"Jak pożyczać rozsądnie
pieniądze, kiedy już nie masz
innego wyjścia?"
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1. Tytułem wstępu
Masz wydatki zaplanowane niemal, co do złotówki. Zbilansowany budżet ułożony wręcz do
perfekcji. Każdego miesiąca wszystko ułożone tak, by Twoje wynagrodzenie pozwoliło Ci
spokojnie i bez nerwów żyć. Ale nagle bum i brak pieniędzy. Bo zepsuła się pralka, bo trzeba
szybko naprawić dach, bo samochód nadaje się już do wyrzucenia, a może konieczna jest
seria wizyt u dobrego specjalisty. Niestety, nikt z nas nie jest w stanie pewnych rzeczy
przewidzieć. Nikt nie ma takiej możliwości, by być pewnym, że nic się w przyszłości takiego
nie zdarzy, by mogło to zburzyć nas cały uporządkowany świat. A jednak! Na pewne rzeczy
nie mamy wpływu i jeśli nasze możliwości finansowe pozwalają nam żyć od ,,pierwszego do
pierwszego”, to niestety w przypadku nagłych wydatków konieczna jest pożyczka. W takiej
sytuacji musimy więc zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pożyczyć najtaniej, najprościej
i bez większych konsekwencji. Oczywiście sposobów jest wiele, jednak od nas samych
zależy, na co się zdecydujemy i co sami wybierzemy.

Czytając niniejszy e-book, mamy nadzieję, iż pozwoli on Wam, Szanowni Czytelnicy
zrozumieć, czym tak naprawdę jest pożyczanie, jak ważne są takie słowa jak terminowość,
rozsądek, dobra oferta. Podpowiemy, co należy zrobić przed podjęciem decyzji o pożyczce,
od kogo najlepiej pożyczać i które oferty warte są rozpatrzenia i wyboru. Mamy nadzieję, iż
razem z nami pożyczenie pieniędzy nie będzie stanowiło większego problemu, ale stanie się
po prostu łatwym i skutecznym sposobem na chwilowy zastrzyk gotówki na konkretny cel.
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2. Przemyślane decyzje, a więc na co musimy zwrócić uwagę?
Jak każdy z nas zapewnie wie, pożyczanie pieniędzy wiąże się z zobowiązaniami i
niezależnie od tego, czy wybieramy pożyczki pozabankowe, decydujemy się na pomoc
znajomych, czy stawiamy na bank komercyjny, w każdym przypadku pożyczamy, a więc
musimy oddać. Jeśli więc podejmujemy taką decyzję, iż jest nam chwilowy zastrzyk danej
kwoty potrzebny, musimy najpierw ustalić sobie plan działania. Określić jasno warunki
spłaty, nasze możliwości, szanse na oszczędność danej kwoty i oczywiście zawsze przy
zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Jeśli każdego miesiąca zostaje nam maksymalnie
300zł na plusie, nie możemy od razu ustalić, iż spłacimy kogoś w pół roku płacąc mu 500zł,
bo po prostu nasze możliwości finansowe nie będą nam w stanie tego zrealizować. Co
musimy więc zrobić? Najważniejszy krok to przeanalizowanie domowego budżetu.
Zastanówmy się, ile jesteśmy w stanie
w każdym miesiącu dać, by móc
spłacić zobowiązanie. Przeanalizujmy
i zastanówmy się, czy możemy na
czymś zaoszczędzić, czy możemy z
czegoś zrezygnować, czy mamy
szanse w jakikolwiek sposób postawić
na tańsze życie, w zamian za
możliwość spłaty tego, co w danej
chwili pożyczyliśmy. Zawsze bierzmy
pod uwagę sytuacje losowe, które
mogą się nam po drodze zdarzyć.
Bardzo dobrym sposobem jest
stworzenie sobie takiego właśnie
domowego budżetu, w którym skrupulatnie krok po kroku będziemy wszystko notować,
zapisywać, liczyć…Budżet możemy zrobić w przeliczeniu na rok, jak również i na miesiąc
biorąc pod uwagę i nasze comiesięczne dochody i nasze wydatki. Mając tak poukładany
sposób na nasze pieniądze, możemy mieć jasną sytuację, ile nam zostanie, na co możemy
sobie pozwolić, jak szybko uda nam się zobowiązanie spłacić.
Jeśli już mamy plan i wiemy, że nam się uda, w dalszej kolejności popytajmy, dowiedźmy się,
sprawdźmy i w momencie, kiedy będziemy mieli pewność, że pożyczenie w danym miejscu
będzie dla nas najbardziej korzystne i opłacalne, wtedy podejmijmy już tą ostateczną decyzję.

Copyright by http://www.zpetlikredytowej.pl , 2016r.
-4-

3. Podstawą pożyczania jest terminowość- czyli to nasz priorytet
Niezależnie od tego, czy będzie tu chodzić o pożyczki z parabanków, które jak wiemy nie
cieszą się na rynku dobrą opinią z racji wysokich kosztów, czy o pożyczkę u dobrego wuja,
czy może o zapożyczenie w banku komercyjnym, zawsze i wszędzie podstawą jest
terminowość! Jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić
zapożyczenia na czas, możemy popaść w bardzo
poważne kłopoty, z których późnej wyjść jest
naprawdę bardzo trudno. Wybierając konkretne
warunki spłaty, otrzymujemy harmonogram spłat,
a więc jest to nic innego, jak terminy spłat
poszczególnych rat. Musimy dokładnie tego
pilnować, bowiem nie wywiązanie się w danym
dniu ze spłaty wiąże się automatycznie ze
wzrostem odsetek, a więc narastają kolejne koszty, które są coraz większe i większe.
Decydując się więc na pożyczkę, musimy mieć tego pełną świadomość. Oczywiście
wiadomo, iż inaczej sytuacja wygląda, jeśli pożyczymy u przyjaciela, a inaczej, jeśli w grę
wchodzi pożyczka w banku komercyjnym lub w placówce pozabankowej. Zawsze jednak
owa terminowość powinna być dla nas priorytetem. Tylko wtedy nauczymy się, że
pożyczanie wiąże się z odpowiedzialnością, rozsądkiem i przemyślanymi decyzjami.
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4. W temacie, czyli co to jest Crowdfunding
Zajmując się tematyką finansów, którą dokładnie chcieliśmy podjąć w tym ebooku, nie
sposób nie zwrócić uwagi na takie pojęcia, jak Crowdfunding. Postaramy się w tym rozdziale
nieco więcej na ten temat powiedzieć, pokazując, iż świat finansów jest naprawdę ogromny.

Crowdfunding, dla wielu nieznany, dla niektórych już przebadany, to forma finansowania
różnego rodzaju projektów przez społeczność, która z danymi projektami jest w jakiś sposób
powiązana. W praktyce wygląda to tak, że wpłacane są drobne, jednorazowe wpłaty przez
tych, którzy danym rozwiązaniem są zainteresowani. Crowdfunding może więc być i
sposobem pożyczania pieniędzy przez inwestycje w różnego rodzaju pomysły. Tutaj bardzo
dobrym przykładem takiego zjawiska jest na przykład strona polakpotrafi.pl czy znany coraz
bardziej kickstart.com W crowdfundingu następuje gromadzenie i alokacja kapitału, który to
przekazywany jest na określony cel, a w zamian za to, świadczone jest określone świadczenie
zwrotne. Projektodawca, który wymyśla określony projekt ustala określone wynagrodzenie na
rzecz projektu. Crowdfunding może przybierać różną formę od pożyczek, darowizn,
przedsprzedaży, po udział w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, czy sprzedaży akcji
spółek akcyjnych.1
Najbardziej znany w Polsce rodzaj crowdfundingu to strona polakpotrafi.pl, dzięki której
można raz realizować ciekawe projekty pokazując je szerszej grupie odbiorców, dwa
urzeczywistniać pomysłowe rozwiązania, trzy uzyskiwać fundusze na realizację tego, co
wymyślimy, a na co nas nie stać. Dzięki polakpotrafi.pl można nagrać film, wydać płytę, czy
książkę, wyjechać w miejsce, w którym chcemy zrobić coś naprawdę szalonego. Bez
wątpienia ten serwis jest w Polsce największą platformą crowdfundingową, będącą formą
finansowania społecznościowego. Teraz można pokazać, że Polak potrafi, bo nawet, jeśli nie
mamy na coś pieniędzy, ktoś może nam pomóc spełnić marzenia. 2

1
2

https://pl.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
https://polakpotrafi.pl/
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5. Wybieramy rodzaj pożyczki
Chcąc pożyczyć pieniądze, musimy znaleźć najlepsze źródło tego zapożyczenia. Wiadomo, iż
w dzisiejszych czasach tak wiele jest instytucji finansowych, że nie trudno podjąć
niewłaściwą decyzję. My, jako przyszli pożyczkobiorcy musimy tak wymanewrować naszymi
działaniami, by pieniądze na daną chwilę mieć, ale i by jak najszybciej ją spłacić, bez
ponoszenia zbyt dużych z tego tytułu konsekwencji.
A oto przykłady zapożyczeń:
Na początku zwrócimy uwagę na pożyczki bez BIK, ale z uwzględnieniem, iż nie są one
dobrą formą zapożyczenia, jak również i rozsądnym wyborem. Niestety mają one tak duże
odsetki, iż bardzo często są w stanie nas one zgubić. Poza tym, jeśli nie spłacimy pożyczki w
terminie, wówczas możemy mieć z tego tytułu naprawdę bardzo poważne tarapaty. Jeśli więc
nie musimy, pożyczkom w parabankach mówimy STOP.
Teraz podpowiemy, gdzie warto i dlaczego właśnie tam. Jeśli mamy możliwość, bardzo dobrą
formą zapożyczenia się, jest pożyczka u rodziny, u znajomych, przyjaciół. Jeśli mamy
kogoś takiego, bez problemu uda nam się pożyczyć pieniądze, a następnie w dogodnych
ratach daną kwotę spłacić. Każdy z pewnością chciałby mieć takiego wujka z Ameryki, który
sypie dolarami i jest z nami na dobre i na złe. Niestety nie zawsze mamy taką możliwość, ale
są często wśród nas osoby z bliskiego otoczenia bardzo nam życzliwe, które są w stanie nam
zaufać i daną kwotę pożyczyć. W takich sytuacjach pamiętajmy o tym, aby spisać umowę,
niezależnie od tego, czy pożyczamy od cioci, przyjaciela, czy sąsiada. Taka umowa to swoisty
dokument, w razie sytuacji, gdyby coś złego się stało. Oczywiście w tym przypadku mamy o
tyle lepiej, że jeśli przesunie nam się termin spłaty o kilka dni, nie powinniśmy mieć z tego
tytułu żadnych problemów. Na pewno pożyczając od krewnych, uda nam się ustalić takie
warunki, że będą one dużo bardziej korzystne, niż te, które oferują placówki komercyjne i
parabanki.
Kolejną dobrą opcję, która nie jest na tyle popularna, ale coraz częściej występująca, to
pożyczki społecznościowe. Cóż więc to takiego? To pożyczka społeczna polegająca na
zawarciu transakcji bezpośrednio między osobami fizycznymi, przy wykorzystaniu różnego
rodzaju serwisów internetowych. W tego typu pożyczkach nie występują instytucje
finansowe, dzięki czemu są one dużo tańsze i na pewno korzystniejsze. Jednym z najbardziej
znanych i cenionych na rynku serwisów w tego typu transakcjach jest Lendico. To właśnie
tam można łatwo, szybko, bezpiecznie i tanio pożyczkę wziąć, jak również i ją dać. Mówiąc
jednak o rozsądnym pożyczaniu, dziś skupiamy się na jej braniu. Jak więc to działa?
Wchodzimy na taki serwis i krok po kroku realizujemy warunki, jakie takie miejsce przed
nami postawiło. To, co wyróżnia takie serwisy oferujące pożyczki społecznościowe, to przede
wszystkim korzystne warunki. Na takiej platformie umieszczone są różnorodne pożyczki
społecznościowe, dzięki czemu oferty są bardzo atrakcyjne i na pewno niezwykle korzystne
dla każdego pożyczkobiorcy. Nie musimy wychodzić z domu, ale wchodząc na stronę,
wypełniamy wniosek, czekamy na decyzję, cieszymy się pieniędzmi. Jak spłacamy? Jasno,
uczciwie i na pewno bezpiecznie! Na takim serwie bez większego problemu możemy
obliczyć wysokość naszej raty. Wystarczy, że wpiszemy kwotę pożyczki, okres kredytowania,
jak również i cel, na jaki jest nam dana kwota potrzebna. Ponadto uzupełnić musimy całość o
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informacje osobiste i zaakceptować warunki, dzięki czemu szybko uzyskamy wstępny
harmonogram spłat naszego zobowiązania.
I ostatnią opcją, którą wybieramy najczęściej, bo jest nam ona znana, to pożyczka w banku
komercyjnym. Na rynku jest ich, co nie miara i od nas tak naprawdę zależy, którą ofertę
weźmiemy pod uwagę. Najważniejszą zasadą jest znaleźć taką ofertę, która będzie
dostosowana do nas. Pamiętajmy, że to, co jest idealne dla naszego sąsiada, niekoniecznie
będzie dobrym dla nas. Każdy bank może zaproponować klientowi indywidualnie dane
rozwiązanie, dlatego też tak ważne jest ustalenie z bankiem warunków dostosowanych do nas
samych. Wykorzystajmy porównywarki, sprawdźmy w kalkulatorach, dowiedzmy się, co
konkretne placówki są w stanie nam dać i na jakich warunkach, a dopiero mając pewność,
możemy podjąć ostateczną, konkretną już decyzję!
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6. A co, jeśli już mamy konkretny produkt na oku?
Jeśli prześledziliśmy wszystkie możliwości, dowiedzieliśmy się, gdzie możemy pieniądze
pożyczyć, kolejnym krokiem jest dokładne przeanalizowanie już tej jednej konkretnej oferty,
jaka nas interesuje. Wiadomo, iż jeśli pożyczamy pieniądze od znajomych lub rodziny,
wówczas zapewnie warunki będą najbardziej atrakcyjne, a więc nie musimy zagłębiać się
dalej w szczegóły. Ustalamy warunki spłaty, określamy formę rozliczenia, odsetki, a
następnie w terminie wywiązujemy się z naszego zobowiązania. Jeśli jednak w grę wchodzi
pożyczka w banku komercyjnym lub innym miejscu, wtedy ważne jest, aby przed
podpisaniem umowy mieć 100% pewność, że o danym produkcie wiemy wszystko i że
wybraliśmy najlepiej, jak tylko to było możliwe. Co więc robimy?

6.1 Dokładnie sprawdzamy ofertę
To, co jest podstawą, to dokładne sprawdzenie
oferty, którą jesteśmy zainteresowani. Nie zawsze
bowiem jest tak, że to, co znajdziemy na stronie
banku lub w ofercie jest jednoznaczne z tym, jaką
pożyczkę chcemy wziąć. Zazwyczaj banki
komercyjne ustalają ofertę ogólną, ale w zależności od tego, jakie warunki spełni
kredytobiorca, tak też się do niego ten produkt dopasowuje i dostosowuje. Jeśli chcemy wziąć
pożyczkę bez wychodzenia z domu, bardzo dobrze byłoby porozmawiać z konsultantem, tak,
abyśmy wiedzieli, że nie rzucamy się z motyką na słońce, tylko wybieramy rozsądną opcję,
idealnie do nas pasującą.
6.2 Wyjaśniamy niejasności
Jeśli masz jakieś problemy ze zrozumieniem tego, co zawarte jest w
ofercie lub w samej już umowie, nie podejmuj decyzji zanim nie
będziesz wszystkiego wiedzieć. Bardzo często w umowach najmniej
korzystne informacje zawarte są małym druczkiem, a
więc nie bój się tego przeczytać i w razie
wątpliwości pytać. Mądrym człowiekiem jest ten,
kto pytać umie, a nie ten, kto uważa, iż wszystko już
wie

6.3 Sprawdzamy opinie
Bardzo dobrze, jeśli sprawdzisz opinie innych osób.
Nikt nie powie Tobie wszystkiego lepiej, kto
wcześniej już korzystał z oferty danego banku
komercyjnego,
konkretnej
pożyczki
społecznościowej. Idąc w ciemno tak naprawdę nie
wiesz, czego możesz się spodziewać, czy faktycznie
wszystko będzie wyglądać tak kolorowo, jak w teorii.
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Sprawdzając zaś, że w danym banku są zadowoleni klienci, że cieszy się on dobrą opinią,
wtedy wiemy, że możemy danemu miejscu zaufać. Jeśli nie jesteśmy przekonani, bo ktoś na
własnej skórze przejechał się, nie wchodźmy do tej rzeki. Tylko mając 100% pewności
możemy zdecydować, czy faktycznie tu, w tym miejscu chcemy pożyczyć pieniądze.
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7. Ciekawe oferty
W pierwszej kolejności weźmy pod uwagę wspomniane wcześniej pożyczki społecznościowe,
a więc takie, w których nie biorą udziału firmy pożyczkowe, a osoby prywatne. Co więc takie
pożyczki mogą nam dać? Jak działają serwisy internetowe? Social Lending, bo tak nazywa się
w rynek pożyczek pozabankowych to zjawisko nadal nowe, aczkolwiek cieszące się coraz
większą popularnością. Jeszcze rzadko kto wie, iż w taki sposób można inwestować
nadwyżkę własnego budżetu. Nad całością pożyczek społecznościowych czuwa organizacja
Kiva, która to pozwala ludziom na całym świecie udzielać nieoprocentowanych
mikrokredytów przedsiębiorcom z krajów rozwijających się. Działa dzięki darmowej pomocy
firm partnerskich, jak również i dotacji od użytkowników.
Najlepsze pożyczki społecznościowe w Polsce:
Opisując wspomniany już w tym ebooku wcześniej lendico.pl mamy przejrzyste warunki, a
cała sytuacja wygląda następująco:

Czyli wchodzimy na stronę lendico.pl i tam klikamy w opcję weź pożyczkę. Wypełniamy
wniosek i dostarczamy komplet niezbędnych dokumentów. Po zakończeniu tego etapu serwis
ten dokonuje weryfikacji, przyznając klasę ryzyka, jaka zależna jest od oceny kredytowej. Na
tej podstawie przyszły pożyczkobiorca otrzymuje propozycję. Inwestorzy widząc danego
pożyczkobiorcę inwestują daną kwotę. Sama transakcja odbywa się również w serwisie, a
więc wszystko jest w pełni bezpieczne. Pożyczkobiorca spłaca raty, a pożyczkodawca
otrzymuje pieniądze. Pobierana jest jedynie opłata manipulacyjna w wysokości 1%. Prosto,
łatwo, klarownie. Jeśli chodzi o sam serwis, brak w nim jest ukrytych kosztów. Zupełnie
bezpłatnie zakłada się konto, bezpłatnie dostaje się informację o wysokości rat. Wcześniej
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można spłacić swoje zobowiązanie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.
Opłata manipulacyjna wynosi od 2,25-5%.
Kolejnym serwisem jest kokos.pl, a więc możliwość przeprowadzania transakcji osobom,
które poszukują pożyczki, jak również i zarabiania poprzez dobrze przeprowadzane interesy.
Jest to pierwszy w Polsce serwis, który zdecydował się wdrożyć w życie Social Lending

Dzięki kokos.pl możemy pożyczyć pieniądze na określony cel i możemy inwestować swoje
nadwyżki finansowe. W tym też celu stawiamy albo na Chcę pożyczyć lub Założyć aukcję
albo też Chcę inwestować, w zależności od tego, czym jesteśmy zainteresowani. 3
I trzecią formą Social Lendingu w Polsce jest serwis finansowo.pl Na nim to właśnie można
pożyczać pieniądze między ludźmi, nie angażując w to żadnych instytucji finansowych.
Pożyczka na dowolny cel od 50- 30 000zł, szybka wypłata pieniędzy, minimum formalności i
dużo taniej, niż w parabankach. Czy można więc chcieć czegoś więcej? A jak to działa?

3

https://kokos.pl/info/jak-otrzymac-pozyczke
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Rejestrujesz się w Finansowo.pl i dokonujesz wymaganych
weryfikacji. Możesz również zwiększyć swoją wiarygodność
dokonując weryfikacji dobrowolnych.
Składasz wniosek pożyczkowy, w którym
określasz warunki pożyczki i proponowane
wynagrodzenie dla Pożyczkodawcy.
Wybierasz spośród ofert złożonych przez Pożyczkodawców i
pokrywasz koszt finalizacji wniosku

Pożyczkodawca przelewa pieniądze
bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

W ustalonym terminie spłacasz pożyczkę wraz z odsetkami bezpośrednio na
rachunek bankowy Pożyczkodawcy.
A co mogą ciekawego zaoferować nam banki komercyjne? Jakie oferty są warte rozpatrzenia?
Gdzie wziąć kredyt gotówkowy? Gdzie starać się o kredyt hipoteczny? Ciekawe oferty
poniżej:
Jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, jakie mają dla nas banki komercyjne, na chwilę obecną
jedne z najlepszych ofert mogą zaoferować nam takie placówki, jak: Eurobank, BGŻ BNP
Paribas, jak również i Alior Bank. Na jakich warunkach otrzymamy tu kredyt gotówkowy? 4
Pożyczamy 5 000zł na okres 24miesięcy:

Oprocentowanie
RRSO
Prowizja
Szczegóły

4

Eurobank
0%
10,83%
10%
-minimum
formalności
-minimalna
kwota
500zł
-maksymalna kwota
150 000zł
- bez zaświadczeń o
zarobkach

BGŻ BNP Paribas
5,90%
9,28%
2,99%
-minimum
formalności
-minimalna
kwota
1000zł
-maksymalna kwota
150 000zł
-okres kredytowania
do 7lat

Alior Bank
7,90%
13,85%
5%
-minimum
formalności: wyciąg
z konta osobistego
-minimalna
kwota
500zł
-maksymalna kwota
150 000zł
-okres kredytowania

http://www.17bankow.com/
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Rata

-okres kredytowania
od 3-60msc
-możliwość
ubezpieczenia
kredytu
208,33zł

-możliwość
ubezpieczenia
kredytu

od 1msc-120msc
--możliwość
ubezpieczenia
kredytu

221,38zł

225,91zł

BGŻ BNP Paribas
5,90%
8,25%
2,99%
-minimum
formalności
-minimalna
kwota
1000zł
-maksymalna kwota
150 000zł
-okres kredytowania
do 7lat
-możliwość
ubezpieczenia
kredytu

Alior Bank
7,99%
12,04%
5%
-minimum
formalności: wyciąg
z konta osobistego
-minimalna
kwota
500zł
-maksymalna kwota
150 000zł
-okres kredytowania
od 1msc-120msc
--możliwość
ubezpieczenia
kredytu

303,77zł

312,90zł

BGŻ BNP Paribas
5,90%
7,72%
2,99%
-minimum
formalności
-minimalna
kwota
1000zł
-maksymalna kwota
150 000zł
-okres kredytowania
do 7lat
-możliwość
ubezpieczenia
kredytu

Alior Bank
7,90%
11,12%
5%
-minimum
formalności: wyciąg
z konta osobistego
-minimalna
kwota
500zł
-maksymalna kwota
150 000zł
-okres kredytowania
od 1msc-120msc
--możliwość
ubezpieczenia
kredytu

351,59zł

365,49zł

Pożyczamy 10 000zł na okres 36miesięcy:

Oprocentowanie
RRSO
Prowizja
Szczegóły

Rata

Eurobank
0%
7,20%
10%
-minimum
formalności
-minimalna
kwota
500zł
-maksymalna kwota
150 000zł
- bez zaświadczeń o
zarobkach
-okres kredytowania
od 3-60msc
-możliwość
ubezpieczenia
kredytu
277,78zł

Pożyczamy 15 000zł na okres 48miesięcy:

Oprocentowanie
RRSO
Prowizja
Szczegóły

Rata

Eurobank
0%
5,39%
10%
-minimum
formalności
-minimalna
kwota
500zł
-maksymalna kwota
150 000zł
- bez zaświadczeń o
zarobkach
-okres kredytowania
od 3-60msc
-możliwość
ubezpieczenia
kredytu
312,50zł
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A jak wygląda kwestia kredytów hipotecznych? Gdzie dostaniemy najlepsze warunki i
najlepszy produkt bankowy?
Bierzemy kredyt hipoteczny na kwotę 200 000zł. Wartość nieruchomości to 300 000zł, a
okres kredytowania 30lat:

Oprocentowanie
Prowizja
RRSO
Szczegóły:

Rata kredytu

PKO BP- Kredyt
mieszkaniowy
Własny
Kąt
hipoteczny
(oferta
pakietowa)
2,77%
0%
2,81%
możliwość
wykupienia polisy na
życie: 0,066% od
salda
bieżącego
zadłużenia
-konieczność
ubezpieczenia
od
ognia
i
innych
zdarzeń losowych
-możliwość
wykupienia
ubezpieczenia
od
utraty
pracy
i
hospitalizacji-3,25%
na cztery lata
818,60zł

Bank
PocztowyPocztowy
Kredyt
Mieszkaniowy
(oferta Promocyjna)

BZ WBK- kredyt
mieszkaniowy (oferta
standardowa klient
zewnętrzny)

3,46%
0%
3,52%
-możliwość
wykupienia polisy na
życie, od utraty
pracy, od trwałej i
całkowitej
niezdolności
do
pracy, od leczenia
szpitalnego. Koszt to
3% od kwoty kredytu
-konieczność
ubezpieczenia
od
ognia
i
innych
zdarzeń losowych

3,36%
2,50%
3,62%
-możliwość
wykupienia polisy na
życie.
-konieczne
jest
ubezpieczenie
nieruchomości

893,63zł

904,60zł
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8. Zakończenie

Dobrze byłoby powiedzieć, nie pożyczaj! Niestety, żyjemy w takich czasach, gdzie wydatki
zdecydowanie częściej przewyższają dochody. Starcza nam na codzienne życie, rachunki,
ewentualnie na drobne przyjemności. Bardzo często jednak w sytuacji, gdy spotka nas losowe
zdarzenie otwieramy oczy i nie mamy pojęcia, co zrobić. Siłą rzeczy musimy pożyczyć, bo
skoro nic nie mamy, skądś te pieniądze wziąć trzeba. I tak- pamiętajmy o tym, co zawarte
zostało w tej publikacji elektronicznej.
Zaplanujmy swój budżet domowy. Dokładnie sprawdźmy, na co możemy sobie pozwolić, a
na co nie. Nie bądźmy lekkoduchami, wierząc, że wszystko się rozwiąże, bo jeśli podejmiemy
złe decyzje, na pewno tak nie będzie. Wpadając w lawinę problemów i długów, trudno będzie
nam się z tego wydostać. Nie słuchajmy innych, ale indywidualnie sprawdzajmy każdą ofertę
i każdy produkt. Odpuśćmy pożyczki bez BIK, chwilówki w parabankach i tym podobne
oferty, gdyż zamiast zyskać kapitał, stracimy na tym naprawdę zbyt dużo pieniędzy.
Postawmy na pożyczki społecznościowe, pomoc życzliwych nam osób lub banki komercyjne.
Przed podpisaniem umowy dokładnie sprawdźmy wszystko, pytajmy, jeśli coś jest dla nas
niejasne. I na zakończenie- jeśli już pożyczymy bądźmy terminowi i słowni. Tylko takim
sposobem będziemy mogli żyć spokojnie, nie bojąc się jutra i firm windykacyjnych.
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