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Numer wpisu do rejestru 
pośredników kredytowych 
dostępnego na stronie 
www.knf.gov.pl w zakładce 
PODMIOTY / Pośrednictwo 
kredytowe / Dział I 

RPH000558 

Czy Pośrednik jest powiązanym 
pośrednikiem kredytu 
hipotecznego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 23 marca 
2017 roku o kredycie hipotecznym 
oraz o nadzorze nad pośrednikami 
kredytu hipotecznego i agentami? 

TAK 

Nazwy kredytodawców w imieniu i 
na rzecz których działa Pośrednik. 

Alior Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank 
Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., PKO Bank 
Hipoteczny S.A, Santander Bank Polska S.A. 

Nazwy kredytodawców w imieniu i 
na rzecz których działa Pośrednik 
na podstawie współpracy z innymi 
pośrednikami. 

BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Millennium 
S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A., Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A. 

Czy Pośrednik oferuje usługi 
doradcze? 

NIE 

Skargi / odwołania Skargi i reklamacje przyjmowane są poprzez dedykowany adres e-mail: 
kontakt@creditspace.pl  
Maksymalny termin na ustosunkowanie się do skargi – 14 dni. 
Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z rozpatrzenia skargi w ramach naszych 
wewnętrznych procedur, mogą Państwo skontaktować się również z: Komisją 
Nadzoru Finansowego lub mogą Państwo skontaktować się z siecią FIN-NET, by 
uzyskać dane organu pełniącego takie same funkcje w Państwa kraju. 

Prowizje Pośrednik wynagradzany jest w formie prowizji od Kredytodawcy. 
Dokładna kwota prowizji oraz innych wynagrodzeń zostanie podana w formularzu 
informacyjnym, o którym mowa w art. 11 ust. 2. Ustawy z dnia 23 marca 2017r. o 
kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i 
agentami (Dz.U. 2017 poz. 819). 

Opłaty Konsument nie ponosi żadnych opłat na rzecz Pośrednika z tytułu świadczenia przez 
Pośrednika usług pośrednictwa kredytowego. 

 


