
INFORMACJE 

ART. 17 USTAWY O KREDYCIE HIPOTECZNYM 

ORAZ O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI 

KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI 

Firma pośrednika kredytu hipotecznego Salomon Finance Sp. z o.o.  

Siedziba i adres pośrednika kredytu 

hipotecznego 

ul. Puławska 14 

02-512 Warszawa 

Numer wpisu pośrednika kredytu 

hipotecznego do rejestru pośredników 

kredytowych wraz z adresem strony 

internetowej, na której jest dostępny ten 

rejestr. 

RPH000001 

 

Adres strony internetowej, na której dostępny jest rejestr: 

http://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/ 

rejestr_posrednikow_kredytowych 

Czy pośrednik kredytu hipotecznego jest 

powiązanym pośrednikiem kredytu 

hipotecznego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 marca 2017 roku o 

kredycie hipotecznym oraz o nadzorze 

nad pośrednikami kredytu hipotecznego i 

agentami. 

Pośrednik kredytu hipotecznego jest powiązanym 

pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 marca 2017 roku o kredycie 

hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu 

hipotecznego i agentami. Pośrednik kredytu 

hipotecznego działa w imieniu i na rzecz następujących 

kredytodawców: Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; 

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, 

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; Bank Zachodni WBK 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 

Wrocław; Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Puławska 111 B, 02-707 Warszawa; Bank Handlowy 

w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa. 

Czy pośrednik oferuje usługi doradcze w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2017 

roku o kredycie hipotecznym oraz o 

nadzorze nad pośrednikami kredytu 

hipotecznego i agentami. 

Pośrednik kredytu hipotecznego nie świadczy usług 

doradczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz 

o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i 

agentami. 

Procedury składania skarg na pośrednika 

kredytu hipotecznego w trybie 

wewnętrznym i sposób korzystania z 

pozasądowych procedur wnoszenia skarg 

i odwołań. 

Klient uprawniony jest do składania reklamacji w formie 

telefonicznej pod numerem telefonu 22 849 04 85, 

elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail 

skierowanych na adres reklamacja@salomonfinance.pl 

lub też w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby 

pośrednika kredytu hipotecznego. Ponadto istnieje 

możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika 

Finansowego, miejskich i powiatowych rzeczników 

konsumenta, a także do Komisji Nadzoru Finansowego. 

Prowizja oraz inne wynagrodzenia w 

formie pieniężnej lub innej uzgodnionej 

formie korzyści finansowej, a także ich 

wysokość, o ile jest znana, przekazywane 

przez kredytodawcę lub inne podmioty 

pośrednikowi kredytu hipotecznego lub 

agentowi, w tym wynagrodzenia 

związane z zawarciem z konsumentem 

umowy o kredyt hipoteczny. 

Informacja o kwocie prowizji oraz innych 

wynagrodzeniach w formie pieniężnej lub innej 

uzgodnionej formie korzyści finansowej zostanie podana 

w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu 

hipotecznego, stanowiącym realizację obowiązku, o 

którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 

2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 

pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. 



Opłaty ponoszone bezpośrednio przez 

konsumenta na rzecz pośrednika kredytu 

hipotecznego lub agenta za świadczone 

usługi, a w przypadku niemożności 

ustalenia tej opłaty – informację o 

sposobie jej obliczania. 

Konsument nie ponosi bezpośrednich opłat na rzecz 

pośrednika kredytu hipotecznego ani agenta za 

świadczone usługi. Wszelkie wynagrodzenia pośrednika 

kredytu hipotecznego za świadczone usługi są obliczane 

procentowo od kwoty kredytu i są pokrywane przez 

kredytodawcę. 

Miejsce udostępnienia informacji zgodnie 

z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2017 

roku o kredycie hipotecznym oraz o 

nadzorze nad pośrednikami kredytu 

hipotecznego i agentami. 

http://www.salomonfinance.pl/ustawa-o-kredycie-

hipotecznym 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym 

oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego 

i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819 ze zm.).  

Salomon Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 14, 02-512 Warszawa 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341761, NIP 521-

354-56-60, REGON 142062962, której kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł, tel. 22 849 04 85, 

email: kontakt@salomonfinance.pl. 

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji przez 

pośrednika kredytu hipotecznego obowiązków informacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 

23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego 

i agentami jest Salomon Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 14, 02-512 

Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych 

oraz ich poprawiania. 

 

Otrzymano: 

 

_________________________                                                                   _________________________ 

            czytelny podpis         data  


