
Czy mo�na sprzeda� mieszkanie z 
niespłaconym kredytem?
8 pa�dziernika 2011 

Osoby zbywaj�ce nieruchomo�� obci��on� ograniczonym prawem rzeczowym (hipotek�), 
ustanowionym na rzecz banku, w
z umowy kredytu, nie powinny mie� trudno�ci zwi�zanych z
sprzeda�y. 

Czy mo�na sprzeda� mieszkanie z niespłaconym kredytem? 

Klienci cz�sto �yj� w bł�dnym prze�wiadczeniu, �e to 
nie wyrazi zgody na jej sprzeda�. Hipoteka
obci��a nieruchomo�� w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelno�ci 
b�dzie to kredyt hipoteczny. Hipoteka jest zwi�zana z ni
wła�cicielem. Je�eli nieruchomo��
dłu�nikiem rzeczowym, czyli b�dzie odpowiadał rzecz�, nie za� całym swoim maj�tkiem. 
Wierzyciel hipoteczny po spłacie zobowi�zania
zabezpieczenia. Klient od pocz�tku do ko�ca jest wła�cicielem nieruchomo�ci, a bank jest 
jedynie wpisany jako wierzyciel w dział IV KW, gdzie wpisuje si� hipoteki. Nie ma najmniejszych 
ogranicze� w sprzeda�y, a co ciekawe 
niedługo, nie b�dzie innych mieszka� na rynku wtórnym ni� obci��one hipotek�. Proces spłaty 

 

zy mo�na sprzeda� mieszkanie z 
niespłaconym kredytem? 

homo�� obci��on� ograniczonym prawem rzeczowym (hipotek�), 
ustanowionym na rzecz banku, w celu zabezpieczenia zobowi�zania wynikaj�cego 

umowy kredytu, nie powinny mie� trudno�ci zwi�zanych z przeprowadzeniem transakcji 
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Klienci cz�sto �yj� w bł�dnym prze�wiadczeniu, �e to bank jest wła�cicielem nieruchomo�ci i �e 
Hipoteka to nic innego, jak ograniczone prawo rzeczowe, które 

w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelno�ci - w naszym przypadku 
b�dzie to kredyt hipoteczny. Hipoteka jest zwi�zana z nieruchomo�ci�, a nie z jej ka�doczesnym 

nieruchomo�� zmieni wła�ciciela, to nowy nabywca stanie si� tzw. 
dłu�nikiem rzeczowym, czyli b�dzie odpowiadał rzecz�, nie za� całym swoim maj�tkiem. 
Wierzyciel hipoteczny po spłacie zobowi�zania musi wyrazi� zgod� na zniesienie 
zabezpieczenia. Klient od pocz�tku do ko�ca jest wła�cicielem nieruchomo�ci, a bank jest 
jedynie wpisany jako wierzyciel w dział IV KW, gdzie wpisuje si� hipoteki. Nie ma najmniejszych 
ogranicze� w sprzeda�y, a co ciekawe ze wzgl�du na stale rosn�ce ceny nieruchomo�ci, ju� 
niedługo, nie b�dzie innych mieszka� na rynku wtórnym ni� obci��one hipotek�. Proces spłaty 

zy mo�na sprzeda� mieszkanie z 

homo�� obci��on� ograniczonym prawem rzeczowym (hipotek�), 
celu zabezpieczenia zobowi�zania wynikaj�cego 

dzeniem transakcji 

 

chomo�ci i �e 
to nic innego, jak ograniczone prawo rzeczowe, które 

w naszym przypadku 
eruchomo�ci�, a nie z jej ka�doczesnym 

zmieni wła�ciciela, to nowy nabywca stanie si� tzw. 
dłu�nikiem rzeczowym, czyli b�dzie odpowiadał rzecz�, nie za� całym swoim maj�tkiem.  

zabezpieczenia. Klient od pocz�tku do ko�ca jest wła�cicielem nieruchomo�ci, a bank jest 
jedynie wpisany jako wierzyciel w dział IV KW, gdzie wpisuje si� hipoteki. Nie ma najmniejszych 

ze wzgl�du na stale rosn�ce ceny nieruchomo�ci, ju� 
niedługo, nie b�dzie innych mieszka� na rynku wtórnym ni� obci��one hipotek�. Proces spłaty 



oraz wykre�lenie istniej�cego zabezpieczenia kształtuj� si� ró�nie, w zale�no�ci od tego czy 
nabywamy nieruchomo�� z rynku wtórnego, czy z pierwotnego - bezpo�rednio od dewelopera. 

Nabycie obci��onej nieruchomo�ci na rynku wtórnym 

Rozpoczynaj�c procedur� kredytow� dotycz�c� finansowania przez bank nabycia nieruchomo�ci 
obci��onej hipotek�, musimy liczy� si� z tym, �e poza standardowymi dokumentami 
wymaganymi do zło�enia wniosku, bank b�dzie wymagał od nas dokumentu potwierdzaj�cego 
wysoko�� salda zadłu�enia oraz numeru rachunku do całkowitej spłaty zobowi�zania. W 
wi�kszo�ci przypadków bank, na rzecz którego wpisana jest hipoteka, podaje tzw. rachunek 
techniczny. Jest to specjalny, rozliczeniowy rachunek banku, do którego zbywca nie ma dost�pu. 
Nale�y te� uwa�a� na kwesti� opłat za wcze�niejsz� spłat� zobowi�zania. Cz�sto banki podaj�c 
saldo zadłu�enia netto nie uwzgl�dniaj� tej opłaty. Skutkowa� to mo�e pó�niejszymi problemami 
z całkowitym rozksi�gowaniem zobowi�zania oraz konieczno�ci� dopłaty ró�nicy przez 
sprzedaj�cego z własnych �rodków. 
 
Je�li nieruchomo�� obci��ona hipotek� jest zbywana za kwot�, która zaspokaja jedynie 
wierzytelno�� banku, bank w umowie kredytowej umieszcza zapis, �e 100 proc. �rodków 
przeznaczonych na zakup nieruchomo�ci b�dzie po podpisaniu aktu przenosz�cego prawo 
własno�ci przelane na rachunek ujawniony w za�wiadczeniu banku mówi�cym o saldzie 
zadłu�enia. W wy�ej opisanej sytuacji kredyt uruchamiany jest jedn� transz�. Nale�y pami�ta�, i� 
wi�kszo�� banków nie zamknie kredytu bez zło�enia dyspozycji o całkowitej spłacie i zamkni�ciu 
zobowi�zania; taki zapis wynika bezpo�rednio z umowy z bankiem. Termin do zło�enia 
dyspozycji waha si� od 3 do 7 dni przed przyszł�, całkowit� spłat�.  
Po uruchomieniu �rodków oraz całkowitej spłacie zobowi�zania, zbywca ma obowi�zek 
dostarczenia nabywcy nieruchomo�ci zgod� banku na wykre�lenie hipoteki. Obecny wła�ciciel 
składa wniosek o wykre�lenie hipoteki zał�czaj�c zgod� spłaconego banku. Nale�y pami�ta�, i� 
wniosek składany do s�du musi obligatoryjnie zosta� podpisany przez obecnego wła�ciciela, czyli 
nabywc�. Je�li wniosek o wykre�lenie podpisałby dotychczasowy wła�ciciel nieruchomo�ci 
(zbywca), s�d odrzuci taki wniosek ze wzgl�du na brak legitymacji podmiotu do składania takiego 
��dania. 
W przypadku, gdy kwota ze sprzeda�y nieruchomo�ci, po zaspokojeniu banku wpisanego do 
ksi�gi wieczystej ma zosta� przelana na konto zbywcy, bank ju� na etapie wydawania decyzji 
kredytowej rozdziela wypłat� kredytu na dwie transze. Pierwsza transza zostaje przelana na 
rachunek techniczny banku wierzyciela hipotecznego, druga zasili rachunek nale��cy do zbywcy. 
Warunkami wypłaty drugiej transzy kredytu b�dzie dostarczenie przez zbywc� o�wiadczenia o 
całkowitej spłacie kredytu oraz przekazanie przez wła�ciciela nieruchomo�ci opłaconego, 
zło�onego wniosku o wykre�lenie hipoteki. 
 
Nale�y pami�ta� o zawarciu odpowiednich terminów płatno�ci w akcie notarialnym przenosz�cym 
własno��. Nie mo�emy wpisa� np. �e bank przeleje cało�� kwoty w terminie 7 dni roboczych od 
zawarcia aktu notarialnego. Bank jest w stanie spełni� ten warunek jedynie cz��ciowo. Szybko�� 
wpłaty cz��ci ceny na rachunek zbywcy zale�y przede wszystkim od szybko�ci działania banku - 
wierzyciela hipotecznego. Im szybciej jego pracownicy zaksi�guj� całkowit� spłat�, tym szybciej 
mog� wyda� za�wiadczenie niezb�dne do s�du.  



Druga kwestia to szybko�� dostarczenia za�wiadczenia przez zbywc�. Nale�y pami�ta�, i� w 
ekstremalnych przypadkach zbywca mo�e na swoj� cz��� czeka� nawet ponad 40 dni! Jeden z 
wi�kszych banków działaj�cych na polskim rynku kredytowym rozksi�gowuje całkowite spłaty 
kredytów dopiero wówczas, kiedy �rodki na ten cel wpłyn� przed zapadalno�ci� raty kredytowej. 
Przykład: je�li rata jest wymagalna 15.07.2011 r., a �rodki z kredytu nabywcy wpłyn�łyby 
16.07.2011 r., to całkowita spłata kredytu zostanie zaksi�gowana dopiero 15.08.2011. Na 
wydanie za�wiadczenia o całkowitej spłacie czeka� b�dziemy 7-14 dni, wi�c warunki do wypłaty 
transzy dla zbywcy b�d� spełnione dopiero po upływie 44 dni od momentu podpisania aktu 
notarialnego. Taki te� termin zapłaty �rodków na rzecz zbywcy nale�ałoby wpisa� w akcie 
przenosz�cym własno�� lokalu. 
Przy tego typu transakcjach, w celu unikni�cia przyszłych nieporozumie� i pretensji bardzo 
wa�na jest kwestia wyja�nienia sobie przez strony, jak b�dzie wygl�da� transakcja oraz 
otrzymanie szczegółowych informacji, jak zachowa si� bank, na rzecz którego wpisana jest 
hipoteka. 

Nabycie obci��onej nieruchomo�ci na rynku pierwotnym 

Nabywaj�c nieruchomo�� na rynku pierwotnym, bardzo cz�sto mo�emy spotka� si� z inwestorem 
buduj�cym nieruchomo��, który posiłkował si� kredytem deweloperskim. W takim przypadku, 
bank kredytuj�cy dewelopera nie wystawia nam za�wiadczenia o całkowitym saldzie zadłu�enia. 
Nie miałoby to najmniejszego sensu; kwota całkowitego zadłu�enia inwestycji cz�sto przekracza 
kwoty kilkuset milionów złotych. Bank kredytuj�cy wystawia nam promes� bezci��arowego 
odł�czenia (wyodr�bnienia) lokalu, w którym widniej� zapisy dotycz�ce warunków zachowania 
si� wierzyciela hipotecznego po wpłacie ceny za lokal. Bank kredytuj�cy wpłaca 100% ceny 
zakupu na konto banku inwestora, co skutkuje zgod� na bezci��arowe wydzielenie lokalu z ksi�gi 
wieczystej dewelopera. Kolejnym etapem procesu jest zło�enie przez notariusza, przed którym 
doszło do czynno�ci, wniosku do s�du o zało�enie nowej ksi�gi wieczystej. Do nowo zało�onej 
KW zostanie wpisana hipoteka na rzecz banku, który sfinansował transakcje. 

Podsumowanie 

Nabycie nieruchomo�ci obci��onej ograniczonym prawem rzeczowym nie jest procesem 
skomplikowanym. Nale�y jednak pami�ta� o kilku wspominanych powy�ej rzeczach. Je�li mamy 
do czynienia z obrotem na rynku wtórnym, nale�y zwróci� si� do zbywcy z pro�b� o dostarczenie 
za�wiadczenia o aktualnym saldzie zadłu�enia oraz rachunku technicznym do spłaty. Trzeba te� 
zwróci� uwag�, by bank podał kwot� wraz dodatkowymi opłatami za zamkni�cie zobowi�zania. 
Powinni�my ju� na etapie podpisywania przedwst�pnej umowy przeniesienia własno�ci zna� 
dokładne terminy, w jakich obecny wierzyciel wyda za�wiadczenie o całkowitej spłacie 
zobowi�zania. 
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