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MODUŁ 1: FINANSOWE ABC 
W ŻYCIU CODZIENNYM



SPIS TEMATÓW

1. Konto bankowe

2. Konto oszczędnościowe

3. Płatności bezgotówkowe

4. Pożyczki i długi



WPROWADZENIE

OGÓLNY OPIS MODUŁU
- Ten moduł jest uznawany za najważniejszą część edukacji finansowej w tym 

projekcie.
- Ten moduł będzie do pewnego stopnia podstawą dla następnych (moduły 2 i 3).
- Celem tego modułu jest aby uczestnicy

- zdobyli podstawową wiedzę o pieniądzach, kontach bankowych, w tym
kontach oszczędnościowych,

- zrozumieli podstawowe i zaawansowane sposoby płacenia metodami
bezgotówkowymi,

- wiedzieli co jest ważne przy zaciąganiu pożyczek i jak należy to robić.
- Umieli przedstawić przegląd nowych metod płacenia (np. PayPal)



SPIS TEMATÓW

(1) Konto bankowe

(2) Konto oszczędnościowe

(3) Płatności bezgotówkowe

(4) Pożyczki i długi



KONTO BANKOWE

Spis treści:

Rodzaje kont bankowych

Rachunki bieżące

Bankowość internetowa

Przekroczenie stanu konta

Usługi dodatkowe do konta bieżącego



4 TYPY RACH. BANKOWYCH

 Typy rach. bank bankowych

• Pozwala na odłożenie 
pieniędzy przy określonej 
stopie procentowej na 
określony czas. W tym czasie 
nie można wypłacić 
pieniędzy.

• To konto uważane jest za 
podstawowe konto 
transakcyjne

• Konto przeznaczone tylko do 
oszczędzania

• Możesz wpłacić i wypłacić 
pieniądze w dowolnym 
momencie

• Nie ma zastosowania w 
gospodarstwach domowych

Konto typu 
Money 
Market

Konto 
oszczę-

dnościowe

Lokata 
oszczę-

dnościowa

Konto 
bieżące



RACHUNEK BIEŻĄCY

- Większość ludzi ma jeden lub dwa główne źródła dochodu.

- Zwykle ten dochód wpływa na jeden rachunek bieżący
(inaczej wszystko się skomplikuje).

- Wszystkie wydatki (stałe i zmienne) opłacane są z tego 
rachunku. 



- Na koncie bieżącym można założyć zlecenia 
stałe

- Bankowość internetowa jest dużym 
ułatwieniem i może zaoszczędzić dużo czasu

RACHUNEK BIEŻĄCY



Otwieranie konta

- Zanim otworzysz konto, musisz wybrać bank
- Aby podjąć tę decyzję, musisz zadać sobie następujące 

pytania:

 Czy dany bank ma oddział w twojej miejscowości?

 Jakie są miesięczne opłaty? (np. niektóre banki 
internetowe nie pobierają opłat za prowadzenie 
konta)

RACHUNEK BIEŻĄCY



Otwieranie konta

- Możesz otworzyć konto młodzieżowe już w wieku 13 lat
- Uwaga: jeśli masz mniej niż 18 lat, właścicielem rachunku będzie

osoba dorosła
- Należy podać bankowi dane osobiste, kopię swojego dokumentu

tożsamości
- Oraz swój adres (zameldowanie)

RACHUNEK BIEŻĄCY

 Konto bieżące



BANKOWOŚĆ INTERNETOWA



BANKOWOŚĆ INTERNETOWA



 ZALETY BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

- Masz dostęp do konta 24h na dobę

- Jest szybka, łatwa i wygodna

‼ OSTRZEŻENIE

- Kwestie bezpieczeństwa

- Login i hasło należy trzymać w bezpiecznym 

miejscu

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA



BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Banki operujące wyłącznie w 

Internecie

Online

Niższe koszty

Lepsze oferty



Jak przelać pieniądze za pośrednictwem bankowości 
internetowej?
1. Zaloguj się na swoje konto
2. Wybierz „przelew”
3. Wypełnij:

• Imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, której chcesz przelać pieniądze
• Numery IBAN i BIC (zwykle nie potrzebujesz BIC)
• Sumę, którą chcesz przelać
• Tytuł przelewu

4. Potwierdź numerem TAN (który przyjdzie na twój telefon komórkowy)
5. ZROBIONE

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA



Gdzie znajdę moje numery IBAN i BIC?
- Na twojej karcie debetowej
- Czasem BIC znajduje się na odwrocie karty debetowej

 Bankowość internetowa

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA



PRZEKROCZENIE STANU KONTA

Definicja przekroczenia stanu konta (debet na koncie):

 debetem nazywa się ujemne saldo na rachunku bankowym, które

powstaje na skutek wypłacenia z tego rachunku więcej środków niż na

nim było lub możliwość wypłaty większej ilości środków niż znajduje się

na koncie (odnawialna pożyczka na rachunku). Bank ustala wielkość

debetu na podstawie twoich regularnych dochodów.

Debet różni się od pożyczki, którą definiujemy jako pożyczenie określonej 

sumy pieniędzy na określony czas, spłacanej w formie regularnych, 

ustalonych rat.



PRZEKROCZENIE STANU KONTA

Dlaczego mogę potrzebować debetu?

• Jeśli w przeszłości twoje wydatki przekroczyły dochody lub masz niespodziewane, 

wysokie wydatki np. rachunek za naprawę samochodu

Kiedy debet na koncie nie jest najlepszą opcją?
• Debet na koncie nie stanowi dobrej metody konsolidacji pożyczek



PRZEKROCZENIE STANU KONTA

Czy młoda osoba może uzyskać dostęp do debetu?
Bank nie ma obowiązku zapewnić ci konta debetowego. Każdy bank ma swoje zasady i 
strategie określające przyznawanie debetu. To ważne, żeby jako klient znać te zasady. 
Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany decyzją banku, spytaj jakie są warunki przyznania 
debetu (lub zmień bank).

Ostrożnie…
• Jeśli warunki debetu nie zostaną ustalone  góry, bank może naliczyć opłaty za 

przekroczenie stanu konta.
• Jeśli przekroczysz stan konta o sumę większą, niż akceptowana przez bank, może to 

wpłynąć na twoją zdolność kredytową.
• Debet jest często wyżej oprocentowany.



PRZEKROCZENIE STANU KONTA

 ZALETY KONTA DEBETOWEGO

 Elastyczna opcja kredytowa.

 Pozwala wydawać pieniądze do określonego limitu.

 Nie musisz płacić dodatkowych opłat.

 Nie musisz spłacać debetu w formie określonych rat.



PRZEKROCZENIE STANU KONTA

Czas trwania debetu na koncie

- Debet na koncie ma być z założenia krótkoterminowy (nie dłuższy niż rok)
- Jeśli nie udaje ci się pozbyć debetu przez dłuższy czas, należy rozważyć zamienienie 

go w kredyt (zaciągnięty na średni okres czasu)

Przykład: 
Pewna osoba ma na koncie debet w wysokości 4000 euro. Jej miesięczny przychód
wynosi 1300 euro. W jej sytuacji najlepiej byłoby porozmawiać z przedstawicielem
banku o możliwości zaciągnięcia kredytu na wysokość istniejącego zadłużenia. W ten
sposób saldo na koncie będzie dodatnie, a kredyt będzie można spłacać w formie
miesięcznych rat.

 Przekroczenie na koncie



DODATKOWE USŁUGI…
…do rachunku bieżącego

 Karta debetowa

 Karta kredytowa

 Bankowość internetowa



DODATKOWE USŁUGI…
…do rachunku bieżącego

 Karta debetowa

- Opłacając rachunki możesz użyć pieniędzy w formie fizycznej lub elektronicznej

- Karty debetowej możesz użyć w obydwu celach:

ZAPŁACIĆ PRZY KASIE WYPŁACIĆ PIENIĄDZE Z BANKOMATU



DODATKOWE USŁUGI…
Jak użyć karty debetowej w bankomacie?

1. Włóż kartę

2. Wpisz numer PIN: upewnij się, że nikt nie widzi twojego PINu

3. Wybierz transakcję „wypłata” i podążaj za instrukcjami na ekranie aby określić jej 

kwotę

4. Skończ transakcję

 Dodatkowe usługi dla rachunku bież.



BIBLIOGRAFIA

- Mishkin, F. S. (2013): The Economics of Money, Banking and Financial 
Markets, 10th edition. Boston: Pearson Education Limited. Chapter 3.

- Handa, J. (2009). Monetary Economics. 2nd edition. New York: 
Routledge. Chapter 1.

- Samuelson, P.A./Nordhaus, W. D.  (2010). Economics. 19th edition. 
New York: McGraw Hill. Chapter 23.



SPIS TEMATÓW

(1) Konto bankowe

(2) Konto oszczędnościowe

(3) Płatności bezgotówkowe

(4) Pożyczki i długi



KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE
Zagadnienia:

 Zalety konta oszczędnościowego

 Typy kont oszczędnościowych

 Otwieranie konta oszczędnościowego

 Tracenie konta oszczędnościowego, zapomniane hasło



DLACZEGO OSZCZĘDNOŚCI SĄ

WAŻNE?
Czym jest bogactwo?
Bogactwo określa to, ile pieniędzy zachowujesz, nie ile 
wydajesz.

Jeśli wydajesz więcej, niż zarabiasz, szybko skończy ci się 
gotówka i stracisz zdolność kredytową.



KORZYŚCI Z KONTA

OSZCZĘDNOŚCIOWEGO

Bezpieczeństwo:
 Bezpieczniej jest trzymać oszczędności na koncie niż w domu.
 W niektórych krajach nie ponosisz ryzyka upadłości banku do pewnej kwoty

(np. w Austrii kwota ta wynosi 100 000 euro).
 Po pewnym okresie posiadania konta oszczędnościowego znika ryzyko zmiany

stopy oprocentowania.

Odsetki: Dostajesz więcej, niż wpłacasz.

Dlaczego należy mieć konto 
oszczędnościowe?



KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE I

OPROCENTOWANIE
Odsetki od twoich oszczędności to pieniądze, które bank płaci ci za to, że przechowujesz w nim 
swoje pieniądze. 

Zysk składany

Zysk składany można porównać do
hodowli rośliny. Kiedy sadzisz roślinę,
jest bardzo mała. Im więcej ma czasu,
tym wyższa urośnie.
Zysk składany Im dłużej 
pozostawisz pieniądze na koncie 
oszczędnościowym, tym więcej 
zyskasz.



ZYSK
SKŁADANY

W oszczędzaniu ważne jest nie tylko to,
ile oszczędzasz, ale też kiedy zaczniesz.

Korzystnie jest rozpocząć kiedy jest się
nastolatkiem/tką.

“Zacznę oszczędzać, kiedy będę
zarabiać na siebie” to nie zawsze
najlepsze podejście.

 Korzyści z konta 
oszczędnościowego



RODZAJE KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Lokata 
Oszczędnościowa

 Często zmienne 

oprocentowanie

 Twoje pieniądze są odłożone 

na pewien czas (np. na 2 lata)

 Im dłuższy okres… tym wyższe 

oprocentowanie

Konto 
Oszczędnościowe

 Zmienne oprocentowanie

 Możesz wpłacić i wypłacić 

pieniądze w każdym 

momencie

 Oprocentowanie jest niskie

Obligacje

 Stała wysokość oprocentowania

 Wpłacasz pieniądze raz

 Oprocentowanie jest często

bardziej atrakcyjne niż na innych

kontach oszczędnościowych



RODZAJE KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

 Warunki poszczególnych kont oszczędnościowych różnią się pomiędzy bankami
 Niektóre banki mają specjalne warunki lub promocje dla młodych ludzi / 

nastolatków.
 Uwaga: Nie wystarczy raz sprawdzić warunków, warto uaktualniać wiedzę, 

ponieważ konta dla dzieci i młodzieży często automatycznie zmieniają się w 
„normalne” konta, kiedy ich właściciele osiągają pewien wiek. Warto sprawdzić jak 
wtedy zmienią się warunki.

Lokata 
Oszczędnościowa

Konto 
oszczędnościowe

Obligacje



RODZAJE KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 2

Konto na okaziciela

 Każdy, kto przyjdzie do banku z książeczką

oszczędnościową i zna hasło może

przelewać środki.

 Możliwe, że na takim koncie możesz

zaoszczędzić pewną maksymalną sumę

pieniędzy. W Austrii maksymalna suma

oszczędności na takim koncie wynosi 15

tysięcy euro.

Konto imienne

 Tylko osoba, która założyła konto może

przelewać środki.

 Jeśli chcesz zaoszczędzić jaką konkretną

sumę pieniędzy, to możliwe, że będziesz

musiał/a wybrać konto imienne. W Austrii

musisz otworzyć konto imienne jeśli

chcesz zaoszczędzić więcej, niż 15 tysięcy

euro.

To zależy 
od 

przepisów 
w danym 

kraju



INTERNETOWE KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE

 Takim kontem posługujesz się tylko przez Internet

 Często takie konto jest wyżej oprocentowane niż konto tradycyjne  można na nim

więcej zarobić

 Często nie ma minimalnej wysokości depozytu wymaganej do otwarcia konta

 Wiele banków tradycyjnych oferuje także Internetowe konta oszczędnościowe.

Istnieją też banki internetowe, które nie mają w ogóle oddziałów i oferują wyłącznie

usługi online.

 Rodzaje kont oszczędnościowych



ZAKŁADANIE KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO

 O czym należy pomyśleć PRZED 

założeniem konta oszczędnościowego:
 Pomyśl o swoim celu oszczędnościowym (np. chcę zaoszczędzić pewną sumę pieniędzy 

do następnego roku żeby opłacić kurs na prawo jazdy)

 Pomyśl o tym, ile ma trwać inwestycja (np. 2 lata, 5, 10 lat)

 Czy chcesz oszczędzać regularnie (np. co miesiąc) czy oszczędzić sumę wpłaconą raz

 Stała stopa oprocentowania czy zmienna



ZAKŁADANIE KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO

Gdzie?

OFFLINE

 W oddziale banku
 Być może trzeba będzie się umówić
 Weź ze sobą dowód tożsamości

ONLINE

 Nie trzeba się umawiać
 Bank/instytucja oferująca ci założenie konta 

oszczędnościowego będzie potrzebować 
twoich danych



ZAKŁADANIE KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO

Porównaj stopy oprocentowania i warunki
 Wysokość stopy oprocentowania i warunki są różne w różnych bankach.

 Porównaj wysokość stóp procentowych i wybierz optymalną opcję dla siebie  wysoka 

stopa oprocentowania i mniej opłat

 W Internecie znajdziesz użyteczne narzędzia do porównywania kont oszczędnościowych 

(porównywarki)

 Na przykład:

https://www.bankenrechner.at/

 Zakładanie konta 
oszczędnościowego

https://www.bankenrechner.at/


CO ROBIĆ KIEDY…

Zgubię nr konta oszczędnościowego?

 Skontaktuj się z bankiem i policją aby zamrozić swoje konto. 

 Przez pewien czas dopuszczalne jest znalezienie nr konta (w Austrii to 

4 tygodnie).

 Jeśli nie znajdziesz nr konta w tym okresie a twoje oszczędności 

przekraczają pewną sumę, będzie trzeba iść do sądu. W międzyczasie 

oszczędności zostaną zamrożone. Być może trzeba będzie zapłacić 

opłaty sądowe.

Te regulacje 
mogą być różne 

w różnych 
krajach



CO ROBIĆ KIEDY…

kiedy zapomnę mojego hasła?
 Rekomendacja: Podpisz formularz aplikacji. To pozwoli bankowi przypomnieć 

ci zapomniane hasło.

 Rekomendacja: Jeśli zapamiętasz numer swojego konta i jak najwięcej szczegółów 

na jego temat, może to bardzo ułatwić sytuację.

 Zgubienie książeczki oszczędnościowej i zapisywanie hasła



SPIS TEMATÓW

(1) Konto bankowe

(2)  Konto oszczędnościowe

(3)  Płatności bezgotówkowe

(3) Pożyczki i długi



PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE
Tematy:

Karta debetowa

Karta kredytowa

PayPal



KARTA DEBETOWA

 Karta płatnicza

 Odlicza pieniądze bezpośrednio z rachunku bieżącego konsumenta kiedy ten płaci 

za zakup

https://www.investopedia.com/terms/c/checkingaccount.asp


KARTA DEBETOWA

Jak płacić kartą debetową

- Kart debetowych można używać prawie wszędzie tam, gdzie 

można używać kard kredytowych

- Trzeba tylko przyłożyć kartę do terminala płatniczego

- Jeśli płacisz małą sumę nie musisz wprowadzać kodu PIN

- Jeśli suma jest wyższa niż 25 euro (W Polsce 50 PLN), trzeba 

wpisać PIN aby zakończyć transakcję



KARTA DEBETOWA

RYZYKO UŻYWANIA KARTY DEBETOWEJ:
- Karta debetowa jest podłączona do twojego konta bieżącego

- Jeśli karta zostanie ukradziona, złodziej może opróżnić twoje konto

- Trzeba natychmiast zawiadomić bank o kradzieży, wtedy twoje 
konto zostanie ochronione

 Kata debetowa



KARTA KREDYTOWA
Karta kredytowa pozwala na pożyczanie pieniędzy od instytucji finansowej

Odpowiedzialne używanie karty kredytowej

• Najlepsza strategia to robienie małych zakupów w sklepach i w Internecie

• I spłacanie ich natychmiast

• To dobrze wpływa na twoją historię i zdolność kredytową



KARTA KREDYTOWA

Jak stać się posiadaczem karty kredytowej
- Jeśli nigdy nie miałeś/aś karty kredytowej, odwiedź swój 

bank i spytaj o możliwość przyznania karty

- Banki chętnie przyznają karty kredytowe odpowiedzialnym 
konsumentom

- To, czy otrzymasz kartę zależy od tego jak długo masz konto 
w danym banku i jak dużo zarabiasz.

- Inna możliwość: złożenie wniosku bezpośrednio w VISA, 
Master Card albo American Express. Będzie trzeba 
udowodnić, że jesteś osobą odpowiedzialną finansowo.



KARTA KREDYTOWA

RYZYKO UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ:
- Wiele kart kredytowych wyposażonych jest w numer PIN

- Ale: nie zawsze potrzebujesz PINu żeby użyć karty, czasem 
wystarczy podpis

- Dlatego: Natychmiast zgłoś bankowi, jeśli karta zostanie zgubiona 
albo ukradziona



KARTA KREDYTOWA

Jak zapłacić kartą kredytową 
przez Internet?
- Wybierz kartę (np. VISA)
- Imię właściciela karty
- Numer karty
- Data ważności karty
- Kod bezpieczeństwa
- Kliknij „zapłać”



KARTA KREDYTOWA
To jest przykład karty kredytowej 
MasterCard:
- Na górze widzisz nazwę banku
- Numer w żółtej ramce to numer karty
- Poniżej data od której karta jest ważna
- „Valid thru: 06/15” oznacza, że karta 

jest ważna do czerwca 2015
- Na dole znajduje się imię właściciela 

karty



KARTA KREDYTOWA

Na drugiej stronie karty znajduje się 
podpis i numer CVV

 Credit card



PAYPAL
Jak używać PayPala
- Aby zarejestrować się w serwisie PayPal musisz mieć tylko adres e-mail

- Twój adres e-mail to twoja nazwa użytkownika. Potrzebujesz też hasła.

- Musisz podać informacje o swoim koncie, które PayPal sprawdza

- Możesz używać PayPala jako niezweryfikowanego konta. Wiąże się to z opłatami,
będziesz też mieć limit wysokości transakcji



PAYPAL
Jak płacić przez PayPal

Jeśli masz konto w PayPal:
wpisz swój e-mail i hasło



PAYPAL

Możesz płacić przez PayPal
nawet jeśli nie masz w nim 
konta. Naciśnij taki link.



PAYPAL

Wpisujesz dane swojej karty 
kredytowej. Użyjesz swojej karty i 
PayPal.

 PayPal



BIBLIOGRAFIA

- Mishkin, F. S. (2013): The Economics of Money, Banking and Financial 
Markets, 10th edition. Boston: Pearson Education Limited. Chapter 3.

- You will find links to you tube videos and/or other material in the
guidelines. (You will also find a lot of material in your local language)



SPIS TEMATÓW

(1) Konto bankowe

(2) Konto oszczędnościowe

(3) Płatności bezgotówkowe

(4) Pożyczki i długi



POŻYCZKI I DŁUGI
Tematy:

Znaczenie pożyczania pieniędzy

Typy kredytów

Typy oprocentowania

Porównywanie kredytów

Ocena zdolności kredytowej

Leasing

Kredyt vs leasing

Uproszczona metoda ujmowania kosztów



ZNACZENIE POŻYCZANIA PIENIĘDZY

Kiedy potrzebujesz więcej pieniędzy niż masz? 
Istnieje duża szansa, że pewnego dnia będziesz potrzebować więcej 
pieniędzy, niż masz.

Jeśli brakuje ci pieniędzy na jakiś ważny wydatek, dobrze zaznajomić się z 
rodzajami kredytów i pożyczek, które mogą być dla ciebie dostępne i z 

warunkami, których możesz się spodziewać.



NAJLEPSZY SPOSÓB NABYWANIA TEGO, CZEGO POTRZEBUJESZ:

1. Zbieranie gotówki

 Ale większość ludzi preferuje inny sposób nabywania dóbr.

2. Robienie zakupu 
dopiero, kiedy masz dość 
gotówki



ZNACZENIE

POŻYCZANIA

PIENIĘDZY

W wypadku wielu dóbr, decyzja żeby najpierw
zebrać dość gotówki może oznaczać, że trzeba
sobie radzić bez tej rzeczy przez długi czas. To
może oznaczać płacenie za drogie substytuty
przez długi czas, nawet lata.

Kredyt umożliwia płacenie za duże wydatki
poczynione teraz za pomocą przyszłych,
regularnych dochodów.



PRZYKŁADY
 Zamiast spłacać raty za samochód, można wybrać się do 

pracy na piechotę lub dojechać autobusem.bus rather 
than making payments on car loans.  

 W razie awarii systemu ogrzewania można zamieszkać z 
krewnymi lub cieplej się ubrać.



ZNACZENIE EKONOMICZNE
 Udzielanie kredytów to klasyczna funkcja banków
 Bank używa pieniędzy, które zdeponowali w nim klienci aby udzielić pożyczek kredytobiorcom. 

To ważna funkcja banków w rozwoju gospodarczym kraju.

BANK
•Osobom prywatnym

•Firmom

•Sektorowi publicznemu

Udziela 
finansowania

 Znaczenie pożyczania pieniędzy



TYPY KREDYTÓW

Kredyt celowy

 Kredyt na określony cel udzielony na

określony czas.

 Na przykład:

 Hipoteka

 Kredyt na samochód

Kredyt odnawialny

 Można go używać wiele razy aby

dokonywać zakupów

 Najbardziej popularna forma: karty

kredytowe

 Więcej informacji o kartach kredytowych

znajdziesz w sekcji „transakcje

bezgotówkowe”

Każdy kredyt ma inne zastosowanie. Kredyty różnią się między sobą czasem trwania, sposobem 
obliczania odsetek, terminami spłaty i kilkoma innymi zmiennymi.



RODZAJE KREDYTÓW
Zagadnienia:

 Kredyt odnawialny

 Kredyt ratalny

 Amortyzacja

 Spłata jednorazowa



KREDYT ODNAWIALNY

 Pozwala ci na wypłacenie gotówki z twojego

konta do ustalonej wysokości

 Od sumy kredytu zapłacisz odsetki

Limit kredytu 
odnawialnego:
Maksymalna suma, 
którą możesz wypłacić 
ponad stan swojego 
konta



OVERDRAFT FACILITY

Limit kredytu odnawialnego może…

Być stały
Zmieniać 

się

KREDYT ODNAWIALNY



OVERDRAFT FACILITY

Oprocentowanie

 Jest obliczane na podstawie wysokości wybranej sumy od każdego dnia

w którym pożyczasz pieniądze. Należność jest odliczana od twojego

rachunku pod koniec miesiąca.

%

KREDYT ODNAWIALNY



OVERDRAFT FACILITY

PARTNER

1. Instytucja finansowa

2. Klient indywidualny lub firma

 Obaj partnerzy umowy o kredyt na rachunku bieżącym mogą być kredytobiorcą i

wierzycielem. Zależy to od stanu konta. Czy jest na nim nadwyżka, czy deficyt?

KREDYT PRZEJŚCIOWY
(NA SFINANSOWANIE PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU)



Zabezpieczony

 Kredytobiorca wskazuje zabezpieczenie kredytu – swoje

aktywa

 Zabezpieczeniem może być depozyt w banku,

nieruchomość lub inny majątek, udziały

 Jeśli bank zażąda spłacenia kredytu odnawialnego, a ty

nie będziesz w stanie go spłacić, bank ma prawo zająć

twoją własność aby odzyskać należną sumę

 Jeśli zajęta własność nie wystarczy aby pokryć należność,

dłużnik nadal winny jest resztę pożyczonej sumy

OVERDRAFT FACILITY

Niezabezpieczony

 Żadne aktywa nie stanowią zabezpieczenia.

 Czasem banki mogą udzielić kredytu

odnawialnego tylko do określonej wysokości sumy

np. trzy lub cztery razy większej niż miesięczne

dochody klienta. Dotyczy to kredytu udzielonego

w formie długu na karcie kredytowej i innych form

kredytu.

KREDYT PRZEJŚCIOWY



KREDYT RATALNY
 Taki kredyt spłaca się w formie serii rat, zwykle miesięcznych

 Rata składa się z:

 Spłaty (stała wysokość)

 Odsetek (spadających)

Rata nie jest stała, zmniejsza się!



KREDYT RATALNY

pośredni

 Twoim partnerem jest sprzedawca

(=pośrednik)

 Pośredni kredytodawca jest pośrednikiem

między tobą a instytucją, która pożycza ci

pieniądze

bezpośredni

 Twoim partnerem jest instytucja 

finansowa (= bezpośredni kredytodawca)

 Bezpośredni kredytodawca to instytucja, 

która obsługuje kredyt od początku. Nie 

ma pośrednika, tylko ty i instytucja, która 

pożycza ci pieniądze.



KREDYT RATALNY NIEBEZPOŚREDNI

Łatwy plan 
spłaty



AMORTYZACJA

 Wysokość raty jest taka sama w każdym miesiącu

 Rata ma dwa składniki:

 Spłata (rośnie)

 Odsetki (spadają)

Wysokość raty jest stała



JEDNORAZOWA SPŁATA

 Spłata kredytu następuje

w ustalonym terminie

 Regularnie płacone są

odsetki

 Rodzaje kredytów



RODZAJE OPROCENTOWANIA

Oprocentowanie zmienne

 Oprocentowanie zmniejsza się i podnosi

się w zależności od wahań rynku

 Wysokie ryzyko, niepewność

 Niższe oprocentowanie na starcie

Oprocentowanie stałe

 Oprocentowanie nie zmienia się

 Mniejsze ryzyko, zero niespodzianek

 Wyższe oprocentowanie

Połączenie: Po okresie stałego oprocentowania następuje okres oprocentowania zmiennego.

5 LAT 30 LAT



 Jeśli cenisz pewność co do kosztów kredytu

w perspektywie długoterminowej,

korzystniejsze będzie oprocentowanie stałe

 Oprocentowanie nie zmieni się

RODZAJE OPROCENTOWANIA



 Jeśli uważasz, że oprocentowanie twojego kredytu spadnie,

możesz wybrać kredyt o oprocentowaniu zmiennym

Będziesz płacić niższe odsetki

 ALE jeśli oprocentowanie wzrośnie, będziesz płacić wyższe

odsetki

 Rodzaje oprocentowanie

RODZAJE OPROCENTOWANIA



CZAS SPŁACANIA
KREDYTU

 Termin spłaty kredytu to czas jaki masz na 
spłatę kredytu

 Termin spłaty kredytu ma wpływ na:

1. Wysokość twoich rat (spłatę i 
odsetki)

2. Wysokość oprocentowania

3. Jaki będzie koszt całego kredytu



TERMIN SPŁATY KREDYTU

Dłuższy termin

Niższe raty miesięczne

Zwykle wyższe oprocentowanie

Wyższy koszt kredytu

Krótszy termin

Wyższe raty miesięczne

Zwykle niższe oprocentowanie

Niższy koszt kredytu



JAK ZACIĄGNĄĆ KREDYT ?

1. Poproś o oferty różnych kredytodawców

2. Porównaj oferty i dostosuj kredyt do swoich potrzeb

3. Wybierz ofertę dla siebie



JAK ZACIĄGNĄĆ KREDYT

KROK 1: Poproś o oferty różnych potencjalnych 

kredytodawców

Skontaktuj się z potencjalnymi kredytodawcami i poproś o oferty o wyceny kredytu
na sumę, która cię interesuje.

Musisz tylko podać kredytodawcy kilka kluczowych informacji aby rozpocząć aplikację
o kredyt:

• Twoje imię i nazwisko
• Twój dochód
• Twój PESEL
• Sumę, na jaką chcesz zaciągnąć kredyt



JAK ZACIĄGNĄĆ KREDYT

KROK 1: Poproś o oferty różnych potencjalnych kredytodawców

Pamiętaj, żeby spytać każdego kredytodawcę o warunki kredytu na taką samą sumę i na 
tych samych warunkach. Warto się upewnić, że oferty będą porównywalne W tym 
momencie powinieneś mieć już całkiem dobre pojęcie o jaki kredyt ci chodzi i jakie będą 
jego podstawowe elementy:

• Typ kredytu

• Rodzaj oprocentowania (stałe lub zmienne)

• Termin spłaty kredytu

• Suma kredytu



JAK ZACIĄGNĄĆ KREDYT

KROK 1: Poproś o oferty różnych potencjalnych kredytodawców

Jeśli przedstawiciel banku zasugeruje ci innego rodzaju kredyt albo kredyt na innych warunkach, niż te, o które 
pytałeś/łaś, zadaj mu pytania dodatkowe.
Możliwe, ze przedstawiciel banku znalazł kredyt, który jest dla ciebie lepszy. Możliwe jednak też, że próbuje ci sprzedać 
określonego rodzaju kredyt z innych powodów.
 Zapytaj pracownika banku dlaczego uważa, że inny rodzaj kredytu byłby dla ciebie lepszy.
 Poproś o oferty zarówno dla tego kredytu, który sam najpierw wybrałeś, jak i tego, który proponuje pracownik banku, 

tak, żebyś mógł/mogła zobaczyć różnice w kosztach i ryzyku.

Nie podejmuj żadnych decyzji dopóki nie poczujesz pewności, że rozumiesz plusy i minusy wszystkich opcji, które 
rozważasz.



JAK ZACIĄGNĄĆ KREDYT

KROK 2:  Porównaj oferty i dostosuj kredyt do swoich 

potrzeb

 Upewnij się, że oferta, którą wybierasz rzeczywiście odpowiada ofercie, którą

omawiał z tobą przedstawiciel banku. Jeśli cokolwiek wydaje ci się inne, od

razu zadzwoń do banku i poproś o wyjaśnienia.

 Oferta kredytu opisuje jakie warunki kredytodawca jest gotowy ci zapewnić

jeśli zaaplikujesz o kredyt. Nie podjęłaś/nie podjąłeś jeszcze żadnych

zobowiązań. Nie podejmujesz żadnych wiążących zobowiązań dopóki nie

podpiszesz umowy.



JAK ZACIĄGNĄĆ KREDYT

KROK 2:  Porównaj oferty i dostosuj kredyt do swoich 

potrzeb
Weź pod uwagę negocjacje
Jeśli lepiej się czujesz z jednym kredytodawcą, a drugi oferuje
ci lepsze warunki, warto wrócić od pierwszego i zobaczyć, czy
może coś zrobić. Twoim najlepszą kartą przetargową jest to,
że masz w ręku oferty innych banków.



JAK ZACIĄGNĄĆ KREDYT

KROK 3: Wybierz ofertę dla siebie
Skontaktuj się z kredytodawcą, którego wybierasz i powiedz, że jesteś 
gotowy do złożenia wniosku o kredyt.
Jeśli dostałeś od tego banku więcej niż jedna ofertę, upewnij się, że dla
banku jest jasne którą ofertę wybierasz. Dobrym pomysłem jest krótkie
omówienie z pracownikiem banku najważniejszych warunków w
wybranej ofercie, żeby upewnić się, że obydwie strony się rozumieją.

Nigdy nie podpisuj niewypełnionego formularza
Kiedy podpisujesz wniosek o kredyt, poświadczasz, że to, co napisałeś/łaś jest prawdą. Nie 
pozwól się nikomu przekonać do podpisania niewypełnionego formularza ani nawet formularza 
z pustymi polami do wypełnienia później.



PORÓWNYWANIE KREDYTÓW

 W Internecie można znaleźć strony internetowe, gdzie można porównać oferty kredytów.

Dla każdego kraju będą to inne strony.

 STRONY WWW DLA AUSTRII:

 Porównanie ofert kredytów w różnych bankach:

 https://durchblicker.at/kreditrechner?gclid=Cj0KCQiA8f_eBRDcARIsAEKwRGcWC-

ll_bPX8FtdbUmEGWlQJkh_ckxdmbiTqTisEOAPNlxxDPvQnsIaAvwQEALw_wcB

 Porównanie ofert jednego banku:

 https://www.raiffeisen.at/oesterreich/1171455185331250605_1171455322770204459_1175211758612277259

-1034181781565721796-NA-30-NA.html

 https://www.bawagpsk.com/BAWAGPSK/PK/services/Rechner/277218/ueb-kreditrechnergross.html

 Porównywanie kredytów

https://durchblicker.at/kreditrechner?gclid=Cj0KCQiA8f_eBRDcARIsAEKwRGcWC-ll_bPX8FtdbUmEGWlQJkh_ckxdmbiTqTisEOAPNlxxDPvQnsIaAvwQEALw_wcB
https://www.raiffeisen.at/oesterreich/1171455185331250605_1171455322770204459_1175211758612277259-1034181781565721796-NA-30-NA.html
https://www.bawagpsk.com/BAWAGPSK/PK/services/Rechner/277218/ueb-kreditrechnergross.html


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

 Ocena ryzyka i zdolności płatniczej to jeden z najważniejszych 
czynników wpływający na możliwość pożyczania pieniędzy.

 Różni kredytodawcy  różne sposoby oceniania ryzyka i zdolności 
płatniczej
To, co jeden kredytodawca uzna za „dobrą” zdolność kredytową, 

inny może uznać za „przeciętną”



ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Ocena zdolności kredytowej
• To technika, która pozwala określić twoją zdolność kredytową w 

określonym momencie

• Jeśli w przeszłości regularnie spłacałeś/aś kredyty, to twoja zdolność 
kredytowa będzie wysoka. 

% 

% 



RATING KREDYTOWY

Upewnij się, że twoja zdolność będzie oceniana wysoko w 
dłuższej perspektywie

 Pomocne może byś wybranie jednego systemu oceny zdolności kredytowej i 
monitorowanie go przez dłuższy czas

 Uważnie przyjrzyj się temu, co uważane jest za „czynnik ryzyka” – np. za duże 
obciążenie długami

 Płać raty na czas

 Utrzymuj niski poziom zadłużenia

 Uważaj żeby nie aplikować o kredyt zbyt często w krótkim okresie czasu

 Porównywanie kredytów



LEASING

 “Po co posiadać krowę, skoro mleko jest takie

tanie? Potrzebujesz tylko mleka, nie krowy”

- Donald B. Grant
Ten cytat wpłynął na koncepcję leasingu.

Możemy porównać

 Mleko prawo do używania jakiegoś przedmiotu

 Krowa dany przedmiot



LEASING

 Umowa pomiędzy leasingodawcą (właścicielem przedmiotu) i leasingobiorcą

(użytkownikiem przedmiotu)

 Leasingodawca kupuje przedmiot i pozwala leasingobiorcy go używać

 Leasingobiorca wnosi regularne opłaty nazywane ratami leasingowymi

 Leasing NIE jest pożyczką.

 Nie ma oprocentowania.



ZOBOWIĄZANIA

Leasingobiorcy

 Płacenie rat leasingowych

 Decyzja czy kupić używany przedmiot po

upływie czasu umowy leasingowej

Leasingodawcy

 Dostarczenie dóbr odpowiedniej jakości

 Przyjmowanie rat leasingowych



LEASING

Po wygaśnięciu umowy leasingowej możliwe są następujące scenariusze:

1. Umowa zostaje odnowiona na czas określony lub nieokreślony

2. Przedmiot leasingowany wraca do właściciela

3. Przedmiot leasingowany wraca do właściciela a ten sprzedaje go 

trzeciej stronie

4. Leasingowdawca sprzedaje przedmiot leasingobiorcy



+ / -
Wady

 Raty leasingowe są traktowane jako

wydatki, a nie jak pełnowartościowy wkład

w zakup nowego przedmiotu

 Nie posiadasz użytkowanej rzeczy

 Może się okazać, że leasingowanie

przedmiotu wyjdzie drożej niż po prostu

kupienie go

Zalety

 Zrównoważony odpływ gotówki: opłaty za

leasing są rozłożone równo w czasie i

trwają kilka lat

 Możliwość użytkowania rzeczy dobrej

jakości

 Nie musisz się martwić sprzedażą lub

wymianą przedmiotu, który leasingujesz

 Gwarancja



PRZYKŁAD: LEASING SAMOCHODU

Co to jest leasingowanie samochodu?
 Wybierz pojazd na określony czas (zwykle pomiędzy 2 a 5 lat)
 Zupełna wolność wyboru co do marki, modelu i innych cech pojazdu
 Umowa leasingowa jest skrojona specjalnie dla ciebie, w oparciu o

szacunek rocznego przebiegu, długości umowy, sposobu
ustrukturyzowania rat.



PRZYKŁAD: LEASING SAMOCHODU

Jakie są całościowe koszty?

 Całkowity koszt leasingu jest obliczany na podstawie kilku czynników:

1. Wartość samochodu (nieużywanego)

2. Szacunkowa wartość samochodu pod koniec okresu leasingowania (wartość końcowa)

3. Roczny przebieg samochodu

4. Długość okresu leasingowego

5. Dodatkowo będziesz musiał/a zapłacić za kompleksowe ubezpieczenie samochodu



PRZYKŁAD: LEASING SAMOCHODU

Jak to działa?

 Wpłacasz depozyt  pierwszą opłatę (zwykle odpowiednik sumy rat za kilka
miesięcy)

 Później należy płacić raty leasingowe (comiesięczne) do końca trwania umowy
leasingowej

 Z zasady im dłuższy czas leasingowania, tym niższe raty leasingowe



PRZYKŁAD: LEASING SAMOCHODU

Koniec umowy leasingowej:

 Pojazd należy po prostu zwrócić, następnie podlega on przeglądowi, a raty

leasingowe ustają. Możesz teraz wziąć w leasing następny samochód.

 Jeśli przekroczysz wcześniej umówiony przebieg  zwykle trzeba wnieść opłatę,

obliczoną na podstawie liczby przejechanych kilometrów

 Leasing



KREDYT VS LEASING
DYSKUSJA O FILMIE

https://www.youtube.com/watch?v=IA-mGZCccIc

https://www.youtube.com/watch?v=IA-mGZCccIc


KREDYT VS LEASING
DYSKUSJA O FILMIE

 Własność
 Ograniczona liczba rat

 Nie ma własności
 Trzeba płacić raty leasingowe przez 

cały okres leasingowy



KREDYT VS LEASING
DYSKUSJA O FILMIE

>



KREDYT VS LEASING
DYSKUSJA O FILMIE

Zwykle:
W krótszej perspektywie: leasing jest tańszy
W dłuższej perspektywie: kredyt jest tańszy



KREDYT VS LEASING

KREDYT LEASING

SZYBKOŚĆ

Przygotowanie wniosku i 
przedstawienie go 

odpowiedniej komisji może 
trwać tygodnie.

Zgody są często wydawane 
w tym samym lub w 
następnym dniu po 
złożeniu wniosku.

PODATKI
Leasing może wiązać się z ulgami podatkowymi w twoim 
kraju  zależy od kraju!

DOSTĘPNE

WARUNKI
Banki są zwykle mniej 

elastyczne.

Z zasady Leasing jest 
bardziej elastyczny jeśli 

chodzi o warunki



KREDYT VS LEASING

KREDYT LEASING

WŁASNOŚĆ Własność Nie ma własności

DEPOZYT

ZABEZPIECZAJĄCY

Nieruchomości, sprzęty, 
inwentarz itp.

W większości przypadków 
jedynym zabezpieczeniem 

jest sprzęt, który jest 
leasingowany



KREDYT VS LEASING

Więc co powinienem/powinnam wybrać?

TO ZALEŻY OD CIEBIE!
Obydwie strony mają wady i zalety

Nie da się powiedzieć, że
• leasing jest lepszy od kredytu

albo
• Kredyt jest lepszy od leasingu

Rozważ czynniki, które są ważne dla ciebie. 

 Kredyt vs. leasing



UPROSZCZONA METODA
UJMOWANIA KOSZTÓW

Ile możesz wydać miesięcznie na raty kredytu lub 
leasingowe?

UPROSZCZONA METODA UJMOWANIA KOSZTÓW

POMOŻE CI ODPOWIEDZIEĆ A TO PYTANIE!

3 KROKI:
1. Analiza dochodów
2. Analiza wydatków
3. Porównanie dochodów i wydatków



UPROSZCZONA METODA
UJMOWANIA KOSZTÓW

KROK 1:  Zanalizuj swoje dochody

 Zbierz informacje o dochodach w przeszłości

 Odróżniaj dochody regularne i nieregularne



UPROSZCZONA METODA
UJMOWANIA KOSZTÓW

KROK 2:  Zanalizuj wydatki

 Zbierz informacje o wydatkach w przeszłości

 Odróżniaj wydatki regularne i nieregularne

 To ważne żeby znać swoje koszty stałe (miesięczne i kwartalne)



UPROSZCZONA METODA
UJMOWANIA KOSZTÓW

STEP 3:  Porównaj dochody i wydatki

 Odejmij wydatki od dochodów

 Różnica to twój potencjał oszczędności -> a także maksymalna

potencjalna rata kredytu lub leasingowa

 Ten krok może ci pomóc znaleźć okazje do oszczędności

 Możesz wykonać to ćwiczenie w Excelu, w notatniku, w aplikacji

etc.
 Uproszczona metoda ujmowania
kosztów
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