Tekst przygotowany na potrzeby
kampanii edukacyjno-informacyjnej sektora bankowego
Zrozumieć inflację i stopy procentowe

7 rad dla rozsądnego kredytobiorcy
Wzrost cen produktów i usług, a w konsekwencji stóp procentowych nie pozostaje bez
wpływu na sytuację kredytobiorców. Raty zobowiązań już poszły w górę, a w najbliższym
czasie należy spodziewać się kolejnych podwyżek. W obecnej sytuacji warto dobrze
zastanowić się przed zaciągnięciem kredytu i pogłębić swoją wiedzę finansową, aby
uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek. I to bez względu czy myślimy o kredycie
hipotecznym, gotówkowym czy samochodowym.

Inflacja oznacza spadek wartości pieniądza w czasie ze względu na wzrost cen. Za rosnącymi
cenami zwykle podąża też wzrost wynagrodzeń. Można by więc pomyśleć, że inflacja to
dobra wiadomość dla kredytobiorców, bo łatwiej będzie im spłacić zaciągnięte pożyczki. Nic
bardziej mylnego. Banki aby zabezpieczyć się przed wzrostem ryzyka kredytowego i tym
samym potencjalnych opóźnień w spłacie zobowiązań podnoszą marżę. Swoje dokłada także
wzrost poziomu stóp procentowych, wprost przekładający się na oprocentowanie kredytów.
W efekcie, wysoka inflacja, z która mamy obecnie do czynienia zwiększa realny koszt
zobowiązania.

Oczywiście nie zawsze można obejść się bez kredytu lub odłożyć jego zaciągnięcie w czasie
do chwili, gdy poziom inflacji opadnie. Zwłaszcza, że zdaniem ekonomistów podwyższony
wskaźnik inflacji może utrzymać się jeszcze przez co najmniej dwa lata. Jeśli rozważasz
wzięcie kredytu, zrób to w sposób świadomy i rozsądny. Skonsultuj się z kompetentnymi
osobami i rozważ wszystkie możliwości. Najlepiej w 7 krokach:

1. Przed decyzją o zaciągnięciu kredytu starannie przeanalizuj ofertę produktów
kredytowych dostępnych na rynku i wybierz taki produkt, który najlepiej odpowiada twoim
aktualnym potrzebom.

2. Zawsze upewniaj się, że dobrze rozumiesz mechanizm działania produktu kredytowego, na
który się decydujesz – jeśli go nie rozumiesz, poproś pracownika banku o ponowne
wyjaśnienie.
3. Przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki pamiętaj, by dokładnie przeanalizować wszystkie
koszty oferowanego produktu – pod uwagę weź także części zmienne oprocentowania
kredytu. Pomoże ci w tym wskaźnik RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.
To całkowity koszt danego kredytu lub pożyczki w procentach w ciągu roku. Miara ta
pozwala w bardzo łatwy sposób porównać koszty kredytu, umożliwiając wybranie takiej
oferty, która rzeczywiście jest najtańsza.
4. Zakupy na kredyt rób rozważnie – zastanów się, czy rzeczy, na które decydujesz się „pod
wpływem chwili” są Ci naprawdę potrzebne.
5. Pamiętaj, by regularnie kontrolować poziom swojego zadłużenia – monitoruj stan swojego
zadłużenia i planuj swój budżet tak, by posiadać choćby niewielkie zabezpieczenie
finansowe.
6. Nie zaciągaj nowego długu na spłatę starego – w ostateczności skonsoliduj wszystkie
swoje długi w jeden kredyt i regularnie go spłacaj.
7. Rozsądnie wybieraj instytucję w jakiej zaciągasz zobowiązania – pamiętaj, że zaciąganie
kredytów w banku wiąże się z mniejszym poziomem ryzyka, niż wzięcie tzw. „chwilówki” w
niesprawdzonej instytucji pożyczkowej, umożliwiając wybranie takiej oferty, która
rzeczywiście jest najtańsza.

____
Kampania edukacyjno-informacyjna Zrozumieć inflację i stopy procentowe jest organizowana przez Fundację Warszawski
Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i największymi polskimi bankami – uczestniczy w niej
15 banków i 2 zrzeszenia bankowości spółdzielczej. Jej celem jest przekazywanie klientom w przystępny sposób rzetelnej
wiedzy na temat różnic w charakterystyce kredytów hipotecznych o stałej i zmiennej stopie procentowej oraz wpływie
inflacji na sytuację finansową gospodarstw domowych.
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i Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz w serwisach internetowych banków

