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Bądź mądry przed szkodą!
Jak unikać pułapek kredytowych?

Oprocentowanie
to nie jedyny koszt.

Jak możesz porównać
dwie oferty pożyczki?

Opłata za rozpatrzenie wniosku, opłata
manipulacyjna, ubezpieczenie pożyczki
- to dodatkowy koszt, który musisz ponieść.
Kredyt o atrakcyjnym oprocentowaniu może
się okazać dużo droższy tylko ze względu
na wysokie koszty dodatkowe.

Nie bierz pierwszej zaproponowanej oferty.
Porównaj podobną ofertę w innym banku
czy firmie.

Firma „Znana” oferuje 1000 zł na 12 miesięcy,
z miesięczną spłatą 100 zł. Pobierają także 15 zł
jako opłatę manipulacyjną. Firma „Świetna
Pożyczka” oferuje 900 zł na 14 miesięcy, z miesięczną ratą 84 zł, i prowizją w wysokości 20 zł.

Która pożyczka jest bardziej
opłacalna?
Aby policzyć całkowity koszt pożyczki, oblicz całkowity
koszt kredytu i podziel przez liczbę miesięcy.

Firma „Znana”

Firma „Świetna
Pożyczka”

Kwota pożyczki

1000 zł

900 zł

Okres spłaty

12 miesięcy

14 miesięcy

Kwota do spłaty

100*12=1200

84*14=1176

1200 - 1000= 200

1176-900=276

Całkowity koszt

200+15=215

276+20=296

Całkowity koszt

(215/1000)*100=

(296/900)*100=

w procentach

21,5%

32,9%

21,5%/12=1,79%

32,9%/14=2,35%

Kwota
oprocentowania

Pełny koszt
na miesiąc

Jak widzisz, Firma „Świetna
Pożyczka” jest droższa, choć
miesięczna rata jest dużo niższa.
Zaskoczony?
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Koszt kredytu można
porównać przez rrso
czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.
RRSO uwzględnia oprocentowanie i wszystkie
dodatkowe koszty: obowiązkowe ubezpieczenie, opłaty i prowizje, a także długość trwania
kredytu.
Co warto wiedzieć o RRSO?

•

Każda instytucja musi podawać RRSO dla
kredytów konsumenckich - dzięki temu
możesz je porównywać.

•

RRSO będzie zawsze większa niż
nominalna stopa procentowa

•

Kredyt o wyższych opłatach może mieć
niższe RRSO - w rezultacie jest tańszy

•

Dzięki RRSO można porównywać kredyty
i pożyczki o pozornie różnych warunkach

Pytania, które zadaj
przedstawicielowi
banku lub instytucji
kredytowej, zanim
podpiszesz umowę
Jakie jest oprocentowanie, inne opłaty? Ile
wynosi RRSO? Jaki jest całkowity koszt
kredytu?
Jakie opłaty trzeba wnieść, aby uzyskać
pożyczkę?
Jaki jest harmonogram spłaty kapitału
i odsetek?
Czy można ustalić/zmienić dzień miesiąca,
kiedy spłacam pożyczkę?
Jaka jest kwota każdej raty?
Jakie są kary za opóźnione płatności?

Policz RRSO swojej pożyczki na
www.zanim-podpiszesz.pl

Czy wiesz, że RRSO...
przeciętnej rocznej pożyczki w banku to 20-30%
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miesięcznej chwilówki w firmie pożyczkowej
to nawet ponad 500%

Gdzie dokonuje się spłat rat pożyczki?
Jak daleko jest to od miejsca, gdzie znajduje
się mój biznes/mój dom/praca?

poproś o tak zwany załącznik nr 1
do ustawy o kredycie konsumenckim:
instytucja finansowa ma obowiązek
prawny poinformować cię o wszystkich
kosztach i warunkach oferowanego
ci kredytu.
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Szkoła dzieci

6. Dolicz miesięczne raty posiadanych
kredytów
Oszczędności (przychody - wydatki)
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Średnie miesięczne oszczędności to 275 zł. Zdolność kredytowa: 275 zł *70% = 192,5 zł
Zgodnie z Zasadą ze strony 7, maksymalna kwota raty nowej pożyczki nie powinna przekroczyć 190 zł miesięcznie.

Zsumuj Przychody i odejmij wydatki

Wesela i komunie

5. Uwzględnij święta, imprezy rodzinne
Rata za samochód

Święta

Jedzenie

Czynsz za mieszkanie i rachunki

Wydatki

Wakacje pod gruszą

Zwrot podatku

Pensja współmałżonka (praca sezonowa)

Moja pensja (netto)

Przychody

4. Jak najlepiej oszacuj, ile wydajesz
na jedzenie

3. Policz, ile miesięcznie wydajesz
na czynsz, prąd, ogrzewanie, wodę,
telefon, pakiet TV, internet itp.

2. Jakie pieniądze dostajesz w ciągu
roku, ale nie co miesiąc?

1. Wypisz swoje stałe przychody

Jeśli masz już kredyt, i chcesz wziąć kolejną pożyczkę, przeanalizuj czy cię na to stać:

Jak policzyć, czy stać cię na kolejną pożyczkę?
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Na ile kredytu cię stać?

Zasada

miesięczna kwota twoich wszystkich
rat nie powinna przekroczyć 70% twoich
miesięcznych oszczędności.

na co można rozsądnie
pożyczać:
kupno/ mieszkania/domu (zamiast płacić czynsz

najmu lepiej spłacać raty)

Remont mieszkania (np. możemy zaoszczędzić
na ogrzewaniu kiedy wymienimy okna na szczelniejsze)

edukacja swoja lub dzieci (szkolenie podnoszące

kwalifikacje może przynieść podwyżkę)

samochód używany do dojazdów do pracy

energooszczędne lodówka, pralka (zaoszczędzimy

na energii i zużyciu wody)

Niebezpieczne pożyczki na:
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Konsekwencje złej
pożyczki

Jak unikać problemów
z długami?
Przemyśl, czy nie lepiej odłożyć zakup
do czasu zaoszczędzenia wystarczającej kwoty.
Pożyczaj tam, gdzie chcą odpowiadać
na twoje pytania, a nie tam, gdzie cię zbywają.
Nie ukrywaj przed firmą pożyczającą
problemów finansowych.
Bierz tylko tyle, ile potrzebujesz, a nie ile się przyda.
Nie dziel się swoją pożyczką z nikim, nie
pożyczaj na swój dowód dla kogoś innego,
nawet dla dziecka czy zaufanego przyjaciela.
Nie poręczaj pożyczki komuś, kto ma niepewne
dochody.
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Jeśli spłacasz w gotówce, zawsze żądaj
potwierdzenia.

Zamiast pożyczki
Jeśli wiesz, że w maju 2016 masz
komunię chrześniaka, zaplanuj
wydatki wcześniej i zaoszczędź.
Zamiast pożyczać 1000 zł na
prezent, odkładaj codziennie 1,50 zł.
Daje ci to 45 zł miesięcznie.
Po roku oszczędzania masz 540 zł,
a po dwóch 1080 zł.

HISTORIE Z ŻYCIA
Pani Marii ciężko było związać koniec
z końcem: pod koniec miesiąca często
odwiedzała rodziców, zostając
na obiedzie. Po poradzie, postanowiła
po otrzymaniu pensji odkładać 50 zł
na oddzielne konto w banku, i nie
ruszać ich, choćby nie wiadomo co.
Okazało się, że pod koniec miesiąca
ma wciąż tyle samo pieniędzy,
ale za to na koncie w banku
zaczęło jej przybywać: po trzech
miesiącach miała już 150 zł. Wkrótce
podwyższyła kwotę miesięcznego
odkładania do 100 zł: małe sumy
szybko rosły do solidnych
oszczędności.
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Zakupy na raty to też
kredyt!
Policz koszt zakupów
na raty tak jak koszt
każdego kredytu.
Kupuj w sklepach. Unikaj pokazów w hotelach,
na wycieczkach, w domach kultury czy
nieodpłatnych konsultacji lekarskich.
Proponowane produkty są dużo droższe niż
w normalnym sklepie. Używa się tam
manipulacji:
za darmowy posiłek chcesz się
zrewanżować i kupujesz produkt.
Masz prawo zjeść i niczego nie kupić.
„promocja tylko dziś” i ostatnie produkty.
Prawdziwe promocje zawsze trwają dłużej

Jak wycofać się
z Pożyczki?

1.

Z umowy kredytu konsumpcyjnego / chwilówki możesz zrezygnować w ciągu 14 dni
od daty zawarcia, składając pisemne
oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2.

Jak najszybciej zwróć całą pożyczoną
kwotę, nie później niż w terminie 30 dni.

3.

Za okres od dnia wypłaty do dnia zwrotu
kwoty, musisz zapłacić odsetki, ale nie
płacisz żadnych innych opłat ani prowizji.

Gdzie znaleźć pomoc?
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe
ul. ZWM 10, 09-100 Płońsk
tel. 23 / 663 24 16
Infolinia Konsumencka: 0 800 800 008

„Bo inni już kupili”
Nie ulegaj presji.
zakup produktu leczniczego skonsultuj
z lekarzem
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Masz 10 dni na odstąpienie od zawartej
umowy, jeśli została zawarta poza
siedzibą firmy (np. w restauracji,
hotelu, domu kultury).
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Chcesz się dowiedzieć więcej
o pożyczkach i bezpiecznym
pożyczaniu?
Chcesz obliczyć, na jaką pożyczkę
cię stać?
Chcesz nauczyć się unikania
pułapek kredytowych?

Zapraszamy na praktyczne

warsztaty w Płońsku!

Najbliższy warsztat:

Sprawdź inny najbliższy termin i miejsce
na www.mfc.org.pl/badzmadry
Odwiedź też www.bsplonsk.pl/
Projekt realizowany przez:

