NIE ZAKŁADAJ
SOBIE NA SZYJĘ

„KREDYTOWEJ PĘTLI”
Pętla kredytowa jest nazywana inaczej pułapką kredytową lub też
spiralą kredytową. Zjawisko „pętli kredytowej” dotyka ludzi, którzy
zaciągają wiele kredytów po to, żeby spłacić inne, które zostały
zaciągnięte wcześniej.
Kiedy możemy mówić
o zagrożeniu wejścia
w pętlę kredytową?

gdy pojawia się problem terminowego
regulowania spłat w danym miesiącu, czyli
zaczyna brakować pieniędzy na spłatę rat

Pętla kredytowa może sprawić, że wzrosną zobowiązania wobec banków,
a także wystąpi problem spłaty narastających w szybkim tempie odsetek.
Należy zastanowić się i policzyć, czy kwoty rat nie przekraczają dochodu,
ponieważ jeśli tak się stało, oznacza to konieczność podjęcia stanowczych
i szybkich działań.
Jeżeli zobowiązania przekraczają dochód, należy rozpocząć negocjacje
z bankami, służące obniżeniu rat. Negocjacje mogą doprowadzić do
odroczenia spłaty całej raty lub też jej części, zawieszenia spłaty na rok lub
też kilka miesięcy. Część banków pozwala jedynie na zwolnienie z raty,
natomiast odsetki i tak należy spłacić.
Bank może również zaproponować kredyt konsolidacyjny, czyli połączenie
kilku zobowiązań w jedno długoterminowe i często o niższym oprocentowaniu
i niższych kosztach obsługi.
W sytuacji niespłacania, zobowiązania mogą zostać przejęte przez
firmę windykacyjną, która może rozłożyć zadłużenie na mniejsze raty. Jeśli
jednak firma windykacyjna rozpocznie procedurę sądową i uzyska wyrok sądu
nakazujący zapłatę długu, a należności nadal nie będą spłacane, egzekucją
zajmie się komornik. Może on m.in. zablokować pieniądze na koncie
bankowym, przejąć pensję, rentę, emeryturę, a nawet zająć majątek, który
następnie zostanie wystawiony na sprzedaż. Dodatkowo komornik doliczy
opłatę za wykonaną pracę.
Wyjście z takiej sytuacji, jak pętla kredytowa nie jest łatwe, jednak należy
pamiętać, że nie ma sytuacji bez wyjścia i zawsze można znaleźć rozwiązanie.

PAMIĘTAJ!
Jeżeli nie starcza pieniędzy na całą ratę kredytu, należy spłacać chociaż jej
część – to lepsze niż całkowite zaniechanie spłat.

PAMIĘTAJ!
„chwilówki” oraz „krótkoterminowe”, „szybkie” kredyty bankowe oraz
parabankowe NIE ROZWIĄŻĄ problemu, wręcz przeciwnie mogą sprawić, że
problemy finansowe się POGŁĘBIĄ.
Chcesz zaciągnąć bezpieczną pożyczkę? ZAPAMIĘTAJ cztery zasady:
1. Sprawdź wiarygodność firmy
Listę podmiotów objętych nadzorem finansowym można znaleźć na stronie:
www.knf.gov.pl lub na stronie internetowej kampanii: www.zanim-podpiszesz.pl
2. Policz całkowity koszt pożyczki
Sprawdź jaka jest całkowita kwota do zapłaty. Każdy podmiot udzielający pożyczki
zobowiązany jest do poinformowania o wysokości rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania pożyczki (RRSO) oraz o całkowitej kwocie do zapłaty.
3. Dokładnie przeczytaj umowę
Szczególnie zwróć uwagę na następujące elementy:
• czy oprocentowanie pożyczki nie jest znacznie wyższe niż inne oferty na rynku;
• czy firma wymaga wniesienia wysokiego zabezpieczenia pożyczki zanim pożyczka
zostanie udzielona;
• czy pojawiają się dodatkowe opłaty zapisane w umowie, np. za rozpatrzenie wniosku, za
wydanie decyzji, prowizje, ubezpieczenia – suma tych opłat może znacznie podwyższać
koszt pożyczki.
4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz
Nie należy korzystać z usług finansowych, których się nie rozumie. Jeśli oferujący usługi
nie chce lub nie potrafi wyjaśnić ich zasad, lepiej zrezygnować z takiej propozycji.
Źródło: http://www.zanim-podpiszesz.pl/.

SPRAWDŹ ZANIM PODPISZESZ
Informacje związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim
z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek tzw. „chwilówek”
oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają nadzorowi państwa można
sprawdzić na stronie http://www.zanim-podpiszesz.pl/.
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