
ABC BEZPIECZNEGO 
ZAWIERANIA UMÓW 

KREDYTOWYCH



1. Zapoznaj się z formularzem informacyjnym 
o oferowanej umowie, który  kredytodawca 
jest zobowiązany dostarczyć 
zainteresowanemu przed zawarciem umowy:

• formularz dostarczy informacji m.in. o 
całkowitej kwocie kredytu, wysokości RRSO 
oraz całkowitej kwocie do zapłaty, zasadach i 
terminach spłaty kredytu w tym również 
przed terminem itp. 

 

ZANIM PODPISZESZ UMOWĘ



2. Ustal wysokość RRSO kredytu konsumenckiego, który jest Ci 
oferowany:

• rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) jest to 
całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, 
wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu 
w stosunku rocznym.

• RRSO obejmuje nie tylko oprocentowanie nominalne kredytu 
(które może wynosić nawet 0%), ale również wszelkie inne 
koszty związane z udzieleniem kredytu (np. prowizja, opłata 
przygotowawcza, ubezpieczenie, koszty doradztwa).

• PAMIETAJ! Im wyższa wartość RRSO tym droższe pożyczenie 
pieniędzy.

 

ZANIM PODPISZESZ UMOWĘ



Jan Kowalski zachęcony reklamą kredytu „zero procent” udał 
się do banku z zamiarem pożyczenia          10 000 zł. Po 
zapoznaniu się z otrzymaną na miejscu informacją o 
warunkach, na jakich może otrzymać przedmiotowy kredyt, 
Pan Jan ze zdumieniem stwierdził, iż RRSO dla tego 
zobowiązania wynosi aż 22 procent. Zapytał zatem doradcę 
kredytowego, skąd bierze się ta rozbieżność. Uzyskał 
wyjaśnienie, iż wprawdzie oprocentowanie tego kredytu 
wynosi rzeczywiście zero procent, ale na jego całkowity 
koszt składają się jeszcze: obowiązkowa prowizja oraz 
ubezpieczenie, co sprawia, iż RRSO wynosi właśnie 22%. 
Taki poziom RRSO dla Pana Jana oznacza, iż faktyczny koszt 
pożyczki jest w rzeczywistości wyższy, niż mogłoby się 
wydawać opierając się na reklamie, w której produkt ten 
przedstawiony został jako „zero procent”.

 

PRZYKŁAD



3.Zapoznaj się z projektem umowy kredytu 
konsumenckiego, który jest Ci oferowany:

• konsument ma prawo do otrzymania, na wniosek, 
bezpłatnego projektu umowy o kredyt 
konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy lub 
pośrednika kredytowego, spełnia on warunki do 
udzielenia mu kredytu konsumenckiego przez tego 
kredytodawcę lub pośrednika kredytowego.

• projekt umowy powinien zawierać dane konsumenta 
(imię, nazwisko i adres konsumenta) oraz wszystkie 
warunki, na których kredyt mógłby zostać udzielony.

 

ZANIM PODPISZESZ UMOWĘ



1. Pamiętaj, że masz prawo, bez podania przyczyny, 
do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki 
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Kredytodawca jest zobowiązany przy zawarciu 
umowy wręczyć konsumentowi wzór 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

3. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, 
jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod 
wskazany przez kredytodawcę adres, 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy - dla 
zachowania w/w terminu wystarczające jest 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

JEŻELI PODPISAŁEŚ UMOWĘ



................................., dnia ................... r.

(miejscowość, data)

………………………………………………...............                                                                                                                                     
                               

(imię, nazwisko)                                                                                                                  

………………………………………………................                                                                                                                                    
                                         

(adres zamieszkania)                                                                                                                
……………………………………………………. 

          (nazwa kredytodawcy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja, niżej podpisany/a:  …………………………………….. (imię i nazwisko), legitymujący 
się dowodem tożsamości: …..…………………………(seria i numer dowodu 
osobistego/paszportu), nr. PESEL …………………………………………….., oświadczam, 
że na podstawie na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 
konsumenckim odstępuję niniejszym od umowy kredytu nr 
………………………………... zawartej w dniu …………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że kredyt wraz z odsetkami za okres od dnia 
wypłaty do dnia spłaty, spłacę na rachunek nr: 00 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 (przeznaczony do spłaty kredytu) nie później niż 30 dnia od dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

…………………………………………………………… 

                 (podpis kredytobiorcy)

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
KREDYTU KONSUMENCKIEGO



Dziękuję za uwagę!
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