INFORMACJA
dot. POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO
udzielana zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym
oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Firma Pośrednika kredytu hipotecznego

NOTUS Finanse S.A.
Siedziba Pośrednika kredytu hipotecznego

ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa
Numer w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego

RPH000030
Czy Pośrednik kredytu hipotecznego jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego1?

TAK
Kredytodawcy w imieniu i na rzecz których działa powiązany Pośrednik kredytu hipotecznego.

NOTUS Finanse S.A. jest umocowany przez poniższych kredytodawców do dokonywania czynności związanych z pośredniczeniem
kredytowym przy zawarciu przez klienta umowy o kredyt hipoteczny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
BANK SPÓŁDZIELCZY W KOBIERZYCACH
ul. Spółdzielcza 5, 55-040 Kobierzyce
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Rynek 9/11, 50-950 Warszawa
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
DEUTSCHE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Świętego Mikołaja 72, 50-126 Wrocław
GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU
ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek
MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

www.aliorbank.pl
www.bskobierzyce.pl
www.bgzbnpparibas.pl
www.bosbank.pl
www.bzwbk.pl
www.citibank.pl
www.credit-agricole.pl
www.deutschebank.pl

www.eurobank.pl
www.gbsbank.pl
www.mbank.pl
www.ingbank.pl
www.bankmillennium.pl
www.pekao.com.pl

Powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami
kredytu hipotecznego i agentami jest pośrednik kredytu hipotecznego, który działa w imieniu i na rzecz:
a) wyłącznie jednego kredytodawcy,
b) wyłącznie jednej grupy kredytodawców, którzy podlegają konsolidacji do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245),
c)
określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców, o których mowa w lit. b, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców
funkcjonujących na rynku usług świadczonych w zakresie udzielania kredytów hipotecznych.
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PEKAO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz
RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

www.pekaobh.pl
www.pkobp.pl
www.pocztowy.pl
www.raiffeisenpolbank.com

Czy Pośrednik kredytu hipotecznego oferuje usługi doradcze2?

NIE
Procedury składania skarg na pośredników kredytu hipotecznego w trybie wewnętrznym i sposób korzystania z pozasądowych procedur
wnoszenia skarg i odwołań

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zostały określone w Regulaminie składania reklamacji NOTUS Finanse S.A., który
jest dostępny w siedzibie NOTUS Finanse S.A. oraz każdej jego placówce, a także dostępny jest na stronie internetowej
www.notusfinanse.pl. Reklamację Klient może przekazać, w najbardziej dogodny dla siebie sposób:
•
w dowolnej Placówce NOTUS Finanse S.A. w godzinach jej pracy, w osobistym kontakcie z Pracownikiem NOTUS Finanse
S.A. (adresy Placówek dostępne pod adresem: www.notusfinanse.pl),
•
przesyłając list na adres: NOTUS Finanse S.A., ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa,
•
dzwoniąc pod numery telefonów Infolinii:
o dla dzwoniących z kraju: 801 808 808,
o dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych: +48 667 808 808,
dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 19:00. Opłaty za połączenie z Infolinią z telefonów stacjonarnych i
komórkowych - opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci.
•
Poprzez przesłanie Reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie elektronicznej na adres
reklamacje@notusfinanse.pl.
Wysokość prowizji oraz innych wynagrodzeń w formie pieniężnej lub innych korzyściach finansowych przekazywanych przez kredytodawcę lub
inne podmioty pośrednikowi kredytu hipotecznego lub agentowi, w tym wynagrodzenie związane z zawarciem z konsumentem umowy o kredyt
hipoteczny.

NOTUS Finanse S.A., jest wynagradzany za usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz klienta przez danego kredytodawcę na
zasadach i warunkach określonych w przedstawionym zindywidualizowanym formularzu informacyjnym dotyczącym danych
warunków kredytu hipotecznego. Wysokość prowizji oraz innych wynagrodzeń w formie pieniężnej lub innych korzyściach
finansowych przekazywanych przez kredytodawcę jest liczona jako iloczyn kwoty kredytu i procentowej stawki zależnej od:
•
oferty banku/umowy z bankiem lub
•
stawki zapłaconej przez konsumenta prowizji za udzielenie kredytu lub wysokości składki ubezpieczenia oferowanego wraz
z kredytem lub
•
wartości udzielonych kredytów przez danego kredytodawcę za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A.
Wysokość opłat ponoszonych bezpośrednio przez konsumenta na rzecz Pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta za świadczone usługi
pośrednictwa kredytowego.

Brak opłat

2

Usługa doradcza zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
jest to przedstawianie rekomendacji konsumentowi przez Kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta w odniesieniu do co najmniej jednej
umowy o kredyt hipoteczny, stanowiące usługę odrębną od udzielenia kredytu hipotecznego i od czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego.
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