
NOWOCZESNE I BEZPIECZNE 

FINANSE SENIORA – V EDYCJA



MODUŁ 4

Zagrożenia wynikające z zaciągania 
szybkich pożyczek (tzw. „chwilówek”)



INSTYTUCJA POŻYCZKOWA 

1. INSTYTUCJA POŻYCZKOWA to podmiot (kredytodawca),
który w ramach działalności gospodarczej udziela lub daje
przyrzeczenie udzielenia kredytu konsumenckiego ze
środków własnych, inny niż:

 bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja
kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

 spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;

 podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów
konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na
zakup oferowanych przez niego towarów i usług.



INSTYTUCJA POŻYCZKOWA - cd. 

2. Instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność
wyłącznie w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

3. Minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi
200 000 zł. Kapitał ten może być pokryty wyłącznie
wkładem pieniężnym. Środki na pokrycie tego kapitału
nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub
ze źródeł nieudokumentowanych.



INSTYTUCJA POŻYCZKOWA – cd. 

4. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub
prokurentem instytucji pożyczkowej może być wyłącznie osoba,
która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu,
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi
i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

5. Regulacje dotyczące instytucji pożyczkowych zostały zamieszczone
w ustawie o kredycie konsumenckim na skutek jej nowelizacji
z dnia 5 sierpnia 2015 r. (ustawa o zmianie ustawy o nadzorze
nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw).



BANK
1. BANK to podmiot działający na podstawie szczególnego

zezwolenia, nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego,
jego działalność polega m.in.: na przyjmowaniu depozytów (np.
lokat), udzielaniu kredytów oraz dokonywaniu rozliczeń
pieniężnych.

2. W przypadku banku spółdzielczego kapitał założycielski nie
może być niższy od równowartości w złotych
1 mln euro, natomiast w przypadku banku w formie spółki
akcyjnej kapitał ten musi wynosić co najmniej równowartość
w złotych 5 mln euro.



PARABANK
1. Parabank to podmiot, który w ramach działalności gospodarczej

gromadzi środki pieniężne od klientów i obciąża je
ryzykiem, nie mając na to zezwolenia odpowiednich
organów państwowych. Podmioty takie często udzielają również
pożyczek. Parabanki nie podlegają nadzorowi finansowemu,
sprawowanemu przez odpowiednie organy nadzoru, dlatego
korzystnie z ich oferty jest obarczone bardzo dużym ryzykiem straty
zainwestowanego kapitału.

2. Innymi słowy parabanki to podmioty prowadzące działalność
zbliżoną do działalności banku ale nie podlegające
specyficznym dla banków regulacjom prawnym, nadzorowi
finansowemu oraz systemowi gwarantowania depozytów.

3. Ich działalność w zakresie gromadzenia depozytów najczęściej jest
sprzeczna z obowiązującym prawem, czyli nielegalna.



INSTYTUCJA POŻYCZKOWA – BANK – PARABANK 

KRYTERIUM INST. 
POŻYCZKOWA

BANK PARABANK

FORMA 
PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI

spółka akcyjna,
sp. z o.o.

Bank państwowy, 
spółka akcyjna, bank 

spółdzielczy

jednoos. dział. gosp., 
spółka jawna., spółka 
z o.o., spółka akcyjna

KAPITAŁ 200 tys. zł 5 mln €/1 mln € ogólne zasady

BFG NIE DOTYCZY TAK NIE

NADZÓR 
FINANSOWY

NIE TAK (bardzo szeroki) NIE

ZDOLNOŚĆ
KREDYTOWA

TAK (często w 
łagodny sposób)

TAK (szczegółowo i 
często restrykcyjnie)

TAK (często niezbyt 
szczegółowo)

NAJWAŻNIEJSZE 
PRODUKTY

pożyczki ROR-y, kredyty, 
pożyczki, lokaty, 
przelewy 

Produkty 
„lokatopodobne”,
pożyczki



WAŻNE

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się
w szczególności umowę pożyczki zawieraną
z instytucją pożyczkową lub inną instytucją
finansową (przedsiębiorcą), która nie spełnia
warunków ustawowych dotyczących instytucji
pożyczkowych, ale mimo to w ramach swojej
działalności udziela pożyczek konsumentom.



Jak ZARABIAŁY instytucje pożyczkowe?

Pani Ela pożyczyła w instytucji pożyczkowej 600 zł na okres
15 dni. Po 15 dniach zgodnie z umową musiała oddać 725 zł.
Na koszt tej pożyczki wynoszący 125 zł złożyły się:

 odsetki od udzielonej pożyczki – 2,5 zł,

 opłata przygotowawcza - 50 zł,

 składka ubezpieczeniowa - 72,5 zł,

Łącznie rzeczywista roczna stopa oprocentowania
(RRSO) wynosi …

28 559,55 %



Jak ZARABIAŁY instytucje pożyczkowe?

Pani Ela pożyczyła w instytucji pożyczkowej 1000 zł na okres
jednego miesiąca. Po miesiącu zgodnie z umową musiała oddać
1318 zł. Na koszt tej pożyczki wynoszący 318 zł złożyły się:

 odsetki od udzielonej pożyczki - 8 zł,

 opłata przygotowawcza - 80 zł,

 składka ubezpieczeniowa - 145 zł,

 koszty obsługi domowej – 85 zł

Łącznie suma KOSZTÓW POZAODSETKOWYCH wynosi …

310 zł 
(brak górnej granicy tych kosztów)



Jak obecnie mogą zarabiać instytucje pożyczkowe?

Pani Ela zamierza pożyczyć w instytucji pożyczkowej 1000 zł
na okres jednego miesiąca. W oparciu o obecne
uregulowania ustawy o kredycie konsumenckim
maksymalny limit wszystkich kosztów w przypadku pożyczki
Pani Eli (odsetki maksymalne - obecnie 10 % + koszty
pozaodsetkowe) nie może przekroczyć kwoty …

283,33 zł



RZECZYWISTA ROCZNA STOPA OPROCENTOWANIA 
(RRSO)

1. RRSO jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez
konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa
całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

2. RRSO obejmuje nie tylko oprocentowanie nominalne kredytu
(które może wynosić nawet 0%), ale również wszelkie inne
koszty związane z udzieleniem kredytu (np. prowizja,
opłatymanipulacyjne, ubezpieczenie).

3. Przed podpisaniem umowy należy koniecznie sprawdzić wysokość
RRSO dla zaciąganego zobowiązania - informacja ta powinna być
obowiązkowo przekazana konsumentowi przed zawarciem umowy
wraz z szeregiem innych istotnych danych dotyczących
oferowanego kredytu.



POZAODSETKOWE KOSZTY KREDYTU (PKK)

1. PKK są to wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku
z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek.

2. Pojęcie „pozaodsetkowe koszty kredytu” ustawodawca wprowadził
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad
rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw – przy czym
przepisy art. 5 ust. 6a oraz art. 36a-36d ustawy o kredycie
konsumenckim - regulujące te tematykę - wchodzą w życie w dniu
11 marca 2016 r.).

3. Ustawa o kredycie konsumenckim ustala maksymalną
wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu (art. 36a
ustawy).



WZÓR na obliczenie 
maksymalnej wysokości PKK

𝑀PKK ≤(𝐾 × 25%) + (𝐾 × 𝑛/𝑅 × 30%)

w którym poszczególne symbole oznaczają:
MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,
K – całkowitą kwotę kredytu,
n – okres spłaty wyrażony w dniach,
R – liczbę dni w roku.



POZAODSETKOWE KOSZTY KREDYTU – cd.

1. W skali roku kredytodawca/pożyczkodawca będzie mógł pobrać
od konsumenta z tytułu opłat niewynikających z odsetek
maksymalnie 55 proc. wartości pożyczki/kredytu (25 %
całkowitej kwoty kredytu oraz 30 % całkowitej kwoty
kredytu wyrażonej w stosunku rocznym) (zob.:

http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/rewolucja-w-chwilowkach-ostatnie-

tygodnie-pozyczkowej,2277728,4141, dostęp 18.02.2016 r.).

2. Dodatkowo pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie
kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty
pożyczki/kredytu – innymi słowy suma pobranych
pozaodsetkowych opłat nie będzie mogła przekroczyć 100 proc.
wartości pożyczki/kredytu.

http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/rewolucja-w-chwilowkach-ostatnie-tygodnie-pozyczkowej,2277728,4141


POZAODSETKOWE KOSZTY KREDYTU - cd.

1. Pozaodsetkowe koszty kredytu wynikające z umowy o kredyt
konsumencki nie należą się kredytodawcy/pożyczkodawcy
w części przekraczającej maksymalne pozaodsetkowe koszty
kredytu obliczone według w/w wzoru lub w części
przekraczającej całkowitą kwotę kredytu.

2. W przypadku odroczenia spłaty zadłużenia wynikającego z umowy
o kredyt konsumencki w okresie 120 dni od dnia wypłaty tego kredytu:

 całkowitą kwotę kredytu dla celów ustalenia maksymalnej wysokości
pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w ustawie, stanowi kwota
udzielonego i wypłaconego kredytu, którego spłata została następnie
odroczona;

 do pozaodsetkowych kosztów kredytu dolicza się wszystkie koszty i opłaty, które
kredytobiorca jest obowiązany ponieść w związku z odroczeniem spłaty kredytu,
naliczone w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu.



POZAODSETKOWE KOSZTY KREDYTU – cd.

1. W przypadku udzielenia przez kredytodawcę
konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty kredytu,
kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty
pierwszego z kredytów:

 całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej
wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w
ustawie, stanowi kwota pierwszego z kredytów;

 pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę
pozaodsetkowych kosztów wszystkich kredytów
udzielonych w tym okresie.



PRZYKŁAD
1. Maksymalny limit całkowitych kosztów dla pożyczki na kwotę 1000 zł

zaciągniętej na okres 1 miesiąca wg nowych przepisów wyniesie 283,33 zł
(oprocentowanie 10% oraz koszty pozaodsetkowe na maksymalnym poziomie).

2. Zakładamy, że Jan Kowalski zaciągnął pożyczkę na kwotę 1000 zł na okres
jednego miesiąca. Jej całkowity koszt to 250 zł (poniżej maksymalnego
poziomu kosztów).

3. W przypadku odroczenia terminu spłaty kredytu w ciągu 120 dni od
jego wypłaty, wysokość opłaty za przedłużenie terminu spłaty nie
może przekroczyć maksymalnego limitu kosztów pożyczki
(wskazanego w pkt 1). Oznacza to, że opłata za odroczenie terminu spłaty
w przypadku Jana Kowalskiego nie będzie mogła być wyższa niż 33,33 zł (do
maksymalnego limitu równego 283,33 zł).

4. Przed zmianą przepisów opłaty za odroczenie terminu spłaty (tzw. rolowanie
zobowiązania) były jednymi z podstawowych źródeł dochodów firm
pożyczkowych (ichwysokość byławielokrotniewiększa).



JAKIE ZAGROŻENIA MOGĄ  BYĆ ZWIĄZANE

Z KORZYSTANIEM Z OFERTY INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH? 

 bardzo często wyższe koszty niż w przypadku
zobowiązania zaciągniętego w banku (RRSO, PKK);

 nieproporcjonalnie wysokie wymogi dotyczące ustanowienia
zabezpieczenia udzielanej pożyczki (np. hipoteka na
nieruchomości o wartości znacznie przekraczającej kwotę
udzielonej pożyczki);

 stosunkowa łatwa dostępność powodująca pokusę zadłużania się
w sytuacji, gdy konsument nie ma już zdolności kredytowej;



JAKIE ZAGROŻENIA MOGĄ  BYĆ ZWIĄZANE

Z KORZYSTANIEM Z OFERTY INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH? 

 pętla kredytowa - często korzystając z oferty instytucji
pożyczkowych pożyczamy pieniądze na spłatę np. wcześniej
zaciągniętych kredytów, popadając w ten sposób w coraz większe
kłopoty ze spłatą rosnących zobowiązań;

 natarczywa egzekucja w przypadku zaległości
w spłacie;

 skomplikowane umowy zawierające wiele zapisów
niejasnych/niekorzystnych dla klienta.



WAŻNE 

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim z dnia
5 sierpnia 2015 r. (ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym oraz niektórych innych ustaw) „złagodziła”
zagrożenia związane z korzystaniem z oferty instytucji
pożyczkowych (definicja instytucji pożyczkowej, wymogi
kapitałowe, ograniczenia co do formy prowadzenia działalności
gospodarczej, limit pozaodsetkowych kosztów pożyczki itp.).
Należy jednak pamiętać o szarej strefie rynku pożyczek
(w szczególności pożyczki od osób fizycznych, niepodlegające ustawie
o kredycie konsumenckim), gdzie koszty pożyczenia pieniędzy mogą
być (i często są) ogromne (często narastają w takim tempie, że
pożyczka jest prawie niemożliwa do spłacenia) a sposób egzekucji
jest na granicy prawa lub łamie prawo.



PODSUMOWANIE 

1. Instytucja pożyczkowa to podmiot (kredytodawca) – inny niż
bank, bank zagraniczny, SKOK - który w ramach działalności
gospodarczej udziela pożyczek gotówkowych ze środków własnych.

2. Obecnie przepisy przewidują prawne, kapitałowe i organizacyjne
wymogi dla instytucji pożyczkowych.

3. Decydując się na korzystanie z oferty instytucji pożyczkowych
należy pamiętać o zagrożeniach z tym związanych (np.: wysokie
koszty, nieproporcjonalnie wysokie wymogi dotyczące
ustanowienia zabezpieczenia udzielanej pożyczki, natarczywe
formy egzekucji, pętla kredytowa).

4. Nie należy korzystać z oferty podmiotów pożyczkowych
działających w szarej strefie.


