
 

„Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz” 

Okres przedświąteczny to czas, gdy zainteresowanie „chwilówkami” 

znacząco wzrasta – a wraz z nim aktywność firm kuszących ofertami łatwych 

pożyczek, udzielanych bez zbędnych formalności, na dowód i „bez BIK”. Osoby 

potrzebujące „szybkiej gotówki” często nie są świadome ryzyka i możliwych 

konsekwencji wynikających z niefrasobliwego zawarcia takiej umowy pożyczkowej. 

 

ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ  NA ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZKI,   ODPOWIEDZ SOBIE NA 
TRZY PYTANIA:  

• Czy pożyczka w ogóle jest  mi  potrzebna? Czy pożyczone pien iądze wydam na coś  
naprawdę niezbędnego, czy też na rzecz zbyteczną, zachciankę? 

• Czy mogę sobie pozwol ić na zac iągnięcie pożyczk i? Trzeba ją będzie zwróc ić,  i  to  
z odsetkami,  ponieść wydatk i  na prowiz je,  opłaty i  inne dodatkowe koszty;  decyzja  
o zaciągn ięciu  pożyczk i powinna być zawsze poprzedzona ref leksją ,  czy 
planowany wydatek można odłożyć,  żeby w przysz łośc i  sf inansować go  z 
własnych oszczędności.  

• Jak dużą kwotę mogę pożyczyć,  żeby sp łata nie zrujnowała mojego domowego 
budżetu? Do tego potrzebna jest  ch łodna kalkulac ja,  tzn.  podsumowanie 
mies ięcznych dochodów i  wydatków, żeby sprawdzić,  czy istn ie je  wystarcza jący 
zapas, z którego będzie można sp łac ić dodatkową ratę pożyczk i.  

 
POŻYCZKA TO NIE KREDYT! 
 

POŻYCZKA  jest  regulowana przepisami Kodeksu cywi lnego. Pożyczkodawcą może 
być każdy. Pożyczać można nie ty lko  pieniądze. Pożyczkę pieniężną możesz 
przeznaczyć na dowolny cel.  Do kwoty 500 zł  umowę pożyczk i można zawrzeć w formie  
ustnej,  powyżej te j  sumy  powinna być zawarta na piśmie.  Umowa pożyczk i może 
przewidywać brak odpłatnośc i (odsetek,  prowiz j i )  o raz może być zawarta na czas 
nieokreślony (w tak im przypadku pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę i  zażądać 
zwrotu pożyczk i w c iągu 6 tygodni).  
 

KREDYT  pod lega przepisom ustawy Prawo bankowe. Może go udz ie l ić ty lko bank 
lub spółdzie lcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Umowa kredytu musi być zawarta  na 
piśmie,  a je j  przedmiotem mogą być jedynie pieniądze, które przeznaczasz wyłączn ie na 
cel wskazany w umowie.  Bank ma prawo kontro lować, czy wydajesz pieniądze zgodnie z  
umową. Jeśl i  stwierdzi  n ieprawidłowości  – może umowę wypowiedzieć,  żądając 
natychmiastowego zwrotu całe j  kwoty kredytu.  Umowa kredytu  wiąże się  z kon iecznośc ią 
zapłaty odsetek i  prowizj i .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 ZASADY BEZPIECZNYCH POŻYCZEK 
 

1.  SPRAWDŹ WIARYGODNOŚĆ FIRMY 
 
Przed podpisaniem umowy zweryf ikuj  dokładnie pożyczkodawcę i  o ferowane przez niego 
usługi  – chociażby w Internecie .  W ten sposób odsie jesz niewiarygodne f i rmy, k tóre  są 
nastawione na maksymalny,  szybki zysk,  żeru jąc na n iewiedzy swoich k l ientów.  
Unikn iesz także przykrej  n iespodzianki w postaci  dodatkowych kosztów pożyczki,  k tórych 
nie było w umowie.  
 
Listę firm objętych nadzorem finansowym znajdziesz na stronie: www.knf.gov.pl  
 
Rejestr  podmiotów,  w stosunku do których złożone zostały zawiadomienia o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa,  znajdziesz tutaj :  
www.knf.gov.pl/ostrzezenia.html  
 
 
2.  POLICZ CAŁKOWITY KOSZT POŻYCZKI  
 
Masz prawo wiedzieć,  i le  wynosi całkowi ta kwota do zap łaty  od pożyczki,  którą 
zamierzasz wziąć.  F irma udzie la jąca pożyczki również ma obowiązek poinformować Cię,  
z jakimi dodatkowymi kosztami musisz s ię l iczyć.  Nieuczc iwe f i rmy często właśnie w ten 
sposób rekompensują  sobie pon iesione koszty i  wyc iągają dodatkowe p ieniądze od 
nieświadomych k l ientów. Dlatego pyta j  i  żąda j precyzyjnych odpowiedzi!  
Najczęśc iej  stosowane koszty dodatkowe to m. in. :  
•  opłata przygotowawcza (często n iezwracana),  
•  opłata za ubezp ieczenie pożyczk i (n ie jest  ono obowiązkowe),  
•  opłata za wysłanie  wezwania do zapłaty raty,  
•  opłata za monit  te lefoniczny,  
•  opłata za wizytę windykatorów w związku z brakiem spłaty  rat  i  inne. 
 
Skorzystaj  z kalkulatora kosztu pożyczki dostępnego na stronie:  www.zanim-
podpiszesz.pl ,  wypełniając poszczególne rubryki.  
 
 
3.  DOKŁADNIE PRZECZYTAJ UMOWĘ 
 
Tak jak nieznajomość prawa n ie zwaln ia od jego przest rzegania ,  tak nieprzeczytan ie  
umowy n ie zwaln ia od wywiązania s ię  z je j  zapisów. Sąd czy komornik n ie przy jmą 
potem t łumaczenia w rodzaju:  Nie wiedz iałem tego! 
Czyta jąc umowę,  zwróć uwagę przede wszystkim na:  
•  oprocentowanie pożyczk i (porównaj z innymi ofertami na rynku),  
•  dodatkowe opła ty,  
•  zabezpieczenia i  koszty związane z obs ługą pożyczki,  
•  inne zapisy – zwłaszcza te p isane drobnym druczkiem.  
PRZY ZAWIERANIU UMOWY UPOMNIJ SIĘ RÓWNIEŻ O WZÓR ODSTĄPIENIA OD 
UMOWY. 
 
 
4.  NIE PODPISUJ, JEŚLI NIE ROZUMIESZ 
 
Jeśl i  f i rma, od które j  b ierzesz pożyczkę nie potraf i  lub nie chce wyjaśnić Ci usług, które  
oferuje,  n ie powierzaj je j  swojego zaufan ia,  a  już na pewno nie podpisuj z n ią  umowy!  



Nie poddawaj s ię  pres j i .  Jeżel i  pot rzebujesz więce j  czasu na zastanowienie,  wykorzysta j  
go.  Jeśl i  czujesz,  że powinieneś poradzić s ię kogoś lepie j  zorientowanego (np. cz łonka 
rodziny) –  zrób to!  
Wróć do podpisania umowy dopiero wtedy, gdy nie  będziesz miał absolutnie  
żadnych wątpliwości.  
 
 
NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY MASZ 14 DNI!  
 
Prawo do odstąp ienia od umowy gwarantuje pożyczkob iorcom ustawa o kredycie  
konsumenckim.  
OD UMOWY MOŻNA ODSTĄPIĆ W CIĄGU 14 DNI  od momentu je j  podp isania,  nawet  
wtedy gdy pożyczka została przelana na konto lub wręczona do ręki .  Nie ma też 
znaczenia,  jaka insty tucja udz ie l i ła  kredytu/pożyczki – to samo prawo obowiązu je 
zarówno w przypadku banków, spó łdz ie lczych kas oszczędnościowo-kredytowych czy 
parabanków.  
 
ODSTĄPIENIE od umowy pożyczki NIE NIESIE ZA SOBĄ KONSEKWENCJI ,  n ie t rzeba 
też podawać przyczyny takiego dz ia łan ia.  Konieczne jest  jednak zwrócenie pożyczonej  
kwoty oraz odsetek,  jakie zostały nal iczone  od dnia wypłaty do momentu zwrotu 
środków.  
 
CO TRZEBA ZROBIĆ?  Na leży dostarczyć pożyczkodawcy czy kredytodawcy 
oświadczenie,  którego wzór pożyczkobiorca powinien ot rzymać w momencie  
podpisywania umowy pożyczki.  Tak ie oświadczenie można przesłać pocztą  (obowiązuje  
data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiśc ie do siedz iby f i rmy czy z łożyć na ręce 
pośrednika.   
KIEDY DECYDUJEMY SIĘ NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY, POŻYCZKĘ NALEŻY 
SPŁACIĆ W CIĄGU 30 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD 
UMOWY. 
 
 
POMOCNE KONTAKTY: 
 
INFOLINIA KONSUMENCKA  obs ługiwana przez prawników ze Stowarzyszenia  
Konsumentów Polskich i  Fundacj i  Konsumentów, którzy  udzie la ją bezpłatnych informacj i  
prawnych pod numerem telefonu:   
0 800 889 866  
  
KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD  prowadzone przez ekspertów Federac j i  
Konsumentów, k tórzy odpowiadają na pytania przes łane drogą mai lową na adres:  
porady@dlakonsumentow.pl  
 
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW  
Starostwo Powiatowe  w Giżycku 
Aleja 1 Maja 14 
11-500 Giżycko 
te l .  87 428 59 58 w.52 
e-mai l :  rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl  
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