„UCZELNIE SZKOŁOM – O FINANSACH Z NBP”

Jak pożyczać, aby nie wpaść w spiralę zadłużeniazasady odpowiedzialnego pożyczania
Projekt „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP”

Dlaczego ludzie pożyczają pieniądze?
Najczęściej na:
• pokrycie wydatków
konsumpcyjnych
• remont mieszkania lub domu
• zakup droższych dóbr trwałego
użytku
• zakup samochodu
• zakup domu lub mieszkania
• leczenie
• rehabilitację
• kształcenie
• wypoczynek

Kilka ważnych pojęć
zdolność
kredytowa
pożyczka

kredyt
parabank
bank

scoring
kredytowy

Bank czy Parabank ? 1/2
• Bank - jest to instytucja prowadząca działalność polegającą
na udzielaniu kredytu, przyjmowaniu depozytów oraz innych
czynności wymienionych w statucie danego banku. Każdy
bank musi działać zgodnie z przepisami ustawy Prawo
bankowe.
• Parabank - to pojęcie, które potocznie służy do określenia
podmiotu niebędącego bankiem, lecz działającego na rynku
finansowym. Parabanki działają podobnie jak banki, gdyż
oferują usługi i produkty finansowe przypominające usługi i
produkty bankowe (np. pożyczki). Ich działalność nie jest
objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Bank czy Parabank ? 2/2
Banki (przykłady)

Parabanki (przykłady)

PKO Bank Polski

Vivus.pl

Bank Pekao S.A.

Provident

Santander Bank Polska

Hapipożyczki

Bank Millennium

Wandoo

Ćwiczenie
1.
Uzupełnij
tabelę,
wskazując
podobieństwa i różnice pomiędzy bankami oraz
parabankami
Bank

Parabank

Ćwiczenie 1. Do ćwiczenia można wykorzystać
poniższe zapisy:
może otwierać swoje oddziały; może posiadać logo; przyjmuje
depozyty; udziela pożyczek; obiecuje wysokie zyski w krótkim
czasie; podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego; nie
może używać w swojej nazwie słowa „bank”; klient może
odzyskać środki tylko w sądzie; nie podlega nadzorowi Komisji
Nadzoru Finansowego; depozyty są objęte gwarancjami BFG;
klient może odzyskać swoje pieniądze do wysokości
równowartości w złotych kwoty 100 000 EUR; depozyty nie są
objęte gwarancjami BFG; może używać w swojej nazwie słowa
„bank”; ma pozwolenie KNF na prowadzenie swojej działalności

Ćwiczenie 1. Rozwiązanie
Bank

Parabank

Ma pozwolenie KNF na prowadzenie swojej
działalności

Nie może używać w swojej nazwie słowa „bank”

Może otwierać swoje oddziały

Może otwierać swoje oddziały

Może używać w swojej nazwie słowa „bank”

Depozyty nie są objęte gwarancjami BFG

Podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

Obiecuje wysokie zyski w krótkim czasie

klient może odzyskać swoje pieniądze do wysokości Przyjmuje depozyty
równowartości w złotych kwoty 100 000 EUR
Przyjmuje depozyty

Nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego

Udziela pożyczek

Może posiadać logo

Depozyty są objęte gwarancjami BFG

Klient może odzyskać środki tylko w sądzie

Może posiadać logo

Udziela pożyczek

Kredyt czy pożyczka ?
•
•

•

•

Kredyt
Umowę kredytu reguluje Prawo
bankowe;
Przez umowę kredytową bank
zobowiązuje się oddać do
dyspozycji kredytobiorcy, na czas
oznaczony w umowie, określoną
kwotę środków pieniężnych z
przeznaczeniem na określony
cel;
Kredytobiorca zobowiązuje się
ponadto do zwrotu kredytu wraz
z odsetkami i prowizją za
udzielenie kredytu;
Kredytu może udzielić tylko
bank.

•
•

•

•

Pożyczka
Umowę pożyczki reguluje
kodeks cywilny;
Pożyczka to umowa na
podstawie, której dający
pożyczkę zobowiązuje się
przenieść na własność biorącego
określoną ilość pieniędzy albo
rzeczy oznaczonych co do
gatunku;
Pożyczkobiorca zobowiązuje się
zwrócić tę samą ilość pieniędzy
albo tę samą ilość rzeczy tego
samego gatunku i tej samej
jakości;
Pożyczki może udzielić osoba
fizyczna i osoba prawna.

Zdolność kredytowa
• Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągnietego
kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach. Ocena
zdolności kredytowej dotyczy nie tylko bieżącej sytuacji
majątowej kredytobiorcy, ala także przyszłej działalności
gospodarczej i jej wyników, obejmuje więc także
perspektywiczną zdolność kredytową.
• Scoring kredytowy można zdefiniowć jako zespół
statystycznych (ilościowych) metod, używanych w celu
przewidywania prawdopodobieństwa, iż wnioskodawca kredytu
nie wywiąże się w terminie z zaciągniętych zobowiązań.
Pomaga to ustalić, czy powinno się kredyt przyznać.

Raport z Biura Informacji Kredytowej (BIK)
•

•
•

Przed udzieleniem kredytu banki i inne instytucje finansowe muszą
ocenić ryzyko, z jakim może wiązać się pożyczenie Ci pieniędzy. Pomaga
im w tym ocena punktowa (ang. score). Im jest ona wyższa, tym większe
prawdopodobieństwo, że spłacisz wszystko w terminie.
Raport BIK zawiera szczegółową historię Twoich zobowiązań:
kredytowych (z bazy BIK) oraz finansowych (z bazy BIG InfoMonitor).
Możesz prześledzić historię poszczególnych rat kredytu oraz szczegóły
innych zobowiązań, np. faktur za prąd czy telefon.

7 zasad bezpiecznego pożyczania
✓ Sprawdź firmę, od której zamierzasz pożyczyć pieniądze;
✓ Zastanów się, czy na pewno potrzebujesz określonej
pożyczki/kredytu;
✓ Bądź ostrożny;
✓ Zapoznaj się dokładnie z ofertą, nie kieruj się wyłącznie
przekazem reklamowym;
✓ Zapoznaj się ze wszystkimi kosztami;
✓ Nie rozumiesz umowy, nie podpisuj;
✓ W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy możemy od niej
odstąpić bez ponoszenia kosztów.

Spirala zadłużenia
•
•

•
•

Spiralą zadłużenia można określić sytuację, w której wysokość
zobowiązań przerasta poziom dochodów.
Do puli comiesięcznych zobowiązań wlicza się wszystkie należności
– zarówno te pochodzące z tytułów rat, jak i wydatki typowo
gospodarcze – czynsz, prąd, telefon.
Spirala zadłużenia to sytuacja, w której dochody i wartość
posiadanych aktywów nie są w stanie zaspokoić łącznych
zobowiązań wobec banków i innych instytucji finansowych.
Raty kredytów, pożyczek, długi z kart kredytowych nie powinny
przekraczać miesięcznie 1/3 naszych dochodów. I absolutnie
powinniśmy się trzymać tej granicy, jeśli chcemy uniknąć spirali
zadłużenia. Myślenie w kategoriach jakoś to będzie, to najprostsza
droga do spirali zadłużenia.

Jak wyjść ze spirali zadłużenia?
• Trzeba uczciwie zweryfikować, w jaki sposób popadło się
w spiralę zobowiązań.
• Opracowanie budżetu pomoże śledzić wydatki i dochody,
pozwalając na obserwację, jak dokładnie i na co wydaje się
swoje dochody.
• Wartym do rozważenia pomysłem jest skonsolidowanie
swoich kilku kredytów/pożyczek w jeden, często z niższą
ratą, lecz dłuższym okresem kredytowania.
• Mimo faktu, że problemy finansowe są bardzo
newralgicznym i być może wstydliwym obszarem życia dla
wielu osób, w pewnych sytuacjach trzeba się zwierzyć ze
swoich trudności rodzinie.

Zadłużenie Polaków (stan na 30.11.2019)
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