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WYKŁAD 

„Bezpieczne finanse seniora” 

 

MODUŁ 1 

Pożyczki i kredyty  

– wybrane zagadnienia 

 



PLAN MODUŁU 

 
1. Wprowadzenie. 

2. Podmioty udzielające pożyczek - banki, instytucje 
pożyczkowe, parabanki. 

3. Koszt kredytu konsumenckiego - odsetki i koszty 
pozaodsetkowe. 

4. Podstawowe uprawnienia konsumenta zawierającego 
umowę o kredyt konsumencki. 

5. Podsumowanie - podstawowe zasady bezpiecznego 
pożyczania pieniędzy. 

 



 

 

WPROWADZENIE 
 



SENIORZY NA RYNKU KREDYTOWYM – WYBRANE 

STATYSTYKI 

 • według danych Krajowego Rejestru Długów zadłużenie 
polskich emerytów w ciągu ostatniego roku 
wzrosło aż o 40% - z ponad 2 miliardów złotych 
do blisko 2,87 miliarda złotych na początku 2017 r., 

•  średni dług emeryta w ciągu ostatniego roku wzrósł  
z  blisko 10 tys. zł do 12,3 tys. zł., 

• obecnie ponad 233 tys. notowanych w Krajowym 
Rejestrze Długów stanowią osoby w wieku 
emerytalnym. 



SENIORZY NA RYNKU KREDYTOWYM – WYBRANE 

STATYSTYKI 

 Najczęstsze powody zadłużania się osób starszych:  

• niewystarczające dochody,  

• zaciąganie zobowiązań na rzecz młodszych członków 
rodziny (dzieci, wnuki) – zwłaszcza, kiedy osoby te nie 
posiadają wystarczającej zdolności kredytowej, 

• śmierć współmałżonka i konieczność samodzielnego 
spłacania zobowiązań, które było dotychczas 
finansowane z dwóch emerytur. 



PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 

  

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta  (Dz.U. 2014 poz. 827) 

2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 
konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715) 

 



 

 

 
 

PODMIOTY UDZIELAJĄCE POŻYCZEK – 
BANKI, INSTYTUCJE POŻYCZKOWE, 

PARABANKI 
 



INSTYTUCJA POŻYCZKOWA  
 

 

1. INSTYTUCJA POŻYCZKOWA to podmiot (kredytodawca), który 
w ramach działalności gospodarczej udziela pożyczek gotówkowych 
ze środków własnych, inny niż bank lub  spółdzielcza kasa 
oszczędnościowo – kredytowa. 

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 (art. 59a ustawy o kredycie 
konsumenckim). 

 



BANK 

1. BANK to podmiot gospodarczy 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 wykonuje czynności podobne do 
bankowych w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe. Parabanki nie 
podlegają nadzorowi finansowemu, sprawowanemu przez odpowiednie 
organy nadzoru (tj. Komisję Nadzoru Finansowego, KNF), dlatego 
korzystanie 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. 

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego 

www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html 



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 



 

KOSZT  

KREDYTU KONSUMENCKIEGO 
 
 
 

 

 



ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA KOSZT 
KREDYTU KONSUMENCKIEGO 

 
 

 

 

 

1. ODSETKI 

2. KOSZTY POZAODSETKOWE  

 



ODSETKI 
 
 
 

 

 

• strony umowy kredytu konsumenckiego mają swobodę 
w kształtowaniu wysokości odsetek koniecznych do 
zapłaty przez kredytobiorcę, z jednym zastrzeżeniem – 
ich wysokość nie może przekraczać tzw. odsetek 
maksymalnych wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa. 

• ustawa Kodeks cywilny limituje wysokość odsetek 
maksymalnych stanowiąc, że nie mogą one w 
stosunku rocznym przekraczać czterokrotności 
wysokości stopy kredytu lombardowego 
Narodowego Banku Polskiego – w chwili obecnej 
jest to 10% 



POZAODSETKOWE KOSZTY KREDYTU (PKK) 

 

 
1. PKK są to wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku  

z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek, np.  
opłata przygotowawcza, opłata za rozpatrzenie wniosku, 
prowizja, marża,  ubezpieczenie kredytu. 

2. Ustawa o kredycie konsumenckim ustala maksymalną 
wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu (art. 36a 
ustawy) - w skali roku maksymalnie mogą one wynieść    
55 proc. wartości pożyczki/kredytu tj.: 

▫ 25 proc. kredytu oraz  

▫ 30 proc. za każdy rok umowy . 



POZAODSETKOWE KOSZTY KREDYTU – cd. 

 

 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.  

 



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. 

 



PRZYKŁAD 
 

 
• od kredytu (pożyczki) w wysokości 1 tys. zł. udzielonej 

na rok kredytodawca będzie mógł naliczyć maksymalnie 
550 zł opłat (25 proc. plus 30 proc.), w przypadku 
półrocznej – 400 zł (25 proc. powiększona o 15 proc.),  
a udzielonej na miesiąc – 275 zł (25 proc. plus 2,5 
proc.); 

• wysokość kosztów, którymi kredytodawca będzie mógł 
obciążać klienta, zależy zatem od czasu kredytowania: 
im jest on krótszy, tym opłaty są mniejsze. 



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, 
opłata przygotowawcza, ubezpieczenie, koszty doradztwa). 

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 produktu.  

 



PRZYKŁAD 

 Jan Kowalski zachęcony reklamą kredytu „zero procent” udał 
się do banku z zamiarem pożyczenia 10 000 zł. Po zapoznaniu się  
z otrzymaną na miejscu informacją o warunkach, na jakich może 
otrzymać przedmiotowy kredyt, Pan Jan ze zdumieniem stwierdził, 
że RRSO dla tego zobowiązania wynosi aż 52 procent. 
Zapytał zatem doradcę kredytowego, skąd bierze się ta rozbieżność. 
Uzyskał wyjaśnienie, że wprawdzie oprocentowanie tego kredytu 
wynosi rzeczywiście zero procent, ale na jego całkowity koszt 
składają się jeszcze: obowiązkowa prowizja oraz ubezpieczenie, co 
sprawia, że RRSO wynosi właśnie 52%. Taki poziom RRSO dla Pana 
Jana oznacza, że faktyczny koszt pożyczki jest w rzeczywistości 
znacząco wyższy, niż mogłoby się wydawać opierając się na 
reklamie, gdzie produkt ten został przedstawiony jako posiadający 
oprocentowanie „zero procent”. 

 



JAKIE ZAGROŻENIA MOGĄ  BYĆ ZWIĄZANE 

 Z KORZYSTANIEM Z TZW. CHWILÓWEK, POŻYCZEK BEZ BIK?  

 

 

 

 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); 

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

 



JAKIE ZAGROŻENIA MOGĄ  BYĆ ZWIĄZANE 

 Z KORZYSTANIEM Z TZW. CHWILÓWEK, POŻYCZEK BEZ BIK?  

 

 

 

 pętla kredytowa (spirala zadłużenia) – 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 
lub niekorzystnych dla klienta. 

 
 



 

  
PODSTAWOWE UPRAWNIENIA 

KONSUMENTA ZAWIERAJĄCEGO 
UMOWĘ O KREDYT KONSUMENCKI 

 



UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 

 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie 
kredytu konsumenckiego jest ustawa z dnia 12 maja 2011 
r. o kredycie konsumenckim. 

2. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się 
umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł 
albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta 
polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności 
udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. 

 



UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI  

 

 Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności: 

 a) umowę pożyczki; 

 b) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa 
 bankowego; 

… a zatem przepisy w/w ustawy znajdują zastosowanie również 
do pożyczek udzielanych m.in. przez instytucje pożyczkowe 
(niebankowe). 

 



ZAKRES OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
KREDYTODAWCY/POŻYCZKODAWCY 

 Kredytodawca/pożyczkodawca przed zawarciem umowy o kredyt 
konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym 
nośniku, tzw. formularz informacyjny zawierający m.in.: 

 imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i 
pośrednika kredytowego; 

 rodzaj kredytu; 

 czas obowiązywania umowy; 

 stopę oprocentowania kredytu; 

 całkowitą kwotę kredytu; 

 terminy i sposób wypłaty kredytu; 

 



ZAKRES OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
KREDYTODAWCY/POŻYCZKODAWCY – cd. 

  rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) oraz 
całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta; 

 zasady i terminy spłaty kredytu; 

 informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej,  
w szczególności umowy ubezpieczenia; 

 w odpowiednich przypadkach informację o innych kosztach, 
które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową  
o kredyt konsumencki, w szczególności odsetkach, opłatach, 
prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są 
znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec 
zmianie; 

 



ZAKRES OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
KREDYTODAWCY/POŻYCZKODAWCY – cd. 

  informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu 
przed terminem;  

 informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w 
umowie prowizji za spłatę kredytu przed terminem 
oraz zasady jej ustalania; 

 informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnej 
informacji na temat wyników, przeprowadzonej w celu oceny 
zdolności kredytowej, weryfikacji w bazie danych; 

 



ZAKRES OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
KREDYTODAWCY/POŻYCZKODAWCY – cd. 

 

 
 informację o skutkach braku płatności; 

 informację o stopie oprocentowania zadłużenia 
przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne 
opłaty z tytułu zaległości w spłacie; 

 informację o prawie konsumenta do otrzymania 
bezpłatnego projektu umowy;  

 w odpowiednich przypadkach informację o terminie, w którym 
kredytodawca/pożyczkodawca jest związany informacjami 
przekazanymi konsumentowi. 

 



ODSTĄPIENIE OD UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 

 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do 
odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki  
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

2. Kredytodawca/pożyczkodawca jest zobowiązany przy zawarciu 
umowy wręczyć konsumentowi wzór oświadczenia  
o odstąpieniu od umowy.  

3. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli 
konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez 
kredytodawcę/pożyczkodawcę adres, oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy - dla zachowania ww. terminu wystarczające jest 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 



ODSTĄPIENIE OD UMOWY KREDYTU 

KONSUMENCKIEGO – cd. 
 

 
1. Konsument nie ponosi kosztów związanych  

z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki,  
z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty 
kredytu do dnia spłaty kredytu i ewentualnych 
poniesionych przez kredytodawcę kosztów na rzecz organów 
administracji publicznej oraz opłat notarialnych. 

2. Konsument zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę 
udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, nie później niż  
w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia  
o odstąpieniu od umowy.  

 



SPŁATA KREDYTU PRZED TERMINEM 

 1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości 
lub części kredytu przed terminem określonym  
w umowie. 

2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty 
kredytu od poinformowania go przez konsumenta  
o takim zamiarze.  

3. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem 
określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega 
obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono 
czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł  
je przed tą spłatą. 

 



PRAWO DO OTRZYMANIA BEZPŁATNEGO PROJEKTU 
UMOWY O KREDYT KONSUMENCKI 

Konsument ma prawo do otrzymania, na wniosek, 
bezpłatnego projektu umowy o kredyt 
konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy lub 
pośrednika kredytowego, spełnia on warunki do udzielenia 
mu kredytu konsumenckiego przez tego kredytodawcę lub 
pośrednika kredytowego. Projekt umowy powinien 
zawierać dane konsumenta (imię, nazwisko i adres 
konsumenta) oraz wszystkie warunki, na których kredyt 
mógłby zostać udzielony. 

 



WARTO PAMIĘTAĆ 

 1. Omówione w poprzednich slajdach reguły dotyczące 
problematyki odstąpienia od umowy kredytu 
konsumenckiego mają zastosowanie również do tego 
typu umów zawieranych na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa.  

2. Definicje umowy zawieranej na odległość i umowy 
zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa znajdują się w 
ustawie z dnia 30 kwietnia 2014r. o prawach 
konsumenta obowiązującej od dnia 25 grudnia 
2014r. 



WAŻNE DEFINICJE 

 1. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - umowa  
z konsumentem zawarta: 

a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest 
lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, 

b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach,  
o których mowa w lit. a, 

c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano 
indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest 
lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej 
obecności stron, 

d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której 
celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami. 

 



WAŻNE DEFINICJE – cd.  

 2. Lokal przedsiębiorstwa to: 

a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo 
częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi 
działalność na stałe, 

b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą,  
w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na 
stałe. 

3. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z konsumentem 
w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, 
bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym 
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków 
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

 



UMOWY FINANSOWE ZAWIERANE  
NA ODLEGŁOŚĆ 

1. Podwyższone ryzyko związane z zawieraniem umów 
finansowych na odległość uzasadnia objęcie tej problematyki 
szczegółową regulacją zawartą w rozdziale piątym ustawy  
o prawach konsumenta.  

2. Przepisy ww. ustawy dotyczą generalnie umów finansowych 
zawieranych na odległość z wyłączeniem np. problematyki 
odstępowania od umów kredytu konsumenckiego zawartych na 
odległość, do której stosuje się odpowiednie przepisy ustawy  
o kredycie konsumenckim.   
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CZTERY ZASADY BEZPIECZNEGO POŻYCZANIA PIENIĘDZY 

1. SPRAWDŹ WIARYGODNOŚĆ FIRMY 

• przed podpisaniem umowy warto dokładnie 
zweryfikować pożyczkodawcę i oferowane przez niego 
usługi, 

• najprostszym źródłem informacji w tym zakresie jest 
internet np. na stronie Komisji Nadzoru Finansowego 
www.knf.gov.pl znaleźć można listę podmiotów objętych 
nadzorem finansowym jak również rejestr podmiotów, w 
stosunku do których zostały złożone zawiadomienia o 
podejrzeniu popełniania przestępstwa (tzw. lista 
ostrzeżeń publicznych). 

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/
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2. POLICZ CAŁKOWITY KOSZT POŻYCZKI 

• podmiot udzielający pożyczki ma obowiązek 
poinformować konsumenta o wysokości RRSO oraz 
całkowitej kwocie do zapłaty – należy koniecznie 
wyegzekwować od kredytodawcy precyzyjną informację 
w tym zakresie tak, aby mieć pełną świadomość kosztów 
wiążących się z zaciągnięciem zobowiązania, 

• warto samodzielnie obliczyć koszt pożyczki korzystając w 
tym celu z dostępnych w internecie kalkulatorów np. na 
stronie www.zanim-podpiszesz.pl 

 

http://www.zanim-podpiszesz.pl/
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http://www.zanim-podpiszesz.pl/
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3. DOKŁADNIE PRZECZYTAJ UMOWĘ 

• jak pokazuje praktyka podpisywanie umów pożyczkowych bez 
ich dokładnego przeczytania „ze zrozumieniem” stanowi w 
Polsce dość powszechne zjawisko, 

• jest ono częstym źródło późniejszych problemów związanych 
ze spłatą zaciągniętego zobowiązania – należy pamiętać, że 
nieprzeczytanie umowy przed jej podpisaniem nie 
zwalnia od wywiązania się z jej postanowień, 

• czytając umowę należy zwrócić uwagę przede wszystkim na 
wysokość RRSO oraz całkowitej kwoty do zapłaty jak 
również na wszelkie zapisy formułowane „drobnym 
drukiem”. 
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4. NIE PODPISUJ, JEŻELI NIE ROZUMIESZ 
• jeżeli podmiot, który ma udzielić pożyczki, nie potrafi lub nie chce 

wyjaśnić klientowi usług, które oferuje i zapisów umowy 
proponowanych w tym zakresie – należy zdecydowanie 
zarekomendować niepodpisywanie oferowanej umowy, 

• nie należy poddawać się presji, która często jest w takiej 
sytuacji wywierana na wahającym się kliencie - jeżeli klient 
potrzebuje więcej czasu na zastanowienie, analizę projektu umowy, 
należy konsekwentnie to komunikować i egzekwować od 
kredytodawcy, 

•  w takiej sytuacji przed podjęciem ostatecznej decyzji warto również 
poradzić się osoby trzeciej posiadającej większą biegłość w ocenie 
tego typu dokumentów np. członka rodziny, niezależnego doradcy. 


