Planujesz wziąć pożyczkę, która
pomoże Ci sfinansować upragniony
cel?
Pamiętaj, by nie działać pochopnie!
Pożyczanie pieniędzy musi być przede
wszystkim bezpieczne!

ul. Ordynacka 11 lok. 1
00-364 Warszawa
tel.: (22) 827-11-73
email:
sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl
www.federacja-konsumentow.org.pl

ZAGROŻENIA

Poszukaj innego pożyczkodawcy, gdy firma,
do której się zgłosiłeś:
Nie chce dać Ci możliwości wcześniejszego
zapoznania się z umową, formularzem
informacyjnym i symulacją pożyczki.

FFC8A2

Żąda od Ciebie jakichkolwiek opłat przed
zawarciem umowy.

Partner kampanii „Pożyczaj bezpiecznie”

Proponuje Ci kolejną pożyczkę na spłatę
poprzedniej i udziela jej poprzez podmiot
powiązany. To najprostszy sposób, by wpaść
w spiralę zadłużenia.
Oczekuje zabezpieczenia pożyczki w postaci
mieszkania (firmy pożyczkowe nie mogą
pożyczać pieniędzy pod zastaw mieszkania,
takie prawo mają tylko banki i SKOK-i)
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Sprawdź ﬁrmę!

Reklama
wygląda
zachęcająco,
zero
formalności, łatwo, szybko, od ręki? To za mało
informacji, by podjąć decyzję i podpisać umowę.
Najpierw sprawdź, czy firma jest wpisana do
rejestru
instytucji
pożyczkowych
Komisji
Nadzoru Finansowego. Znajdziesz go na stronie
www.knf.pl w zakładce Podmioty/Rejestry
i ewidencje

lub zadzwoń na infolinię:

(22) 262 58 00

ZANIM PODPISZESZ UMOWĘ:

Wybierz ofertę odpowiednią dla Siebie.
Wiesz, ile chcesz pożyczyć i czy będziesz mógł
spłacić pożyczkę? Nie zakładaj z góry, że jakoś to
będzie, to Ty znasz najlepiej swoją sytuację i
możliwości. Przy wyborze konkretnego produktu
nie kieruj się reklamą, gdyż jest ona tylko zachętą
do zapoznania się z ofertą.

Czy pożyczka 0% jest naprawdę "za zero"?
Zdarzają się różne promocje i zachęty dla np.
nowych klientów, ale najczęściej pożyczka 0% nie
oznacza, że oddasz tylko to, co pożyczyłeś. Kwota
kredytu jest nieoprocentowana, ale nie zapominaj o
kosztach pozaodsetkowych.

W każdej umowie musi być podane RRSO
(Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania).
Porównaj RRSO w umowach przy pożyczce
udzielanej na okres powyżej roku, natomiast
całkowitą kwotę do zapłaty oraz całkowity koszt
kredytu przy pożyczce udzielanej na okres
poniżej roku, bo RRSO wtedy się nie sprawdza.

Zapoznaj się ze wszystkimi kosztami pożyczki.
Dowiedz się, ile zapłacisz za pożyczenie pieniędzy.
Firma pożyczkowa ma obowiązek, przed
podpisaniem umowy, udostępnić Ci formularz
informacyjny, w którym zawarte są informacje o
wszystkich kosztach.
Odsetki są określone ustawowo, obecnie jest to
5%, maksymalnie można oprocentować pożyczkę
dwukrotnością odsetek ustawowych, czyli 10%.
Maksymalne koszty pozaodsetkowe nie mogą
przekroczyć rocznie 30% kwoty całkowitej
kredytu w skali roku i 25% całkowitej kwoty
kredytu, a w całym okresie kredytowania kwoty
udzielonej pożyczki.
Zawsze sprawdzaj całkowity koszt kredytu, bo to
ta wartość da Ci pełną informację, ile naprawdę
zapłacisz. Zwróć też uwagę na koszty dodatkowe,
takie jak np. obsługa domowa, z których możesz
zrezygnować.

Nie zniechęcaj się, przeczytaj umowę.
Znajdziesz w niej wszystkie najważniejsze
informacje. Pamiętaj, że masz prawo otrzymać
projekt umowy. Możesz zabrać dokument do
domu, poradzić się rodziny, miejskiego/
powiatowego rzecznika konsumenta lub
organizacji konsumenckiej.

Przeczytaj umowę,
zanim podpiszesz!

PAMIĘTAJ:

Od umowy pożyczki możesz
odstąpić w ciągu 14 dni bez
podania przyczyny, ale musisz
zwrócić pieniądze, jeśli je już
otrzymałeś.

