Rozsądnie i z umiarem planuj swoje wydatki,
pamiętając o tym, jakie dochody uzyskujesz
i możesz uzyskiwać.
Ułatwi Ci to realizację potrzeb kredytowych zawsze w granicach
możliwości ﬁnansowych, nawet w obliczu presji świąt
lub uroczystości rodzinnych.

Przed podpisaniem zawsze
przeczytaj umowę kredytową
i nie rezygnuj z możliwości
zadawania pytań, jeśli masz
jakiekolwiek wątpliwości
co do jej treści.
W ten sposób będziesz świadomy swoich
obowiązków wynikających z umowy.

Pilnuj terminarza spłat kredytu i płać nie później
niż w dacie płatności.
Pamiętaj, że gdy spłata dokonywana jest przelewem, uważa się ją
za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego kredytodawcy.
Zlecenie przelewu zrób z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, by pieniądze
wpłynęły na konto kredytodawcy najpóźniej w dniu będącym terminem spłaty.
Dzięki temu nie narazisz się na dodatkowe koszty związane z rozpoczęciem
przez kredytodawcę windykacji należności od Ciebie.

Zawsze podawaj prawdziwe,
aktualne i kompletne dane
o swojej sytuacji ﬁnansowej.
Dzięki temu nie będziesz zaciągał zobowiązań
kredytowych większych niż te, które jesteś w stanie
obsłużyć, a jednocześnie nie narazisz się
na ewentualne konsekwencje prawne podawania
świadomie nieprawdziwych danych.

Musisz bezwzględnie upewnić się
przed podpisaniem umowy kredytowej,
ile wynosi suma wszystkich kosztów
związanych z zaciągnięciem kredytu
i jakie są terminy spłat.
Pozwoli Ci to potwierdzić, czy stać Cię na zaciągnięcie
tego kredytu oraz terminową obsługę.

W razie kłopotów zawsze kontaktuj się z kredytodawcą
i to przed datą wyznaczoną na spłatę całego kredytu/pożyczki
czy nawet pojedynczej raty.
Nie narazisz się na utratę zaufania, którego być może będziesz potrzebował w przyszłości
w sytuacji zaistnienia nieprzewidzianych problemów, na przykład związanych z utratą pracy
lub nagłą chorobą.

Nigdy nie zaciągaj nowego kredytu na spłatę
wcześniejszych zobowiązań bez rozważenia
czy stać Cię na taki ruch.

Nie ujawniaj bez potrzeby
swoich danych osobowych
i nie działaj pochopnie,
udzielając informacji
o sobie, w szczególności
w korespondencji
internetowej.
W ten sposób nie narazisz się
na wykorzystanie Twoich danych
osobowych do dokonywania wyłudzeń
kredytowych i unikniesz możliwych
problemów prawnych i ﬁnansowych.

W przeciwnym wypadku narażasz się na poważne życiowe problemy,
związane z nadmiernymi długami narażając także swoją rodzinę
na długotrwały stres.

Jeśli zaciągnięcie nowego kredytu jest możliwe
tylko z udziałem poręczycieli, musisz być całkowicie
pewny, że stać Cię na jego spłatę zgodnie
z warunkami umowy.
Poręczyciele muszą mieć świadomość, że są obarczeni takim samym jak Twój
obowiązkiem spłaty kredytu, który będą musieli wypełnić, kiedy Ty przestaniesz
go realizować.

www.kredytobranie.kpf.pl

Zaciągaj kredyt
w sprawdzonej ﬁrmie
i nie kieruj się wyłącznie
tym, że jej przedstawiciele
zapewniają o spełnieniu
wszystkich Twoich
oczekiwań.
Zwiększy to Twoje bezpieczeństwo, jeśli
ﬁrma w jakiej chcesz zaciągnąć kredyt
jest członkiem organizacji samorządowej
i w razie potrzeby możesz złożyć wniosek
do komisji etyki lub arbitra, powołanych
do rozpatrywania skarg konsumentów.

