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Nadchodzący okres przedświąteczny to czas większych wydatków. To 
również pora, w której na każdym kroku spotykamy reklamy pożyczek 
pozabankowych, których wzięcie ma zapewnić nam dostatnie Święta. 
Tak przynajmniej reklamują się firmy pożyczkowe. A jak jest napraw-
dę?

PrawdaPrawda jest doskonale znana większości osób, które już z takich poza-
bankowych pożyczek korzystały: chwilówki łatwo się bierze a trudno 
spłaca. W teorii to wszystko wygląda dobrze: wniosek możemy złożyć 
przez internet czy telefon, dostępne kwoty akurat odpowiadają temu, 
czego akurat potrzebujemy (najczęściej kilka tysięcy złotych) a pienią-
dze pojawią się na naszym koncie w bardzo krótkim czasie.

To zapewne tylko jedna strona medalu…

Zgadza się. Oprócz zalet i korzyści, mamy również wady. Koszty takich 
chwilówek są wielokrotnie wyższe niż koszty pożyczek w bankach. Róż-
nica w kwocie to przynajmniej kilkaset złotych, często nawet kilka tysię-
cy. Prywatne pożyczki to również mniejsze bezpieczeństwo – zarówno 
naszych danych jak i możliwości dochodzenia swoich należności w przy-
padku niespłacania rat w terminie. Nikt z nas przecież nie chce mieć kon-
taktu z natrętnymi czy nawet agresywnymi windykatorami. Poza tym 
chwilówki dość skutecznie kuszą nas możliwością przedłużenia pożycz-
ki.

Na czym polega przedłużanie pożyczek?

Takie rozwiązanie to przesunięcie daty najbliższej spłaty, oczywiście od-
płatnie. Klient, który skorzystał z pożyczki pozabankowej ma najczęściej 
dwie możliwości: spłatę zadłużenia wg wcześniej zaakceptowanego har-
monogramu lub, za względnie niewielką opłatą, odroczenie tej spłaty. Ta 
druga opcja wielu osobom wydaje się atrakcyjna, bo wpłacając jakąś nie-
wielką kwotę pieniędzy, niejako kupują sobie spokój na kolejny miesiąc. 
Ale to tylko pozornie rozwiązuje problem, bo miesiąc szybko mija a my 
wciąż mamy ten sam problem i tą samą kwotę do spłaty.

Czyli pożyczkę przedłużamy kolejny raz...

Oczywiście, że tak! Jaki jest efekt? Kolejne wydane pieniądze kolejny 
miesiąc spokoju (znów szybko minie!) i kolejny raz ten sam problem 
przed nami. ten sam problem przed nami. Z naszego portfela w między-
czasie ubyły już dwa razy płatności za przedłużanie pożyczki. Takie prze-
dłużanie chwilówek  potrafi trwać latami, a opłaty z tym związane 
czasem są już wyższe niż kwota pożyczki! Teraz już chyba nie powinno 
nikogo dziwić, dlaczego firmy pożyczkowe oferują swoim NOWYM klien-
tom pożyczki na 0%. Zarobią przecież na odraczaniu terminu spłaty.

Dlaczego więc Klienci nie spłacają tych chwilówek w całości?

Bo nie mają tyle pieniędzy. Skoro kiedyś raz zabrakło nam środków w 
portfelu i skorzystaliśmy z szybkiej pożyczki, to skąd teraz mamy ziąć 
pieniądze na spłatę całości? Łatwiej jest przecież wygospodarować 
mniejszą kwotę na wspomniane przedłużenie terminu spłaty.

W takim razie, JAKIE JEST ROZWIĄZANIE?

RozwiązaniaRozwiązania są dwa: przed wzięciem pomyślmy nie tylko o pieniądzach, 
które możemy uzyskać ale również o późniejszej spłacie. Może atrakcyj-
ną alternatywą są szybkie pożyczki proponowane przez banki? Mamy 
np. w swojej ofercie pożyczki gotówkowe w kwocie od 1.000 do 25.000, 
do załatwienia w ciągu 2 godzin. Mowa tu o całkowitym czasie uzyskania 
takiej pożyczki, od wejścia do biura do wypłaty gotówki czyt przelewu 
na konto.

Ale taką bankową pożyczkę pewnie trudniej uzyskać niż 
chwilówkę?

TO NIEPRAWDA, czasem nawet łatwiej! Ten stereotyp, że chwilówkę 
dostać łatwo a o kredyt w banku jest dużo trudniej, wciąż tkwi w głowach 
klientów. A prawda jest jest taka, że korzystając z usług doświadczonego 
biura kredytowego, szybko uzyskamy i równie szybko spłacimy pożycz-
kę.

A co z Klientami, którzy mają już chwilówki?

MamyMamy obecnie dostępny kredyt na konsolidację WSZYSTKICH zobowią-
zań. Wszystkich – co oznacza, że spłacić możemy zarówno kredyty ban-
kowe, karty kredytowe jak  i pożyczki pozabankowe oraz uzyskać dodat-
kową gotówkę. To wszystko w jednym kredycie! Płynie z tego cała masa 
korzyści – jedna niska miesięczna rata, możliwość rozłożenia spłaty na 
dogodny okres, czytelny i jasny harmonogram spłaty, niskie koszty kre-
dytu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wszystkie swoje sprawy kredytowe 
mamy pod pełną kontrolą.

Przyznam, że brzmi zachęcająco. Jakie dokumenty są potrzebne do 
uzyskania takiego kredytu?

Dowód osobisty i jakiś dokument dochodowy – wyciąg z konta lub np. 
zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy. To wystarczy aby uzyskać 
konkretnie wyliczoną ofertę kredytową – gdzie podane będziemy mieli 
zarówno kwotę kredytu, jaki i wszelkie koszty czy wysokość miesięcz-
nych rat. Całością formalności, kompletowaniem niezbędnej dokumen-
tacji zajmujemy się my, Klient nie musi się o to martwić. Czas uzyskania 
takiego kredytu to najczęściej jeden dzień roboczy.

Dziękuję za rozmowę!

Dziękuję również i zapraszam do kontaktu z naszym biurem. Przypomi-
nam, że od ponad 5 lat stawiamy na profesjonalną obsługę, skuteczne 
działania i pełne bezpieczeństwo naszych Klientów, a liczba 5000 osób, 
które zdecydowały się w tym czasie skorzystać z  naszych usług, oraz 
liczne pozytywne opinie, z pewnością nie są dziełem przypadku.

O spłacaniu chwilówek (i nie tylko...) rozmawiamy z Panem Ja-
rosławem Budnym z Biura Finansowego ECWF, największego 
centrum kredytowego w rejonie.

czyli jak pozbyć się chwilówek

Biuro Finansowe ECWF. 
Ul. Kolejowa 5 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

tel. 62 584 22 52 kom. 662 758 383
    www.ecwf.pl
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Spłata chwilówek

DODATKOWA GOTÓWKA

Bez zgody współmałżonka

Również na oświadczenie

Także z opóźnieniami

Weź 5000zł z ratą 
75zł miesięcznie

Przenieś kredyt, 
weź dodatkową gotówkę!
Sytuacja życiowa, nagromadzenie wydatków, awaria jakiegoś 
sprzętu domowego czy też samochodu, a może potrzeba do-
datkowej gotówki – wszystko to może sprawić, że każdy z nas 
znajdzie się w trudnej sytuacji. Jak sobie z tym poradzić? 

Uporządkujmy budżet domowych finansów, jest na to obecnie 
wiele sposobów. Jednym z najbardziej skutecznych jest konso-
lidacja zobowiązań. To rozwiązanie pozwala na połączenie 
kilku kredytów w jeden, a tym samym pomoże kontrolować wy-
datki. Nie musimy pamiętać o kilku ratach, spłacie karty kredy-
towej czy osobno racie za sprzęt AGD bądź telewizor. Dzięki 
konsolidacji wykonujemy tylko jeden przelew zamiast kilku. 
Sytuacja staje się niemalże idealna, jeżeli możemy zamienić 
kilka zobowiązań w jedno oraz dobrać dodatkową gotówkę fak-
tycznie bezkosztowo, a przy okazji obniżyć spłacaną ratę kre-
dytu. Istnieje mit, iż każda konsolidacja powoduje naliczanie 
podwójnej prowizji, czyli prowizji przy pierwszym kredycie, jak 
i przy następnym. Przy dobrej ofercie kredytowej nie musimy 
kosztów ponosić dwa razy. Nie bójmy się pytać i porównywać. 
Na rynku jest wiele ofert, a ceny są naprawdę bardzo różne. 

Na dzień dzisiejszy Credit Agricole Bank Polska S. A. może zaofe-
rować bardzo dobry produkt konsolidacyjny, który pozwoli klien-
towi spłacić zobowiązania, a jednocześnie sporo zaoszczędzić. 
CA BP S.A. nie nalicza opłaty przygotowawczej oraz prowizji za 
udzielenie kredytu. Oprocentowanie nominalne kredytu jest też 
bardzo korzystne i oscyluje w przedziale od 5,5% przy okresie 
kredytowania do 60 miesięcy do 7,7% przy  okresie kredytowa
nia do 120 miesięcy. 
Z pewnością warto zatrzymać się na chwilę, popracować nad 
swoim budżetem i zrobić sobie niewielki rachunek sumienia lub 
krok do przodu. CA BP S.A. chce być przejrzysty i transparentny, 
CA BP S.A. chce, aby klient czuł się bezpiecznie i wiedział,  że do-
konał odpowiedniego wyboru. Dlatego na każdego klienta czeka 
indywidualny doradca, który posłuży radą i pomoże dobrać naj-
korzystniejszą ofertę, a tym samym przyczyni się do realizacji 
jego planów czy marzeń. Ostatecznie klient już sam zdecyduje, 
na co przeznaczy pieniądze zaoszczędzone na niższych ratach. 

Zapraszamy serdecznie! 

Credit Agricole Bank Polska S.A.
ul. Rynek 28
63700 Krotoszyn
Tel. 519 019 260
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Nie chowaj głowy w piasek
Masz kłopoty finansowe? Nie zdążyłeś zapłacić raty kredytu 
na czas? W jaki sposób można rozwiązać ten problem?

Sytuacja, w której kredytobiorca nie może z pewnych przyczyn 
wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec banku, jest tak 
samo przykra dla banku, jak i dla posiadacza kredytu. Obie 
strony mają taki sam interes w tym, aby tę sytuację rozwiązać.
PrzedePrzede wszystkim nie należy ukrywać przed bankiem swoich 
kłopotów. Bank to potężna instytucja, której zależy na odzyska-
niu swoich pieniędzy, ale w miarę możliwości bez dodatko-
wych kosztów. Jeśli więc zdarzy nam się trudna sytuacja, w 
której nie mamy środków na spłatę zadłużenia, należy w pierw-
szej kolejności zwrócić się do banku właśnie, w którym spłaca-
my kredyt i poszukać wspólnego wyjścia z sytuacji.
Jest kilka możliwości. Bank może zgodzić się na odroczenie 
spłaty kredytu na kilka miesięcy, dając kredytobiorcy czas na 
uporządkowanie swoich spraw finansowych. Może także zrezy-
gnować na jakiś czas ze spłaty kapitału i zażądać spłaty samych 
odsetek. Może również zaproponować wydłużenie okresu 
spłaty kredytu, co powinno zaowocować zmniejszeniem mie-
sięcznych rat, być może do takiego stopnia, że kredytobiorcy 
uda się odzyskać płynność finansową.uda się odzyskać płynność finansową.
Nie należy chować głowy w piasek i unikać kontaktu z bankiem. 
Instytucja, której jesteśmy winni pieniądze, ma na ogół pełne 
zabezpieczenie swoich interesów. Może wystąpić na drogę 
sądową, a także zażądać egzekucji komorniczej na podstawie 
podpisanych przez kredytobiorców weksli lub wpisu do hipote-
ki. W skrajnym przypadku bank ma prawo zająć nawet nasze 
mieszkanie, wszelki majątek trwały, a kosztami egzekucji obar-
czyć nas dodatkowo (a koszty te nie należą do małych). To o 
wiele mniej przyjemna droga niż polubowne załatwienie 
sprawy i wspólne wyjście z tarapatów.

OPRAC. (KOSTKA)

KREDYTY



Interesując się tematem lokat terminowych, pewnie nieraz 
mieliście dylemat - oprocentowanie stałe czy zmienne? Jedna 
i druga opcja ma swoje wady i zalety, ale z pewnością wybór 
pomiędzy nimi będzie miał wpływ na Wasze finanse. 

LokataLokata terminowa to depozyt, który zakładamy na określonym 
rachunku w instytucji finansowej. Okres trwania lokaty jest 
ściśle określony w umowie pomiędzy instytucją finansową a 
klientem i przez okres jej trwania klient nie może dysponować 
ulokowanymi pieniędzmi, jeżeli chce uzyskać z tego tytułu 
zysk. Instytucja finansowa, w zamian za przekazanie jej do dys-
pozycji środków pieniężnych, gwarantuje swojemu klientowi 
określonyokreślony zysk z tak zamrożonej kwoty. Zysk ten stanowi kwota 
wynikająca z oprocentowania całej powierzonej sumy, czyli 
odsetki, które naliczane są  przez cały okres trwania umowy, a 
wypłacane po zakończeniu okresu umownego.
Oprocentowanie lokat podzielić można na oprocentowanie 
stałe i oprocentowanie zmienne. Oprocentowanie stałe ofero-
wane jest głównie dla depozytów krótkoterminowych i charak-
teryzuje się stałą, niezmienną - w okresie trwania lokaty - stopą 
procentową, na podstawie której nalicza się odsetki od zdepo-
nowanej kwoty. Tak więc już przy zakładaniu lokaty możecie 
łatwo ocenić, ile na tym zarobicie i jak duży będzie zysk z 
lokaty. Największym atutem tego rozwiązania jest fakt, że po 
założeniu lokaty niczym już nie musicie się przejmować, gdyż 
podane na umowie oprocentowanie nie zmieni się. 
W przypadku lokaty o oprocentowaniu  zmiennym sprawa jest 
trochę bardziej skomplikowana. Wysokość oprocentowania 
takiej lokaty najczęściej zależy od aktualnego poziomu stóp 

procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz 
od sytuacji depozytowej na rynku. Jeżeli RPP podnosi stopy 
procentowe na rynku pieniężnym, to możliwy jest wzrost opro-
centowania lokaty, na podstawie którego naliczane są nam od-
setki od ulokowanych na niej pieniędzy. 
Analogicznie sytuacja wygląda przy obniżeniu stóp procento-
wych - oprocentowanie może zostać obniżone. Pamiętać 
należy, że instytucje finansowe określają w umowie, na jakiej 
podstawie oprocentowanie lokaty może ulec zmianie, np. może 
to być zależne od jednej ze stóp procentowych ustalanych 
przez RPP, a także od zmiany określonego rynkowego wskaźni-
ka, np. inflacji, albo może być zależne wyłącznie od decyzji 
samej instytucji finansowej, która na podstawie analizy swoje-
go portfela depozytowego ustala oprocentowanie. Na takie 
oprocentowanie ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, 
które są często trudne do przewidzenia.

Jak widać, ciężko odpowiedzieć na pytanie, które oprocento-
wanie lokat okaże się lepsze. W momencie podniesienia stóp 
procentowych, przy stałym oprocentowaniu lokaty można stra-
cić. Jednak w momencie spadku tych stóp procentowych może 
ucieszyć nas fakt, że oprocentowanie nie ulegnie zmianie. 
Wszystko więc zależy od sytuacji na rynku, wahań gospodar-
czych oraz preferencji osobistych. 
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