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KKiillkkaa  ssłłóóww  nnaa  wwssttęęppiiee  cczzyyllii  kkoommuu  ssłłuużżyy  tteenn  
ppoorraaddnniikk  ii cczzeeggoo  mmoożżnnaa  ssiięę  zz nniieeggoo  ddoowwiieeddzziieećć  

Chcesz zrobić przedświąteczne zakupy, kupić nowy sprzęt AGD,
telewizor albo nawet mieszkanie? Nie masz oszczędności i pilnie
potrzebujesz gotówki? Rozważasz, skąd wziąć potrzebne pienią-
dze, kto ci je pożyczy na najkorzystniejszych warunkach i czy bę-
dziesz w stanie zwrócić je tak, aby spłata nie zrujnowała domowe-
go budżetu? Jednym słowem zastanawiasz się, jak mądrze wziąć
pożyczkę lub kredyt? Taka decyzja musi być przecież dobrze prze-
myślana! 
Poradnik, który trzymasz w dłoni, pokaże Ci na co zwracać uwagę
przy podejmowaniu decyzji, pomoże określić, czy Twój budżet do-
mowy rzeczywiście pozwala na zadłużenie się i podpowie, co zro-
bić, gdyby pojawiły się kłopoty ze spłatą zobowiązania. 

CCzzyymm  jjeesstt  kkrreeddyytt  kkoonnssuummeenncckkii??  
Kredyt konsumencki to pożyczone środki (pieniądze) ggłłóówwnniiee
ww ffoorrmmiiee  ppoożżyycczzkkii,,  kkrreeddyyttuu  bbaannkkoowweeggoo  ii kkrreeddyyttuu  ww kkaarrcciiee  kkrreeddyyttoowweejj

na cele nie związane z działalnością gospodarczą. Mamy
z nim do czynienia także przy zakupach na raty lub

zakupach z późniejszym (przesuniętym) termi-
nem płatności. Zawarcie umowy kredytu

konsumenckiego to podpisanie
umowy pomiędzy konsumen-

tem a przedsiębiorcą
(bankiem lub inną insty-

tucją finansową) dotyczą-
cej udzielenia lub obietnicy
udzielenia konsumentowi
środków, których kwota
nie przekracza 80 000 zł
lub ich równowartości
w innej walucie. 



MMiieejj  śśwwiiaaddoommoośśćć  sswwooiicchh  pprraaww!!  
Jesteś konsumentem czyli osobą fizyczną, która zawiera umowę
w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
Jesteś kredytobiorcą czyli jesteś słabszy ekonomicznie od przedsię-
biorcy – kredytodawcy, dlatego Twoja umowa objęta jest szczególną
ochroną prawną, określoną w ustawie z dnia 20 lipca 2001 roku
o kredycie konsumenckim oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

PPrrzzeeppiissyy  zzaappeewwnniiaajjąą  CCii::  
n prawo do zrezygnowania z umowy (odstąpienia od niej) w termi-

nie 10 dni, bez podania przyczyn; 
n jeżeli zawierasz umowę na odległość (np. przez Internet) masz

prawo do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni; 
n prawo do przedterminowej spłaty zadłużenia, za którą kredyto-

dawca nie może pobrać opłaty (zastrzec prowizji); 
n kredytodawca może wypowiedzieć Ci umowę tylko w przypad-

kach wskazanych w ustawie; 
n kredytodawca musi szczegółowo poinformować Cię przed za-
warciem umowy o warunkach udzielanego kredytu i przekazać Ci
wszystkie załączniki do umowy: regulaminy, taryfy prowizji i opłat. 
Jeśli zaciągasz kredyt w kwocie przekraczającej 80.000 zł, nie ko-
rzystasz już z części wymienionych przywilejów np. z prawa odstą-
pienia od umowy, ale nadal Twoje prawa są chronione przepisami
odpowiednich ustaw.

KKttoo  mmoożżee  uuddzziieelliićć  kkrreeddyyttuu  ii jjaakk  sspprraawwddzziićć  jjeeggoo  
wwiiaarryyggooddnnoośśćć??
Kredytodawcą, w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie kon-
sumenckim, może być każdy przedsiębiorca, który w zakresie
swojej działalności gospodarczej ma udzielanie kredytów kon-
sumenckich. Najczęściej kredytodawcami są banki, ale na ryn-
ku funkcjonują również inni przedsiębiorcy – kredytodawcy:
spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, instytucje fi-
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nansowe; duże firmy i sklepy, które wydają własne karty kredy-
towe.
Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy warto sprawdzić wia-
rygodność przyszłego kredytodawcy, szczególnie wówczas, gdy
jest on mało znany na rynku. 
Zasady działania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo –
kredytowych są określone w ustawach. Informacje o innych kredy-
todawcach, często oferujących pożyczki np. w formie anonsów
umieszczanych w prasie i na słupach ogłoszeniowych („Szybki
kredyt bez żadnych formalności i zabezpieczeń”, „Kredyt na nie-
zwykle korzystnych warunkach”) możesz oczywiście uzyskać od
znajomych, przyjaciół, ale bardziej wiarygodne dane znajdziesz w: 
n Krajowym Rejestrze Sądowym – wyszukiwarka elektroniczna do-

stępna jest na stronie www.ms.gov.pl – jeśli kredytodawca dzia-
ła w formie spółki – najczęściej akcyjnej i z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. 



n Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w gminie,
w której znajduje się siedziba kredytodawcy – jeśli prowadzi on
jednoosobową działalność gospodarczą bądź funkcjonuje w ra-
mach spółki cywilnej. 

Pamiętaj o tym, że kredytodawca, który żąda wpłaty jakiejkolwiek,
nawet symbolicznej kwoty przed zawarciem umowy bądź uzależ-
nia wypłatę środków od uiszczenia przez Ciebie opłaty oraz taki,
który unika podania pełnych danych o sobie (nazwy, adresu, nu-
meru rejestru) jest niewiarygodny i działa niezgodnie z prawem! 

JJaakk  wwyybbrraaćć  nnaajjlleeppsszząą  ooffeerrttęę??  
Żeby uniknąć nieprzemyślanej decyzji o zaciągnięciu kredytu, po-
winieneś realnie ocenić swoje potrzeby i zastanowić się, jaka kwo-
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Zmień samochód
na wiosnę!

Wyjedź na
wymarzone wakacje!

Z nami  stać Cię na
świąteczne prezenty!



ta kredytu jest Ci niezbędna. Musisz także pamiętać o tym, że
w niektórych sytuacjach np. na wyprzedażach, pokazach czy pod-
czas szaleństwa przedświątecznych zakupów łatwo przecenić wła-
sne możliwości spłaty zadłużenia. Pamiętaj, aby nie brać kredytu
„na zapas”, bo niepotrzebnie zapłacisz opłatę od większej, niewy-
korzystanej sumy. Zorientuj się, czy dany kredytodawca oferuje
możliwość podwyższenia pierwotnej kwoty. 
PPoowwiinniieenneeśś  ddooppaassoowwaaćć  ppoożżyycczzkkęę  ddoo  wwłłaassnnyycchh  ppoottrrzzeebb  ––  zzaarróówwnnoo
wwyyssookkoośśćć,,  ssppoossóóbb  ssppłłaattyy,,  jjaakk  ii rrooddzzaajj  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa..  JJaakkiiee  ssąą
rróóżżnniiccee??
n Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR) –

kredyt na rachunku bankowym osób fizycznych (inaczej nazy-
wanym kontem osobistym). Jego uzyskanie pozwoli Ci na sfi-
nansowanie wydatków przekraczających kwotę, która w danej
chwili znajduje się na koncie. 

n Karta kredytowa – rodzaj karty płatniczej, która umożliwia doko-
nywanie płatności na kredyt w ramach przyznanego limitu. Wy-
sokość kredytu jest ustalona z góry. Karty takie często mają wy-
znaczony okres, w którym za kredyt nie są naliczane odsetki. Je-
śli po tym czasie dług nie zostanie spłacony, posiadacz karty bę-
dzie musiał zapłacić odsetki, często bardzo wysokie. Musisz pa-
miętać o należytym przechowywaniu karty i poufnego kodu PIN.
Nie powinieneś ujawniać go nikomu!!! 

n Kredyt gotówkowy – pozwoli na pokrycie Twoich bieżących bądź
większych wydatków np. świątecznych zakupów. Należy liczyć
się z tym, że kredytodawca poprosi o wskazanie przeznaczenia
kredytu, choć czasem wystarcza zaznaczyć przeznaczenie kre-
dytu „na cele konsumpcyjne”. Środki dostaniesz do ręki albo na
rachunek bankowy. 

n Pożyczka – to odpłatne lub nieodpłatne przekazanie do dyspo-
zycji pożyczkobiorcy określonej kwoty pieniędzy, bez konieczno-
ści określenia celu jej wydania. W przeciwieństwie do kredytu,
od kwoty pożyczki nie zawsze naliczane są odsetki umowne,
jednak zawsze należy sprawdzić, jaki jest jej koszt pomimo bra-
ku odsetek. 
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n Kredyt ratalny –– pozwala sfinansować Twoje zakupy towarów
i usług. Najczęściej kredytowane są zakupy sprzętu RTV, AGD
i materiałów budowlanych. Wybór towaru i podpisanie umowy
kredytowej następuje w jednym miejscu, a kredytodawca prze-
kazuje kwotę równą cenie towaru (ewentualnie pomniejszoną
o wkład własny) na rachunek sprzedawcy. Ty zaś odbierasz to-
war i zwracasz kredytodawcy w ratach cenę towaru powiększo-
ną o kwotę odsetek, opłat i prowizji. 

n Kredyt samochodowy – przeznaczony na nabycie auta. Kredyt
może pokrywać również koszty ubezpieczenia pojazdu, czy
koszty dodatkowego wyposażenia.

n Kredyt hipoteczny – możesz go uzyskać na zakup mieszkania,
budowę lub remont domu, Jego spłata jest zabezpieczona hipo-
teką. Z uwagi na wysokość pożyczanych środków, spłacany jest
w ciągu kilkudziesięciu lat. 

n Pożyczka hipoteczna – korzystna, gdy chcesz pożyczyć dużą
kwotę pieniędzy, na długi okres czasu, bez konieczności okre-
ślania celu jej wydania. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie
wówczas nieruchomość. 

n Kredyt konsolidacyjny – je-
żeli masz kilka kredytów
w różnych bankach, musisz
pamiętać o kilku ratach, płat-
nych w różnych terminach,
możesz zamienić je w jeden
– często niżej oprocentowa-
ny, udzielany na dłuższy
okres, wygodniejszy do
spłacenia. Kredytodawca
udziela Ci jednego kredytu
na całą kwotę zadłużenia
i dokonuje wpłat na wszyst-
kie Twoje kredyty, a czasem
wypłaca Ci dodatkową kwo-
tę na dowolny cel. 
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ZZnnaajjąącc  wwyyssookkoośśćć  ppoottrrzzeebbnneejj  kkwwoottyy,,  wwaarrttoo  jjeesstt  ––  nniiee  nnaassttaawwiiaajjąącc  ssiięę
nnaa  żżaaddnnąą  kkoonnkkrreettnnąą  pprrooppoozzyyccjjęę::  
n zebrać oferty różnych kredytodawców, 
n przeczytać je wraz z dołączonymi do nich regulaminami i taryfa-

mi prowizji i opłat, 
n porównać całkowity koszt kredytu (sumę wszystkich kosztów

wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument
jest zobowiązany zapłacić za kredyt), 

n porównać wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany, 
n sprawdzić czy istnieje możliwość wynegocjowania np. niższej

marży, sposobu zabezpieczenia kredytu, daty płatności rat, 
n sprawdzić, jakie dokumenty będą potrzebne do zbadania zdol-

ności kredytowej i zawarcia umowy, 
n sprawdzić wysokość opłat związanych ze zmianą warunków

umowy,
n ustalić, jaki jest czas rozpatrywania wniosku kredytowego. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości powinieneś zapytać konsultan-
tów o szczegóły przyszłej umowy, a także sprawdzić, jaka jest opi-
nia innych konsumentów o porównywanych produktach. 

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ,,  żżee  iinnffoorrmmaaccjjee  ppooddaawwaannee  pprrzzeezz  pprrzzyysszzłłeeggoo  kkrreeddyyttoo--
ddaawwccęę  mmuusszząą  bbyyćć::  jjaassnnee,,  rrzzeetteellnnee  ii wwyyssttaarrcczzaajjąąccee  ddoo  pprraawwiiddłłoo--
wweeggoo  wwyybboorruu  ooffeerrttyy..  JJeeśśllii  pprrzzeeddssiięębbiioorrccaa  nniiee  cchhccee  wwyyddaaćć  CCii  rree--
gguullaammiinnuu  cczzyy  ooggóóllnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  uummóóww  aallbboo  nniiee  uuddzziieellaa  rrzzee--
cczzoowwyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii  ––  zzrreezzyyggnnuujj  zz jjeeggoo  ooffeerrttyy!!  

Umowa kredytu musi być zawarta na piśmie i określać m. in. do-
kładne dane stron umowy, wysokość kredytu i oprocentowania, za-
sady i terminy spłaty, informację o całkowitym koszcie kredytu, spo-
sobie zabezpieczenia, a także informować konsumenta o przysłu-
gujących mu szczególnych uprawnieniach: do przedterminowej
spłaty kredytu i prawie do odstąpienia od umowy. 
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BBrraakk  ww uummoowwiiee  kkrreeddyyttuu  kkoonnssuummeenncckkiieeggoo  ddaannyycchh  wwyymmaaggaannyycchh
pprrzzeezz  uussttaawwęę  oo kkrreeddyycciiee  kkoonnssuummeenncckkiimm  ppoowwoodduujjee,,  żżee  kkoonnssuu--
mmeenntt  kkoorrzzyyssttaa  zz ttzzww..  kkrreeddyyttuu  ddaarrmmoowweeggoo,,  ccoo  oozznnaacczzaa,,  żżee  ppoo
zzłłoożżeenniiuu  kkrreeddyyttooddaawwccyy  ppiisseemmnneeggoo  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  zzwwrraaccaa  ssaamm
kkaappiittaałł,,  bbeezz  ooddsseetteekk  ii ooppłłaatt..  

UUwwaaggaa  nnaa  pprroommooccjjee!!  
Może się zdarzyć, że skuszony hasłem „PROMOCJA” i okraszony-
mi ciepłym uśmiechem zapewnieniami konsultantki o niebywałej
wprost okazji, chcesz podpisać umowę nawet bez czytania. 
NNiiee  rróóbb  tteeggoo!! Koniecznie przeczytaj umowę i sprawdź, czy przed-
stawione warunki promocji są zgodne z tymi, o których usłyszałeś.
W razie sprzeczności – nie podpisuj umowy! 
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NNIIEE  PPOOZZWWÓÓLL,, aabbyy  kkrreeddyyttooddaawwccaa  pprrzzyyssppiieesszzaałł  TTwwoojjąą  ddeeccyyzzjjęę
ssuuggeerruujjąącc  CCii,,  żżee  ttyyllkkoo  nniieezzwwłłoocczznnee  ppooddppiissaanniiee  uummoowwyy  ggwwaarraann--
ttuujjee  CCii  zzyysskk  aallbboo  żżee  zzaa  cchhwwiillęę  uuppłłyynniiee  tteerrmmiinn  pprroommooccjjii..  NNiiee  ddaajj
ssiięę  ttaakkżżee  zzwwiieeśśćć  ttwwiieerrddzzeenniioomm,,  żżee  nniiee  mmoożżeesszz  ooppuuśścciićć  ppoommiieesszz--
cczzeeńń  pprrzzeeddssiięębbiioorrccyy  bbeezz  zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy,,  aannii  iinnffoorrmmaaccjjoomm,,  żżee
jjeeśśllii  nniiee  ppooddppiisszzeesszz  uummoowwyy  kkoonnssuullttaanntt  uuttrraaccii  pprraaccęę..  

Dokładnie sprawdź, jaki wpływ ma promocja na pozostałe posta-
nowienia umowy i czy rzeczywiście odniesiesz korzyść finansową.
Jeśli skorzystanie z promocji uzależnione jest od Twojego działania
np. od spłaty całej kwoty pieniędzy do połowy okresu kredytowa-
nia, zastanów się, czy zdołasz wypełnić dodatkowe warunki. 
Jeśli warunki promocji nie są jednoznaczne, poproś o wytłumacze-
nie zapisów umowy i pamiętaj, że możesz ponownie przemyśleć
ofertę w domowym zaciszu. 

CCoo  kkrreeddyyttooddaawwccaa  cchhccee  wwiieeddzziieećć  oo pprrzzyysszzłłyymm  
kkrreeddyyttoobbiioorrccyy??  
„Z ręką na sercu” przemyśl swoje możliwości spłaty długu szcze-
gólnie, gdy kwota kredytu jest wysoka, a spłata rozłożona na długi
czas. Pamiętaj, że Ty sam najlepiej ocenisz swoją zdolność do
spłaty, ale tylko pod warunkiem, że nie zapomnisz o części comie-
sięcznych wydatków przeznaczonych np. na benzynę czy na zaję-
cia dodatkowe Twoich pociech. Ustal, na jakie wyrzeczenia mo-
żesz sobie pozwolić spłacając zadłużenie, a jaka wysokość raty
zacznie Ci spędzać sen z powiek. 

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ:: pprrzzyy  bbaaddaanniiuu  zzddoollnnoośśccii  ddoo  ssppłłaattyy  zzaaddłłuużżeenniiaa  oocceenniiaa
ssiięę  mmoożżlliiwwoośśćć  ssppłłaattyy  zzaacciiąąggnniięętteeggoo  kkrreeddyyttuu  wwrraazz  zz ooddsseettkkaammii
ww tteerrmmiinnaacchh  ookkrreeśślloonnyycchh  ww uummoowwiiee..  

Osoba ubiegająca się o kredyt jest zobowiązana przedłożyć na żą-
danie instytucji udzielającej pożyczki dokumenty i informacje nie-
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zbędne do dokonania oceny zdolności do spłaty zaciągniętego
kredytu, czy pożyczki. Wykaz dokumentów określa kredytodawca,
a jego decyzja o przyznaniu bądź odmowie udzielenia kredytu nie
podlega ocenie innych podmiotów np. sądów. 
Obecnie, gdy kredytodawcy korzystają z danych umieszczonych
w Biurze Informacji Kredytowej S. A. (BIK S. A.), które zostało po-
wołane dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz
z danych Biur Informacji Gospodarczej, kredytodawcy zwalniają
konsumentów z obowiązku uzyskiwania z wielu instytucji zaświad-
czeń o stanie ich zobowiązań, a tym samym oszczędzają czas
klienta, nie narażają go na dodatkowe koszty oraz przyspieszają
procedurę udzielenia kredytu.

JJeeśśllii  nnaalleeżżyycciiee  ssppłłaaccaałłeeśś  ppoopprrzzeeddnniiee  zzoobboowwiiąązzaanniiaa  ii TTwwoojjaa  hhii--
ssttoorriiaa  kkrreeddyyttoowwaa  jjeesstt  ppoozzyyttyywwnnaa,,  wwaarrttoo  zzaaddbbaaćć,,  aabbyy  TTwwoojjee  ddaannee
zznnaajjddoowwaałłyy  ssiięę  ww BBIIKK  SS..  AA..,,  ppoopprrzzeezz  wwyyrraażżeenniiee  zzggooddyy  nnaa  ddłłuużż--
sszzee  pprrzzeecchhoowwyywwaanniiee  ddaannyycchh  pprrzzeezz  BBiiuurroo  IInnffoorrmmaaccjjii  KKrreeddyyttoowweejj,,
ccoo  uułłaattwwii  CCii  uuzzyysskkaanniiee  kkrreeddyyttuu  ww pprrzzyysszzłłoośśccii..  

Każdy konsument ma prawo wystąpić do BIK, nie częściej niż raz
na 6 miesięcy, z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat je-
go danych osobowych przetwarzanych w zbiorze BIK. 
Wniosek o udostępnienie Raportu przesyła się listem poleconym na
adres: Biuro Informacji Kredytowej S. A. Biuro Obsługi Klienta: 
ul. Pruszkowska 17 02-119, Warszawa dopisek: „ZAPYTANIE” albo skła-
da się osobiście lub przez osobę upoważnioną bezpośrednio w Biurze,
w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–15.30.

SSppoossoobbyy  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  kkrreeddyyttuu  lluubb  ppoożżyycczzkkii..  
Pożyczkodawca jest zobowiązany do zapewnienia sobie jak najwięk-
szego prawdopodobieństwa spłaty zadłużenia przez dłużnika, zatem
może wymagać zabezpieczenia spłaty kredytu. Najpopularniejszymi
zabezpieczeniami są: poręczenie wekslowe, poręczenie, zastaw re-
jestrowy, blokada środków na rachunku, przewłaszczenie, hipoteka. 
Kredytobiorca może także ubezpieczyć się od niektórych ryzyk np.
zgonu, trwałej, całkowitej niezdolności do pracy, poważnej choro-
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by lub innych. Wtedy, w przypadku wystąpienia któregoś z nich,
dług wobec instytucji kredytującej zostanie zmniejszony lub całko-
wicie spłacony. Warto przed podpisaniem umowy kredytowej za-
poznać się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
(tzw. OWU). 

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ:: jjeeśśllii  pprrooppoonnoowwaannyy  rrooddzzaajj  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  CCii  nniiee  
ooddppoowwiiaaddaa  ––  nneeggooccjjuujj!!  

PPooddppiissaałłeeśś  uummoowwęę??  
MMaasszz  jjeesszzcczzee  1100  ddnnii  nnaa  zzmmiiaannęę  ddeeccyyzzjjii..  
Może się zdarzyć, że Twoja decyzja o zaciągnięciu kredytu nie by-
ła właściwa albo już po podpisaniu umowy – natrafiłeś na lepszą
ofertę bądź znalazłeś inne źródło finansowania wydatków. A może
po uważnej lekturze umowy znalazłeś w niej niekorzystne dla sie-
bie zapisy. Wszystko jedno, jaki jest powód – masz zagwarantowa-
ne 10 dni, a w przypadku tzw. umów na odległość czyli zawiera-
nych np. przez Internet – 14 dni na zmianę decyzji! 
Kredytodawca ma obowiązek podać w umowie informację o termi-
nie, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy przez konsumen-
ta oraz wręczyć mu – przy zawarciu umowy, wzór oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwi-
ska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby).

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ:: oośśwwiiaaddcczzeenniiee  oo ooddssttąąppiieenniiuu  oodd  uummoowwyy  kkrreeddyyttuu
mmuussii  bbyyćć  zzłłoożżoonnee  nnaa  ppiiśśmmiiee  ww uussttaawwoowwyymm  tteerrmmiinniiee..  



CCoo  rroobbiićć,,  ggddyy  kkrreeddyyttooddaawwccaa  ddzziiaałłaa  nniieezzggooddnniiee  
zz uummoowwąą??  
Może się zdarzyć, że kredytodawca nieprawidłowo wykonuje po-
stanowienia umowy albo ich w ogóle nie wykonuje np. nie zawia-
damia o zmianie wysokości opłat czy oprocentowania albo nie wy-
płaca części kredytu. 

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ:: jjeesstteeśś  rróówwnnoopprraawwnnąą  ssttrroonnąą  uummoowwyy!!  

Masz prawo żądać od kredytodawcy wyjaśnienia Twoich wątpliwo-
ści dotyczących warunków umowy i jej realizacji. Jeśli nie jesteś
pewien czy masz rację bądź chcesz uzyskać informację prawną,
pomogą Ci eksperci bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej czynnej co-
dziennie w godz. 9.00–17.00 pod numerem: 00 880000 880000 000088.

Reklamację związaną z nieprawidłowym wykonaniem umowy
przez kredytodawcę powinieneś złożyć pisemnie. Jeśli Twoje dzia-
łanie nie przyniesie rezultatów, a w przypadku banków i spółdziel-
czych kas oszczędnościowo – kredytowych – gdy nie udzielą one
odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia,
możesz skorzystać z pomocy instytucji lub organizacji zajmują-
cych się ochroną praw konsumentów:
n powiatowi lub miejscy rzecznicy konsumentów, 
n Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, 
n Federacja Konsumentów,
bądź zajmujących się rozstrzyganiem sporów: 

n między konsumentami a bankami – Arbiter Bankowy, 
n między konsumentami a spółdzielczymi kasami oszczędnościo-

wo – kredytowymi – Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki, 
n między konsumentami a przedsiębiorstwami zrze-

szonymi w Konferencji Przedsiębiorstw Finanso-
wych w Polsce (KPF) – na naruszenie Zasad Do-
brych Praktyk (kodeks etyczny obowiązujący
w Konferencji) – Komisja Etyki przy KPF. 
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CCoo  zzrroobbiićć  ggddyy  ppoojjaawwiiaajjąą  ssiięę  kkłłooppoottyy  zzee  ssppłłaattąą  
zzaaddłłuużżeenniiaa??
Zdarza się, że przeliczyłeś swoje możliwości spłaty rat albo coś
poszło nie tak, jak to sobie zaplanowałeś – straciłeś pracę, zacho-
rował ktoś bliski. Kolejne wezwania do zapłaty, telefony z firm win-
dykacyjnych to oznaki tego, że nie spłacasz na bieżąco zadłuże-
nia. Potem wypowiedzenie umowy kredytu i sądowa egzekucja za-
dłużenia… A przecież można tego uniknąć! 
Niemal wszyscy kredytobiorcy popełniają ten sam błąd – tak dłu-
go, jak się da, ukrywają swój problem przed kredytodawcą. To złe
rozwiązanie. Ci, którzy poinformują o kłopotach odpowiednio
wcześnie, szybciej znajdują wspólne rozwiązanie problemu – kre-
dytodawcy mogą rozłożyć spłatę na korzystniejsze raty, wydłużyć
okres kredytowania, umorzyć część odsetek karnych i opłat windy-
kacyjnych. Na każdym etapie istnieje możliwość porozumienia się
z kredytodawcą, któremu również zależy na rozwiązaniu Twoich
problemów. Windykacja jest bardzo kosztowna – również dla Cie-
bie – odsetki karne i koszty prowadzenia windykacji w tym koszty
egzekucji komorniczej znacznie zwiększą Twoje zadłużenie, a po-
nadto, im większa liczba dni opóźnienia spłaty i wyższa kwota za-
ległości, tym mniejsze możliwości i chęci ustępstw ze strony kre-
dytodawcy, który musi dbać o swoje interesy. Jeśli Twoja sprawa
trafi jednak do firmy windykacyjnej, to postaraj się z nią jak naj-
szybciej skontaktować i uzgodnić sposób polubownej spłaty za-
dłużenia. Zwykle możesz liczyć na rozłożenie go na dogodne raty
i podpisanie ugody. 

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ::
l PPooddeejjmmiijj  ddzziiaałłaanniiee  oodd  rraazzuu  ii nniiee  cczzeekkaajj  aażż  ssyyttuuaaccjjaa  wwyymmkknniiee

ssiięę  ssppoodd  kkoonnttrroollii..  
l SSkkoonnttaakkttuujj  ssiięę  zz kkrreeddyyttooddaawwccąą  ii zzaapprrooppoonnuujj  rraaccjjoonnaallnnyy  

ssppoossóóbb  ddaallsszzeejj  ssppłłaattyy..  
l SSpprraawwddźź,,  cczzyy  mmoożżeesszz  uuzzyysskkaaćć  kkoorrzzyyssttnniieejjsszzyy  kkrreeddyytt  kkoonnssoollii--

ddaaccyyjjnnyy..

13



KKoonnffeerreennccjjaa  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttww  FFiinnaannssoowwyycchh  ww PPoollssccee  ––  ZZwwiiąązzeekk  PPrraaccooddaawwccóóww
powstała w 1999 roku i obecnie zrzesza 39 kluczowych przedsiębiorstw z rynku
Consumer Finance w Polsce (banki, doradcy i pośrednicy finansowi, przedsię-
biorstwa pożyczkowe, zarządzania informacją gospodarczą i wierzytelnościami
oraz towarzystwa ubezpieczeniowe). Przedsiębiorstwa zrzeszone w Konferencji
postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodaw-
ców, która ma prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych jako part-
ner społeczny w procesie legislacyjnym. Konferencja jako pierwsza polska or-
ganizacja pracodawców spośród nowych krajów członkowskich Unii Europej-
skiej podjęła decyzję o przystąpieniu do EUROFINAS – federacji związków
przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associa-
tions), zrzeszającej czternaście organizacji z krajów europejskich, reprezentują-
cych ponad 1200 instytucji finansowych. W przypadku wątpliwości czy przedsię-
biorstwo, będące członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
(KPF) działa etycznie, zgodnie z dobrymi praktykami opisanymi w Zasadach
Dobrych Praktyk (ZDP) można złożyć wniosek w tej sprawie do Komisji Etyki
działającej przy KPF. Informacje na temat firm członkowskich KPF oraz treść 
Zasad Dobrych Praktyk można znaleźć na stronie internetowej wwwwww..kkppff..ppll

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  KKoonnssuummeennttóóww  PPoollsskkiicchh (SKP, wwwwww..sskkpp..ppll)), to ekspercka orga-
nizacja pozarządowa, założona w 1995 roku w celu rozwijania świadomości
konsumentów w zakresie posiadanego przez nich prawa do bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, informacji, edukacji i reprezentacji, jak również ochrony ich
interesów ekonomicznych i prawnych. 

CCoo  rroobbiimmyy  ddllaa  kkoonnssuummeennttóóww::  
n Udzielamy bezpłatnych porad 
n Informujemy
n Edukujemy 
n Prowadzimy badania
n Opiniujemy projekty aktów prawnych
n Współpracujemy z powiatowymi / miejskimi rzecznikami konsumentów
n Współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na

rzecz interesu konsumentów

K Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Konferencja 
Przedsiębiorstw 
Finansowych 
w Polsce


