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Wstęp
Szanowni Państwo,
w najnowszej edycji raportu InfoKredyt przedstawiamy Państwu analizę polskiego rynku
kredytowego, skupiając się zarówno na kredytach konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych. Jest to o tyle istotny temat, iż jak wskazują najnowsze badania Związku Banków
Polskich, produktami kredytowymi jesteśmy zainteresowani częściej niż produktami
oszczędnościowymi. Ponadto, warto zwrócić uwagę na dane ukazujące, że w ciągu
ostatniej dekady zadłużenie Polaków wzrosło trzykrotnie.
W ramach raportu zadaliśmy także pytania bankowcom, którzy na co dzień mają do
czynienia z oczekiwaniami i motywacjami kredytowymi swoich klientów. Wynika z nich,
że m.in. średnio trzy na cztery osoby zaciągające zobowiązanie finansowe, reprezentują
przedział wiekowy 35-50 lat.
Analizując sytuację na rynku kredytowym w Polsce, warto spojrzeć na kluczowe wskaźniki, zestawiając je z sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej. W raporcie porównujemy
przede wszystkim dane odzwierciedlające stopień zadłużenia w innych państwach. Płyną stąd pozytywne wnioski, iż mimo rosnącego zadłużenia polskich gospodarstw domowych, wciąż na tle pozostałych państw europejskich, pozostaje ono na relatywnie niskim
poziomie.
Korzystanie z kredytów, zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorców
powinno być poparte pewną wiedzą z tego zakresu. Tymczasem, jak wynika z danych
Warszawskiego Instytutu Bankowości, aż 44% Polaków uważa swoją wiedzę nt. zaciągania zobowiązań jako niewystarczającą. W ostatniej części raportu znajdą Państwo informacje dotyczące nie tylko stanu wiedzy Polaków z zakresu ekonomii, ale i ich podejścia
do staranności przy podpisywaniu umów finansowych. Tradycyjnie, dołączamy również
krótki poradnik konsumencki, w którym można znaleźć podstawowe porady na temat
zaciągania i spłaty kredytów.
Życząc miłej lektury, mamy nadzieję, że podobnie jak poprzednie edycje raportu InfoKredyt, ten materiał będzie stanowić cenne uzupełnienie wiedzy ekonomicznej.
Związek Banków Polskich
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Na początek kilka liczb

708,4 mld zł

WARTOŚĆ
WSZYSTKICH KREDYTÓW
GOSPODARSTW DOMOWYCH
W POLSCE
Źródło: KNF

253 529 zł

PRZECIĘTNA WARTOŚĆ

NOWO UDZIELONEGO
KREDYTU MIESZKANIOWEGO
Źródło: AMRON-SARFiN

W CIĄGU DEKADY POLACY

ZWIĘKSZYLI SWOJE ZADŁUŻENIE

trzykrotnie
Źródło: KNF

JAK WSKAZUJĄ BANKOWCY

76%

OSÓB ZACIĄGAJĄCYCH
ZOBOWIĄZANIA JEST W PRZEDZIALE
WIEKOWYM 35-50 LAT
Źródło: ZBP

35%

TYLE WYNOSI W POLSCE
ZADŁUŻENIE GOSPODARSTW
DOMOWYCH W STOSUNKU DO PKB,
CO JEST JEDNYM Z NAJNIŻSZYCH
WYNIKÓW W EUROPIE
Źródło: OECD

72%

BANKOWCÓW WSKAZUJE
KREDYT GOTÓWKOWY JAKO
NAJBARDZIEJ POPULARNY
PRODUKT KREDYTOWY

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Źródło: ZBP

STANOWIĄ

24,2%

WSZYSTKICH KREDYTÓW
POLAKÓW
Źródło: KNF

2 na 3 odmowy
UDZIELENIA KREDYTU
WYNIKAJĄ Z BRAKU ZDOLNOŚCI
KREDYTOWEJ
Źródło: ZBP
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I. Kredyty oczami bankowców
Życie „na kredyt” jest wciąż popularniejsze niż oszczędzanie – Polacy nadal w ofercie banków bardziej poszukują
dodatkowego zastrzyku gotówki niż produktów oszczędnościowych. W porównaniu do badania z ubiegłego roku zainteresowanie to wzrosło o 8 p.p. Jak wskazuje 60% ankietowanych bankowców w ramach badania Związku Banków
Polskich z kwietnia 2019 r. to produkty kredytowe cieszą się
większą popularnością niż produkty oszczędnościowe (na
które wskazuje 40% respondentów). Jest to o tyle ciekawe,
że co do zasady podczas okresu koniunktury i niskiego bezrobocia produkty oszczędnościowe powinny stanowić naturalny obszar naszego zainteresowania.

Jakie produkty
kredytowe można
znaleźć w ofercie
banków?
Przeczytaj
więcej w naszym
poradniku
na stronie 17

Które produkty wśród klientów banków cieszą się większą popularnością?
Produkty kredytowe

52%

Produkty oszczędnościowe

Nie wiem

60%

2018

46%

2019

2%

Źródło: ZBP, Monitor Bankowy, czerwiec 2018

40%

Źródło: ZBP, Monitor Bankowy, kwiecień 2019

Aż 72% ankietowanych bankowców wskazuje, że najbardziej popularnym produktem
kredytowym jest kredyt gotówkowy. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego
dla ZBP, w którym szczególnie wysoki odsetek ankietowanych wskazał na kredyty konsumpcyjne, jako najpopularniejsze wśród klientów. Na drugim miejscu znalazły się kredyty
hipoteczne, na które wskazało 17% badanych. Jeszcze mniejszą popularnością wśród Polaków, według pracowników banków cieszą się linie kredytowe na rachunkach bieżących,
czy karty kredytowe. Wyniki te są zbliżone do ubiegłorocznych wskazań bankowców, którzy również umieścili kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne i linie kredytową na trzech
pierwszych miejscach pod względem popularności wśród konsumentów.
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Jakie produkty kredytowe najczęściej wybierają klienci?

72%

17%

Kredyty gotówkowe

Kredyty hipoteczne

9%

1%

Linia kredytowa
na rachunku bieżącym

Karty kredytowe
Źródło: ZBP, Monitor Bankowy, kwiecień 2019

Około 55% badanych wskazuje, że klienci ich banków o produkty kredytowe pytają nieco lub
zdecydowanie częściej niż rok wcześniej. Aż o 11 p.p. więcej pytanych przyznaje natomiast, że
jest to taki sam poziom, jak w latach poprzednich. Znacznie mniej bankowców uważa natomiast, iż ich klienci pytają o produkty kredytowe zdecydowanie rzadziej – obecnie 2% wobec
10% w roku ubiegłym.

II. Rynek kredytowy w Polsce
Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że Polacy posiadali w 2018 roku kredyty
o łącznej wartości 708,4 mld zł. Na tę sumę składają się zarówno kredyty konsumpcyjne,
jak i kredyty mieszkaniowe. Biorąc pod uwagę całość zadłużenia oznacza to, że na jedną
osobę dorosłą w Polsce przypadało w 2018 roku średnio 22 tys. zł kredytu.

Wartość kredytów gospodarstw domowych w Polsce
na koniec grudnia 2018 roku

421,4 mld zł

59,5%

24,2%

171,7 mld zł
Konsumpcyjne

Mieszkaniowe

RAZEM:
708,4 mld zł
6

16,3%

115,3 mld zł
Pozostałe
Źródło: KNF

InfoKredyt 2019

Jak wskazuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny
łączna wartość wszystkich zaciągniętych przez
Polaków zobowiązań, w tym i zobowiązań przedsiębiorstw, wynosi 1 119,7 mld zł. Ponad połowa,
bo aż 61% wartości wszystkich kredytów udzielonych w Polsce, stanowią kredyty gospodarstw

22 tys. zł

domowych. Wartość kredytów mieszkaniowych
wchodzących w skład tego rachunku jest nie-

taka średnia wartość kredytu
przypada na jedną osobę
dorosłą w Polsce

spełna 2,5 razy większa od wartości wszystkich
kredytów konsumpcyjnych.
W ujęciu historycznym jeszcze ponad 10 lat temu

Źródło: Opracowanie własne
na podstawie danych KNF

w 2008 r. wartość wszystkich kredytów wynosiła
niespełna 368,6 mld zł – wynika z danych Komisji
Nadzoru Finansowego. Porównując to do roku
2018 w ciągu dekady Polacy potroili swoje zadłużenie, ale jednocześnie średni dochód w tym
okresie wzrósł o ponad 50% (więcej na str. 15).
Istotny wzrost zadłużenia Polaków nie odzwierciedla jednakże rzeczywistej kondycji finansowej, po-

W ciągu ostatnich 10 lat
wartość zadłużenia Polaków
zwiększyła się

nieważ wraz ze wzrostem zadłużenia zwiększył się
także poziom posiadanych oszczędności. Komisja
Nadzoru Finansowego wskazuje, że na koniec

trzykrotnie

grudnia 2018 r. relacja kredytów do depozytów
wyniosła 90,1%, co oznacza, że Polacy wciąż po-

Źródło: Opracowanie własne
na podstawie danych KNF

siadają więcej oszczędności niż zobowiązań.

Relacja kredytów do depozytów
105%
100%
95%
90,1%

90%
85%

2014

2015

2016

2017

2018

Źródło: KNF
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Jakość portfela
Wskaźnik jakości kredytów liczony jest prostym stosunkiem
sumy kredytów zagrożonych do ogółu wszystkich kredytów.
Oznacza to, że im wyższy wskaźnik, tym wyższe ryzyko i gorsza jakość portfela kredytowego. Z kolei zagrożone zobowiązania to takie aktywa finansowe, co do których stwierdzono
obiektywne przesłanki utraty wartości. Według standardów
przyjętych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny optymalny
przedział dla tego wskaźnika wynosi od 2 do 10%.

Co zrobić
gdy wysokość
zobowiązań zaczyna
Cię niepokoić?
Przeczytaj
więcej w naszym
poradniku
na stronie 19

Polski rynek kredytowy od lat charakteryzuje się dobrą
jakością portfela kredytowego. Z danych BFG na koniec 2018 roku wynika, że odsetek
zagrożonych kredytów wyniósł nieco ponad 6%. Warto odnotować, że na przestrzeni
ostatnich 3 lat jakość kredytów uległa poprawie, w szczególności w grupie kredytów złotowych. Jednocześnie to właśnie one charakteryzują się wyższym poziomem zagrożenia,
niż kredyty walutowe, których wskaźnik jakości wynosi 4,3%. Oznacza to, że że jeden na
25 kredytobiorców ma problem z regularną spłatą kredytu.

Kredyty walutowe lepiej spłacane niż złotowe
2016

2017

2018

PLN

7,2

7

6,9

Walutowe

4,6

4,5

4,3

Razem

6,6

6,5

6,4

Wskaźnik jakości (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BFG

W jakim wieku klienci najczęściej zaciągają kredyty?
2019
1%

17%

76%

3% 3%
Źródło: ZBP, Monitor Bankowy kwiecień 2019

2018
2%

38%

55%

4%1%

Źródło: ZBP, Monitor Bankowy, czerwiec 2018

18–25 lat
8

25–35 lat

35-50 lat

50–65 lat

Nie wiem
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Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, iż wskaźnik ten jest zdecydowanie niższy dla Unii
Europejskiej, a w 2018 roku spadł on poniżej poziomu 4%. Niższy niż w Polsce wskaźnik
kredytów zagrożonych jest m.in. w Rumunii, Hiszpanii, czy Francji.
Polacy decydują się na zaciągnięcie zobowiązania głównie w średnim wieku, co wskazywać
może na chęć osiągnięcia względnej stabilności finansowej przed wzięciem na siebie dodatkowego finansowego obciążenia. Jak wskazuje 3/4 bankowców, osoby zaciągające kredyt są najczęściej w przedziale wiekowym 35-50 lat (dane ZBP
z kwietnia 2019 r.). W porównaniu do zeszłego roku, wskazań
na osoby młode w wieku od 18 do 35 lat zaciągające zobowiązania jest aż o 22 p.p. mniej.

Jakie czynniki
wpływają
na scoring
kredytowy?

Najczęstszym powodem negatywnej decyzji kredytowej jest
według bankowców brak zdolności kredytowej (wskazania
66% ankietowanych), co w praktyce oznacza zbyt niskie dochody, wysokie obciążenia już zaciągniętymi zobowiązaniami
lub planowanie zbyt krótkiego okresu kredytowania. 29% pytanych bankowców podkreśla, iż główną przyczyną odmowy uzyskania kredytu jest negatywna historia kredytowa. Wszystkie

Przeczytaj
więcej w naszym
poradniku
na stronie 18

powyższe czynniki składają się na niski poziom tzw. scoringu.

Jaki jest w Pana(i) ocenie najczęstszy powód
negatywnej decyzji kredytowej?

66%

Brak zdolności
kredytowej

29%

Błędy
formalne

29%

Negatywna
historia kredytowa

2%

WA

ODMO

Niedostateczne
zabezpieczenie kredytu
Źródło: ZBP, Monitor Bankowy, kwiecień 2019

Kredyty konsumpcyjne
Prawie co czwarty udzielony kredyt to kredyt konsumpcyjny. Zgodnie z definicją Narodowego Banku Polskiego, kredyt na cele konsumpcyjne udzielany jest dla zaspokojenia bieżących potrzeb konsumenta, na przykład zakup samochodu, mebli, remont mieszkania,
czy opłacenie wczasów lub wycieczki.
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Kredyty konsumpcyjne w Polsce

167,8 mld zł

161,3 mld zł
148,6 mld zł
2016

2017

2018

Źródło: dane BFG

Jak wskazują dane Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wartość kredytów konsumpcyjnych na koniec
2018 r. wyniosła 167,8 mld zł i była o ponad 7 mld zł
wyższa niż w ubiegłym roku. Co ciekawe w ciągu zaledwie dwóch lat wartość tego rodzaju zobowiązań zwiększyła się o około 13%.

Jak systematycznie
budować swoją

W opinii bankowców wciąż głównym cele wskazywanym

historię kredytową?
Przeczytaj
więcej w naszym
poradniku
na stronie 18

podczas zaciągania kredytu gotówkowego jest zakup
większych dóbr konsumpcyjnych takich jak samochód
czy sprzęt RTV i AGD. W porównaniu do ubiegłego roku
wskazuje na to 45% ankietowanych, czyli o 5 p.p. więcej.

Czy i jakie cele wskazują klienci przy wyborze kredytu gotówkowego?
2019
45%

30%

7% 2%

9%

7%

Źródło: ZBP, Monitor Bankowy kwiecień 2019

2018
40%

28%

15%

2%3%

12%

Źródło: ZBP, Monitor Bankowy czerwiec 2018

Większe zakupy dóbr konsumpcyjnych np. samochód, RTV i AGD

10

Zakup lub remont mieszkania

Zdarzenia losowe, uzupełnienie budżetu

Wakacje/podróże

Nie wskazują żadnego celu

Inne
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Całkowite zadłużenie gospodarstw domowych domowych
w wybranych krajach europejskich jako procent PKB
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Źródło: OECD

Równie często zobowiązanie służy pokryciu zakupu lub remontu mieszkania – co podkreśla obecnie 30% badanych wobec 28% w roku ubiegłym. Wśród innych wskazywanych
celów są zdarzenia losowe (7%), czy wakacje i podróże (2%).
W porównaniu do innych krajów Europy, Polska charakteryzuje się niewielkim poziomem zadłużenia gospodarstw domowych w stosunku do PKB. Jak wynika z danych OECD za II kw.
2018 r. w Polsce odsetek ten wynosi 35,2%, co stawia nas w dużo lepszej sytuacji niż mieszkańców Europy Zachodniej, gdzie przedział ten waha się najczęściej od 80 do nawet 100%. Poziom ten jest również dużo niższy niż w krajach ze strefy euro, gdzie zadłużenie to wynosi 58%.

Zmiana zadłużenia gospodarstw domowych w stosunku
do tzw. dochodu rozporządzalnego w latach 2013 i 2018

Dania

2013

2018

zmiana %

127,7

116,7

-8,6%

Holandia

115

102,7

-10,7%

Portugalia

86,1

67,2

-22,0%

Hiszpania

77,3

59,6

-22,9%

Grecja

65,1

53,6

-17,7%

Niemcy

55,3

52,7

-4,7%

Austria

51

48,9

-4,1%

Irlandia

93,3

43,8

-53,1%

Włochy

43,5

40,9

-6,0%

Polska

35,1

35,2

0,3%

Węgry

28

18,2

-35,0%

Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD
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Całkowite zadłużenie gospodarstw domowych w stosunku do dochodu
rozporządzalnego w krajach UE (jako proc. PKB) w 2018 r.
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* dane za 2017 rok

Źródło: OECD

Na przestrzeni ostatnich 5 lat, wiele krajów w Europie zmniejszyło stopień zadłużenia
gospodarstw domowych. Krajom takim jak Portugalia czy Hiszpania udało się zredukować wartość tego wskaźnika o ponad 20%. W naszym regionie np. Węgrzy zmniejszyli ten
wskaźnik o ponad 1/3 i obecnie wynosi on 18,2%. Jest to jeden z najniższych wskaźników
w Europie. Z kolei w Polsce na przestrzeni ostatniego pięciolecia wskaźnik zadłużenia gospodarstw domowych do PKB praktycznie nie uległ zmianie. Biorąc pod uwagę wysoki
wzrost gospodarczy naszego kraju w tym okresie oznacza to, iż Polacy zadłużali się w równym tempie, adekwatnym do tempa wzrostu zarobków.
Pozytywnym aspektem jest fakt, iż równie korzystnie Polacy wypadają pod względem wartości zadłużenia do ich rocznych dochodów. Według danych OECD z 2018 r. stosunek
tych dwóch wartości wynosi 61%, co oznacza, iż Polacy zadłużają się racjonalnie. W wielu
krajach Europy Zachodniej takich jak Wielka Brytania, Francja, czy Hiszpania wskaźnik ten
przekracza 100%, a w Danii czy Holandii przewyższa on dochód nawet ponad dwukrotnie.
Niższym stopniem zadłużenia od Polski charakteryzują się mniejsze kraje, takie jak: Słowenia (52%), Łotwa (48%) i Litwa (44%), a także Węgry (43%).

Struktura kredytów dla gospodarstw domowych w Polsce

58,9%

mieszkaniowe

24,4%

konsumpcyjne

16,7%

pozostałe
Źródło: BFG
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Kredyty mieszkaniowe
Rynek nieruchomości w Polsce to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. Kredyty mieszkaniowe z kolei stanowią główny element zobowiązań
finansowych przeciętnego Polaka, odpowiadając za niespełna 2/3 ogółu jego zadłużenia.
Jak wskazują najnowsze dane z raportu AMRON SARFiN publikowanego przez Związek Banków Polskich wartość kredytów mieszkaniowych na koniec 2018 roku wyniosła
415 158 mld zł. W porównaniu do wyniku zanotowanego na koniec 2017 roku, był on
wyższy o 6,8%. W ciągu ostatniej dekady Polacy podwoili też wartość portfela kredytów
mieszkaniowych. Obecnie średnia wartość nowo udzielonego kredytu wynosi 263 190 zł.

2014

2015

2016

2017

415,158

388,795

2013

374,082

2012

350,354

2011

393,367

2010

330,792

2009

263,642

214,892

192,612
2008

316,331

2007

313,704

2006

116,840

77,706

Całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych (mld zł)

2018

Źródło: ZBP, raport AMRON - SARFiN

2008

2018

205 180 zł

253 500 zł

23,6%



Średni dochód w Polsce (brutto)

3 096 zł

4 852 zł

56,7%



Średni dochód w Polsce (netto)

2 224 zł

3 450 zł

55,1%



Liczba miesięcy potrzebnych
do spłacenia całości kredytu
(przy założeniu spłacania z połowy
wypłaty - netto)

185 msc

147 msc

-20,6%



Średnia wartość nowo udzielonego
kredytu mieszkaniowego

Zmiana

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Porównując średnią wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego do średniego
dochodu w Polsce zauważyć można, iż zarobki Polaków rosną zdecydowanie szybciej, niż
kwoty ich zobowiązań. W ciągu ostatniej dekady średni dochód w Polsce wzrósł o po-
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nad połowę, podczas gdy wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego wzrosła
o niespełna 1/4 . Oznacza to, że przeznaczając na spłatę kredytu połowę średniej pensji
w 2008 r. zadłużenie spłacilibyśmy po około 15 latach. Obecnie okres ten skrócił się o ponad 3 lata i wynosi niewiele ponad 12 lat.

Udział kredytów walutowych systematycznie maleje
Od kilku już lat można zaobserwować systematyczny spadek wartości wszystkich
kredytów walutowych w portfelu zobowiązań Polaków. Według danych Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego pod koniec 2018 roku wartość takich kredytów wynosiła
116,4 mld zł. Jest to o ponad 45 mld zł mniej niż jeszcze dwa lata temu, co oznacza,
iż w tym okresie wartość kredytów walutowych zmalała niemalże o 30%. Obecnie ponad 71% wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych stanowią kredyty w złotówkach. Dominującą część zobowiązań walutowych stanowią kredyty we franku
szwajcarskim, których jest aktualnie 23,6%. Kredyty w euro odpowiadają jedynie za
4,8% całego portfela.
Wolumeny (mld zł)
grudzień 2016

grudzień 2017

grudzień 2018

złotowe

233,4

258,2

288,4

walutowe

162

131,5

116,4

Kredyty złotowe i walutowe ogółem

395,4

389,7

404,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BFG

Struktura walutowa kredytów w Polsce
71,3%

23,6%

PLN

CHF

4,8% 0,4%
EUR inne
Źródło: BFG
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III. Co Polacy wiedzą o kredytach i finansach
Korzystanie z kredytów czy zaciąganie innego rodzaju zobowiązań finansowych to niestety wciąż trudny temat dla
części Polaków. Jak wynika z badań przeprowadzonych
w marcu 2019 r. na zlecenie Warszawskiego Instytutu
Bankowości (WIB) i Fundacji Giełdy Papierów Wartościo-

Co wpływa

wych (FGPW), aż 44% z nich krytycznie patrzy na poziom

na koszt kredytu,

swojej wiedzy o kredytach i pożyczkach. Co gorsza jedy-

czyli tzw. RRSO?

nie 9% Polaków określa swoją wiedzę finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. Szczególnie nisko swoje podstawy
znajomości ekonomii oceniają młodzi w wieku 18-34 lata
(57% wskazań) oraz osoby powyżej 65. roku życia (56%

Przeczytaj
więcej w naszym
poradniku
na stronie 18

wskazań). Duże problemy ten obszar wiedzy sprawia również mieszkańcom wsi, wśród których 58% osób nie określa własnego poziomu znajomości zagadnień finansowych choćby jako przeciętnego.
Wyniki analizy „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019” warto porównać z ocenami bankowców, którzy na zlecenie Związku Banków Polskich zostali zapytani w lutym 2019 r. o to
jak oceniają poziom wiedzy klientów banków. Ponad połowa (56%) ocenia go jako przeciętny,
a prawie jedna trzecia (27%) jako dobry. Optymizmem może napawać fakt, że zdaniem 42%
pracowników sektora bankowego poziom wiedzy finansowej ich klientów stopniowo się podnosi. Jako najtrudniejsze zagadnienie dla klientów banków wskazano inwestowanie (62%).

Co drugi Polak ma problemy z podstawową wiedzą finansową
Samoocena stanu wiedzy finansowej Polaków

PRZECIĘTNA

BARDZO
MAŁA
RACZEJ
MAŁA

BARDZO
DUŻA
RACZEJ
DUŻA

Źródło: WIB

Jedną z podstaw świadomości ekonomicznej Polaków jest umiejętność rzetelnego czytania
zawieranych umów, tak istotna choćby przy zaciąganiu kredytów. Jak wynika z badania na
zlecenie WIB i FGPW, 75% osób deklaruje, że bardzo dokładnie czyta lub przynajmniej stara
się czytać zapisy w umowach, choć jednocześnie przyznaje, że nie zawsze rozumie wszyst-
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kie jej elementy. Niepokojący jest fakt,
że blisko co czwarta osoba z wykształceniem podstawowym przyznaje się do
sprawdzania jedynie podstawowych
zapisów i danych.
Z badania wynika również, że informacje na temat finansów i ekonomii Polacy najchętniej czerpią z mediów (68%)
i Internetu (66%). Co ciekawe, dla połowy badanych to banki i inne instytucje finansowe są ważnym źródłem
wiedzy ekonomicznej. Jako najbardziej
preferowaną formę nauki podstaw
finansów, bankowości czy inwestowania wskazano spotkania bezpośrednie, ze szczególnym uwzględnieniem
lekcji i wykładów (68%). Do ankietowanych przemawiają również poradniki
i infografiki (55%), a także filmy edukacyjne oraz platformy e-learningowe
(oba po 53%).

Źródła wiedzy finansowej – skąd ją czerpiemy, a jaką formę
jej nabywania uważamy za najlepszą

ZE SZKOŁY
LUB UCZELNI

dowiadują się
Z INTERNETU

OD BANKÓW
SEKTORA
FINANSOWEGO

16

OD INNYCH
OSÓB

OD INSTYTUCJI
PUBLICZNYCH

InfoKredyt 2019

Poradnik
KREDYTY W 7 KROKACH

1.

 awsze upewniaj się, że dobrze rozumiesz mechanizm działania produktu
Z
kredytowego, na który się decydujesz. Jeśli go nie rozumiesz poproś pracownika banku o ponowne wyjaśnienie.

Jeśli po rozmowie z pracownikiem banku oferowany przez niego produkt jest dla ciebie niezrozumiały lub zbyt skomplikowany, nie decyduj się na ten typ kredytu.

2.

 rzed decyzją o zaciągnięciu kredytu, starannie przeanalizuj ofertę proP
duktów kredytowych dostępną na rynku finansowym. Wybierz taki produkt, który najlepiej odpowiada twoim aktualnym potrzebom.

Wysokość oprocentowania kredytów jest różna, a każdy z produktów ma szereg specyficznych korzyści, które należy rozważyć decydując się na jego wybór.


Karty kredytowe – oferują najczęściej od 40-60 dni bezpłatnego kredytowania
wydatków. Przy umiejętnym wykorzystywaniu, możliwe jest ograniczenie kosztów
związanych z kredytowaniem swoich wydatków.



Zadłużenie w limicie konta – posiadanie go pozwala w wygodny sposób rozszerzyć (zabezpieczyć) swoje możliwości finansowe, np. w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych wydatków przed wpłynięciem pensji na konto.



Kredyt konsumpcyjny – pozwala klientom na rozłożenie większych wydatków
na dogodne raty, najczęściej o oprocentowaniu korzystniejszym od tego oferowanego przy wykorzystaniu zadłużenia w limicie konta czy karty kredytowej po
okresie bezodsetkowym.

3.

Przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki pamiętajmy, by dokładnie przeanalizować wszystkie koszty oferowanego produktu.



Całkowity koszt kredytu określa nam wskaźnik RRSO. Jest on określany w procentach – im wskaźnik jest wyższy, tym kredyt jest droższy.



Kredyty w bankach, mimo, że wiążą się z dodatkową procedurą, w tym badaniem
naszej zdolności i historii kredytowej, zazwyczaj są zdecydowanie tańsze niż kredyty udzielne w pozabankowych firmach pożyczkowych.



Pamiętajmy szybki kredyt lub pożyczka nie zawsze oznacza, że są to produkty tanie. Poniżej przedstawiamy przykładowe RRSO określone na podstawie ofert kliku
banków i kilku firm pożyczkowych.
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Kredyt 3 000 złotych udzielony na 3 miesiące
Koszt kredytu w banku

RRSO 12,5 proc.

Całkowita kwota do zapłaty

3060 zł

Pożyczka 3 000 złotych udzielona na 3 miesiące
Koszt pożyczki w firmie pożyczkowej

RRSO 430 proc.

Całkowita kwota do zapłaty

3950 zł

Zapamiętaj:
 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (zwana także RRSO) uwzględnia
wszystkie koszty związane z zaciągnięciem kredytu.
 Nominalna stopa oprocentowania kredytu nie zawiera wszystkich kosztów kredytu. Nominalna stopa to bowiem koszt, po którym bank pożycza pieniądze (w Polsce jest to stopa
WIBOR) + marża, którą bank pobiera od nas za udzielenie kredytu.

stopa
nominalna

RSSO

4.



=

=

WIBOR
(uśrednione
oprocentowanie
na rynku
międzybankowym)

WIBOR
(uśrednione
oprocentowanie
na rynku
międzybankowym)

+

+

marża banku
(opłata za udzielenie
nam kredytu)

marża banku
banku
marża
(opłata
(opłata za udzielenie
udzielenie
kredytu)
nam
kredytu)

+

wszystkie dodatkowe
koszty kredytu
(ubezpieczenia, opłaty
za usługi dodatkowe, opłata za
rozpatrzenie wniosku, wahanie
wartości pieniądza w czasie
i okres spłaty)

Pamiętaj o systematycznym budowaniu swojej historii (wiarygodności)
kredytowej.
Terminowo opłacaj swoje podstawowe zobowiązania kredytowe (czynsz za mieszkanie, telefon, telewizja, internet etc.).
Staraj się nie doprowadzać do powstania zaległości finansowych, które mogą skutkować obniżeniem scoringu kredytowego i późniejszymi problemami przy zaciąganiu kolejnych kredytów.

Scoring, czyli analiza, w ramach której osobie ubiegającej się o kredyt przyznawane
są punkty, które następnie wpływają na decyzję o przyznaniu bądź też odmowie przyznania kredytu.
Na wysokość scoringu wpływ ma m.in.:
 wykonywany zawód i staż pracy,
 stanowisko, branża w której jesteśmy zatrudnieni,
 wiek i stan cywilny,
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 wykształcenie,
 terminowość spłaty zobowiązań – czy spłacasz swoje kredyty bez opóźnień,
 jak często korzystasz z karty kredytowej i/lub kredytu konsumpcyjnego,
 jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy składany był wniosek o kredyt,
 doświadczenie - od jak dawna zaciągane są zobowiązania.
System, w oparciu o wcześniej zaprogramowane statystyki i poziom ryzyka, akceptowany
przez dany bank daje wynik punktowy, który ocenia ryzyko przyznania kredytu o danej
wysokości na dany okres.
Może ona przyjąć wartość od 1 do 100. Biuro Informacji Kredytowej ocenia, że:
 80 punktów to wynik bardzo dobry,
 60 punktów to wynik dobry.

5.


6.








7.




Staraj się nie zaciągać nowych długów na spłatę starych. W ostateczności
– skonsoliduj wszystkie swoje długi w jeden kredyt i regularnie go spłacaj.
Unikaj wypłat gotówki z karty kredytowej, aby spłacić saldo innej karty. Nie stosuj
takiej metody, bo w rzeczywistości nie spłacasz żadnego ze swoich zadłużeń, a narażasz się tylko na większe koszty odsetek.
Gdy wysokość zobowiązań zaczyna Cię niepokoić, zacznij wdrażać działania naprawcze.
Dokonuj zakupów w sposób przemyślany - dotyczy to zarówno dużych, jak i małych zakupów.
Ułóż plan dokonując analizy swoich wydatków i dochodów. Odejmij od dochodów
wszystkie stałe koszty i oblicz jaką kwotę możesz wydać dziennie na bieżące wydatki, aby starczyło Ci do kolejnej wypłaty.
Określ priorytety - ustal które wydatki są niezbędne, a z których możesz zrezygnować (lub ograniczyć).
Powiedz rodzinie o tym, iż Twoje finanse przeżywają obecnie trudniejszy okres.
Wsparcie bliskich zmniejszy stres oraz da pozytywną motywację do spłaty zobowiązań.
Skonsoliduj posiadane kredyty i pożyczki, co pozwoli obniżyć oprocentowanie
(a co za tym idzie wysokość miesięcznej raty).
Monitoruj czynniki, które wpływają na wysokość Twoich comiesięcznych
zobowiązań finansowych (np. wysokość stóp procentowych).
Miej świadomość, iż wysokość twojej comiesięcznej raty za kredyt może znacząco
wzrosnąć w wyniku zmiany sytuacji na rynkach finansowych, np. zmiana wysokości
stóp procentowych, które determinują wysokość oprocentowania kredytowego.
Zastanów się, czy Twój budżet jest przygotowany na taką ewentualność. Jeśli nie,
już dziś ogranicz swoje wydatki, by szybciej spłacić swoje zobowiązania kredytowe.
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