyczek pieniężnych zawarte w pozycji 3, zgodnie z podziałem na grupy produktów bankowych. Ponadto, dla
dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było możliwe.
59
Przekraczający 100% wynik jest prawdopodobnie konsekwencją wystawionych BTE pod koniec roku 2008,
które na początku 2009 r. uzyskały klauzule wykonalności.
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7
Obrona w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego w
2009 r.
W tej części badania analizie poddane zostały odpowiedzi banków dotyczące liczby oraz
wartości bankowych tytułów egzekucyjnych, które w 2009 r. zostały przez klientów
indywidualnych zaskarżone w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego, o którym mowa w
art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego, oraz tych, które uzyskały wyrok pozytywny dla
klienta.

Odpowiedzi banków wykorzystane zostały do przedstawienia częstości kwestionowania
przez klientów indywidualnych czynności bankowych podejmowanych w oparciu o przepisy
art. 96 i 97 ustawy Prawo bankowe (tj. procentowej relacji liczby zaskarżonych w trybie
powództwa przeciwegzekucyjnego BTE do wystawionych BTE, które uzyskały klauzule
wykonalności w 2009 r.) oraz skuteczności tych działań (tj. procentowej relacji
pozytywnych wyroków uzyskanych przez klientów indywidualnych do zaskarżonych BTE,
które uzyskały klauzule wykonalności według danych z roku 2009), zamieszczonych w
poniższych tabelach.
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Tabela 18 Minimalne i maksymalne wskaźniki procentowej relacji liczby zaskarżonych w
trybie powództwa przeciwegzekucyjnego BTE do wystawionych BTE, które uzyskały
klauzule wykonalności w 2009 r.60
MIN wartość wskaźnika

MAX wartość wskaźnika

Kredyty konsumenckie61

0%

0,77%

Kredyty hipoteczne, do których nie stosuje się
ustawy o kredycie konsumenckim62

0%

0%63

Pozostałe kredyty konsumenckie, do których
nie stosuje się ustawy o kredycie
konsumenckim64

0%

0%65

Pożyczki pieniężne66

0%

0,05%

Rachunki bankowe oraz wydawane do nich
karty debetowe67

0%

Karty płatnicze, z wyłączeniem kart
debetowych69

0%

0,61%

0%

0,64%

Obrona w trybie powództwa
przeciwegzekucyjnego

Procentowa relacja łącznej liczby
zaskarżonych w trybie powództwa
przeciwegzekucyjnego BTE do łącznej
liczby wystawionych BTE, które uzyskały
klauzule wykonalności70

0%68

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

60

Wartości minimalne i maksymalne wskaźników zostały wyznaczone spośród możliwych do policzenia
wskaźników, tj. w przypadku, kiedy bank (i) posiadał dany produkt w ofercie, (ii) podpisał w 2009 r. umowy o
ten produkt oraz (iii) dostępne były dane potrzebne do policzenia wskaźnika
61
Dla trzech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
62
Dla czterech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
63
Wskaźnik ten jest identyczny z wartością minimalną w związku z faktem, iż poza bankami w których nie
zaskarżono żadnego BTE w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego, w badaniu uczestniczyły banki, które
nie miały danego produktu w ofercie, bądź wystąpiły problemy techniczne z ewidencją danych, bądź w banku
nie było wystawionych BTE, które uzyskały klauzule wykonalności w 2009 r.
64
Dla trzech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
65
Wskaźnik ten jest identyczny z wartością minimalną związku z faktem, iż poza bankami w których nie
zaskarżono żadnego BTE w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego, w badaniu uczestniczyły banki, które
nie miały danego produktu w ofercie, bądź wystąpiły problemy techniczne z ewidencją danych, bądź w banku
nie było wystawionych BTE, które uzyskały klauzule wykonalności w 2009 r.
66
Dla pięciu banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
67
Dla trzech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
68
Wskaźnik ten jest identyczny z wartością minimalną w związku z faktem, iż poza bankami w których nie
zaskarżono żadnego BTE w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego, w badaniu uczestniczyły banki, które
nie miały danego produktu w ofercie, bądź wystąpiły problemy techniczne z ewidencją danych, bądź w banku
nie było wystawionych BTE, które uzyskały klauzule wykonalności w 2009 r.
69
Dla trzech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
70
Dane dotyczące łącznych liczb zostały policzone poprzez zsumowanie liczb podanych przez badane banki w
pozycjach 1-6 zgodnie ze schematem udzielenia odpowiedzi, od których odjęto dane dotyczące pożyczek
pieniężnych zawarte w pozycji 3, zgodnie z podziałem na grupy produktów bankowych. Ponadto, dla czterech
banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było możliwe.
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Uzyskane w wyniku badania informacje wskazują na rzadkie podejmowanie przez klientów
indywidualnych obrony w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego w 2009 r. w stosunku
do wystawionych przeciwko nim BTE, które uzyskały klauzule wykonalności.

Zaskarżane BTE w bankach biorących udział w badaniu w największej liczbie przypadków
dotyczyły umów o kredyty konsumenckie, pożyczki pieniężne oraz karty płatnicze,
prawdopodobnie wynika to z faktu, iż w przypadku tych grup zanotowano najwięcej
wystawionych przez banki BTE w stosunku do podpisanych umów zawierających
oświadczenie. W jednym banku zanotowano nieliczne przypadki zaskarżeń BTE
dotyczących umów o pozostałe kredyty, do których nie stosuje się ustawy o kredycie
konsumenckim, jednakże dla banku tego niemożliwe było policzenie wskaźnika. Natomiast
w ogóle w 2009 r., według dostępnych danych, nie zostały zaskarżone wystawione BTE do
umów o niekonsumenckie kredyty hipoteczne oraz do umów o prowadzenie rachunków
bankowych.

Incydentalne kwestionowanie przez klientów indywidualnych czynności bankowych
podejmowanych w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego BTE może wynikać z braku
wiedzy o wszczętym wobec nich postępowaniu ezgekucyjnym w oparciu o BTE, wysokich
kosztów powództw71, czy konieczności skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej przy
wniesieniu powództwa. Można jednak podejrzewać, iż w zdecydowanej większości słuszne
roszczenia banków nie dawały nadziei dłużnikom na skuteczne ich zakwestionowanie.

71

Dłużnik obciążony jest kosztami związanymi z zainicjowaniem postępowania, na podstawie zasad ogólnych
z powodu braku szczegółowej regulacji w ustawie o kosztach sądowych wydaje się, iż zobowiązany zostaje do
uiszczenia opłaty sądowej w wysokości stosunkowej obliczonej od wartości przedmiotu sporu.
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Tabela 19 Minimalne i maksymalne wartości wskaźników procentowej relacji uzyskanych
pozytywnych wyroków do wystawionych BTE, które uzyskały klauzule wykonalności w
2009 r.72
MIN wartość wskaźnika

MAX wartość wskaźnika

Kredyty konsumenckie73

0%

0,03%

Kredyty hipoteczne, do których nie stosuje się
ustawy o kredycie konsumenckim74

0%

Pozostałe kredyty konsumenckie, do których
nie stosuje się ustawy o kredycie
konsumenckim76

0%

Pożyczki pieniężne78

0%

Rachunki bankowe oraz wydawane do nich
karty debetowe79

0%

Karty płatnicze, z wyłączeniem kart
debetowych81

0%

0,20%

0%

0,06%

Skuteczność obrony w trybie powództwa
przeciwegzekucyjnego

Procentowa relacja łącznej liczby wyroków
pozytywnych do łącznej liczby
wystawionych BTE, które uzyskały
klauzule wykonalności82

0%75
0%77

0,03%
0%80

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

72
Wartości minimalne i maksymalne wskaźników zostały wyznaczone spośród możliwych do policzenia
wskaźników, tj. w przypadku, kiedy bank (i) posiadał dany produkt w ofercie, (ii) podpisał w 2009 r. umowy o
ten produkt oraz (iii) dostępne były dane potrzebne do policzenia wskaźnika.
73
Dla trzech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
74
Dla czterech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
75
Wskaźnik ten jest identyczny z wartością minimalną w związku z faktem, iż poza bankami w przypadku
których klienci skarżący nie uzyskali wyroków pozytywnych w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego, w
badaniu uczestniczyły banki, które nie miały danego produktu w ofercie, bądź wystąpiły problemy techniczne z
ewidencją danych, bądź w banku nie było wystawionych BTE, które uzyskały klauzule wykonalności w 2009 r.
76
Dla trzech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
77
Wskaźnik ten jest identyczny z wartością minimalną w związku z faktem, iż poza bankami w przypadku
których klienci skarżący nie uzyskali wyroków pozytywnych w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego, w
badaniu uczestniczyły banki, które nie miały danego produktu w ofercie, bądź wystąpiły problemy techniczne z
ewidencją danych, bądź w banku nie było wystawionych BTE, które uzyskały klauzule wykonalności w 2009 r.
78
Dla pięciu banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
79
Dla trzech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
80
Wskaźnik ten jest identyczny z wartością minimalną w związku z faktem, iż poza bankami w przypadku
których klienci skarżący nie uzyskali wyroków pozytywnych w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego, w
badaniu uczestniczyły banki, które nie miały danego produktu w ofercie, bądź wystąpiły problemy techniczne z
ewidencją danych, bądź w banku nie było wystawionych BTE, które uzyskały klauzule wykonalności w 2009 r.
81
Dla trzech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
82
Dane dotyczące łącznych liczb zostały policzone poprzez zsumowanie liczb podanych przez badane banki w
pozycjach 1-6 zgodnie ze schematem udzielenia odpowiedzi, od których odjęto dane dotyczące pożyczek
pieniężnych zawarte w pozycji 3, zgodnie z podziałem na grupy produktów bankowych. Ponadto, dla czterech
banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było możliwe.
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Na tle niskich częstości kwestionowania czynności bankowych podejmowanych w trybie
powództwa przeciwegzekucyjnego BTE, sądy w różnym stopniu przyznały rację skarżącym.
Jedynie w dwóch z badanych banków wszystkie zaskarżone w 2009 r. w trybie powództwa
przeciwegzekucyjnego BTE okazały się wystawione przez bank zasadnie.
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8
Stosowanie alternatywnych do BTE form tytułu
egzekucyjnego w 2009 r.
W niniejszej części opracowania analizie poddane zostały odpowiedzi banków dotyczące
stosowania alternatywnych do BTE tytułów egzekucyjnych.

Banki w procesie windykacji wierzytelności mają do dyspozycji, oprócz BTE, również inne
formy tytułu egzekucyjnego wymienione w art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego 83 , tj.: wyrok sądu polubownego, ugoda zawarta przed
sądem, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji oraz inne orzeczenia, ugody i
akty, które z mocy KPC podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. Możliwe jest
również dochodzenie przez bank wierzytelności poprzez uzyskanie nakazu zapłaty w drodze
postępowania nakazowego bądź upominawczego, uregulowanego w KPC.

Respondentom zadano pytanie na temat liczb wystawionych w 2009 r. innych niż BTE
tytułów egzekucyjnych, które stały się wymagalne oraz przyczyn stosowania alternatywnych
bo BTE form tytułów egzekucyjnych.

Odpowiedzi banków wykorzystane zostały do obliczeń wskaźników częstości stosowania
alternatywnych tytułów egzekucyjnych w 2009 r. (tj. licząc za pomocą procentowego
udziału liczby wykorzystanych innych niż BTE tytułów egzekucyjnych w łącznej liczbie
podpisanych umów w 2009 r.) oraz do przedstawienia przyczyn stosowania alternatywnych
do BTE form tytułu egzekucyjnego, zamieszczonych w poniższych tabelach.

83

Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.
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Tabela 20 Okoliczności stosowania alternatywnych do BTE form tytułu egzekucyjnego
Alternatywne
do BTE tytuły
egzekucyjne

Okoliczności
stosowania

BTE wydania
rzeczy

W przypadku
powstania po
stronie banku
roszczenia o
wydanie pojazdu
stanowiącego
zabezpieczenie
umowy kredytu

Akt notarialny, w
którym dłużnik
poddał się
egzekucji

Nakaz zapłaty84 (orzeczenie sądowe)

Wyrok sądu polubownego,
ugoda zawarta przed sądem
oraz inne orzeczenia, ugody
i akty, które z mocy ustawy
KPC podlegają wykonaniu
w drodze egzekucji sądowej

Gdy właściciel
nieruchomości
obciążonych
hipoteką (nie
będący
dłużnikiem
osobistym) poddał
się egzekucji z
obciążonej
nieruchomości.

Brak podstaw do uzyskania klauzuli
wykonalności w oparciu o BTE
(oświadczenie niezgodne z treścią zapisów
ustawy Prawo bankowe) tj.

Okoliczności takie same jak
w przypadku stosowania
nakazów zapłaty oraz
dodatkowo:

1. Brak oświadczenia o poddaniu się
egzekucji
2. Brak oryginału oświadczenia o poddaniu
się egzekucji
3. Minął termin zawarty w oświadczeniu
do wystąpienia przez bank z wnioskiem
o nadanie klauzuli wykonalności BTE
4. Brak określonej kwoty lub daty, do
której bank może wystawić BTE
5. Mało czytelne oświadczenie o poddaniu
się egzekucji
6. Rozbieżność danych osobowych klienta
pomiędzy zawartą umową a aktualnymi
danymi, z uwagi na zmianę stanu
cywilnego lub błędów przy zawieraniu
umowy
7. W przypadku, gdy klient złożył w banku
weksel in blanco
8. Braku możliwości pełnego zaspokojenia
finansowego (ograniczenie kwotowe)

1. W przypadkach
ujawnionych i
osądzonych przestępstw
na szkodę banku
2. Podejrzenie popełnienia
przestępstwa (tzw.
wyłudzenia kredytu)
3. Sprzeciw zgłoszony
przez dłużnika w
postępowaniu
nakazowym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Jak wynika z uzyskanych informacji, wszystkie banki biorące udział w badaniu (z wyjątkiem
jednego z banków) stosowały oprócz oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie
BTE, również inne formy dochodzenia wierzytelności. Oznacza to, iż w niemal wszystkich
bankach biorących udział w badaniu mogły prawdopodobnie wystąpić przyczyny formalnoprawne uniemożliwiające wszczęcie egzekucji na podstawie BTE i skłaniające do
wykorzystania alternatywnych tytułów egzekucyjnych.
Głównym alternatywnym do BTE tytułem egzekucyjnym są nakazy zapłaty (banki biorące
udział w badaniu wystawiły w 2009 r. łącznie 26 405 sztuk). Oświadczenie o poddaniu się
egzekucji na rzecz banku w formie aktu notarialnego w 2009 r. w ogóle nie było stosowane,
chociaż jeden bank wskazał na taką możliwość.

84

Nakazy zapłaty są głównym alternatywnym do BTE tytułem egzekucyjnym. Z banków biorących udział w
badaniu jeden bank nie wystawił w 2009 r. nakazów zapłaty. Banki łącznie wystawiły 26 405 nakazów zapłaty
w 2009 r. Dla porównania banki biorące udział w badaniu w 2009 r. wystawiły łącznie 414 938 BTE (brak
możliwości podania łącznych liczb BTE, które uzyskały klauzulę wykonalności).
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Tabela 21 Wartości minimalne i maksymalne wskaźnika częstości stosowania alternatywnych
tytułów egzekucyjnych w 2009 r. 85
MIN wartość wskaźnika

MAX wartość wskaźnika

Kredyty konsumenckie86

0%

2,01%

Kredyty hipoteczne, do których nie stosuje się
ustawy o kredycie konsumenckim87

0%

0,59%

Pozostałe kredyty konsumenckie, do których
nie stosuje się ustawy o kredycie88
konsumenckim

0%

1,23%

Pożyczki pieniężne89

0%

2,53%

Rachunki bankowe oraz wydawane do nich
karty debetowe90

0%

0,07%

Karty płatnicze, z wyłączeniem kart
debetowych91

0%

0,91%

Udział łącznej liczby wykorzystanych
innych niż BTE tytułów egzekucyjnych w
łącznej liczbie podpisanych umów o
produkty mogące generować zadłużenie 92

0%

1,56%

Grupy produktów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Łączna liczba wystawionych alternatywnych do BTE form tytułu egzekucyjnego w stosunku
do łącznej liczby umów z podpisanym oświadczeniem kształtowała się w badanych bankach
w 2009 r. na poziomie do 1,56%, tylko w tym jednym przypadku przekraczała 1%
podpisanych umów.

85

Wartości minimalne i maksymalne wskaźników zostały wyznaczone spośród możliwych do policzenia
wskaźników, tj. w przypadku, kiedy bank (i) posiadał dany produkt w ofercie, (ii) podpisał w 2009 r. umowy o
ten produkt oraz (iii) dostępne były dane potrzebne do policzenia wskaźnika
86
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
87
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
88
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
89
Dla trzech banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
90
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
91
Dla dwóch banków, z powodu problemów technicznych z ewidencją, policzenie wskaźników nie było
możliwe.
92
Łączne liczby wykorzystanych innych niż BTE tytułów egzekucyjnych oraz łączne liczby podpisanych
umów o produkty mogące generować zadłużenie zostały policzone poprzez zsumowanie wszystkich pozycji
oraz odjęcie danych dotyczących pożyczek pieniężnych, które zawarte są w pozycjach 1-3 zgodnie z podziałem
na grupy produktów bankowych.
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Alternatywne formy tytułu egzekucyjnego stosowane były w odniesieniu do wszystkich grup
produktów, w których możliwe jest powstanie zadłużenia wobec banku. Najwięcej z
badanych banków wystawiło w 2009 r. alternatywne do BTE formy tytułu egzekucyjnego do
umów o kredyty konsumenckie (7 na 8 banków, dla których dostępne były dane93, wystawiło
alternatywne tytuły egzekucyjne do BTE w 2009 r. w stosunku do umów o kredyty
konsumenckie).
Najwyższe wskaźniki częstości stosowania alternatywnych do BTE form tytułu
egzekucyjnego zanotowano dla umów o pożyczki pieniężne (2,53% podpisanych umów, w
jednym banku) oraz kredyty konsumenckie (maksymalnie 2,01% podpisanych umów).
Bardzo rzadko stosowane były one w stosunku do umów o prowadzenie rachunków
bankowych (0,07% podpisanych umów, w jednym banku) oraz do umów o kredyty
hipoteczne niekonsumenckie (0,59% podpisanych umów, w jednym banku).
Obliczone wskaźniki częstości stosowania alternatywnych tytułów egzekucyjnych w 2009 r.
wskazują na niewielkie znaczenie alternatywnych do BTE tytułów egzekucyjnych w
procesie windykacji roszczeń.

93

Przez wyrażenie dostępne dane należy rozumieć, iż bank oferuje produkty z danej grupy produktów,
podpisał w 2009 r. umowy o ten produkt oraz podał dla nich dane.
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Podsumowanie
Celem badania funkcjonowania instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego było uzyskanie
informacji dotyczących korzystania przez banki z przywileju wystawiania własnego tytułu
egzekucyjnego w dochodzeniu wierzytelności powstałych w wyniku obsługi klientów
indywidualnych. Uzyskane zostały informacje na temat okoliczności stosowania
oświadczenia, szczególnie w odniesieniu do umów o produkty bankowe, liczby oraz
wartości podpisanych oświadczeń o podaniu się egzekucji w 2009 r., praktyk
komunikacyjnych banków w zakresie skutków podpisania oświadczenia, pozycji klientów w
relacji z bankiem, windykacji należności na podstawie BTE w 2009 r., podejmowania
obrony w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego w 2009 r. oraz stosowania
alternatywnych do BTE form tytułu egzekucyjnego w 2009 r.
Na podstawie odpowiedzi otrzymanych od banków biorących udział w badaniu wyłania się
następujący obraz stosowania przez banki instytucji BTE.
 Jak wynika z uzyskanych informacji, BTE jest tytułem egzekucyjnym stosowanym
powszechnie wobec wszystkich produktów oferowanych klientom indywidualnym, w
których możliwe jest powstanie zadłużenia przeterminowanego, jak i wszystkich
kategorii klientów indywidualnych (banki nie dzielą klientów indywidualnych na grupy,
wobec których stosują oświadczenia). Dwa banki wskazują na nieobligatoryjne
podpisywanie oświadczenia w umowach o rachunki bankowe, jeden bank w przypadku
braku w umowie możliwości korzystania z dopuszczalnego salda debetowego (DSD),
oraz jeden bank w przypadku określonych rachunków bankowych, gdy klient nie zgadza
się na podpisanie oświadczenia.
 Co do zasady w żadnym banku biorącym udział w badaniu nie jest możliwe podpisanie
umowy, gdy klient indywidualny nie zgadza się na podpisanie oświadczenia. Mimo, iż
od tej reguły cztery banki dopuszczają wspomniane wyżej wyjątki, w 2009 r. żadna taka
decyzja nie została podjęta. Zatem w 2009 roku wszystkie zawarte przez badane banki
umowy z klientami indywidualnymi w zakresie produktów mogących generować
zadłużenie wobec banku zawierały oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Uzyskane
dane mogą świadczyć o niewielkiej gotowości do negocjowania z klientem
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niewystępowaniu w praktyce tego zjawiska.
 Banki najczęściej stosują dwie formy podpisywania oświadczenia: w postaci załącznika
do umowy bądź w treści umowy. Nie wydaje się istnieć wyraźny związek między
wyborem formy podpisania oświadczenia a specyfiką produktu. Można zauważyć, iż
banki o mniej zróżnicowanej ofercie produktów decydują się na umieszczenie
oświadczenia w treści umowy, natomiast wśród banków o bardziej zróżnicowanej
ofercie produktów nie można już zaobserwować jednolitej tendencji. Niektóre z nich
uzależniają wybór formy podpisania oświadczenia od produktu, inne zaś umieszczają
oświadczenie zawsze w treści umowy bądź zawsze jako załącznik do umowy.
 W około połowie badanych banków nie istnieją procedury regulujące działania
pracownika

banku

związane

z

podpisaniem

przez

klientów

indywidualnych

oświadczenia. Nie występują one zwłaszcza w niektórych bankach dużych i średnich pod
względem udzielonych kredytów i pożyczek (w 4 na 7 banków dużych i średnich pod
względem udzielonych kredytów i pożyczek), co skutkować może nieświadomością
złożenia takiego oświadczenia jak i jego konsekwencji przez znaczną liczbę
kredytobiorców.
 Pisemna informacja o skutkach poddania się egzekucji na podstawie BTE dołączana jest
do umów w pięciu bankach biorących udział w badaniu. W trzech badanych bankach
dołączana jest ona do każdej umowy oraz w dwóch dołączona jest do umów, w których
oświadczenie podpisywane jest w formie załącznika do umowy.
 Można stwierdzić, iż obecne praktyki informacyjne banków są bardzo różne, w
niektórych bankach stosunkowo dalekie od dostarczania pełnej i rzetelnej informacji na
temat prawno-ekonomicznych skutków złożenia oświadczenia.
 Uzyskane w wyniku badania informacje wskazują na cztery możliwe etapy przekazania
klientowi indywidualnemu informacji o konieczności podpisania oświadczenia: na etapie
ustalania potrzeb, po złożeniu dokumentów rejestrowych, w trakcie przedstawiania
warunków decyzji banku odnośnie umowy, na etapie podpisania umowy. Informacja o
konieczności podpisania oświadczenia udzielana jest zazwyczaj na najpóźniejszym z
wymienionych etapie kontaktu z bankiem, tj. na etapie podpisywania umowy. Jedynie
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dwa banki wskazały na wcześniejsze udzielanie takiej informacji, oraz w jednym banku
informacja udzielana jest wcześniej jedynie w przypadku umów o kredyty hipoteczne.
 Wśród banków, które stosują formę podpisania oświadczenia w postaci załącznika do
umowy, niemal wszystkie (z wyjątkiem jednego) wydają ten załącznik klientowi.
 Banki są nastawione na współpracę z klientem w kwestii wydłużenia okresu spłaty, czy
zawieszenia płatności. Wszystkie banki zawsze przed przystąpieniem do wystawienia
BTE stosują czynności windykacyjne takie jak przykładowo: wysyłanie zawiadomień o
powstaniu przeterminowanej należności, wezwań do zapłaty, upomnień. Tylko jeden
bank wskazał, iż podejmuje negocjacje jedynie wobec określonych klientów.
Zdecydowana większość banków informuje klientów indywidualnych o możliwości
negocjacji zmiany warunków spłaty zadłużenia oraz restrukturyzacji. Jedynie w dwóch
bankach rozpoczęcie restrukturyzacji jest możliwe wyłącznie w wyniku inicjatywy
klienta, który we wskazanym terminie uzyskał informacje od banku o takiej możliwości
oraz zwrócił się o odroczenie terminu płatności bądź zmianę warunków umowy.
 Windykacja komornicza na podstawie BTE rozpoczyna się najwcześniej od 8 do 14 dni
od wskazanego w wypowiedzeniu umowy terminu na spłatę zadłużenia (jeśli nie
nastąpiło uregulowanie należności). Ma to miejsce tylko w przypadku jednego z
badanych banków. W zdecydowanej większości banków procedura ta rozpoczyna się po
upływie więcej niż 30 dni od wskazanego w wypowiedzeniu umowy terminu na spłatę
zadłużenia. Nie można zatem mówić o natychmiastowej windykacji zadłużenia.
 Niemal wszystkie banki (z wyjątkiem jednego banku) informują dłużnika (zawsze, bądź
w przypadku niektórych produktów), o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na
podstawie BTE.
 Żaden z banków biorących udział w badaniu nie wysyła informacji o wystawieniu BTE
listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, żaden z banków nie ma zatem pełnej
pewności, iż nieuregulowanie zobowiązania oraz niepodjęcie negocjacji w tym zakresie
przed wszczęciem egzekucji wynika ze świadomej rezygnacji z tego typu możliwości. W
większości banków informacja ta wysyłana jest do dłużników listem zwykłym.
 Łączna liczba wystawionych BTE w stosunku do łącznej liczby umów z podpisanym
oświadczeniem kształtowała się w badanych bankach w 2009 r. na poziomie od 0,04%
do 8,73%.
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 Częstość wystawiania BTE w 2009 r. w stosunku do podpisanych umów zawierających
oświadczenie była różna w danych grupach produktów. Istnieją banki, w których w
2009 r. nie wystawiono żadnego BTE w stosunku do danych grup produktów jak i banki,
w których liczba wystawionych BTE stanowiła znaczący odsetek umów z podpisanym
oświadczeniem w danej grupie produktów (48,01% dla kart płatniczych w jednym banku
w 2009 r.).
 Najwyższe wskaźniki częstości wystawiania BTE zanotowano dla kart płatniczych
(maksymalny udział wystawionych BTE w zawartych umowach z podpisanym
oświadczeniem w tej grupie produktów wyniósł 48,01%), dla kredytów konsumenckich
(maksymalny udział wystawionych BTE w zawartych umowach z podpisanym
oświadczeniem w tej grupie produktów wyniósł 20,47%), oraz dla pożyczek pieniężnych
(maksymalny udział wystawionych BTE w zawartych umowach z podpisanym
oświadczeniem w tej grupie produktów wyniósł 16,90%). Stosunkowo niższe wskaźniki
częstości zaobserwować można w grupie pozostałych kredytów, do których nie stosuje
się ustawy o kredycie konsumenckim oraz dla kredytów hipotecznych niekonsumenckich
(maksymalne udziały wystawionych BTE w zawartych umowach o te produkty wyniosły
odpowiednio 8,56% oraz 4,65%). Niskie wskaźniki częstości wystawiania BTE
zaobserwować można dla umów o rachunki bankowe (maksymalny udział wystawionych
BTE w zawartych umowach z podpisanym oświadczeniem w tej grupie produktów
wyniósł 0,11% dla dwóch banków).
 W 2009 r. nie zaobserwowano grup produktów, mogących generować zadłużenie wobec
banku, w stosunku do których banki biorące udział w badaniu nie wystawiły BTE.
Najwięcej z badanych banków w 2009 r. wystawiło BTE w stosunku do umów o kredyty
konsumenckie (8 na 8 banków, dla których dostępne były dane 94 , wystawiło BTE w
2009 r. w stosunku do umów o kredyty konsumenckie) oraz o kredyty hipoteczne
niekonsumenckie (5 na 6 banków, dla których dostępne były dane, wystawiło BTE w
2009 r. w stosunku do umów o kredyty hipoteczne). Stosunkowo dużo banków w 2009 r.
wystawiło BTE w odniesieniu do umów o karty płatnicze (4 na 6 banków, dla których
dostępne były dane, wystawiło BTE w 2009 r. w stosunku do umów o karty płatnicze)
oraz umów o prowadzenie rachunków bankowych (4 na 6 banków, dla których dostępne

94

Przez wyrażenie dostępne dane należy rozumieć, iż bank oferuje produkty z danej grupy produktów oraz
podał dla nich dane.
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były dane, wystawiły BTE w 2009 r. w stosunku do umów o prowadzenie rachunków
bankowych). Najmniej z badanych banków w 2009 r. wystawiło BTE w stosunku do
umów o pozostałe kredyty, do których nie stosuje się ustawy o kredycie konsumenckim
(3 na 6 banków, dla których dostępne były dane, wystawiły BTE w 2009 r. w stosunku
do umów o pozostałe kredyty) oraz pożyczki pieniężne (2 na 3 banki, dla których
dostępne były dane, wystawiły BTE w 2009 r. w stosunku do umów o pożyczki
pieniężne).
 Wskaźniki skuteczności wystawionych BTE w dochodzeniu wierzytelności kształtowały

się dla pięciu banków (na osiem, co do których pozyskano porównywalne dane) na
poziomie ponad 98,13%. Poza tym, jeden bank uzyskał klauzulę wykonalności tylko w
odniesieniu do 15,62% wystawionych BTE, w dwóch pozostałych wielkości te były
wyższe i wynosiły 77,08% oraz 62,33% uzyskanych klauzul na wystawione BTE.
 Klienci indywidualni bardzo rzadko podejmowali obronę w trybie powództwa
przeciwegzekucyjnego w 2009 r. w stosunku do wystawionych przeciwko nim BTE,
które uzyskały klauzule wykonalności.
 Zaskarżane BTE w bankach biorących udział w badaniu w największej liczbie
przypadków dotyczyły umów o kredyty konsumenckie, pożyczki pieniężne oraz karty
płatnicze, również w przypadku tych grup produktów banki wystawiały najwięcej BTE.
 Na tle niskich częstości kwestionowania czynności bankowych podejmowanych w trybie
powództwa przeciwegzekucyjnego BTE, sądy w różnym stopniu przyznały rację
skarżącym. Tylko w dwóch bankach wszystkie zaskarżone w 2009 r. w trybie
powództwa przeciwegzekucyjnego BTE okazały się wystawione przez bank zasadnie.
 Wszystkie banki biorące udział w badaniu (z wyjątkiem jednego) stosowały oprócz
oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie BTE, również inne formy
dochodzenia wierzytelności.
 Głównym alternatywnym do BTE tytułem egzekucyjnym są nakazy zapłaty (banki
biorące udział w badaniu wystawiły ich w 2009 r. łącznie 26 405). Oświadczenie o
poddaniu się egzekucji na rzecz banku w formie aktu notarialnego w 2009 r. w ogóle nie
było stosowane, chociaż jeden banki wskazuje na taką możliwość.
 Łączna liczba wystawionych alternatywnych do BTE form tytułu egzekucyjnego w
stosunku do łącznej liczby umów z podpisanym oświadczeniem kształtowała się w
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