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Zaledwie po roku obowiązywania regulacji
Ministerstwa Finansów swoje zmiany na
rynku kredytu konsumenckiego proponuje
Ministerstwo Sprawiedliwości. Propozycja
obniżenia limitu kosztów pozaodsetkowych
znajduje się poniżej progu rentowności
instytucji pożyczkowych.
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To nie jest „fake news”

W

2016 roku tylko w Internecie ukazało się ok. 2,5 tys. artykułów dotyczących sektora pożyczkowego. Liczba komentarzy
Internautów sięga ok. 50 tys. i zaręczam, że lepiej ich nie czytać. Ostatnio w modzie jest tematyka tzw. „fake newsów”, czyli informacji nieprawdziwych. Wydawać by się mogło, że problem ten dotyczy tylko
zdarzeń politycznych, ale niestety dotyka on także sektora ﬁnansowego,
w tym instytucji pożyczkowych.
Materiały prasowe tworzone na podstawie błędnych przesłanek, często
pisane pod konkretną tezę lub w taki sposób by przykuć uwagę, zwykle
zawierają tyle istotnych błędów merytorycznych, że zamiast wchodzić
z nimi w polemikę należałoby je po prostu wyrzucić do kosza. Przykładów nie trzeba daleko szukać. W ramach ustawy o kredycie hipotecznym
tworzony jest Rejestr Instytucji Pożyczkowych, który prowadzić będzie
Komisja Nadzoru Finansowego. Ponadto możliwość udzielania kredytów hipotecznych ograniczono tylko do banków i SKOK-ów. Obie te propozycje znalazły poparcie ze strony sektora pożyczkowego. Tymczasem
w prasie czytamy, że utworzenie rejestru przy KNF i wykluczenie z rynku hipotecznego to „CIOS dla ﬁrm pożyczkowych”. W ten oto sposób
dziennikarz, prawdopodobnie nieświadomy swojego błędu, tworzy mylne przekonanie, że instytucje pożyczkowe są zawsze w opozycji do zmian
legislacyjnych dotyczących rynku, na którym działają, nawet gdy są one
obiektywnie dobre i potrzebne.
Końcówka 2016 roku była bardzo emocjonująca dla rynku. Projekt
UD145, w którym zawarto bardzo restrykcyjną propozycję obniżenia limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego jest jednym
z tematów tego numeru. Dominują opinie, że propozycja Ministerstwa
Sprawiedliwości w kwestii regulowania maksymalnych kosztów, może
zakończyć się wylaniem dziecka z kąpielą.
Promeritum to wyjątkowy kwartalnik, bo rzadko kiedy ukazuje się co
kwartał. Wyłączna jest w tym wina naczelnego, którego prawdopodobnie
w niedalekiej przyszłości zastąpi najprostsza sieć neuronowa w chmurze
obliczeniowej. Już teraz taki samouczący się mechanizm stoi za translatorem Google, który od kilku tygodni tłumaczy również z języka polskiego
tak dobrze, że już niebawem tłumaczenia dokonane za jego pomocą będzie trudno odróżnić od efektów prac profesjonalnych biur.
Rewolucja technologiczna postępuje tak szybko, że już nawet młodzież
nie nadąża za nowinkami. Trzeba się coraz bardziej starać, by pozostać
na bieżąco.
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II edycja międzynarodowej finansowej konferencji
ACCD w ramach stałych spotkań sektora dla B2c

WYDARZENIA
Nagroda specjalna
dla organizatora Loan Magazine Awards
26 stycznia 2017 roku w Hotelu Ibis Style
we Wrocławiu odbyła się gala Loan Magazine Awards. To wydarzenie jedyne w swoim
rodzaju, dlatego ono również zasługuje na
wyróżnienie. Związek Firm Pożyczkowych
korzystając z okazji „na doczepkę” postanowił uhonorować nagrodą specjalną Rafała Tomkowicza – organizatora Loan Magazine Awards.

- Ta nagroda to dla mnie ogromne wyróżnienie. Tym bardziej, iż jest przyznana przez Związek Firm Pożyczkowych,
który z jednej strony zrzesza największych graczy rynku pożyczek online,
z drugiej strony zaś nie sposób nie wspomnieć jego ogromnego wkładu w rozwój
całego rynku pożyczek pozabankowych
w Polsce. Dlatego z tego miejsca chciał-

bym bardzo mocno podkreślić zasługi
Związku i raz jeszcze mocno podziękować za wieloletnią współpracę – stwierdza Rafał Tomkowicz, redaktor naczelny
Loan Magazine i organizator Loan Magazine Awards.
Z grupy siedemdziesięciu nominowanych w czternastu kategoriach wyróżniono m.in. Credit Check – system wymiany informacji o pożyczkobiorcach
wspierany przez ZFP.
Jednym z punktów uroczystości była
licytacja na rzecz podopiecznych Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. Łącznie udało się uzbierać ponad 56 tys. zł. Cała kwota zostanie
przekazana na leczenie i rehabilitację
podopiecznych Fundacji.

7,7 mln użytkowników
bankowości mobilnej
Portal prnews.pl podał, że na koniec 2016
roku banki miały blisko 7,7 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. To o 2 mln więcej niż rok wcześniej.
Użytkowników korzystających wyłącznie
z aplikacji natywnych jest około 3,5 mln.

Dobra wiadomość
to zła wiadomość
Zysk netto sektora bankowego w 2016 roku wyniósł 13,91 mld zł, wzrastając rok do
roku o 24,3 proc. - podała na stronie internetowej Komisja Nadzoru Finansowego. Informacja o dobrych wynikach wywołała burzę w social mediach.
Okazało się bowiem, że banki pomimo
podatku bankowego i „kryzysu frankowego”
radzą sobie całkiem nieźle. Z analiz kilku
czołowych dziennikarzy ekonomicznych
wynika, że banki przerzuciły część kosztów
wynikających z nowego podatku na klientów m.in. zmniejszając (lub nie zwiększając)
oprocentowania lokat. Najciekawsze jest to,
że dla wielu internetowych komentatorów
było to sporym zaskoczeniem.

Źródło:Loan Magazine

Źródło: Memgenerator/kadr z serialu Futurama
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Bezpieczny Pesel
Rusza system Bezpieczny Pesel, czyli długo
oczekiwane rozwiązanie, które umożliwi zastrzeżenie dowodu osobistego przez osoby,
które mają podejrzenie, że mogły paść oﬁarą
kradzieży tożsamości lub po prostu obawiają
się, że taka sytuacja może się wydarzyć. Narzędzie to może być także wykorzystywane
przez osoby, które nie zamierzają korzystać
z pożyczek, ale chcą się zabezpieczyć przed
pokusą ich zaciągnięcia w przyszłości.

pomysł na powstanie bazy Bezpieczny
Pesel, która będzie stanowić ważny element do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa klientów.
Idea rozwiązania Bezpieczny Pesel
opiera się na koncepcji zasad Listy Robinsona, a jej charakter zbliżony jest do
baz typu credit freeze, działających z powodzeniem w niektórych krajach. Zarejestrowanie w bazie, zarówno dla konsumentów i instytucji pożyczkowych, jest

dobrowolne i bezpłatne, a przetwarzane
dane osobowe, na podstawie zgody, będą wykorzystane wyłącznie w celu zablokowania możliwości otrzymania pożyczki pozabankowej.
Promowany przez Związek Firm Pożyczkowych system Bezpieczny Pesel
prowadzony jest przez ﬁrmę CRIF, która dostarcza również rozwiązanie Credit Check.
/ZFP

Do instytucji pożyczkowych dociera
bardzo dużo zapytań ze strony klientów,
czy istnieje możliwość zastrzeżenia swoich danych, tak by udzielenie pożyczki
na ich podstawie było niemożliwe. Do tej
pory nie było takiego rozwiązania, stąd
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WYDARZENIA

Powstanie Rejestr Instytucji
Pożyczkowych

Ukazała się pierwsza w Polsce monografia
o rynku pozabankowych pożyczek konsumenckich

Ustawa o kredycie hipotecznym przewiduje powstanie Rejestru Instytucji Pożyczkowych, który ma być prowadzony
przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Długo oczekiwany przez branżę publiczny
rejestr istotnie wpłynie na zwiększenie
bezpieczeństwa klientów i transparentność rynku.

K. Waliszewski, Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce, CeDeWu,
Warszawa 2017, to pierwsza monograﬁa w
Polsce poświęcona w całości sektorowi pozabankowych pożyczek konsumenckich.
Recenzentem monograﬁi był prof. dr hab.
Włodzimierz Szpringer.

Przypomnijmy, że obecnie za instytucję
pożyczkową udzielającą kredytu na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim
może być uznane tylko to przedsiębiorstwo, które posiada formę prawną spółki
z.o.o. lub s.a., a także posiada co najmniej
200 tys. zł kapitału zakładowego pokrytego w całości ze środków pieniężnych.
Do tej pory nie istniał żaden państwowy publiczny rejestr instytucji pożyczkowych, co w dużej mierze uniemożliwiało
sprawowanie kontroli nad rynkiem chociażby w kwestii ustalenia, czy dany podmiot udzielający pożyczek rzeczywiście
spełnia warunki ustawowe do prowadzenia działalności w tym zakresie.
Dzięki Rejestrowi każdy klient będzie
miał możliwość zweryﬁkowania ﬁrmy,
w której ubiega się o pożyczkę. Z kolei organy nadzorcze w końcu będą posiadać instrument do weryﬁkacji instytucji pożyczkowych, co w istocie może pozytywnie
wpłynąć na reputację całego sektora, gdyż
ﬁrma udzielająca pożyczek niewpisana do
rejestru nie będzie działała legalnie, a co za
tym idzie – nie będzie można jej utożsamiać z legalnie funkcjonującymi instytucjami pożyczkowymi. Prowadzenie działalności pożyczkowej bez wpisu do Rejestru
grozić będzie karą w wysokości 500 tys. zł.

Źródło: Promeritum

Źródło: Wikipedia

Monograﬁa przedstawia dane odzwierciedlające stan obecny i perspektywy rozwojowe rynku pożyczkowego.
Uwzględnia wszystkie kluczowe wątki problematyki organizacji i działalności pozabankowych instytucji pożyczkowych,
łącznie
z ochroną konsumenta. Bierze pod
uwagę
zarówno
kwestie mikro-, jak
i makroekonomiczne, a także aspekty
regulacyjne stosownie do wymogów
ekonomii instytucjonalnej oraz ekonomicznej analizy
prawa.
W książce poruszane są wątki dotyczące branży consumer ﬁnance i roli
instytucji pożyczkowych na tym
rynku, charakterystyki sektora pożyczek pozabankowych
i jego najważniejszych uczestników. Oddzielny rozdział poświęcono kwestii ﬁnansowania działalności pożyczkowej.
W monograﬁi znacząco wyeksponowano wątek regulacyjny w zakresie ochrony

konsumenta korzystającego z pożyczek
pozabankowych, ponieważ w opinii autora regulacje prawne będą w przyszłości
wyznaczać ramy prawne działania instytucji pożyczkowych, ale także będą wpływać na ich modele biznesowe i operacyjne. Potwierdzeniem tej tezy jest kolejna
propozycja przepisów antylichwiarskich
złożona zaledwie kilka miesięcy od wejścia w życie w marcu 2016 r. obecnie
obowiązujących przepisów.
Autorem publikacji jest Krzysztof Waliszewski, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ﬁnanse,
adiunkt w Katedrze
Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Autor
wielu pionierskich
monograﬁi na polskim rynku wydawniczym dotyczących
takich zagadnień
jak: pośrednictwo
kredytowe, doradztwo ﬁnansowe, pośrednictwo ﬁnansowe, unia rynków
kapitałowych, fundusze poręczeniowe
i pożyczkowe, rynek
consumer ﬁnance, rynek pożyczek pozabankowych, a także ponad 100 artykułów w czasopismach i rozdziałów w monograﬁach naukowych poświęconych tej
problematyce.
/SP

/LP

Wieści z Tatr - Rýchle pôžičky
Na Słowacji ustawa regulująca działalność
ﬁrm pożyczkowych działa już ponad rok.
Słowacy wprowadzili limit wysokości pożyczek wynoszący dwukrotność średniego RRSO w odniesieniu do podobnych
ofert bankowych za poprzedni kwartał.
Liczba ﬁrm pożyczkowych zmalała, ale
problemów wcale nie ubyło.
Każda ﬁrma pożyczkowa ma obowiązek uzyskania licencji Narodowego Banku
Słowacji, pod rygorem unieważnienia zawieranych umów kredytowych, ﬁrmy pożyczkowe mogą działać wyłącznie jako
spółki kapitałowe, a kapitał zakłado- Z
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Popyt na kredyty konsumpcyjne bez zmian
W IV kwartale 2016 r. banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych (około -12
proc. netto). Ankietowane banki zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu (około 12 proc. netto).

Pozostałe warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych nie zmieniły się
istotnie. Według ankietowanych banków
popyt na kredyty konsumpcyjne w ostatnim kwartale ubiegłego roku nieznacznie spadł (około -11 proc. netto). W
poprzedniej edycji ankiety banki przewidywały brak zmian popytu.

Banki, które zaobserwowały spadek
popytu, uzasadniały go głównie zmniejszeniem zapotrzebowania na ﬁnansowanie zakupu dóbr trwałego użytku (około -24 proc. netto). Na I kwartał 2017 r.
banki przewidują brak istotnych zmian
w polityce kredytowej oraz brak zmian
popytu (około 3 proc. netto). Z ankiety
wynika, że zmiany polityki kredytowej w
coraz większym stopniu wynikają z presji
konkurencyjnej, w tym ze strony instytucji pozabankowych.
/LP

Ferratum Bank z nowym programem edukacyjnym
Edukacja klientów to nie moda i działania PR-owe tylko rynkowa konieczność.
Jednym z przykładów dobrego poradnika dotyczącego budowania dobrej zdolności kredytowej jest ten przygotowany przez
Ferratum Bank.

- Wiemy, że wielu Polaków wciąż chciałoby uzupełnić swoją wiedzę na temat pożyczek. Dlatego
w naszych działaniach stawiamy na edukację, profesjonalizm i bezpieczeństwo.
Wierzymy, że dzięki temu nasi klienci będą bardzej odpowiedzialnie i świadomie
podejmować decyzje ﬁnansowe. Służymy fachową poradą na każdym etapie zaciągania pożyczki – od momentu złożenia

wniosku po spłatę. Co więcej, edukujemy
naszych klientów, by decyzja o zaciągnięciu pożyczki była przemyślana i świadoma. – mówi Krzysztof Przybysz, Country
Coordinator Ferratum Bank.
Platforma edukacyjna
„Pożyczaj odpowiedzialnie z Ferratum Bank” jest
kolejną aktywnością w zakresie społecznej odpowiedzialności Banku. Osią nowej platformy jest poradnik
o takiej samej nazwie, który zawiera wiele przydatnych wskazówek
dotyczących zarządzania domowym budżetem oraz odpowiedzi na najczęstsze
pytania dotyczące pożyczek.
/LP, FERRATUM BANK

Coraz więcej upadłości konsumenckich
W 2016 roku upadłość konsumencką ogłosiło 4450 osób, czyli niemal dwukrotnie
więcej niż w pierwszym roku obowiązywania nowej zliberalizowanej ustawy o upadłości konsumenckie. Również obniżył się
przeciętny dług kredytowy bankruta z 230
tys. w 2015 roku do 180 tys. zł w 2016 roku.

Źródło: Pixbay

BIG InfoMinitor podaje, że osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką w latach 2015-2016 zadłużyły się w bankach
na niemal 1 mld zł. Największy, bo aż
60 proc. udział w portfelu konsumentów, którzy ogłosili upadłość, mają kredyty mieszkaniowe. Jednakże z analizy
BIG InfoMonitor wynika, że najczęściej
upadłość konsumencką ogłaszają Polacy
posiadający kredyty konsumpcyjne.
Wśród osób ogłaszających upadłość
konsumencką przeważają kobiety. Jeśli
chodzi o liczbę umów kredytowych bankrutujących Polaków, to ponad 1/3 stanowiły osoby, które mają od dwóch do czterech kredytów. Więcej niż jedna czwarta
nie miała żadnego kredytu w banku, jedna piąta miała jedno zobowiązanie, a po-

zostali od pięciu do nawet kilkunastu zobowiązań kredytowych.
Najbardziej zadłużonym województwem jest mazowieckie. Na Mazowsze
przypada co trzecia złotówka z kwoty
kredytów spłacanych przez ogłaszających
upadłość, stąd też wywodzi się co piąta
osoba decydująca się na bankructwo.
Zliberalizowane prawo w zakresie
upadłości konsumenckiej umożliwia stosunkowo proste uwolnienie się od długów (naturalnie pod pewnymi warunkami). To w pewnym sensie wymusza na
instytucjach kredytowych zmiany prokonsumenckie, umożliwiające klientom
łatwiejszą spłatę zobowiązań w sytuacji gdy znaleźli się na skraju ﬁnansowej
przepaści. Prawdopodobnie w 2017 roku
liczba upadłości będzie jeszcze większa.
Nie z powodu złej kondycji gospodarczej, ale dlatego, że Polacy dopiero uczą
się nowych przepisów. Kancelarie prawne też.
Dla porównania – w Niemczech co roku upadłość konsumencką ogłasza ok.
100 tys. osób. Co istotne – Polacy wcześniej też ogłaszali stosunkowo dużo upadłości konsumenckich, ale w tym celu emigrowali do Wielkiej Brytanii. W okresie
obowiązywania poprzedniej wersji ustawy, czyli od marca 2009 roku do końca 2014 roku, łącznie na jej podstawie
ogłoszono 100 (słownie: sto) upadłości
konsumenckich na ok. 2 tys. złożonych
wniosków do sądu.

wy nie może być mniejszy niż 500 tys. euro. Słowacja zarządziła też całkowitą likwidację segmentu home lending
wprowadzając zakaz udzielania pożyczki
i odbierania rat w domu klienta. Obowiązuje także zakaz wizyt windykacyjnych
w domach klientów. Na skutek tych zmian
liczba ﬁrm pożyczkowych działających
w tym kraju zmalała z 264 do 34. Te, które
pozostały na rynku w znacznym stopniu
ograniczyły swoją działalność i operują
głównie na starych portfelach klientów
pozyskanych przed regulacją.
Ograniczenie działalności instytucji pożyczkowych nie zmniejszyło popytu na
kredyty konsumenckie – w 2015 roku NBS
odnotował 16% wzrost sprzedaży w segmencie detalicznym. Wzrosło także zadłużenie gospodarstw domowych i wyraźnie
zwiększyły się koszty jego obsługi, co może
stanowić poważne ryzyko systemowe.
W przypadku wystąpienia długotrwałej recesji straty sektora ﬁnansowego z tytułu
kredytów udzielonych gospodarstwom domowym szacowane są na 300 mln euro.
Chociaż brakuje formalnego potwierdzenia, że kredytobiorcy,
którzy na skutek nowej
regulacji zostali wykluczeni z rynku ﬁnansowego w konsekwencji przeszli do szarej i czarnej
strefy to słowacka prasa
sygnalizuje pojawienie się
patologii, które potwierdzają tę tezę. W 2016 roku odnotowana przez
Narodowy Bank Słowacki liczba skarg na niebankowe instytucje pożyczkowe wzrosła
o 25% – należy przy tym zauważyć, że z rynku słowackiego w tym czasie wycofali się
liderzy, którzy nierzadko byli pionierami
w propagowaniu dobrych praktyk.
W Internecie odnaleźć można wiele
stron informujących o tym u kogo można
zaciągnąć nieformalną pożyczkę poza systemem kredytowym. Zwiększa się także
liczba doniesień prasowych o pojawieniu
się zorganizowanych grup przestępczych
udzielających pożyczek najuboższym
Słowakom.
Na Słowacji obowiązuje Euro, dlatego
stosuje się stopy procentowe ustalane
przez EBC. Jest to nieco problematyczne
dla słowackiego rynku kredytowego – pomimo niespotykanego nigdzie indziej
w Europie poziomu wzrostu sprzedaży
bankowych kredytów konsumenckich
mnożą się opinie, że ich cena jest niedostosowana do realiów rynkowych, tzn. jest
za niska, co może w przyszłości generować ryzyka systemowe.
/SP LP

/LP
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UOKiK karze telekomy

Nie będzie pomocy
dla Frankowców

ŁUKASZ PIECHOWIAK

8

W ciągu zaledwie dwóch miesięcy UOKiK nałożył na Orange
Polska, T-Mobile Polska i Polkomtel kary w łącznej wysokości 75 mln zł.

Na Orange Polska nałożono 30 mln
zł kary za to, że bezprawnie przedłużała umowy o świadczenie usług stacjonarnych o wiele miesięcy bez wyraźnej
zgody konsumentów. Zakwestionowana
przez UOKiK praktyka polegała na automatycznym przedłużaniu umów o kolejny czas oznaczony w sytuacji braku działania ze strony konsumenta. Jeżeli klient
nie podjął żadnych działań, przekształcała się ona w kolejną umowę zawartą
na czas oznaczony. Konsumentom, którzy wypowiedzieli ją przed upływem tego czasu, były naliczane wysokie kary.
T-Mobile Polska ukarane zostało kwotą 15 mln zł za to, że bez uzyskania wyraźnej zgody pobierała płatności za usługi
Granie na Czekanie, Szafa Gra i Prenumerata. Postępowanie UOKiK wykazało, że spółka domyślnie aktywowała je
przy zawarciu umowy lub doładowaniu
konta. Konsument, który sam z nich nie
rezygnował (np. poprzez wysłanie SMS

Nowy banknot 500 zł
W piątek 10 lutego do obiegu wszedł nowy
banknot o nominale 500 zł z wizerunkiem Jana III Sobieskiego. Narodowy Bank Polski wydrukował 50 mln sztuk nowych banknotów.

Banknot 500 zł jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i na rosnące koszty
utrzymywania zapasu strategicznego banku centralnego. Ma głównie traﬁć do obiegu międzybankowego, jego głównym celem
jest obniżenie kosztów emisji papierowego
pieniądza. 63 proc. wszystkich banknotów
w obiegu to 100 zł z wizerunkiem Władysława Jagiełły. Na drugim miejscu jest 200
zł z wizerunkiem Zygmunta I Starego, które stanowią 13 proc. wszystkich obecnych
na rynku banknotów. Pozostałe nominały,

Źródło:: Naarodowy Bank Polski

Z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego
wynika, że kredytobiorcy posiadający zobowiązania we franku szwajcarskim raczej nie mogą liczyć na kompleksową
ustawę, która systemowo rozwiązywałaby
ich problemy.
- Ja sądzę, że powinni oni wziąć sprawy
we własne ręce i walczyć w sądach. Nie
dlatego, że nie można ufać prezydentowi
czy rządowi, ale dlatego, że prezydent
i rząd są w położeniu determinowanym
warunkami ekonomicznymi - stwierdził
prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Słowa prezesa PiS wypowiedziane 10
lutego 2017 roku na łamach radiowej „Jedynki”, dyplomatycznie rzecz ujmując, poirytowały pokaźne grono frankowców,
którzy od dwóch lat liczą na ustawę, która
umożliwiłaby im przewalutowanie kredytów po w miarę korzystnym kursie. Organizacje skupiające frankowców zapowiedziały protest.
Z kolei banki zareagowały euforycznie
– indeksy giełdowe wystrzeliły w górę.
Przykładowo notowania Getin Noble
Banku i Millennium wzrosły o przeszło 10
proc.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości ma twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony
politycy żywią autentyczną chęć pomocy
frankowcom, a z drugiej – faktycznie,
obiektywne czynniki ekonomiczne stanowią olbrzymi problem w implementowaniu korzystnych rozwiązań dla frankowców, w taki sposób by jednocześnie nie
narażały one polskiej gospodarki na poważny kryzys i powstanie nowych podziałów polityczno-społecznych.
Nie stać nas na to, by nie pomagać, bo
polaryzacja ekonomiczna społeczeństwa
może w konsekwencji prowadzić do głębszych kryzysów. Otwarte pozostaje pytanie nie tylko o to „jak” to robić, ale przede
wszystkim „kiedy”?
Być może rozwiązaniem byłaby nie
jedna ustawa, ale cały ich pakiet ustanawiany w odpowiednim czasie, włączając
w to rekomendacje KNF-u przy ścisłej
współpracy z RPP i innymi organami
NBP-u, wg konkretnego, ale elastycznego modelu ekonomicznego – z jednej
strony by ulżyć kredytobiorcom walutowym wtedy gdy jest to konieczne, a z
drugiej – amortyzować koszty dla gospodarki przy uwzględnieniu niebagatelnej
roli makroekonomicznych czynników
zewnętrznych. Czy kiedykolwiek znajdzie się patent na taki skuteczny „sprytny młot ekonomiczny” dla frankowców?
Mam nadzieję, że tak.

lub kontakt z Biurem Obsługi Abonenta), ponosił dodatkowe koszty, pomimo że
podczas zawierania umowy
spółka nie uzyskiwała wyraźnej zgody na
takie dodatkowe płatności.
Na ﬁrmę Polkomtel UOKiK nałożył karę ﬁnansową w wysokości 30,7 mln zł.
Równocześnie na Cyfrowy Polsat nałożono 9,7 mln zł kary. Obie spółki ukarano
za reklamy wprowadzające w błąd. Konkretnie chodzi o usługi Power LTE - Internet LTE bez limitu danych, a także o to,
że spółki emitowały reklamy telewizyjne, które sugerowały, że pakiet usług wraz
ze smartfonem, tabletem i telewizorem
można uzyskać za 61 zł miesięcznie. Rzeczywiste warunki promocji Power LTE
ograniczały zarówno wielkość transferu
jak i prędkość transmisji danych po wykorzystaniu pakietu. Konsument nie mógł
też kupić pakietu usług telekomunikacyjnych ze smartfonem, tabletem i telewizorem za cenę 61 zł miesięcznie. W rzeczywistości oferta obejmowała tylko cenę za
świadczoną usługę, a za sprzęt trzeba było
zapłacić dodatkowo.
/LP, UOKIK

czyli 50 zł z Kazimierzem Wielkim, 20 zł
z Bolesławem Chrobrym i 10 zł z Mieszkiem I stanowią tylko 24 proc. wszystkich
obecnych na rynku banknotów.
Przeciwne wprowadzeniu nowego nominału było Ministerstwo Rozwoju, które
obawiało się, że nowy banknot może ułatwić rozliczenia w szarej streﬁe. Rząd dąży
do wyeliminowania gotówki z obiegu i pełnej transparentności transakcji – „Sobieski” może to utrudnić. Kolekcjonerzy ustawili się w kolejkach do NBP - po banknoty
z serii AA. Tego samego dnia można już je
było zakupić w sieci nawet za 637 zł.
Dziennikarze, którym udało się zdobyć
„pięćsetki” stwierdzili, że ciężko za nie cokolwiek kupić w kiosku. Z kolei internauci
obawiają się, że już niebawem będą dostawać pensje tylko w kilku banknotach - na
upartego płacę minimalną netto można dzisiaj wypłacić w 6 banknotach (2x
500 zł, 2 x 200 zł, 1 x 50 zł, 1 x 20 zł i 9 zł
w bilonie). Eksperci uspokajają – „Sobieski” podzieli los „binaledenów”, czyli nominału 1000 euro, o którym przez lata krążyły żarty, że wszyscy wiedzą, że
gdzieś jest, ale nikt go nie widział.
/SP

WYDARZENIA
Instytucje Pożyczkowe mają 4,2 proc.
udziału w rynku Consumer Finance

Media rozgrzewają plotki o nowym iPhone
8. W tym roku mija 10 lat od pojawienia się
na rynku pierwszej generacji tego rewolucyjnego smartfona. Po sieci krążą przypuszczenia, że w związku z jubileuszem nowe
urządzenie będzie nosiło nazwę „iPhone X”.
A co w nim znajdziemy? Media zapowiadają rewolucję, a Apple nie wyprowadza ich z błędu. Tim Cook i spółka mają
kilka ciekawych pomysłów: skaner tęczówki, bezprzewodowe ładowanie
i ekran OLED bez krawędzi a także
umieszczenie klawisza „początek” pod
czytnikiem linii papilarnych.
Informacje o nowym produkcie rozpaliły wyobraźnię inwestorów – ceny akcji
Apple’a poszybowały
do góry. Z drugiej
strony
pesymiści
twierdzą, że nowy
iPhone będzie wyposażony w „przełomowe” funkcje, które tak naprawdę od dawna są dostępne na rynku u konkurentów.
Najnowsza wersja iPhone’a ma kosztować
ponad tysiąc dolarów.
/LP

/LP, BIK

Źródło: BIK S.A.

Z usług Biura Informacji Kredytowej
korzysta obecnie większość instytucji pożyczkowych, niezależnie od modelu biznesowego poszczególnych ﬁrm. W bazie BIK znajdują się informacje już o 4,3
miliona pożyczek udzielonych łącznie 703
tys. pożyczkobiorcom. Czynne pożyczki
posiada obecnie 387 tys. klientów na łączną kwotę 1,4 mld zł. BIK obserwuje przenikanie się klientów sektora pożyczkowego i bankowego, jak wynika z analiz aż 80
proc. pożyczkobiorców posiada jednocześnie kredyty w sektorze bankowym.
Osoby, które częściej korzystają z pożyczek, charakteryzują się większą spontanicznością. Dla 39 proc. z nich główną
motywacją jest natychmiastowy dostęp
do pieniędzy. Wynika to także z łatwiejszego, szybszego procesu udzielania
pożyczki.

Instytucje Pożyczkowe mają 25,5 proc.
udział w ﬁnansowaniu kredytów do 4
tys. zł. W segmencie kwotowym do 1
tys. zł udział rynkowy pożyczek wyniósł
45,5 proc. Łącznie banki i instytucje pożyczkowe udzieliły ﬁnansowania na łączną kwotę 9 mld zł w przypadku kredytów
i pożyczek do 4 tys. zł.
Ze statystyk BIK wynika, że w okresie styczeń – listopad 2016 r. banki i ﬁrmy pożyczkowe udzieliły ﬁnansowania
w kredytach konsumpcyjnych i pożyczkach na łączną kwotę 74,6 mld zł. Udział
pożyczek w tak zdeﬁniowanym consumer ﬁnance wyniósł 4,2 proc.
Z punktacji BIKSco Credit Risk 3
wynika, że klienci aktywni w bankach
przeciętnie otrzymują 583 punkty (dokładniej, 75 proc. klientów bankowych
zdobywa od 498 do 677 punktów). Natomiast klienci otwierający rachunki w ﬁrmach pożyczkowych przeciętnie otrzymują 423 punkty (75 proc. klientów ﬁrm
pożyczkowych otrzymuje od 354 do 533
punktów).
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Jak wynika z analizy BIK wśród pożyczkobiorców, mających co najmniej jedno czynne zobowiązanie w sektorze bankowym, w pierwszym
półroczu 2016 r., 73 proc. z nich nie miało żadnych opóźnień ze spłatą kredytów w bankach
w momencie ubiegania się o pożyczkę.

iPhone X,
czyli co pokaże Apple?

WYDARZENIA
Czekając na ACCD. Podsumowujemy NCCD

Źródło: Pixbay

Spada dynamika wzrostu dochodów
z pracy najemnej – tak wynika z raportu
Narodowego Banku Polskiego. Jednym
z czynników, który za to odpowiada, jest
duży napływ pracowników z Ukrainy.
Efekt ten dotyczy głównie pracowników
o niskich kwaliﬁkacjach.
Z raportu wynika, że realne dochody ze
świadczeń społecznych wzrosły o 12,4
proc. rdr. Obciążenie składkami do ZUS
zwiększyło się o 3,3 proc. Spożycie prywatne wzrosło o 3,9 proc. rdr., niemniej
nie zauważa się, by znacznie wzrosła dynamika sprzedaży detalicznej (tylko 5,2
proc. rdr).
Stopa oszczędzania gospodarstw domowych wzrosła o 3,1 proc. rdr. W gotówce i na lokatach Polacy mają 556 mld
zł. Jednocześnie wzrosły zobowiązania
kredytowe o 4,3 proc. rdr., a majątek ﬁnansowy netto zwiększył się o 0,6 proc.
rdr do równowartości 1139 mld zł.
NBP wskazuje, że pozycja ﬁnansowa
gospodarstw domowych poprawiła się
względem poprzedniego roku, chociaż
wskaźnik zobowiązań ﬁnansowych w stosunku do dochodów zwiększył się o 0,5
p.p. kształtując się na poziomie 62,9 proc.
Aktywa ﬁnansowe netto stanowią 104,6
proc. dochodów do dyspozycji.
Poprawa sytuacji gospodarstw domowych po części wynika z wprowadzenia
programu 500+ oraz spadku bezrobocia
rejestrowanego – w styczniu wyniosło
ono 8,6 proc., co nie zmienia faktu, że poziom zatrudnienia wciąż pozostawia wiele
do życzenia.

Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw w lutym wyniosła 4227 zł brutto,
czyli 1 tys. euro. NBP prognozuje, że
w 2017 roku PKB Polski wzrośnie o 3,1
proc. JP Morgan twierdzi, że nawet o 3,4
proc. Niestety, nad Wisłę powraca stara
wiedźma – prognozowany poziom inﬂacji
na ten rok to 1,6 proc., co część ekonomistów uznaje za doskonały argument do
podniesienia stóp procentowych.
/ LP
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Podczas konferencji November Credit &
Collection Days, która odbyła się 3-4 listopada 2016, wzięło udział ponad 260 uczestników reprezentujących ponad 120 ﬁrm
z branży windykacyjnej, bankowej, ﬁrm
produkcyjnych, IT, doradczych, wywiadowni gospodarczych oraz przedstawicieli BIGów.

Podczas dwudniowej konferencji wysłuchaliśmy innowacyjnych, odkrywczych
i nietuzinkowych prelekcji. Wiele prezentacji było stworzonych specjalnie na NCCD i właśnie tutaj miały swoją premierę (Lean w windykacji, Krzysztof Krauze
Prezes Zarządu Intrum Justitia, Zastosowanie instrumentów
pochodnych w obrocie
portfelami wierzytelności, Paweł Trybuchowski Wiceprezes Zarządu GetBack). Oprócz
wysokiego
poziomu
merytorycznego
zagwarantowanego przez
wybitnych ekspertów,
praktyków i naukowców, należy wspomnieć
o niekonwencjonalnych
prezentacjach, w których wykorzystano specjalnie stworzone spoty
oraz ﬁlmy (np. ﬁrma Vsoft). Wiele prezentacji odkryło dotąd nieznane badania
i statystyki dotyczące problematyki zarządzania należnościami ( np. Koszty windykacji, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol,
SGH, Poczta Polska).
Organizatorom od początku powołania NCCD przyświecał cel, aby stworzyć
miejsce wymiany doświadczeń zawodowych, pokazywać punkt widzenia praktyków (np. Rozpoznawanie wpłat dłużników – mała sprawa, a wciąż nie cieszy…

Adam Marczak, Strażnik Skarbca Eurocash SA). Mieliśmy okazję wysłuchać
debaty o międzynarodowym zarządzaniu wierzytelnościami (wypowiadali się
eksperci z Rosji, Anglii, Szwecji, Słowenii i Polski) oraz innowacyjnej dyskusji
dotyczącej zarządzania ryzykiem kredytowym, w której udział wzięli: Jacek Górecki Lantmannen Unibake, Adam Łącki- KRD, Paweł Tobis Grupa Coface,
Andrzej Osiński Bisnode.
Podczas konferencji nie zabrakło
tematyki antyfraudowej (prezentacja Andrzeja Krzemińskiego, Prezesa
Zarządu Raiﬀeisen Leasing, Przewod-

Źródło: NCCD

Sytuacja gospodarstw
domowych i PKB

niczący KW ZPL). Konferencję uwieńczyła debata prawna prowadzona przez
adwokata Michała Kwiecińskiego, który
gościł wybitnych prawników reprezentujących m.in. ZBP, kancelarię Zimmerman, przewodniczącego rady komorniczej w Warszawie.
A przed nami ACCD, które tradycyjnie odbędzie się w Hotelu Narvil
Conference&SPA w Serocku k. Warszawy
w dniach 27–28 kwietnia 2017 roku.
/ZOOMEVENTS

UOKiK: Ostrzeżenie konsumenckie
European Financial Corp
Prezes Urzędu ustalił, że European Financial Corp. pobiera tzw. opłatę administracyjną, gdy konsument stara się
o pożyczkę.

Opłata zależy od wysokości kredytu
i wynosi od 1 500 zł do 10 000 zł. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim,
jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy,
konsument ma prawo do zwrotu wszystkich opłat.

UOKiK ostrzega: z zebranych informacji wynika, że European Financial Corp.
nie oddaje klientom pobranych opłat, mimo że umowa nie zostaje zawarta. Jest to
niezgodne z prawem. Praktyki European
Financial Corp. powodują znaczne straty ﬁnansowe dla szerokiego kręgu konsumentów, dlatego Prezes UOKiK zdecydował o ostrzeżeniu konsumentów.
/LP, UOKIK

WYDARZENIA

Blady strach
padł na pośredników kredytowych
19 grudnia w toku pracy nad ustawą o kredycie hipotecznym na posiedzeniu
Komitetu Stałego Rady Ministrów zaproponowano zmianę w art. 16 projektu tejże
ustawy, która byłaby katastrofalna w skutkach dla sektora pośrednictwa kredytowego.

6 | 2017

Źródło: Wiki

P

oprawka przewidywała wprowadzenie zakazu wynagradzania
pośredników przez kredytodawców. Innymi słowy, pośrednik nie mógłby pobierać prowizji od banku w zamian
za to, że klient kupił u niego dany kredyt
hipoteczny. Dla biznesu byłaby to katastrofa, bo blisko połowa ich przychodów
pochodzi właśnie ze sprzedaży mieszkaniówek. Wartość całej branży szacowano na 16 mld zł (40% kredytów hipotecznych w Polsce udzielanych jest przez
pośredników).
Za tym rozwiązaniem opowiedziała się
Komisja Nadzoru Finansowego argumentując, że chodzi jej wyłącznie o troskę nad
bezpieczeństwem systemu ﬁnansowego
i samych klientów, którzy nierzadko nie
są dostatecznie poinformowani o tym, że
pośrednik ﬁnansowany jest wynagradzany przez bank udzielający kredytu. Krótko mówiąc – przedstawiona klientowi
oferta niekoniecznie musi być dla niego
najlepsza, bo istnieje ryzyko, że pośrednik przedstawi mu tylko taką, na której
najwięcej zarobi. Argument ten jest poniekąd słuszny, ale przeciwnicy zmiany
protestowali skutecznie twierdząc, że restrykcyjne obowiązki informacyjne powinny wystarczyć.
Kredyt hipoteczny to produkt wyjątkowy – jest to zobowiązanie nierzadko zaciągane na całe życie. Kredytobiorca często skłonny jest pojechać nawet do
innego miasta w celu sprawdzenia oferty
w oddziale danego pośrednika lub banku. Jednocześnie, klienci nie są skorzy
płacić za profesjonalne doradztwo ﬁnansowe i pośrednictwo kredytowe z własnej kieszeni.
Niektórzy twierdzą, że wynika to
z uwarunkowań kulturowych a inni, trochę złośliwie, że przyczyną są wieloletnie
nawarstwiające się patologie na rynku ﬁnansowym i pośrednictwa, które całko-

Siedziba KNF i UOKiK

wicie zniszczyły zaufanie Polaków do
„profesjonalistów” (vide przykład z polisolokatami). Trudno ocenić, kto ma rację, ale zgodnie ze starą rzymską zasadą,
w pierwszej kolejności należało sprawdzić, kto na tej zmianie mógłby skorzystać? Wiele wskazuje na to, że wygranymi byłyby duże banki z rozwiniętą siecią
oddziałów.
Niemniej, krytyka propozycji była na
tyle silna i skuteczna, że od zakazu wynagradzania odstąpiono w trakcie prac
w podkomisji sejmowej ds. Instytucji ﬁnansowych, która odbyła się 1 lutego
2017 roku. Pośrednicy drżeli do samego końca. Trudno powiedzieć, który argument okazał się najskuteczniejszy, ale
posłowie różnych opcji zwracali szczególną uwagę na to, że jeśli w grę rzeczywiście wchodzi 20 tys. miejsc pracy to
nad sprawą trzeba się bardziej pochylić.
Szczęśliwie dla pośredników prawdopo-

dobnie najważniejszą rolę odgrywał czas,
bo zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym wydłużyłby dyskusję nad projektem będącym implementacją unijnej
dyrektywy, której termin dostosowania
do wymogów prawa polskiego został już
dawno przekroczony. Im dłużej polski
ustawodawca zwlekałby z głosowaniem
nad ustawą, skupiając się nad niuansami
dotyczącymi np. pośredników, tym Polsce groziłaby większa kara ze strony Komisji Europejskiej. Nie zmienia to faktu, że mleko już raz się rozlało i prędzej
czy później pewne ograniczenia w kwestii wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawców zapewne
wrócą na forum publiczne.
Sejm przyjął Ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami 24
lutego 2017 roku.

/LP

11

WYWIAD

Większość klientów
mądrze planuje swoje finanse
Zatrudniam ludzi lepszych od siebie. Takich którzy lubią kłótnie, szczerość i prostotę.
Z Adamem Dąbrowskim rozmawia Łukasz Piechowiak

A

Łukasz Piechowiak: Retoryka społeczna
jest prosta. Pożyczki pozabankowe to lichwa. Czy czujesz się lichwiarzem?
Adam Dąbrowski: A czy Ty czujesz się
pismakiem lub hieną?
Kredyt konsumencki jest tym czym
jest. Jest to udzielenie świadczenia pieniężnego w zamian za prawnie wiążące
przyrzeczenie jego zwrotu w przyszłości;
najczęściej w kwocie wyższej niż kwota
udzielona. Nic więcej i nic mniej. Usługa znana i powszechnie praktykowana
od tysięcy lat.
Cena naszego produktu jest pochodną trzech głównych elementów. Pierwszy to jakość portfela kredytowego, drugi
element to skala działalności, przez którą rozumiem również średnią wielkość
udzielanego kredytu. Nasze pożyczki są
droższe niż kredyty bankowe, bo są to
mniejsze kwoty na krótsze okresy, a sama skala działalności jest dużo mniejsza.
Co więcej, instytucje pożyczkowe ponoszą wyższy koszt pozyskania kapitału niż
banki i to stanowi trzeci element. Gdyby instytucje pożyczkowe udzielały pożyczek za cenę porównywalną jak w bankach, to wkrótce przestałyby ich udzielać.
Rachunek ekonomiczny byłby ujemny.
To nie prawda, że udzielamy pożyczek
biednym ludziom bez dochodu. Wprost
przeciwnie. W naszym proﬁlu klientów
przeważają osoby o dobrych dochodach
oscylujących w granicach przeciętnego wy-
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dam Dąbrowski przyznaje, że
woli pracować z ludźmi, ale nie
boi się sztucznej inteligencji. Widzi też miejsce dla biometrii w sektorze
pożyczkowym, a w 2017 roku spodziewa się wejścia nowych graczy na rynek.
Przed Państwem długi wywiad o obligacjach, wpływie 500+, nadzorze nad sektorem pożyczkowym oraz czynnikach
regulacyjnych z dyrektorem zarządzającym Creamﬁnance Poland.

Adam Dąbrowski, prezes Creamfinance Poland

nagrodzenia. Korzystają oni z naszych rozwiązań m.in., dlatego, że oferujemy im szybki kredyt udzielany w dogodnej formie.
Z tradycyjnymi podmiotami konkurujemy
bardziej na gruncie technologicznym i obsługą klienta niż ceną.
W takim razie po co biorą pożyczki?
Proﬁle klientów są bardzo różne. Trudno dokładnie powiedzieć na co wydają pożyczone pieniądze, bo ankiety mają deklaratywny charakter, ale z naszych

analiz wynika, że najczęściej są to bieżące potrzeby konsumpcyjne, zapłata niespodziewanie wysokiego rachunku lub
konieczność poniesienia większego niezaplanowanego wydatku. Większość
klientów mądrze planuje swoje ﬁnanse,
biorą pożyczki na sﬁnansowanie droższych wydatków, ale koniecznych. Ok.
20% stanowią tzw. imprezowi, którzy
wydają na rozrywki lub chwilową ekstrawagancję, np. weekend ze znajomymi lub
partnerem.
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Czy każdy może u Was dostać pożyczkę?
Odrzucamy 70% wniosków o pożyczkę
od klientów, których nie znamy. Większości nie akceptujemy ze względu na
złą sytuację kredytową, którą sprawdzamy w różnych bazach. W BIK-u, BIGach, a także branżowej bazie CreditCheck prowadzonej przez CRIF. Dzięki
takiej polityce, która – z tego, co mi wiadomo – stosowana jest przez większość
instytucji pożyczkowych zrzeszonych
w ZFP, czyli udzielających pożyczek online – nasz portfel kredytowy jest zdrowy, a strata na nim wynosi mniej niż 5%.
Osoby, które wg naszych analiz, mogłyby
mieć problem ze spłatą u nas nie dostaną pożyczki.
Obecnie ok. 50% pożyczek pozabankowych udzielanych jest za pośrednictwem
Internetu i standardem w tej branży, po
tych kilku latach jej rozwoju, jest bardzo rzetelne badanie zdolności kredytowej. Nikt nie ma interesu w kredytowaniu osoby w trudnej sytuacji ﬁnansowej,
która dodatkowo z tego powodu może
wpaść w jeszcze głębsze problemy, bo
np. nie ma dochodu. Taka pożyczka nie
będzie zwrócona, a sam klient do nas nie
wróci w przyszłości. Taki model biznesowy nas nie interesuje.
Dużo klientów ma do Was pretensje?
Nie więcej niż w innych branżach. Jeśli
chodzi o prawdziwe pretensje, spory, reklamacje i kłótnie to liczymy to w promilach. Najczęściej pretensje mają te osoby,
które pożyczki nie dostały… To normal-

nie prawda, że udzielamy pożyczek
„ Towyłącznie
biednym ludziom bez dochodu.
Wprost przeciwnie. „
obciążenie rachunku. Czy łatwość spłaty
zobowiązania ma wg Ciebie duży wpływ
na spłacalność?
Tak, dlatego, że zachowanie klienta
w momencie spłaty swoich zobowiązań,
uregulowania miesięcznej raty również
jest pochodną tego jak łatwo jest tej spłaty dokonać. Wszyscy wiemy, że jak płacimy rachunki to czasem zdarza się nam
zapomnieć o niektórych płatnościach,
odkładamy to na później lub preferujemy inne wydatki przed spłatą danego
zobowiązania. To kwestia priorytetów,
wygody i praktyczności pewnych rozwiązań. My konkurujemy nowym modelem sprzedaży i obsługi klienta. Nie mamy na razie możliwości bezpośredniego
obciążania rachunku na rzecz zaciągniętych zobowiązań, ale być może jest to
kwestia czasu, regulacji i zaufania.
Właśnie, czynnik regulacyjny ma olbrzymie znaczenie. Celowo nie poruszałem
tego tematu…
Czynnik regulacyjny jest jednym z trzech
najistotniejszych czynników rozwoju online consumer lending. Ostatnio nawet najważniejszym. Przez czynnik regulacyjny mam na myśli np. to, że banki
sprzedają swoje produkty kredytowe
w takim modelu i kanale, jaki znamy,

takiej polityce, która – z tego, co mi
„ Dzięki
wiadomo – stosowana jest przez większość
instytucji pożyczkowych zrzeszonych w ZFP,
czyli udzielających pożyczek online – nasz
portfel kredytowy jest zdrowy, a strata na nim
wynosi mniej niż 5%.

„

ne, taka jest ludzka natura – czasem lubimy się wykłócać bądź narzekać, ale formalnych reklamacji jest niewiele.
Pożyczkę trzeba spłacić przelewem. To
kwestia czysto techniczna, ale wymagająca działania ze strony klienta. Trochę
inaczej jest w sektorze bankowym, gdzie
klient posiadający konto i kredyt w jednym banku, zwykle ma automatyczne
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dlatego że podlegają konkretnym regulacjom, konkretnemu reżimowi. Mogą
przyjmować depozyty od klientów, z których ﬁnansują akcje kredytową i płacą za
to cenę właśnie w postaci restrykcyjnego
nadzoru. Instytucje pożyczkowe są obecnie klarownie regulowane, ale nie są nadzorowane. Podlegają innym zasadom, innemu reżimowi prawnemu – częściowo
zbliżonemu, ale znacznie mniej rozbu-

dowanemu jak w przypadku instytucji licencjonowanych. Poluzowanie konkretnych wymogów dla banków mogłoby
doprowadzić do wprowadzenia na rynek nowych produktów pożyczkowych.
Z drugiej strony objęcie instytucji pożyczkowych nadzorem, upodabniającym
je do banków, może zaowocować tym,
że będą one działać na większą skalę, bo
np. dostaną dostęp do tańszego kapitału. Czynnik regulacyjny jest bardzo istotny, decydujący jeśli chodzi o różnice pomiędzy kredytem bankowym a pożyczką
pozabankową.
ZFP od dawna postulowało powstanie
Rejestru Instytucji Pożyczkowych. Jak
sądzisz, czy wpłynie to na świadomość
klientów?
Rejestr jest bardzo dobrym pomysłem,
postulowanym przez moje środowisko
od dawna. Jego powstanie jest konieczne do sprawowania realnej kontroli nad
branżą. Obecnie instytucje państwowe nie wiedzą ile na rynku działa ﬁrm
udzielających pożyczek pozabankowych.
Co prawda mogłyby to sprawdzić przeglądając rekordy w KRS, ale jest to trudne i czasochłonne. Dzięki Rejestrowi
UOKiK i inni będą miali ułatwione zadanie, kontrolowanie instytucji pożyczkowych będzie prostsze i mam nadzieję
że skuteczniejsze. To samo dotyczy organizacji pozarządowych, które też prowadzą nieformalną, miękką kontrolę nad
sektorem pożyczkowym i często to właśnie one są pierwszym źródłem informacji o nieprawidłowościach. Ich czujność
sprzyja interesom legalnej części sektora, który niejako dzięki ich pracy również wprowadza zmiany korzystne dla
klientów. Naturalnie Rejestr nie wyeliminuje wszystkich problemów, bo zawsze
istnieje ryzyko, że dana pseudo ﬁrma
będzie prowadzić działalność pożyczkową bez wpisu do Rejestru, a o jej istnieniu regulator dowie się w momencie,
gdy już zgłoszą się do niego poszkodowani klienci. Jednakże, sam Rejestr będzie ważnym elementem edukującym,
bo klient jeszcze zanim zdecyduje się na
usługi wybranej instytucji pożyczkowej,
w prosty sposób będzie mógł zweryﬁko-
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wać, czy działa po uzyskaniu wpisu do
Rejestru. Obecnie konsument, który ma
wybrać ﬁrmę pożyczkową taką czy inną
- nie wie, czy spełnia ona wymogi ustawy o kredycie konsumenckim, nie wie
czy działa ona legalnie i nie potraﬁ tego
sprawdzić. Dzięki Rejestrowi stanie się
to łatwiejsze.
Większość przypadków oszustw i nieprawidłowości na rynku pożyczek pozabankowych (polegających na np.: przejmowaniu mieszkań, popadaniu w spiralę
zadłużenia po wzięciu pożyczki za kwotę
1 tys. zł, pobieraniu opłat za przyrzeczenie udzielenia pożyczki, której ﬁnalnie
klienci nie dostają), to działania przestępcze dokonywane przez pseudo ﬁrmy,
osoby prywatne prowadzące działalność
gospodarczą lub spółki, które nie przestrzegały reżimu prawnego. W Związku
Firm Pożyczkowych nie ma takich ﬁrm.
Gdyby do Rejestru dodać obowiązki sprawozdawcze, to poparłbyś ten
pomysł?
Obowiązki sprawozdawcze do celów statystycznych? Tak, dlaczego nie? Proszę
pamiętać, że w Polsce nadzór bankowy
sprawowany jest przede wszystkim po to
by chronić depozyty klientów oraz dbać
o płynność w systemie bankowym. Instytucje pożyczkowe nie przyjmujące depozytów nie spełniają kryteriów objęcia takim rodzajem nadzoru. Gdyby pojawiła
się jakaś konkretna propozycja rozszerzenia nadzoru na instytucje pożyczkowe
to wówczas mógłbym się do niej odnieść.
W dzisiejszej logice mandatu sprawowanego przez KNF nadzór nad instytucjami pożyczkowymi jest bezzasadny. Co
nie oznacza, że mandat KNF nie mógłby
się zmienić.
A co z obligacjami, których emisja to
w pewnym sensie tylne drzwi do regulowanego rynku ﬁnansowego?
Te emisje obligacji odbywają się w reżimie regulowanego rynku ﬁnansowego.
Pan redaktor pije do tego, że środki pozyskane od inwestorów detalicznych przeznaczane są na akcję kredytową. I rodzi
to skojarzenia z mechanizmem depozytowym. Co do zasady to samo można powiedzieć o każdej ﬁrmie emitującej obligacje do inwestorów indywidualnych.
Proszę zauważyć, że za każdym razem,
gdy taka czy inna spółka dokonuje publicznej emisji obligacji i sprzedaje papiery do inwestorów indywidualnych,
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to trend biznesowy ukierunkowany
„ FinTech
na to by przy użyciu zdobyczy technologicznych
uczynić produkty i usługi ﬁnansowe prostszymi,
tańszymi i bardziej przyjaznymi
dla konsumentów.

„

tudzież kieruje emisję do inwestorów instytucjonalnych, to za każdym razem obciąża zdobyte środki ryzykiem po to, by
zrealizować cel inwestycyjny. Czy jest to
spółka produkująca meble, deweloper
czy instytucja pożyczkowa – wszystkie
emisje służą do tego, by te środki wydać
na jakiś cel biznesowy. Pieniądze te zbierane są w celu obciążenia ich ryzykiem.
Ryzyko to jest, co oczywiste, odzwierciedlone w cenie kuponu. Dążę do tego,
że nie ma różnicy w tym, czy my pozyskujemy z obligacji środki na rozwój akcji kredytowej czy deweloper pozyskuje
je na budowę budynku. Ryzyko inwestycyjne występuje w jednym i drugim wypadku. Różnica jest taka, że deweloperzy
sprzedają więcej obligacji kierowanych
do inwestorów detalicznych niż ﬁrmy
pożyczkowe. Ograniczenia lub wykluczenia podmiotowe w tym zakresie to
byłby nonsens. Nonsens zarówno prawny, jak i gospodarczy.
Powracając do tematu regulacji, nie
uciekniemy od tego, odwróćmy tezę. Co
by się stało wg Ciebie, gdyby limit zwiększono a nie zmniejszono? Podnieślibyście ceny?
Nie. Nasze ceny pozostałyby bez zmian.
Oczywiście przyjrzelibyśmy się temu, co
się dzieje na rynku, ale na tę chwilę konkurencja cenowa jest silna i determinuje politykę cenową. Tendencja jest taka,
że idą one w kierunku obniżek. Technologia, rozwiązania ﬁntechowe również
odgrywają tu swoją rolę. Obecnie klienci są bardziej świadomi i to oczywiste, że
większość zawsze wybierze produkt tańszy i bardziej wygodny. Nie zmienia to
faktu, że gdyby limit poszedł np. do góry
to zapewne pojawiłyby się na rynku podmioty, które udzielałyby pożyczek bardziej ryzykownym klientom i zapewne
to właśnie one byłyby droższe.
Czy nowe technologie, ogólnie FinTech
jest sposobem na obniżanie kosztów?
Dostęp do nowoczesnych rozwiązań
technologicznych jest coraz szerszy

a ich cena maleje. Tym samym rozwiązania informatyczne są coraz bardzie
powszechne i mają wpływ na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Technologia umożliwia tańsze
pozyskanie klienta, ale umożliwia też
świadczenie klientowi wygodniejszych,
łatwiej dostępnych usług. Krzywa rozwoju technologicznego w naszej branży jeszcze się nie spłaszczyła. Polska
pod tym względem jest liderem, a nasz
sektor bankowy to wzór do naśladowania. Nasz kraj jest źródłem ﬁntechów –
to u nas powstawały pierwsze systemy
online-banking. 5 mln ludzi korzysta
z bankowości mobilnej, mamy BLIK-a.
Pod tym względem jesteśmy bardzo rozwinięci, szczególnie, jeśli chodzi o systemy płatności online. To nie przypadek,
że PayPal, czyli Święty Graal ﬁntechów
jest u nas mało popularny. On tu jest po
prostu mało konkurencyjny, nie ma do
zaoferowania niczego tańszego ani lepszego niż nasze lokalne rozwiązania.
Poproszę o szybką deﬁnicję FinTechów.
Masz 5 sekund na zastanowienie.
FinTech to trend biznesowy ukierunkowany na to, by przy użyciu zdobyczy technologicznych uczynić produkty
i usługi ﬁnansowe prostszymi, tańszymi i bardziej przyjaznymi dla konsumentów. Jest to główna intencja przyświecająca przedsiębiorstwom obecnym w tym
obszarze. Nam również.
Gdybyś mógł kupić do ﬁrmy program
o nazwie „sztuczna inteligencja” to zrobiłbyś to?
Ja przede wszystkim lubię pracować
z ludźmi, z drugim człowiekiem. Nie
wiem czy tak dobrze by mi się współpracowało ze sztuczną inteligencją. Myślę, że to mogłoby nie być aż tak satysfakcjonujące, a satysfakcja w pracy jest
dla mnie istotna. A serio? W naszym biznesie dostrzegam istnienie procesów
biznesowych, które są coraz bardziej
skomplikowane i wymagają bardziej
skomplikowanej analizy szeregu danych.
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Zastąpienie człowieka analityka aplikacją, która potraﬁ wyciągać z nich wnioski, może okazać się tańsze i bardziej
efektywne. To fakt. Pamiętajmy jednak,
że zastąpienie manufaktur zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi nie
sprowadziło masowego bezrobocie i degradacji wartości człowieka w procesie
produkcji.
W trakcie wyborów na prezydenta USA w sztabie Trumpa posłużono
się algorytmem, który analizował dane zbierane o odbiorcach komunikatów
marketingowych, a następnie tworzył
customizowane komunikaty marketingowe, które były przez nich pożądane.
Innymi słowy, programy już są zdolne tworzyć precyzyjny przekaz umożliwiający lepsze dotarcie do klientów,
stosując przy tym nowoczesne techniki sprzedażowe. W tym wypadku klientem był wyborca, a produktem kandydat na prezydenta. Aplikacja, w sercu
której był algorytm karmiony zbieranymi danymi, tworzyła treść, np. emaili.
Inną treść dla farmerów ze Środkowego
Zachodu, inną dla emerytów z Florydy.
Niektórzy wyborcy byli proﬁlowani jako
ci, do których w ogóle nie warto docierać gdyż szansa, że zagłosują na Trumpa była zbyt niska w stosunku do kosztów komunikacji.
Chciałbyś mieć coś takiego?
Już mam… żartuję. Myślę, że jest jeszcze przed nami wiele do zrobienia. Finanse to branża, która ma jeszcze duże
rezerwy rozwojowe jeśli chodzi o tech-

nologie. Ja, co do zasady nie uważam, że
sztuczna inteligencja jest konkurencją
dla człowieka. Jest jej uzupełnieniem.
Człowiek zawsze będzie niezbędnym
elementem.
Co cenisz najbardziej u ludzi,
których zatrudniasz?
Zatrudniam ludzi lepszych od siebie.
Każda z osób, którą przyjmuję do zespołu, charakteryzuje się umiejętnościami
i cechami, których ja sam nie posiadam
i których jej zazdroszczę. Ostatnio nasz
zespół opuściło dwóch kluczowych menedżerów, których zatrudniłem kilka lat
temu. Jestem wdzięczny za to że miałem
okazję z nimi pracować. Dzięki współ-

To już istnieje. Znam firmy zagraniczne, które stosują już te metody do autoryzacji np. na takich rynkach, gdzie
nie wymaga się od ludzi podpisów.
W RPA Capitec Bank stosuje odcisk
palca jako podstawową formą autoryzacji. Biometria dobrze sprawdza się,
jako skuteczne rozwiązanie autoryzacyjne oraz antyfraudowe. Innowacja
często przychodzi z najmniej oczekiwanych stron.
Jak oceniasz wpływ programu 500+
na sektor pożyczek pozabankowych?
Pomijając strukturalną ocenę tego programu, na pewno wpływa on na bieżącą sytuację finansową polskich rodzin.

tego co obserwujemy, program 500+ zmniejsza
„ Zpotrzeby
pożyczkowe polskich rodzin w krótkim
terminie. W długim terminie natomiast podnosi
ich zdolność kredytową.
„
pracy z nimi jestem dziś lepszym menedżerem. Wiele się od nich nauczyłem.
Środowisko które najlepiej akceleruje
wzrost to: prostota w działaniu i szczerość w komunikacji, nawet za cenę regularnych kłótni.
Autoryzacja biometryczna to kolejny
Święty Graal ﬁntechów? Czy mogłoby to
mieć zastosowanie w Twojej branży?

Z tego co obserwujemy zmniejsza on
potrzeby pożyczkowe polskich rodzin
w krótkim terminie. W długim terminie natomiast podnosi ich zdolność
kredytową. Kwestia jest złożona i nie
chciałbym jeszcze wyciągać przedwczesnych wniosków. Prawdą jest natomiast to, że obserwujemy spadek popytu na pożyczki w pewnym segmencie
klientów.

Źródło:: Promeritum

Na koniec kilka prognoz na 2017 rok odnośnie do rynku pożyczkowego, z pominięciem regulacyjnej asteroidy. Co się
wydarzy na rynku wg Ciebie?
Sądzę, że rok 2017 będzie rokiem
konsolidacji, być może czekają nas
pierwsze większe przejęcia. Na pewno dojdzie też do rozwoju oferty produktowej. Internetowe instytucje pożyczkowe dojrzały i są już gotowe do
udzielania pożyczek na wyższe kwoty
w modelu ratalnym. Coraz lepiej opanowujemy funkcję ryzyka kredytowego. Również bardzo możliwe jest,
że na polski rynek wejdą nowi gracze z dużym zapleczem kapitałowym
i rzucą nam wyzwanie.
„Zatrudniam ludzi lepszych od siebie. Każda z osób ,którą przyjmuję do zespołu charakteryzuje się
umiejętnościami i cechami, których ja sam nie posiadam i których jej zazdroszczę.”
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Kończymy, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
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Pokolenie XYZ
– „pożyczki ich nie stresują”
Rafał mieszka w Warszawie. Jak na trzydziestolatka – mówi w rozmowie z “Promeritum”–
zarabia całkiem dobrze. Pracuje w korporacji na samozatrudnieniu.
W zeszłym roku kupił mieszkanie na Pradze. Samochód również posiada
– nawet już spłacony. Od dwóch lat jest stałym klientem firm pożyczkowych.
Karolina Szymańska DLA PROMERITUM

N

Źródło: Pixbay

a podstawie suchych liczb trudno zrozumieć „fenomen” ﬁrm
pożyczkowych. Dlaczego mimo
tylu ostrzeżeń w mediach Polacy wciąż
wnioskują o nowe pożyczki poza bankiem? Przymus ekonomiczny, pętla zadłużenia, a może wygoda i niedrogi sposób na podłatanie budżetu? O zdanie
zapytałam osoby, które regularnie pożyczają pieniądze w tego typu ﬁrmach.
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Ponieważ w mediach możemy zobaczyć
wyłącznie dramatyczne historie poszkodowanych przez działających poza prawem lichwiarzy, a z kolei legalne ﬁrmy
pożyczkowe zwykle przedstawiają cukierkowe historie opracowane przez
działy PR, zdecydowałam, że rozmówców wybiorę samodzielnie. Oto trzy różne historie osób, które regularnie biorą
pożyczki – wszystkie prawdziwe.

Nie spłacał, bo karczował lasy
nad Amazonką
– Pierwszą pożyczkę brałem przez stronę Wonga.pl w 2014 r. Wziąłem, bo była
za darmo. Później, kiedy straciłem pracę i potrzebowałem pieniędzy na wyjazd
za granicę, wziąłem kolejną – wspomina Rafał.
Przez pół roku, kiedy pracował ﬁzycznie w Ameryce Południowej, nie spłacał
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przypominam sobie, abym dogłębnie
„ Nie
sprawdzał warunki umowy. Natomiast
skłamałbym mówiąc, że nie wiedziałem,
ile muszę oddać „
długu. Jak twierdzi, miał problemy techniczne z dostępem do Internetu oraz z realizacją płatności ze względu na różnice
czasowe na obu kontynentach. Za każdym razem, kiedy zlecał przelew, pieniądze wracały z powrotem na jego konto.
– Przestałem odbierać telefony ponaglające spłatę, a dług oddałem, jak wróciłem
do Polski – mówi Rafał. – Nie przejmowałem się tym w ogóle – dodaje.
Wiedziałeś, na jakich warunkach pożyczałeś? – pytamy.
– Nie przypominam sobie, abym dogłębnie sprawdzał warunki umowy. Na
początku porównywałem oferty – wyjaśnia. – Natomiast skłamałbym, mówiąc, że nie wiedziałem, ile muszę oddać. Na stronie internetowej wyskakuje
wielka jak byk kwota do oddania – mówi.
I dodaje: – w momencie brania pożyczki
można przedłużyć sobie okres spłaty. Poza tym, co oni mogą mi zrobić? Doliczyć
tylko odsetki ustawowe? – z ironicznym
parsknięciem wyjaśnia Rafał.
Młody warszawiak zdradza nam, że
nie ma ulubionego pożyczkodawcy. Raczej korzysta z kilku ofert konkurujących
ze sobą ﬁrm. Bez wahania wymienia nazwy tych, od których dotychczas pożyczał. Oprócz wspomnianej wyżej Wongi,
wymienił też: Vivusa, Kredito24 i Ferratum Bank. Jak sam przyznaje, na ich strony zagląda raczej pod koniec miesiąca.
– Nie jest to supertani interes, ale komfortowy – przyznaje. – Nie muszę biegać
z papierami po bankach. Nie muszę telefonować do znajomych czy do matki. Nikomu nie tłumaczę się, na co potrzebuję
tych pieniędzy – wyjaśnia.
– Z oddawaniem bywa różnie – mówi nieśmiało. Obecnie zalega ze spłatą
w Vivusie. Już ponad 120 dni. Żartobliwie mówi, że sprawdza ich cierpliwość. Rafał jest zaskoczony, że pożyczkodawca nie nęka go telefonami, jak
robiła to Wonga. Otrzymuje jedynie emaile z przypomnieniem o uregulowaniu długu. Zastanawia się, dlaczego tak
się dzieje, zważywszy na fakt, że mają jego numer telefonu. – Może zgubili – żartuje.
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Gdybyś zaciągnął kredyt w banku,
twoje podejście do spłaty długu byłoby
równie frywolne, jak w przypadku ﬁrm
pożyczkowych? – pytamy Rafała.
– Zdecydowanie nie – z powagą podkreśla warszawiak. – Nie mam zamiaru brać kolejnego kredytu hipotecznego.
Samochodu też nie będę kupował. To, co
oni o mnie napiszą w historii, mało mnie
interesuje – tłumaczy. Jak sam zaznacza,
życie z długiem wobec ﬁrmy pożyczkowej go nie stresuje.

Zlekceważyłem pożyczkę
z Internetu, mam komornika
Dla Pawła, trzydziestotrzylatka z Dolnego Śląska, przygoda z tzw. chwilówkami
okazała się lekcją życia. Przeszło sześć lat
temu stracił dochodową pracę. Szybko
znalazł kolejną, jednak za dużo mniejsze
pieniądze. – Człowiek przyzwyczaja się
do dobrobytu, dlatego gdy zamiast kilku
tysięcy złotych miesięcznie zacząłem zarabiać zaledwie dwa, nie wystarczało mi
na życie. Sięgnąłem więc po pożyczki –
wspomina Paweł.
Brał jedną pożyczkę za drugą, zwykle na niewielkie kwoty – między 500
a 1000 zł. Aby spłacić dług, zaciągał kolejny, w innej ﬁrmie. Głównie przez Internet. Dziś już nie pamięta, gdzie zapożyczył się po raz pierwszy, ale bez trudu
wymienia nazwy stron, na których najczęściej szukał ﬁnansowej kroplówki:
VIASMS.pl, Vivus.pl, Wonga.pl. Skorzystał również z oferty Providenta. Po
kilku latach pojawili się komornicy, kolejno obciążając pensję Pawła. Po potrąceniach zakład pracy wypłaca mu niecałe 1500 zł.
Byłeś
świadomy
konsekwencji?
– pytamy.
– Powiem szczerze, że nigdy nie czytałem umów pożyczkowych. Zadłużając
się widziałem, ile powinien spłacić w ciągu 30 dni, bo kwota wyświetlała się na
stronie internetowej. Nie spłacałem długu i po kilku latach, oprócz odsetek, doszły jeszcze koszty komornicze. Zamiast
1600 zł musiałem oddać 2,5 tys. zł – opowiada Paweł.

Zanim do pracodawcy Pawła zapukali komornicy, ﬁrmy pożyczkowe próbowały przekonać swojego klienta do dobrowolnej spłaty. Jak sam przyznaje, nie
traktował ich zbyt poważnie. – Wiedziałem, że będę musiał oddać te pieniądze,
ale nie przejmowałem się tym, ponieważ
nikt mnie nie prześladował. W kość dały mi dopiero ﬁrmy windykacyjne, które
odkupiły niektóre moje długi – mówi.
– Telefony się urywały. Pamiętam, że
Wonga sprzedała mój dług ﬁrmie windykacyjnej. Bez względu na fakt, że dogadałem się z nimi i co miesiąc przelewałem im na konto deklarowaną kwotę, oni
telefonowali do mnie nawet po kilka razy
w miesiącu. Czułem się nękany – wspomina Paweł. I dodaje: – te natarczywe telefony nie przynosiły im dodatkowych
pieniędzy. Rozumiem, jakby wysyłali
monity, ale oni tylko do mnie wydzwaniali – konkluduje Paweł.

Perfekcyjna
Pani Domowego Budżetu
Magda, trzydziestojednoletnia księgowa, pracuje w biurze rachunkowym na
Śląsku. Razem z mężem, dwójką małych
dzieci i mamą mieszka w domku jednorodzinnym. Nie narzeka na zarobki. Jak
twierdzi, wspólnymi siłami mają do dyspozycji całkiem pokaźną sumę w miesią-
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jest to supertani interes,
„ Nie
ale komfortowy
„
cu. Część pieniędzy starają się odłożyć
na koncie oszczędnościowym.
Jednak również Magdzie, która obraca
domowym budżetem, zdarza się pożyczać
pieniądze przez Internet. Dlaczego? – Bywają miesiące, że budżet się nie spina. Nie
chcę mówić o tym mężowi, dlatego biorę szybką pożyczkę – wyjaśnia nieśmiało Magda. Jak podkreśla, nie jest to dla
niej powód do dumy, jednak nie chce, aby
mąż uważał ją za nieudolną panią domu.
Twierdzi, że pożyczkę, zwykle na drobne
kwoty, zawsze spłaca w terminie. W kolejnym miesiącu zaciska pasa, aby wyjść na
czysto. Mąż o niczym nie wie.
W jakich ﬁrmach pożycza Magda? –
W różnych – odpowiada. Nazw jednak
nie chce zdradzać. Rozmowa ewidentnie
ją krępuje. Kończy rozmowę.

Chcą pożyczać
bez zbędnych formalności
Powyższe przykłady, być może ciekawe,
nie są jednak zbyt emocjonujące. Nikt
nie stracił oszczędności życia, domu,
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ani nie ogłosił upadłości. Tak wyglądają perypetie przeciętnych klientów ﬁrm
pożyczkowych, podczas gdy obraz rynku kreowany jest przez doniesienia najbardziej sensacyjne, budujące fałszywe przeświadczenie, że każda pożyczka
kończy się dramatem.
Na rynku dominuje pokolenie X (osoby urodzone w drugiej połowie XX wieku) i Y (tzw. Millenialsi, czyli pokolenie
wyżu demograﬁcznego z lat 80. i 90.) oraz
coraz liczniejsza grupa pokolenia Z (osoby urodzone po roku 1995). O ile pokolenie X przyzwyczajone jest do korzystania
z banków, to już pokolenie Y, a zwłaszcza
pokolenie Z, spoglądają w kierunku nowych technologii. Bank w swoim obecnym kształcie jest dla nich przestarzały,
powolny i nadmiernie zbiurokratyzowany. Chcą pożyczać tu i teraz bez zbędnych formalności.
Pożyczkobiorców od kredytobiorców
odróżnia też kwota i czas, na jaki zaciągają zobowiązanie – ci pierwsi zadłużają się przede wszystkim na niskie kwoty
i krótki czas. Według raportu opracowanego przez Związek Firm Pożyczkowych,
średnia kwota pożyczki zaciągniętej
przez Internet w 2015 r. wynosiła 1307
zł. W porównaniu z wcześniejszymi latami, widać, jak z roku na rok, ta wartość
rosła: w 2012 r. wynosiła 733 zł, w 2013
r. 745 zł, a w 2014 r. 833 zł. Prezentowane dane dotyczą klientów powracających, dlatego można wyciągnąć wniosek,
że coraz chętniej korzystamy z ofert ﬁrm
pożyczkowych, darząc je przy tym rosnącym zaufaniem.
Wśród ankietowanych aż 80 proc. Polaków, którzy nie korzystają z kredytów
i pożyczek, uzasadniało swoją decyzję
tym, że nie chcą mieć długów. Co trzeci zadeklarował natomiast, że ich nie potrzebuje, a posiadane pieniądze wystarczają mu na zaspokojenie potrzeb. Tylko
13 proc. badanych jako powód niekorzystania z kredytów i pożyczek zaznaczyło
brak zdolności kredytowej.
Z badania przeprowadzonego na zlecenie KRD wynika również, że jeśli już
decydujemy się na wzięcie pożyczki, to
najczęściej dlatego, że wydatek gotówkowy, jaki planujemy, jest zbyt wysoki – ta-

ką odpowiedź zaznaczyło aż 61 proc. ankietowanych, którzy chociaż raz wzięli
pożyczkę lub kredyt. Spośród pozostałych, najpopularniejszych odpowiedzi,
jakie padły, można wyróżnić: nieprzewidziane wydatki (36 proc.), chwilowe
problemy ﬁnansowe (33 proc.), opłacalny kredyt lub pożyczka (14 proc.).
– Najczęściej kredyty lub pożyczki wydawane były na zakup wyposażenia domu, na przykład na sprzęty AGD i RTV,
samochód, nieruchomość lub remont –
mówi Andrzej Kulik, analityk KRD. Zdaniem eksperta ok. 20 proc. wydało pożyczone pieniądze “na życie”. Znaczna część
wydaje również na prezenty, wakacje, czy
uroczystości rodzinne. – Z kolei deklarujący problemy ze spłatą najczęściej wydawali
pieniądze na drobniejsze rzeczy, jak zakupy, remonty, czy wakacje – dodaje Kulik.
Z danych uzyskanych z KRD wynika,
że najwięcej dłużników pożyczkowych
mieszka w województwach kujawskopomorskim i dolnośląskim – niemal 10
osób na tysiąc mieszkańców. Najmniej
na Podkarpaciu i w Małopolsce – między 4 a 5 osób na tysiąc mieszkańców.
– Tylko 44 proc. dłużników pożyczkowych ma na koncie tylko jedno zobowiązanie. Mniej więcej tyle samo jest dłużników, którzy mają jeszcze jednego lub
dwóch wierzycieli – tłumaczy Andrzej
Kulik. Pozostałą grupę stanowią osoby,
które mają przynajmniej trzech dodat-
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kowych wierzycieli. Najczęściej winni są
również pieniądze telefonii (23,6 proc.),
branży windykacyjnej (22 proc.) i ﬁnansowej (10,9 proc.).
– Z badań przeprowadzonych na zlecenie KRD przez IMAS International wynika, że tylko co piąta osoba (21 proc.),
w sytuacji, gdy nie ma pieniędzy, by zaspokoić swoje potrzeby, decyduje się zaciągnąć pożyczkę, kredyt lub wykorzystać limit na karcie kredytowej – mówi
Kulik. I dodaje: – znacznie popularniejsze są wśród Polaków postawy takie, jak:
ograniczenie potrzeb i wydatków, skorzystanie z pomocy rodziny i znajomych,
podjęcie dodatkowej pracy czy wykorzystanie zgromadzonych oszczędności.

Instytucje pożyczkowe, ﬁrmy gromadzące informacje gospodarcze, regularnie publikują raporty na temat rynku
i opinii publicznej. Z danych za 2016 r.
opracowanych przez Grupę BIK wynika, że na koniec października udzielono 3,9 mln pożyczek 673 tys. klientom
indywidualnym.
Z danych dowiadujemy się również, że
na dzień 31 października banki i ﬁrmy pożyczkowe miały w portfelu kredyty konsumpcyjne i pożyczki o łącznej wartości
142,6 mld zł, z czego zaledwie jeden procent był w posiadaniu tych drugich. Z ko-

Źródło: Pixbay

1% rynku dla firm pożyczkowych

Według danych ZFP za 2015 r., Polacy
pożyczyli od ﬁrm pożyczkowych łącznie
ok. 5 mld złotych. Zestawiając tę kwotę
z wartością udzielonych kredytów konsumpcyjnych – ok. 126,5 mld zł według
danych Narodowego Banku Polskiego –
udział sięga zaledwie 4 proc. W praktyce
oznacza to, że na każde 25 zł pożyczone

do pracodawcy Pawła zapukali
„ Zanim
komornicy, ﬁrmy pożyczkowe próbowały
przekonać swojego klienta do dobrowolnej
spłaty. Jak sam przyznaje, nie traktował ich
zbyt poważnie

„

lei w 2016 r., od stycznia do października, udzielono kredytów konsumpcyjnych
i pożyczek o wartości 67,9 mld zł.
– Udział ﬁrm pożyczkowych w ﬁnansowaniu niskokwotowym jest już zauważalny. 25 proc. ﬁnansowania do 1 tys. zł
to pożyczki udzielone przez ﬁrmy pożyczkowe. Udział ten rośnie w nowym
strumieniu udzielonego niskokwotowego ﬁnansowania do 1 tys. zł. W okresie pierwszych 10 miesięcy 2016 r. 40
proc. wartości udzielonego ﬁnansowania konsumenckiego do 1 tys. pochodziło od ﬁrm pożyczkowych – komentuje
dla “Promeritum” Waldemar Rogowski
główny analityk kredytowy BIK.
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w bankach, przypada złotówka pożyczona w ﬁrmach pożyczkowych.
Przeciętne zobowiązanie dłużnika pożyczkowego wynosiło w 2015 r. ok. 2 tys.
zł, a dłużnika bankowego ok. 7,7 tys. zł wynika z danych KRD.

Komu pożyczyć, czyli badanie
zdolności kredytowej
Strony niektórych banków są łudząco
podobne do stron instytucji pożyczkowych, działających w branży ﬁntechowej.
Z kolei w drugą stronę, ﬁrmy pożyczkowe próbują coraz bardziej dostosować się
do klienta premium, co przez długi czas
było domeną banków.

W Polsce działa kilkaset podmiotów
udzielających pożyczki. Zdaniem Bartosza Pundyka, pełnomocnika zarządu
CRIF, ok. 50 z nich wykorzystuje do oceny klienta dużo szerszy zakres danych,
niż dane aplikacyjne czy zdobyte przez
siebie doświadczenie.
– Firmy, z którymi współpracujemy
stosują zaawansowane systemy analityczne, mają rozbudowane działy ryzyka i zatrudniają specjalistów, którzy
swoje doświadczenie zdobywali niejednokrotnie w sektorze bankowym
– tłumaczy Bartosz Pundyk. Jego zdaniem, patrząc na portfel klientów tych
instytucji, procesy tam stosowane nie
odbiegają od standardów banków.
– Dziś już ponad 80 proc. portfela firmy pożyczkowej stanowią stali
klienci, którzy spłacają pożyczki i korzystają z ofert firm pożyczkowych ze
względu na łatwość i dostępność produktu – tłumaczy Bartosz Pundyk.
Przy czym ekspert zaznacza, że wciąż
jesteśmy społeczeństwem, które uczy
się żyć na tak zwany kredyt. – Niezbędna jest tutaj edukacja ekonomiczna od najmłodszych lat, co z naszej
perspektywy sprawi, że w niedługim
czasie profil klienta firmy pożyczkowej będzie bardzo podobny do klienta
banku – konkluduje Bartosz Pundyk,
pełnomocnik zarządu CRIF.
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PRAWO

UD145
Projekt ustawy antylichwiarskiej przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości
był olbrzymim zaskoczeniem dla całej branży pożyczkowej. Zawarta w nim propozycja obniżenia limitu kosztów pozaodsetkowych jest katastrofalna dla rynku.

L

egislacyjna torpeda została wystrzelona. Nieoczekiwanie 8
grudnia, na stronach Rządowego
Centrum Legislacji, Ministerstwo Sprawiedliwości umieściło Projekt ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw, zgodnie z którym zmianie ma ulec wartość maksymalnych kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego. Napisać „radykalna
obniżka”, to mało napisać.
Ministerstwo Sprawiedliwości już
w lipcu 2016 r. zapowiedziało walkę
z „lichwiarzami”, którzy udzielają pożyczek pod zastaw nieruchomości. Wówczas z doniesień medialnych wynikało,
że zmiany mają obejmować tylko przepisy karne w celu zapewnienia prokuratorom skutecznego instrumentu do walki
z nagannym procederem wykorzystywania trudnego położenia pożyczkobiorcy,
by za relatywnie niską kwotę pożyczki
zabezpieczoną nieruchomością po pewnym czasie przejmować zastawiony lokal. Propozycja ta jest kierunkowo dobra
i potrzebna o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu Promeritum [nr 6, wyd.
Październik 2016 r] w artykule „Co planuje Zbigniew Ziobro”.

Limity
poniżej poziomu rentowności
Ministerstwo proponuje obniżenie wszystkich wskaźników określających maksymalną wysokość opłat i prowizji. Obowiązujące dziś limity kosztów pozaodsetkowych
(czyli wszystkich kosztów związanych
z udzieleniem kredytu poza odsetkami
i niektórymi wyjątkami) są następujące:
• Nie więcej niż 25 proc. kwoty kredytu plus 30 proc. kwoty za każdy rok trwania umowy.
• Całkowita suma kosztów nie może
przekroczyć 100 proc. pożyczanej kwoty.
W projekcie proponuje się zastąpienie
tych wskaźników obniżonymi wartościami. Nowe brzmienie wzoru określające-
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go maksymalne pozaodsetkowe koszty
kredytu przewiduje:
• Nie więcej niż 10 proc. kwoty kredytu plus 10 proc. kwoty za każdy rok trwania umowy.
• Całkowitą sumę kosztów limitowaną
do 75 proc. pożyczanej kwoty.

„Najpierw inwestorzy,
potem kobiety i dzieci…”
Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości miała swoje konsekwencje już następnego dnia. Kurs akcji notowanej na
londyńskiej giełdzie International Personal Finance, właściciela Providenta, spadł o 40%. Rynek wycenił, że przy
tych parametrach prowadzenie działalności pożyczkowej w Polsce byłoby nieopłacalne. Jednego dnia giełdowa wycena spółki spadła o 1 mld zł. Komentarze
analityczne nie pozostawiały wątpliwości
„(…)there is no value in Poland”.
Provident nie ma szczęścia, bo jest
notowany na regulowanym rynku, ale
prawda jest taka, że na każdą instytucję pożyczkową, która nie mieściłaby się
w limicie zaproponowanym przez resort
ﬁnansów, a byłaby notowana na parkiecie, czekałby podobny komentarz giełdowy. Tezę tę potwierdza wycena obligacji
emitowanych przez niektóre podmioty na rynku Catalyst. Dyplomatycznie
rzecz ujmując, inwestorzy nie przyjęli
propozycji resortu sprawiedliwości z entuzjazmem – w ciągu tygodnia średnia
rentowność długu sektora pożyczkowego wzrosła o 2,4 p. proc, czyli o 36 proc.

Wszyscy toną
W ocenie skutków regulacji omawianego projektu ustawy napisano, że jest ona
neutralna dla sektora ﬁnansów publicznych. Przy zaproponowanych parametrach, jak wynika z analiz Związku Firm
Pożyczkowych, ale także innych organizacji (w tym KPF) - większość instytucji
pożyczkowych nie byłaby wstanie utrzymać rentowności, a to oznacza zakoń-

Łukasz Piechowiak
Redaktor naczelny Promeritum

czenie działalności pożyczkowej. Bezpośrednie negatywne konsekwencje dla
budżetu państwa to po prostu utracone
dochody z tytułu podatku dochodowego,
podatku VAT, składek do ZUS-u odprowadzanych za pracowników (ok. 20 tys.
straciłoby pracę) i pozostałych podatków. W dużym skrócie – ok. 1,2 mld zł
rocznie.
Pozostałe negatywne konsekwencje
to odcięcie ok. 3 mln Polaków od legalnej możliwości pożyczania od instytucji pożyczkowych działających w ramach
określonego i coraz silniej regulowanego
reżimu prawnego. Skutkiem tego, część
klientów naturalnie mogłaby spróbować
pożyczyć w szarej lub czarnej streﬁe, której rozrost implikuje konieczność zwiększania nakładów na państwowy aparat ścigania (tudzież kreuje inne koszty
alternatywne).
Stałoby się tak, ponieważ ustawa oddziałuje jedynie na podaż (duża elastyczność) nie ingerując przy tym w popyt
(dużo mniejsza elastyczność). Naturalnie nie wszyscy traﬁliby do szarej strefy.
Zapewne spory odsetek osób, które zaczęłyby korzystać z nieuregulowanych
ofert pożyczek, niechętnie by się do tego przyznawał (co ma miejsce w Wielkiej
Brytanii - ankiety sprawdzające przesunięcia popytowe mają charakter deklara-
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tywny a ludzie mają niską skłonność do
przyznawania się, że korzystają z nielegalnych ofert np. ze względu na strach,
wstyd lub wyparcie).
Niestety, biorąc pod uwagę, że stopień
wykluczenia ﬁnansowego mógłby objąć ok. 20% dorosłych Polaków, to twierdzenie, że kilkaset tysięcy Polaków mogłoby zacząć korzystać z nielegalnych
pożyczek, może być prawdziwe. Nie zapominając przy tym, że quasi legalne lub
zwyczajnie nielegalne pseudoﬁrmy są już
obecne na rynku – obniżenie limitu nie
zadziała na nie, bo po prostu się do niego nie stosują. Dlaczego? Bo ich nie widać w systemie do czasu aż ktoś poszkodowany nie zgłosi się do odpowiedniej
instytucji.
Publiczny Rejestr Instytucji Pożyczkowych częściowo rozwiąże ten problem
a na pewno ułatwi egzekwowanie prawa.

Pożyczki społecznościowe
to kiepska szalupa
Model social lending, który całkiem nieźle działa w Azji, w Europie się nie przyjął. Cały polski rynek P2P lending wart
jest ok. 30 mln zł wobec 5,5 mld zł wartości sektora instytucji pożyczkowych.
Limity zawarte w ustawie przede wszystkim (i zgodnie z intencją projektodawcy)
uderzałyby w pożyczki
zawierane na podstawie
Kodeksu
Cywilnego.
Rzut okiem na oferty najpopularniejszego serwisu P2P w Polsce wskazuje, że próżno
szukać pożyczki, której cena zmieściłaby się w zaproponowanym limicie. Polacy nie mają pieniędzy na pożyczanie obcym, nie ufają sobie i niechętnie oddają
pożyczki. Po obniżeniu limitu P2P lending w Polsce nie byłby żadną alternatywą dla instytucji pożyczkowych, bo też
by nie istniał.

Banki i SKOK-i na płytką wodę
Sytuacja nie jest też korzystna dla banków i SKOK-ów, bo blisko 30% ofert kredytów gotówkowych z nadzorowanego
przez KNF sektora Consumer Finance
nie mieści się w limicie zaproponowanym przez resort sprawiedliwości. Co
prawda, mają one tańszy dostęp do kapitału i mogą zaliczać w koszty podatkowe
stracone kredyty, ale obowiązuje je też
ostrzejszy reżim kapitałowy a to oznacza, że udzielając pożyczek o podwyż-
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szonym ryzyku nawet jeśli będą one miały charakter socjalny, nie posiadając przy
tym odpowiedniego zabezpieczenia, narażą depozyty klientów. Jeśli będą posiadać zabezpieczenie, to z kolei narażą podatników. To prosta droga do kryzysu
w długim terminie.
Ponadto UD145 ingeruje w „zabezpieczenia” kredytów w taki sposób, że gdyby doszło do jego wzrostu wartości np.
na skutek obiektywnych procesów zachodzących na rynku, to pożyczkodawcy groziłyby sankcje karne. To kłopotliwe
niedopatrzenie może być trudne do ujęcia w ramach legislacyjnych.

„Wylewanie dziecka z kąpielą”
W toku konsultacji publicznych nadesłano 28 stanowisk do projektu UD145
(niektórzy nawet zrobili to dwukrotnie),
z czego znakomita większość jest krytyczna głównie w stosunku do zmiany
limitu zawartego w ustawie o kredycie
konsumenckim. Kierunkowo każda organizacja wyraziła poparcie do zmiany
przepisów karnych.

Niektóre wzbogaciły dyskusję, np. stowarzyszenie 304KK zwróciło uwagę na
kwestię zabezpieczeń wekslowych, które nie są stosowane przez instytucje pożyczkowe działające online, ale za to
bardzo często wykorzystywane właśnie
przez osoby ﬁzyczne parające się pożyczaniem. Prawo wekslowe w Polsce jest
bardzo stare, można nawet rzec, że niebezpiecznie niedostosowane do obecnych realiów.
Opinie wyrażone przez instytucje
publiczne m.in. Narodowy Bank Polski,
Rzecznika Finansowego i Sąd Najwyższy, również napisane zostały w duchu
kierunkowego poparcia do walki z uliczną lichwą przy jednoczesnym zachowaniu rozwagi przy regulowaniu limitu
zawartego w ustawie o kredycie konsumenckim, który udzielany jest przez pro-

fesjonalne podmioty. Analiza każdego
stanowiska z osobna nie jest konieczna,
bo większość uwag krytycznych sprowadza się do potencjalnego zagrożenia wylaniem dziecka z kąpielą.

Lichwa to nie procenty
Ministerstwo Sprawiedliwości ma rację, że w Polsce dochodzi do skandalicznych sytuacji wykorzystania przez
pseudoﬁrmy kiepskiego położenia niektórych biednych do obciążenia ich zobowiązaniami ﬁnansowymi niemożliwymi do spłaty, co w efekcie prowadzi do
ich dalszej deprywacji materialnej i utraty mieszkań lub domów. W tego typu
przypadkach badanie „zdolności kredytowej” ma na celu sprawdzenie, czy rzeczywiście jej nie ma, bo zwykle to właśnie odnotowanie braku spłaty pożyczki
uruchamia proces „golenia” pożyczkobiorcy. To są czyny haniebne i państwo
musi posiadać instrument ochrony i rekompensaty dla poszkodowanych.
Ułomność polskiego prawa i niska skuteczność niektórych organów państwa
w zakresie przeciwdziałania oszustwom
powoduje, że cierpi na tym reputacja legalnego sektora pożyczkowego. Do tego
dochodzi niski poziom wiedzy ﬁnansowej Polaków, co jest konsekwencją braku edukacji w tym zakresie. W polskiej szkole
nie uczy się nawet podstaw
prawa konsumenckiego ani
nawet jak należy wypełnić
deklarację podatkową, więc
nie powinno nikogo dziwić, że
wielu obywateli nie potraﬁ odróżnić instytucji pożyczkowych, banków
i SKOK-ów od jawnego oszustwa, jakim
jest „pożyczka bez BIK” udzielana przez
pseudoﬁrmę, która zwykle okazuje się
być podstawioną osobą ﬁzyczną.
Poziom wiedzy nt. sektora Consumer
Finance wzrasta, ale jest on na tyle niski,
że wciąż zdarzają się sytuacje, gdy do telewizyjnego programu interwencyjnego
o osobach, które straciły domy w wyniku oszustwa, zaprasza się także przedstawicieli instytucji pożyczkowych, którzy
muszą tłumaczyć, że nie są wielbłądami.
Po części wynika to z faktu, że wskaźnik
RRSO nie jest miarodajny dla pożyczek
udzielanych na niskie kwoty. Aksjomat
jest prosty – tylko wysokie RRSO to lichwa. Niestety, lichwa to nie są procenty
w reklamie tylko niuanse prawne zawarte umowach.
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Sąd alternatywny
Z początkiem roku, a dokładnie 10 stycznia 2017 roku zacznie obowiązywać Ustawa
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, przyjęta przez Sejm
23 września 2016 roku. Wdraża ona do polskiego porządku prawnego przepisy
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich,
czyli tzw. „Dyrektywę ADR”.

R

egulacja nakłada na przedsiębiorców, a więc także na instytucje pożyczkowe dodatkowe obowiązki w relacjach z konsumentami.
Aktualnie instytucja pożyczkowa, jest
zobowiązana rozpatrzyć każde zastrzeżenie klienta dotyczące świadczonych
na jego rzecz usług (czyli reklamację)
w terminie 30 dni od daty otrzymania.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może być wydłużony do
60 dni, o czym przedsiębiorca ma obowiązek poinformować klienta, wyjaśniając przyczynę wydłużenia terminu i przewidywany termin odpowiedzi. Powyższe
zasady reklamacji powinny być wpisywane do umowy o kredyt konsumencki.
Ustawa o pozasądowych metodach
rozwiązywania sporów konsumenckich
do tych obowiązków ﬁrm pożyczkowych
dodaje również kolejny - obowiązek informacyjny. Aktualizuje się on, jeśli w następstwie złożonej przez klienta reklamacji spór nie zostanie rozwiązany. W takiej
sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek

wysłać do klienta oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie
postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich,
zgodzie na udział w takim postępowaniu
na wniosek konsumenta albo o odmowie
wzięcia udziału w postępowaniu. Przedsiębiorcy powinni być uważni, ponieważ
brak jakiegokolwiek oświadczenia rozumiany będzie jako wyrażenie zgody na
udział w postępowaniu.
Ustawa nakłada na przedsiębiorców
obowiązek informowania w umowie, zawieranej z konsumentem i na stronie internetowej przedsiębiorcy o nazwie podmiotu ADR, właściwego dla danego
przedsiębiorcy oraz o stronie internetowej tego podmiotu. W przypadku instytucji sektora ﬁnansowego takim podmiotem ADR ustawowo umocowanym do
pozasądowego rozpoznawania sporów
konsumenckich jest Rzecznik Finansowy. Przedsiębiorcy sektora ﬁnansowego,
a więc i ﬁrmy pożyczkowe mają obowiązek przystąpić do postępowania, wszczę-

Monika Macura
Radca Prawny

tego przez Rzecznika Finansowego na
wniosek klienta, którego reklamacja nie
została uwzględniona. Rzecznik Finansowy może działać na jeden z dwóch
sposobów. Pierwszym z nich jest prowadzenie tzw. postępowania interwencyjnego, w ramach którego Rzecznik Finansowy w imieniu konsumenta występuje
do instytucji ﬁnansowej i popiera jego
oczekiwania w stosunku do niej. Inną
ścieżką, jest postępowanie polubowne
przed Rzecznikiem Finansowym, w którym Rzecznik Finansowy nie reprezentuje żadnej ze stron, ale przedstawia jego uczestnikom propozycję zakończenia
sporu, nie wydając wiążącego rozstrzygnięcia. Jeśli jednak przedsiębiorca nie zastosuje się do propozycji rozstrzygnięcia
sporu, a sprawa zostanie skierowana do
Sądu, to Rzecznik Finansowy może w takim postępowaniu popierać roszczenia
konsumenta i wspierać go wydając opinię o sprawie (tzw. istotny pogląd).

Źródło: Pixabay

Otwarcie systemu ADR
dla nowych podmiotów
Nowa ustawa wprowadza do polskiego
porządku prawnego istotne novum, polegające na „otwarciu rynku ADR” także dla podmiotów, tworzonych przez
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Radca Prawny Monika Macura
Ukończyła kierunek prawo na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Pomoc prawną świadczy od 2006 roku,
a własną kancelarią utworzyła w 2012 roku.
Specjalizuje się w prawie spółek, prawie
usług ﬁnansowych, prawie cywilnym oraz
w prawie upadłościowym i naprawczym.
Prowadzi bieżące sprawy przedsiębiorstw
we wszystkich aspektach ich działalności,
zapewniając zintegrowane doradztwo z zakresu prawa i podatków. Posiada doświad-

przedsiębiorców z danej branży. Ma to
odciążyć sądy, przyspieszyć postępowanie i obniżyć jego koszty a także usystematyzować pozasądowe możliwości ich
rozwiązywania.
Aktualnie polski system pozasądowego rozwiązywania sporów bazuje na
podmiotach publicznych (takich jak sądy polubowne przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, sąd
polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, mediatorzy działając w centrach konsumenckich, czy wspominany
już Rzecznik Finansowy). Nowy system
ma zapewnić szerszy dostęp do tanich
i efektywnych sposobów rozwiązywania
sporów konsumenckich i być korzystny
także dla przedsiębiorców. Zgodnie z za-

czenie w świadczeniu stałej obsługi prawnej
na rzecz instytucji pożyczkowych, we
wszystkich aspektach ich działalności. Doradza przy projektach fuzji i przejęć, przekształceń oraz inwestycjach kapitałowych.
Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami w sprawach związanych z ich działalnością gospodarczą a także w sporach
korporacyjnych.
Obsługę prawną prowadzi także w języku
angielskim.

pisami ustawy, postępowania polubowne
pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będzie mógł prowadzić każdy podmiot ADR, który przejdzie pomyślnie
procedurę wpisu do rejestru podmiotów
uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przy Prezesie UOKIK. Takie
podmioty mogą być tworzone między
innymi przez związki pracodawców, czy
nawet przez osoby ﬁzyczne.
Podmiot ADR będzie posiadał swój
regulamin, określający zasady rozstrzygania sporów. Regulamin będzie
mógł również przewidywać, że wniosek o rozpoznanie sporu z konsumentem może złożyć także przedsiębiorca.
Tego rodzaju polubowne sądy, centra

mediacji czy arbitrażu ma charakteryzować specjalizacja, znajomość specyﬁki danej branży i doświadczenie niedostępne sędziemu sądu powszechnego.
Według założeń ustawy przedsiębiorcy zyskają więc instrument pozwalający
na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych w sytuacjach
spornych z konsumentami. Postępowanie ADR ma zakończyć się w ciągu 90
dni od dnia złożenia wniosku. Ma ono
być prowadzone w postaci papierowej
lub elektronicznej, a wymóg osobistej
obecności stron może zostać wprowadzony jedynie wyjątkowo.
Korzyści z udziału w postępowaniu
ADR dla przedsiębiorcy wydają się dość
oczywiste. Udział w postępowaniu polubownym może zapobiec eskalacji konﬂiktu z klientem i powstrzymać go od radykalnych działań, polegających często
na zawiadamianiu policji, prokuratury
czy UOKIK o domniemanym naruszeniu
prawa przez daną instytucję.
Stworzenie przez przedsiębiorców
rynku pożyczkowego własnego, „branżowego” systemu ADR może przynieść
korzyści dla tego rynku i zwiększyć prestiż uczestniczących w danym systemie przedsiębiorców. Zaproponowanie
sprawnego, szybkiego i taniego systemu
rozstrzygania sporów może spowodować
zwiększenie zaufania do sektora pożyczkowego i wzrost zaufania do przedsiębiorcy, który zgodził się na uczestnictwo
w takim systemie.

Obniżenie kosztu kredytu w przypadku
wcześniejszej spłaty - polemika
W dniu 16 maja 2016 r. Rzecznik Finansowy oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wydali wspólne stanowisko w sprawie interpretacji art. 49 ust. 1
ustawy o kredycie konsumenckim.

W

stanowisku tym stwierdza
się, iż przepis ten należy
rozumieć w ten sposób, że
w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie
wszystkich możliwych kosztów takiego
kredytu, niezależnie od ich charakteru
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i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, iż redukcja
ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty
kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

W uzasadnieniu stanowiska wskazano, iż wspomniany przepis nie wyłącza
przedmiotowo możliwości obniżenia
żadnego z rodzajów kosztów zaliczanych
do całkowitego kosztu kredytu.
Intencją ustawodawcy było ustanowienie proporcjonalnej redukcji całkowitego
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kosztu kredytu. Jedyny wyjątek polega
na tym, że obniżenie kosztów ma charakter proporcjonalny w tym sensie, że
ograniczone jest do okresu od dnia faktycznej spłaty do dnia ostatecznej spłaty
określonej w umowie. W ocenie Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK, tylko w takim sensie należy rozumieć ograniczenie zawarte w art. 49 ust. 1. Ich
zdaniem interpretację taką potwierdza
ostatnia część zdania w art. 49 ust. 1,
zgodnie z którą obniżeniu podlegają nawet te koszty, które konsument poniósł
przed spłatą kredytu. Oznacza to, że intencją ustawodawcy było, aby nie różnicować możliwości obniżenia kosztu kredytu w zależności od tego jaki charakter
ma ten koszt i w jakim czasie został poniesiony. Intencją ustawodawcy było
ustanowienie proporcjonalnej redukcji
całkowitego kosztu kredytu – niezależnie od tego, kiedy ten koszt został poniesiony przez kredytobiorcę.
W stanowisku zaznaczono, że Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK nie posiadają co prawda kompetencji do wiążącej
wykładni przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, lecz prezentowane sta-

Analiza wypowiedzi doktryny (T.
Czech, M. Chruściak, częściowo również Z. Oﬁarski) prowadzi do wniosku,
że powołany przepis odnosi się jedynie
do tych świadczeń kredytobiorcy, których wysokość lub powstanie zależy od
okresu kredytowania, czyli okresu, na jaki udzielono kredytobiorcy kredytu. Jako
przykłady wskazuje się: odsetki, okresowe opłaty za korzystanie z karty kredytowej, czy też składki za ubezpieczenie
spłaty kredytu (T. Czech). Tym samym
uznaje się, że dyspozycja art. 49 ust. 1 nie
obejmuje kosztów ponoszonych przez
konsumenta niezależnie od okresu kredytowania, takich jak np. opłata przygotowawcza lub prowizja za udzielenie
kredytu (o ile jej wysokość nie jest uzależniona od okresu kredytowania).
Co istotne, powyższe stanowisko doktryny koresponduje z dotychczasowym
stanowiskiem UOKiK, który w swoich
wcześniejszych publikacjach informował, iż „w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumentowi przysługuje
zwrot niektórych poniesionych kosztów.
Redukcji powinien ulec całkowity koszt
kredytu o te koszty, które dotyczą okre-

ustawodawcy było ustanowienie
„ Intencją
proporcjonalnej redukcji całkowitego kosztu
kredytu. „
nowisko należy odczytywać jako istotną
wskazówkę interpretacyjną dla uczestników rynku ﬁnansowego. Dlatego też posiada ono istotne znaczenie dla praktyki
obrotu gospodarczego na rynku kredytów konsumenckich.

Ze stanowiskiem obu Urzędów
trudno się zgodzić
Jest ono diametralnie sprzeczne nie tylko
z dotychczasową praktyką gospodarczą na
rynku kredytów konsumenckich, a także
z poglądami wyrażanymi w doktrynie prawa konsumenckiego, lecz również z dotychczasowymi wypowiedziami UOKiK.
Należy zwrócić uwagę, iż art. 49 ust.
1 ustawy o kredycie konsumenckim, nakazując obniżenie całkowitego kosztu
kredytu o koszty, które dotyczą okresu,
o który skrócono obowiązywanie umowy (w wyniku wcześniejszej spłaty),
a contrario wskazuje na istnienie kosztów, które nie dotyczą tego okresu i tym
samym nie podlegają obniżeniu.
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su, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Oznacza to, że
konsument nie musi spłacać odsetek za
okres po całkowitej spłacie kredytu. Nie
powinny być naliczane także inne opłaty, których wysokość uzależniona jest
od okresu trwania kredytu, np. opłata
za obsługę w domu, gdyż wraz ze skróceniem okresu kredyty spada ilość wizyt
u konsumenta” (Departament Polityki
Konsumenckiej UOKiK: Na jakie opłaty zwracać uwagę pożyczając pieniądze
w instytucji parabankowej. Poradnik dla
konsumentów, czerwiec 2013 r., str. 21).
W uzasadnieniu stanowiska obu Urzędów odniesiono się do powyższej interpretacji, wskazując, po pierwsze, że nie
znajduje ona żadnego odzwierciedlenia
w ustawie, po drugie zaś, że umożliwia
ona łatwe obchodzenie przepisów, albowiem zamiast pobierania odsetek, kredytodawcy mogliby konstruować umowy
kredytowe w taki sposób, że tylko w nie-

Tomasz Ostrowski
Adwokat Partner SHO
Adwokaci Sobolewski-Hajbert,
Ostrowski, Rajczkowski

wielkim stopniu, lub w ogóle nie pobieraliby odsetek, czy też prowizji z tytułu
udzielonego kredytu, a więc wynagrodzenia z tytułu kapitału przekazanego
kredytobiorcy, natomiast wynagrodzenie
to ukryte by było pod tzw. opłatami przygotowawczymi, administracyjnymi itp.

Swoisty urzędniczy oportunizm
O ile z pierwszą tezą trudno się zgodzić
z powodów przytoczonych powyżej,
o tyle w odniesieniu do drugiej tezy należy zwrócić uwagę, iż przepis art. 49 ust. 1
ustawy o kredycie konsumenckim nie wyłącza kontroli prawidłowości i zasadności pobierania poszczególnych opłat od
konsumentów sprawowanej przez Prezesa UOKiK na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Również w tym
kontekście stanowisko Prezesa UOKiK
nie zasługuje na aprobatę, albowiem może
wydawać się przejawem swoistego urzędniczego oportunizmu. Z punktu widzenia
urzędników narzucenie kredytodawcom
abstrakcyjnej reguły (chociażby nie znajdowało wystarczającego oparcia w przepisach prawa) jest być może łatwiejsze niż
dokonywanie zindywidualizowanej oceny
konkretnego przypadku.
Wydaje się jednak, że nie taka była intencja ustawodawcy i że nacisk powinien
zostać położony raczej na zwiększenie
transparentności cenników stosowanych przez kredytodawców. W szczególności kredytodawcy powinni w sposób
bardziej precyzyjny i konkretny określać
w umowach, z jakiego tytułu naliczane
są poszczególne prowizje i opłaty, aby
możliwe było dokonanie ich prawidłowej
kwaliﬁkacji w świetle art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.
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Komornik
według Ministerstwa Sprawiedliwości
Problemy związane z działalnością komorników sądowych od długiego czasu stanowią nośny temat medialny. Nie dziwi zatem, że sprawą zainteresowali się politycy.
Silne, scentralizowane państwo o prospołecznej orientacji to od lat ideologiczny
leitmotiv Prawa i Sprawiedliwości. Proponowane zmiany przepisów o komornikach
konsekwentnie wpisują się w tę strategię.

Z

achodzi jednak pytanie, czy silna kontrola administracyjna nad
komornikami wraz z pozbawieniem ich części dotychczasowych przywilejów nie spowoduje masowego exodusu osób wykonujących ten zawód do
innych korporacji prawniczych – z oczywistą szkodą dla obsługiwanych przez
nich wierzycieli.
Zawód komornika sądowego posiada
dość skromne początki. Komornicy byli bowiem funkcjonariuszami sądowymi, odpowiedzialnymi za wykonywanie
orzeczeń oraz doręczanie pism sądowych i procesowych. Z uwagi na działalność „w terenie” musieli wykazywać się
przede wszystkim sprawnością ﬁzyczną,
a znajomość prawa ograniczała się u nich
do aspektów ściśle związanych z egzekucją. Po upadku ustroju socjalistycznego zawód ten zaczął zmieniać swój charakter. Komornicy stali się korporacją
prawniczą i zaczęli postrzegać swój zawód w kategoriach właściwych wolnym
zawodom prawniczym adwokatów i radców prawnych. Sprzyjały temu stopniowe zmiany przepisów regulujących komorniczą profesję, a za kamienie milowe
uznać można „prywatyzację” kancelarii
komorniczych oraz zniesienie przymusowej rejonizacji. Działalność komorników, formalnie nadal funkcjonariuszy
publicznych, nabrała tym samym cech
działalności gospodarczej.

Znaczenie komorników
W polskim systemie prawnym komornicy odpowiedzialni są przede wszystkim
za egzekucję wyroków sądowych w sprawach cywilnych, zarówno pieniężnych
jak i niepieniężnych, a także mogą m.in.
doręczać pisma sądowe, nadzorować li-
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cytacje publiczne lub potwierdzać tytuły
wykonawcze w postępowaniach elektronicznych. Pełnią więc niezmiernie ważną funkcję gospodarczą, a skuteczność
ich działań ma kluczowe znaczenie dla
wierzycieli, w tym - kredytodawców. Zarazem społeczna percepcja zawodu komornika jest w naszym kraju negatywna. Pochodzące z nieodległej przeszłości
doświadczenia uzasadniają u wcale niemałej liczby Polaków przekonanie, że gospodarka niekoniecznie opiera się na zamkniętym obiegu „twardego pieniądza”,
który, ilekroć zostanie im pożyczony, winien podlegać zwrotowi wraz z uzgodnionymi w umowie kosztami.
Wynikiem tego jest specyﬁczny system
ocen moralnych, który w oderwaniu od
okoliczności danej sprawy nierzadko stygmatyzuje wierzycieli i działających na ich
rzecz komorników, zwłaszcza gdy dłużnik
zalicza się do osób niezamożnych. Doniesienia medialne o nadużyciach komorników, zważywszy na liczbę prowadzonych
egzekucji w istocie rzeczy nie aż tak liczne, znajdują nieproporcjonalny rozgłos
społeczny. W ten sposób powstaje kapitał
polityczny, wymierny w sensie liczby głosów wyborczych, który skłania polityków
- różnych zresztą opcji - do „poważnego
zajęcia się” sprawą komorników.

Projekt ministerialny
Zaprezentowany w dniu 24 listopada
2016 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy o komornikach gruntownie reformuje ustrój i charakter komorniczej profesji. Do lamusa
odchodzi koncepcja komorników-przedsiębiorców, zrównanych z tzw. wolnymi
zawodami prawniczymi: radców prawnych i adwokatów. Komornikom wprost

dr Bartłomiej Okoń
dyrektor ds. prawnych ZFP
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zabrania się prowadzenia działalności
gospodarczej, przywraca się rejonizację
rozumianą jako sztywne przywiązanie
właściwości komornika do obszaru danej
apelacji sądowej oraz znosi się warunki
do rozwoju ponadregionalnych kancelarii komorniczych, określanych przez
projektodawców mianem „komorniczych hurtowni”.
Dodatkowo, praktycznie w każdym
aspekcie działalności komorników poddaje się ścisłemu nadzorowi prezesa właściwego sądu oraz, dość niespodziewanie, Ministra Sprawiedliwości.
Szczególnie to drugie z rozwiązań wydaje się dyskusyjne. Minister Sprawiedliwości nie dysponuje bowiem znajomością okoliczności danej sprawy „od ręki”,
lecz opierać się może na tych informacjach, które otrzyma od jednej ze stron
sporu (czyli z reguły tej, która złożyła
skargę), lub z mediów.
Słuszna w istocie koncepcja wprowadzenia swoistego dodatkowego zabezpieczenia – „wentylu bezpieczeństwa”, anty-
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cypującego, na przykład, ryzyko „nazbyt
bliskich” relacji sądu z przypisanym do
jego rejonu komornikiem, wymaga więc
ponownego przemyślenia, co najmniej
zaś - dopracowania - w kierunku stworzenia mechanizmu gwarantującego zapewnienie Ministrowi pełnej i obiektywnej informacji o okolicznościach danego
przypadku, uzasadniających nadzorczą
ingerencję w działania komornika.

Szczegółowość regulacji
Projektowana ustawa o komornikach
charakteryzuje się niezwykłą szczegółowością. Jest to akt kompleksowy i rozbudowany, regulujący w szczegółach nawet
kwestie techniczne, takie jak np. przygotowywanie pytań na egzamin wstępny
na aplikację komorniczą. Projektowane
przepisy o komornikach są parokrotnie bardziej rozbudowane, niż regulacje
obowiązujące obecnie, a uwaga ta aktualna jest także wówczas, gdy porówna
się je z obecnie obowiązującymi ustawami o radcach prawnych, o notariacie czy
adwokaturze. W polskiej doktrynie prawa kazuistykę postrzega się negatywnie
- jako wsteczność, nawiązanie do dawno przebrzmiałych systemów prawnych,
gdzie, z reguły nieskutecznie, starano się
odrębnie ustawowo ująć nieomal każdą kwestię, tak aby stworzyć „prawo doskonałe”, przy którym niepotrzebni byliby adwokaci, a nawet sędziowie.
Słuszne jest zapatrywanie, że najbardziej sprawiedliwe jest prawo będące najbliżej obywatela, a zatem, że w miejsce
szczegółowych regulacji aktami prawnymi trzeba dążyć do ukształtowania
systemu, gdzie sędziowie będą orzekać
w oparciu o literę prawa, jego ukształtowane zasady ogólne, ocenę danego przypadku oraz względy słuszności. W praktyce jednak „prawo syntetyczne” nie
wydaje się dzisiaj receptą dla Polski, a to
za sprawą nie dość efektywnego sądownictwa, które, przeciążone formalizmem,
nie może skoncentrować się na kształtowaniu zasad prawnych, które uzupełniałyby owe syntetyczne regulacje ustawowe. W takiej sytuacji można dopuścić,
przynajmniej przejściowo, tworzenie regulacji szczegółowych. Umożliwią one
względnie łatwą ocenę przypadku, z prostym odwołaniem do faktu ewentualnego naruszenia przepisu. Przy okazji mogą
ograniczyć odwieczny problem faktycznej, chociaż nieformalnej, nierówności
stron procesu, z których jedna może po
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prostu korzystać z pomocy bardziej doświadczonego, a zatem z reguły odpowiednio droższego zastępcy procesowego, niż druga.

Komornik urzędnikiem?
Lektura projektowanych przepisów uzasadnia przeświadczenie, że komornicy zostaną włączeni do aparatu państwa w charakterze para-urzędniczym.
W Uzasadnieniu do projektu Autorzy
niejednokrotnie prezentują tezę o istnieniu analogii pomiędzy zawodami komornika oraz sędziego i prokuratora,
uzasadniając w ten sposób modyﬁkację
charakteru zawodu komornika w kierunku urzędniczym. Obok silniejszego niż
dotąd włączenia komorników do struktur publicznych (a więc ruchu w kierunku przywrócenia urzędniczego charakteru komorniczej profesji) uwagę zwracają
także takie elementy, jak 26 dniowy limit urlopu rocznego komornika, czy też
nakaz osobistego wykonywania szeregu czynności, obecnie powierzanych
przez komorników ich asesorom i aplikantom. Pomysły te budzą wątpliwości także dlatego, że w przeciwieństwie
do sędziów czy prokuratorów, komornicy w świetle projektowanych przepisów
nie korzystają z żadnej formy gwarantowanego dochodu od państwa. Sami prowadzą swoje kancelarie, zatrudniają personel i ponoszą związane z tym koszty.
Mają wprawdzie zachować ustawowy
monopol na prowadzenie egzekucji zasądzonych roszczeń cywilnych, co jednak niekoniecznie stanowi wystarczającą
rekompensatę, zwłaszcza w przypadku
przypisania komornika do rejonu charakteryzującego się niskim poziomem
zamożności i w rezultacie niewielkim
obrotem prawnym. W tym kontekście
szczególną uwagę zwraca dość kontrowersyjny pomysł projektodawców, którzy postanowili dołączyć Skarb Państwa
do „komorniczego stołu”. Komornicy nie
będą bowiem mieli prawa do całości wynagrodzenia za skuteczną egzekucję, lecz
jedynie do określonej prowizji.

Nowy azymut
Projektowane w Ministerstwie Sprawiedliwości nowe przepisy o komornikach
wywołują mieszane uczucia. Z jednej strony, za korzystne uznać należy samo zainteresowanie resortu tą problematyką. Minister odniósł się do szeregu problemów
związanych z funkcjonowaniem zawodu

komorniczego, zgłaszanych głównie przez
obywateli. Zastosowano charakterystyczny dla administracji środek zaradczy,
poddając komorników wnikliwemu nadzorowi o rozbudowanym instrumentarium metod i środków dyscyplinujących.
Niekoniecznie jest to system efektywny,
z pewnością zaś – kosztowny. Zakłada
się, że stwierdzone uprzednio nieprawidłowości wynikają z niedostatków obecnie obowiązujących przepisów, noszących
w istocie raczej dość ogólny, rudymentarny charakter. Gorset nowych regulacji
spowoduje jednak, że osoby wykonujące zawód komornika przestaną korzystać
ze swobód charakteryzujących przedsiębiorców, a staną się elementem rozbudowanego systemu sądowego, nabierającego
nadto w tym aspekcie właściwości administracyjnych w miejsce kolegialnych (poprzez wzmocnienie pozycji prezesów sądów). Takie rozwiązanie doprowadzić
może do zaniku konkurencji pomiędzy
komornikami, tym bardziej w warunkach
zasady rejonizacji, w związku z którą prawo wyboru komornika przez wierzyciela ograniczone jest do komorników danej
apelacji sądowej. Jest wysoce prawdopodobne, że rozwiązanie to niekorzystnie
wpłynie na jakość usług komorniczych.
Oczywiście, rację można przyznać twierdzeniu, że nie każdy komornik musi czuć
się przedsiębiorcą i posiadać niezbędne
predyspozycje w tym zakresie, pozostając zarazem skutecznym. Część osób wykonujących ten zawód mogłaby jednak
poczuć się bezpieczniej pod „skrzydłami
państwa”.
W tym względzie przedstawiony projekt wykazuje niezmiernie istotny mankament. W zamian za nałożenie szeregu
nowych obowiązków i pozbawienie samodzielności, państwo nie przewiduje
zapewnienia komornikom jakichkolwiek
świadczeń, tak jak czyni to w przypadku
sędziów lub prokuratorów. Co więcej, ﬁskus zamierza bez zaproszenia „dosiąść
się do stołu” i korzystać z efektów ich
pracy w zamian za prowizję.
Zmierzamy zatem ku rozwiązaniom
reglamentacyjnym, jednak bez socjalnych gwarancji. W rezultacie należy liczyć się z ryzykiem licznych rezygnacji
z wykonywania zawodu komorniczego,
a dopływ nowych kadr – wobec wysokich kosztów aplikacji i spadającej atrakcyjności profesji - nie wydaje się bynajmniej rzeczą pewną. Dla wierzycieli to
niedobra wiadomość.

RYNEK

Firmy pożyczkowe i firmy windykacyjne
– małżeństwo z rozsądku
czy koncepcja integracji pionowej?
Odpowiednio wysoka efektywność procesu monitoringu i windykacji
to jeden z filarów, na których opiera się funkcjonowanie każdej firmy pożyczkowej.
Nie będzie przesadą powiedzieć, że ów proces urasta do rangi bezustannej walki
ze szkodowością w portfelach NPL.

W

alka ta jest wprost determinowana założeniami polityki
kredytowej pożyczkodawcy
z jednej strony i specyﬁką klienta z drugiej, metodyką stosowanego scoringu,
skutecznością prewencji antyfraudowej,
czy wreszcie cyklicznymi wahaniami
w ogólnej kondycji ﬁnansowej społeczeństwa. Lub inaczej mówiąc tym, na
ile dany pożyczkodawca gotów jest w danym okresie odkręcić kurek z pieniędzmi dla wszystkich zainteresowanych
pożyczkobiorców.

Jak jest? Krytyka stanu zastanego.
W rynkowych realiach krajowych ﬁrm
consumer ﬁnance paradygmatem w sferze organizacji procesu wierzycielskiego wydaje się być powszechnie znany
schemat:
Na wczesnym etapie zaległości, którego umowna długość będzie się zazwyczaj wahać między dwoma tygodniami,
a trzema miesiącami, ﬁrma pożyczkowa najczęściej próbuje własnym sumptem oddzielić przypadkowych spóźnialskich od zatwardziałych, ortodoksyjnych
i impasowych dłużników. Brak outsourcingu wczesnego monitoringu płatności
to przejaw niechęci wierzyciela do dzielenia się z kontrahentem zewnętrznym
wpłatami wciąż jeszcze dość łatwo odzyskiwalnymi na tym etapie. W każdym
bądź razie kontaktowalnym i dobrze ro-
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kującym dłużnikom daje się wówczas
szansę na sanację obsługi zobowiązania
i restytucję sytuacji regularnej, w imię
bezcennej retencji klientów.
I tu mała dygresja. Od 11 marca br.,
czyli od czasu wejścia w życie przepisów
istotnie zmieniających Ustawę o kredycie konsumenckim, prawnie dopuszczalne możliwości utrzymania dochodowości klienta poddawanego restrukturyzacji
uległy znacznemu ograniczeniu. W rezultacie czego obecnie wierzyciele są mniej
liberalnie nastawieni do oczekiwań klientów odnośnie rozterminowania spłaty
wymagalnej pożyczki. Dłużnicy z kolei
dziwią się, że ich wnioski o spłatę długu np. w wysokości 2000 zł w niewspółmiernych kwotowo ratach miesięcznych
(np. po 20 zł), i z równoległym umorzeniem należności ubocznych, nie spotykają się z aplauzem drugiej strony. Można w tym momencie stawiać pytanie, czy
taki skutek uboczny wspomnianej interwencji ustawodawcy jest korzystny dla
obu stron umowy pożyczki. Zauważalny
w wielu przypadkach, głęboki dysonans
między oczekiwaniami klientów pozostających w zwłoce, a maksymalnymi
ustępstwami, jakie może zaakceptować
wierzyciel (a ten bardzo często już zdążył
odnotować wymierną stratę na danym
kontrakcie), świadczyć może o nieprzygotowaniu części konsumentów do wyzwania życiowego, jakim okazuje się być
racjonalne unormowanie swoich stosun-
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ków zobowiązaniowych w razie zajścia
problemów z płynnością ﬁnansową.
Z drugiej strony mamy zaś pożyczkodawcę, który próbuje zminimalizować
długość okresu niezbędnego do ściągnięcia należności dostępnymi środkami nacisku i zachęty, z troską licząc przy tym
koszt pieniądza w czasie i cenę za kapitał,
z którego nieopacznie udzielił pożyczki
wiarołomnemu klientowi. Zakończenie
pierwszej fazy procesu wierzycielskiego
wynikiem negatywnym zazwyczaj skutkuje przekazaniem sprawy do drugiej,
zaawansowanej fazy dochodzenia należności, najczęściej realizowanej już przez
profesjonalnego outsourcera.
Prędzej czy później, ale i nie bez korelacji ze skalą prowadzonej działalno-
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ści, czy z mocą przerobową własnych
służb windykacyjnych, pożyczkodawca może w końcu zdecydować się na zlecenie przeprowadzenia dalszych działań wierzycielskich specjalizującym się
w tym ﬁrmom zewnętrznym. I to ﬁrmom
w liczbie mnogiej, bo nic tak nie poprawia efektywności outsourcingu windykacyjnego, jak wdrożenie starej jak świat
zasady champions & challengers. Podmiotów chętnych do świadczenia wystandaryzowanych usług inkasa w stosunku do klienta masowego jest od wielu
lat na tyle dużo, że w warunkach krajowych oferowana cena, ubrana w formułę
stawki wynikowej success fee, wydaje się
być czasami nawet ceną dumpingową,
przynajmniej z perspektywy laika.
Decydując się na zlecenie kontynuacji
procesu ściągnięcia wierzytelności ﬁrma
pożyczkowa poniekąd słusznie zakłada,
że sama może nie posiadać wyspecjalizowanych zasobów ludzkich, zintegrowanego systemu operacyjno-księgowo-CRM’owego, czy arsenału narzędzi
skip-tracingowych i windykacyjnych,
aby skutecznie (czytaj: szybko) odzyskać
środki zamrożone w pakietach pożyczek
nieperformujących. Nawet jeżeli w momencie upragnionego odzysku kapitału
przyjdzie podzielić się wpłatami z partnerem biznesowym.
A druga strona? Druga strona to bardzo często istny kombinat, którego podwójnym sercem jest potężny dział Call
Center i wysoce wydajny zespół prawny /
sprzymierzona kancelaria, śląca dziennie
dziesiątki tysięcy e-pozwów na zlecenie
swoich licznych mocodawców. Ot, ucieleśnienie zalet ekonomii skali.
Unikając nieuzasadnionej krytyki, należy w tym miejscu wspomnieć o minusach outsourcingu windykacyjnego:
• Brak pełnej kontroli nad rzeczywistym przebiegiem procesu wierzycielskiego, nad jego intensywnością i jakością
(zwłaszcza jakością procesu komunikacji z klientami pożyczkodawcy: trudnymi, ale jednak klientami). Rzecz jasna każdy zleceniodawca życzyłby sobie
być dla swojego outsourcera rozpieszczanym kontrahentem kluczowym (takie przeświadczenie u zleceniodawców
mają w końcu podtrzymywać key account managerowie), ale po prawdzie swoich klientów ﬁrma windykacyjna będzie
zawsze multiplikowała, każdemu z nich
oferując jakoby „szyte na miarę” i w pełni „customizowane” usługi. Jeśli ze stro-

6 | 2017

ny zleceniodawcy outsourcerzy dzielą się na championów i challengerów,
to z perspektywy outsourcera zleceniodawcy dzielą się na „chude psy” i „dojne krowy”;
• Ekspozycja na ryzyka operacyjne
i prawne, wraz z mniej lub bardziej hipotetyczną groźbą uzależnienia się od kontrahentów (choć po prawdzie tych zawsze
można zmienić, tłumacząc ex-partnerowi fakt nagłej separacji zajęciem odległego miejsca w rankingu efektywności);
• Nakład pracy i środków potrzebnych
do nawiązania i utrzymania współpracy.
Wyoutsourcowanie procesu wcale nie
oznacza bowiem, że zleceniodawca nie
musi się nim zajmować. Mimo daleko
posuniętej integracji systemowej między
zleceniodawcą, a zleceniobiorcą, czy zaawansowanej automatyzacji raportowości i rozliczeń, ﬁrma pożyczkowa, jako
wierzyciel, wciąż pozostaje podmiotem
na którym ciążą wobec swoich klientówkonsumentów absorbujące powinności;
• Brak elastyczności w aranżacji procesu
windykacyjnego w toku trwającej współpracy. Im więcej osób jest pośrednio
i bezpośrednio zaangażowanych w sprawy współpracy po obydwu jej stronach,
tym proces dostosowania uzgodnionego workﬂow i dotychczas ustalonych narzędzi windykacyjnych do dynamicznie
zmieniającej się rzeczywistości i nowych
uwarunkowań jest dłuższy i trudniejszy.
A cóż dopiero, gdy zleceniodawcę najdzie znienacka spontaniczna zachcianka
przetestowania z marszu nietypowych,
odważnych i wysoce alternatywnych scenariuszy procesu dochodzenia należności? Wówczas nadchodzi czas próby dla
składanych przez outsourcera zapewnień o rozwiązaniach szytych na miarę
i customizacji.
Za stadium terminalne żywota wierzytelności uznać można umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na jego
bezskuteczność, niekoniecznie pierwsze. Po umorzeniu egzekucji komorniczej zdesperowany wierzyciel może jeszcze dodatkowo zlecić wykonanie usługi
inkasa „wydobywczego” wyspecjalizowanej ﬁrmie windykacyjnej, niebojącej się
spraw dłużników wyjątkowo opornych,
bądź trudno uchwytnych.
W którymś momencie trzeba się będzie jednak z nieuregulowaną należnością pożegnać. Nie sposób spodziewać się,
że za portfel NPL o szczególnie burzli-

wym i długim przebiegu zbywca otrzyma
cenę kompensującą odnotowane straty.
Odpłatność wniesiona przez cesjonariusza tytułem ceny nabycia pakietu walorów ﬁnansowych spod znaku NPL bywa
symboliczna w kontekście szkód poniesionych i korzyści utraconych przez cedenta – pożyczkodawcę. Trudno się temu dziwić – cesjonariusz, którym jest
wprost ﬁrma windykacyjna, lub podmiot
z nią powiązany, też musi ostrożnościowo dyskontować szacowane, przyszłe
cash ﬂows, jakie spodziewa się jeszcze
uzyskać z nabywanego portfela wierzytelności. To właśnie przyszłe przepływy
pieniężne z aktywów bazowych wyznaczają rynkową wartość pakietu należności nieregularnych. Pozostaje w tym momencie pochylić głowy w szacunku dla
tych, którzy odważnie i z pełną odpowiedzialnością podejmują się niewątpliwie
karkołomnego wyzwania oszacowania,
ile warty jest portfel trudnościągalnych
wierzytelności z tytułu pożyczek konsumenckich, i to nawet po wyeliminowaniu zeń zdiagnozowanych przypadków
fraudów, zgonów czy upadłości konsumenckich. Przysłowie o kupowaniu kota w worku nasuwa się tu w sposób bynajmniej nieodrealniony. Faktem jest, że
ﬁrma windykacyjna za skonkretyzowaną
kwotę pieniężną (bywa, że i wyasygnowaną ze środków własnych) kupuje aktywa o dyskusyjnej wartości realnej, hipotetycznie spieniężalne w przyszłości,
przejmując na siebie odium odzyskania
zainwestowanych środków z satysfakcjonującą nadwyżką w rozsądnym okresie czasu. Cesjonariuszowi towarzyszy
przy tym świadomość, że to co było łatwe i szybkie do odzyskania, odzyskano
już dawno temu.

Jak być może (i czasami nawet
bywa), ale póki co nie w Polsce?
Pierwszym krokiem do postawionej
w tytule niniejszego artykułu tezy o celowości integracji pionowej w odniesieniu
do ﬁrm pożyczkowych i windykacyjnych
jest rozważenie zalet zupełnie innego
modelu współpracy między nimi. Chodzi tu o odmienną, choć znaną już na
dojrzałych rynkach ﬁnansowych formę
zaaranżowania procesu wierzycielskiego,
opierającą się na ścisłej kooperacji między ﬁrmą pożyczkową, a windykacyjną.
Forma, o której tu mowa, pod wieloma
względami wydaje się lepiej korespondo-
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wać z potrzebami biznesowymi obydwu
stron, niż znany nam już model tradycyjny zlecania usługi inkasa i realizowanej
raz na jakiś czas sprzedaży portfela wierzytelności poegzekucyjnych.
Chodzi tu o nic innego, jak o szczególnego rodzaju umowę cywilnoprawną, tworzącą ramy stałej kolaboracji
między ﬁrmą pożyczkową – cedentem
i ﬁrmą windykacyjną - cesjonariuszem,
w praktyce międzynarodowego obrotu
gospodarczego zwaną często continuous
purchase contract czy forward ﬂow agreement. Na mocy takiej umowy ramowej
o charakterze ciągłym, strony konstytuują wiążące warunki nieprzerwanego
wykupu świeżo zapadłych wierzytelności z tytułu ściśle wystandaryzowanych
i odpowiednio sparametryzowanych pod
względem jakościowym pożyczek konsumenckich, za atrakcyjną, z góry predeﬁniowaną cenę, zbliżoną do równowartości kapitału (czyli kwoty głównej)
pożyczki.
Firma pożyczkowa jest więc tu dostawcą dopiero co przeterminowanych należności. Za ich sprzedaż na bardzo wczesnym etapie opóźnienia pożyczkodawca
otrzymuje od cesjonariusza zagwarantowaną odpłatność o wysokości z góry znanej. Nawet jeśli odpłatność dla pożyczkodawcy to jedynie zdyskontowana wartość
nominalna salda wierzytelności, to i tak
ma ona charakter kompensaty wysokiego kosztu pieniądza w czasie. Przyrost
maksymalnych odsetek za opóźnienie
czy doliczenie kosztów zastępstwa procesowego na dalszym etapie postępowania windykacyjnego nie usatysfakcjonuje bowiem niejednej ﬁrmy pożyczkowej,
działającej na drogim kapitale powierzonym jej przez inwestorów pod tytułem
zwrotnym. Tymczasem szybkie upłynnienie należności dotkniętej tzw. impairmentem za cenę sensowną, bo bliską,
bądź równą kwocie udzielonej pożyczki,
daje pożyczkodawcy możliwość bardziej
trafnego ulokowania tychże środków.
Radykalnie przyśpiesza to więc cyrkulację gotówki w ﬁrmie, i to bez nadmiernie
bolesnych strat.
Po drugiej stronie także odnotować
należy niezaprzeczalne korzyści. Firma
windykacyjna ma oto szansę ściągać wierzytelności o tak dobrych atrybutach jakościowych, jakie w innych modelach
współpracy do niej nigdy nie traﬁają. Cesjonariusz przeprowadza przy tym proces windykacji samodzielnie i zgodnie
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ze swymi najlepszymi praktykami wewnętrznymi, a nie według instrukcji
udzielonych mu przez wierzycieli pierwotnych, często naciskających na długotrwałe stosowanie łagodnego kursu wobec dłużników, najczęściej przez wzgląd
na kwestie wizerunkowe i dbałość o retencję klientów. Co najważniejsze, odzysk należności przez ﬁrmę windykacyjną nie jest nagradzany paru procentową
stawką success fee. Tu cesjonariusz ma
szansę spić śmietankę w postaci ściągnięcia całości należności in extenso, co
jest gratyﬁkacją adekwatną do przejęcia
pełnego ryzyka kredytowego od wierzyciela pierwotnego.

Jak mitygować ryzyko?
Można pokusić się o sformułowanie paru optatywów, aby współpraca w opisywanym tu modelu continuous purchase /
forward ﬂow nie zamieniła się w aberrację niepokojąco przypominającą destruktywny proceder znany z amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych sprzed
dekady. Przypomnijmy dla zilustrowania przywołanej problematyki, że w USA
żądne szybkiego zysku banki zbywały na
pniu wierzytelności z umów kredytów
zabezpieczonych rzeczowo na nieruchomościach (przy czym dla wszystkich, poza wspomnianymi bankami, byłoby najlepiej aby owe umowy w ogóle nigdy nie
zostały zawarte), subsydiowanym przez
rząd instytucjom FHLMC (Freddie Mac)
i FNMA (Fannie Mae). Wehikuły te miały w zamierzeniu animować krajowy rynek nieruchomości mieszkalnych z kolei.
Stosując konstrukcję sekurytyzacji, emitowały one papiery dłużne zabezpieczone nic nie wartymi hipotekami, (mortgage-backed securities – w skrócie MBS,
jako podrodzaj asset-backed securities
- ABS), czyli obligacje śmieciowe (junk
bonds), jak się poniewczasie okazało.
Takie toksyczne instrumenty ﬁnansowe
stanowiły przedmiot lokowania oszczędności wielu nieszczęsnych inwestorów,
zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych. Jak pamiętamy, wywołało to w roku 2007 i 2008 potężny, wieloletni kryzys
na rynkach ﬁnansowych i spadek zaufania inwestorów do tym podobnych przejawów inżynierii ﬁnansowej.
Kassandrycznego losu zastosowania
poniekąd zbliżonego modelu continuous purchase unikniemy, otwierając się
w bezprecedensowy sposób przed part-

nerem biznesowym. Taki business musi opierać się na pełnym wzajemnym zaufaniu dwóch stron kontraktu, czemu
z pewnością pomogą odpowiednie klauzule umowne.
Pożyczkodawca-cedent musi zebrać
się na odwagę i wpuścić kontrahenta do
swej kuchni, bez zahamowań pokazując
mu całą swoją wrażliwą stronę: politykę kredytową, narzędzia scoringowe, system weryﬁkacji klienta. Od tego wszak
zależy, czy nabywca niespłaconych pożyczek zgodzi się udźwignąć ryzyko kredytowe i jak je wyceni.
Pożyczkodawca-cedent nie może przy
tym nigdy poddać się pokusie pójścia na
ilość, kosztem jakości i poluźnienia kryteriów akceptacji wniosków kredytowych. Perspektywa zagwarantowanego
wykupu wierzytelności bez znaczących
strat może wystawiać niezłomność i solidność pożyczkodawcy na ciężką próbę.
Nie zmienia się zasad gry w jej trakcie
i tak też pożyczkodawca powinien zagwarantować kontrahentowi niezmienność przynajmniej podstawowych parametrów swojej polityki kredytowej.
Ograniczy to niestety jego swobodę, elastyczność, a także zdolność do szybkiego
reagowania na zmieniające się okoliczności rynkowe.
Z kolei nabywca wierzytelności, czyli podmiot podejmujący się ich wykupu
za uprzednio określoną cenę, a następnie ich windykacji na własny koszt, ryzyko i zysk bądź stratę, musi dysponować
silnym zapleczem kapitałowym i właściwymi zasobami (w tym odpowiednio
wykwaliﬁkowanymi kadrami) aby aktywnie włączyć się w proces udzielania
pożyczek. W sensie ekonomicznym taki
podmiot będzie przecież współﬁnansował część portfela kredytów udzielonych
przez ﬁrmę pożyczkową.
W podjęciu się roli współkredytodawcy ﬁrmie windykacyjnej pomogą
chociażby takie klauzule umowne, jak
odpowiedzialność gwarancyjna cedentapożyczkodawcy za wady jakościowe zbywanych wierzytelności, czyli za ujawnione w określonym przedziale czasowym
odstępstwa i okoliczności niestandardowe, rzutujące negatywnie na perspektywy odzyskania należności. Bywa, że cesjonariusz wzmacnia swoją pozycję,
żądając od pożyczkodawcy wniesienia
kaucji na zabezpieczenie swych ewentualnych roszczeń, dostarczenia gwarancji
bankowej lub odprowadzając część od-
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płatności za nabywane wierzytelności na
rachunek powierniczy typu escrow. Chodzi tu o kreację dodatkowego ﬁnansowego źródła pokrycia nieprzewidzianych
strat, jakich ﬁrma pożyczkowa mogłaby
teoretycznie zaznać, odkrywając ex post,
iż wykupione wierzytelności odbiegają
od tego, o czym zapewniał cedent.
Nic tak jednak nie zabezpieczy interesów nabywcy wierzytelności, jak jego
bezpośredni i realny wpływ na to, komu
zbywca udzieli pożyczek.

Udzielać, czy nie udzielać? Firma
windykacyjna chętnie podpowie
Przedstawiona poniżej koncepcja daleko posuniętej współpracy, pokrewna integracji pionowej, mieć będzie sens
zwłaszcza w przypadku aliansu małej ﬁrmy pożyczkowej ﬁntech, i dużej, prosperującej od lat ﬁrmy windykacyjnej.
Wyobraźmy sobie, że związane umową typu continuous purchase strony
umawiają się w sposób następujący:
• Pożyczkodawca w toku procesu weryﬁkacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy in spe przesyła w sposób w pełni zautomatyzowany zapytanie do ﬁrmy
windykacyjnej, czy ta pozytywnie ocenia
wiarygodność ﬁnansową potencjalnego
klienta na bazie posiadanych przez siebie informacji,
• Firma windykacyjna w tak samo zautomatyzowany, czyli ultraszybki sposób
przeczesuje wszelkie zasoby bazodanowe
jakimi dysponuje, po to aby odnaleźć powiązaną z protagonistą zapytania informację historyczną, będącą pozytywnym
lub negatywnym prognostykiem, jeśli
chodzi o ważący się los wniosku kredytowego. Odpowiedź pozytywna, podparta
brakiem dyskwaliﬁkujących aplikanta rekordów w archiwach ﬁrmy windykacyjnej, jest przy tym równoznaczna z obietnicą wykupu przez nią wierzytelności
z tytułu umowy pożyczki w ramach kontraktu continuous purchase, w razie
ewentualnego opóźnienia w jej uregulowaniu przez kredytobiorcę.
Celowo nie rozstrzygane są tu szczegółowe zagadnienia prawnej dopuszczalności przetwarzania danych, w tym
danych osobowych wnioskujących o pożyczki, pożyczkobiorców i dłużników.
Oprócz najbardziej oczywistego rozwiązania w postaci przyjmowania zgód
na takie operacje sprawdzające ze stro-
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ny wnioskujących o pożyczkę i dłużników, zaryzykować można hipotezę, że
operację oszacowania wiarygodności ﬁnansowej aplikanta można by przeprowadzić nie tylko w oparciu o jego dane
osobowe w rozumieniu odnośnej ustawy, ale także o inne oznaczenia pośrednio go dookreślające. To oczywiście zagadnienie dyskusyjne, nieobojętne na
płaszczyźnie ryzyka compliance i wymagające rozstrzygnięcia przez znawców
obszaru tematycznego, jakkolwiek zauważmy, że rozwój współczesnych technologii i mająca już miejsce rewolucja big
data zawsze wyprzedzać będzie dorobek
normotwórczy.
W pewnym sensie ﬁrma windykacyjna, zwłaszcza duża, z dorobkiem, bogata
w zasoby zakodowanych i zarchiwizowanych informacji, ilustrujących przebieg
i ostateczny wynik realizacji procesów
dochodzenia należności od setek tysięcy czy wręcz milionów klientów, wreszcie mogłaby wykorzystać swoje cenne
aktywo. Firma windykacyjna operowałaby w sposób do pewnego tylko stopnia
podobny do biura informacji gospodarczej, a w gruncie rzeczy przeprowadzałaby w pełni uzasadnioną swoim interesem prawnym ocenę, czy byłaby skłonna
zakupić od swojego kontrahenta – ﬁrmy pożyczkowej wierzytelność NPL wobec pośrednio czy bezpośrednio określonej osoby. Minimalizowałoby to więc
znacząco ryzyko kredytowe wpisane
w istotę współpracy w ramach kontraktu continuous purchase. Wzrost znaczenia biznesowego ﬁrmy windykacyjnej
w ramach rzeczonej formy kooperacji,
czy wręcz uzyskanie przez nią przewagi negocjacyjnej nad pożyczkodawcą-cedentem też wymaga podkreślenia.
Firma pożyczkowa zostałaby z kolei znacząco wsparta doświadczeniem
swojego partnera biznesowego i zyskałaby cenne zapewnienie, że udzielając
pozytywnie zweryﬁkowanemu klientowi pożyczki może liczyć na odkup wierzytelności w razie zajścia zdarzenia kredytowego. Stworzyłoby to po jej stronie
nową jakość w gospodarowaniu kapitałem powierzonym przez inwestorów.
Redukcja szkodowości portfela pożyczek to wreszcie kres kompensowania strat na odsetku pożyczek niespłaconych podwyższonym kosztem kredytu
dla ogółu klientów. Pożyczkodawca może pozwolić sobie na ograniczenie prowizji i uatrakcyjnienie kosztowe swej ofer-

Jarosław Grygiel
Z wykształcenia prawnik, absolwent studiów MBA. Przez wiele lat pracownik
Banku Nordea, gdzie odpowiedziany był
za windykację i organizację procesu
sprzedaży wierzytelności. W ostatnich latach związany z branżą ﬁntech, obecnie
jako Pełnomocnik ds. działań wierzycielskich w spółce ID Finance Poland.

ty, jeśli wskaźnik pożyczek prawidłowo
obsługiwanych się podnosi, zaś przypadki NPL są wykupywane przez kontrahenta, w związku z czym nie ponosi takich
strat, jak w tradycyjnym modelu współpracy z ﬁrmą windykacyjną.
Potencjał tkwiący w wyżej zarysowanej formie współpracy między pożyczkodawcą, a ﬁrmą windykacyjną jest zauważany przez graczy rynkowych. Kto
w takim razie w niełatwych uwarunkowaniach krajowych odważy się zostać
prekursorem opisanego tu aliansu strategicznego? Kto podejmie się przetarcia ścieżki dla innych i wyeksponowania na związane z tym wielorakie ryzyka,
jednocześnie walcząc o przywilej zwany
w ekonomii ﬁrst-mover advantage?
Do tej pory, w realiach rodzimego obrotu gospodarczego to niektóre ﬁrmy
windykacyjne, często na zasadzie swoistego eksperymentu, zakładały w ramach
własnych struktur ﬁrmy pożyczkowe,
skupione głównie na obsłudze dobrze
sobie znanych podopiecznych. Ale bywało także, że niektóre ﬁrmy pożyczkowe, a nawet i banki, tak wyspecjalizowały
się w bynajmniej nie peryferyjnym procesie dochodzenia wierzytelności, że decydowały się na emancypację części swoich struktur i stworzenie windykacyjnych
spółek-córek.
Wydaje się, że żaden z tych przypadków ewolucji organicznej nie skorzystał
jednak z korzyści jaką daje dostęp do nowego know-how wnoszonego w posagu
przez partnera biznesowego. Postulowany tu mariaż ﬁrm pożyczkowych i ﬁrm
windykacyjnych, czyli podmiotów odpowiedzialnych za różne fazy realizacji usługi ﬁnansowej, jaką jest udzielenie
oraz holistyczna obsługa pożyczki i pożyczkobiorcy, wydaje się wyznaczać potencjalnie interesujący kierunek ekspansji graczy sektora consumer ﬁnance.
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Krajobraz po regulacji
w Wielkiej Brytanii
Chociaż minęły już dwa lata od wprowadzenia nowych regulacji w zakresie sektora
pożyczkowego w Wielkiej Brytanii, to wciąż trudno wyciągnąć jednoznaczne
wnioski. Z raportu StepChange Debt Charity „Next Generation” wynika, że pomimo
pewnych pozytywnych zmian, wykluczenie finansowe sporej grupy pożyczkobiorców
stało się faktem.
Łukasz Piechowiak

P
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rzypomnijmy, że na początku
2015 roku brytyjski nadzór (Financial Conduct Authority, FCA)
wprowadził stosunkowo restrykcyjne regulacje dotyczące limitowania cen pożyczek (pisaliśmy o nich w poprzednim numerze Promeritum wyd. 5. 2016 r.).
Nowe regulacje dotyczą wyłącznie ﬁnansowania krótkoterminowego i o stosunkowo wysokich kosztach (udzielanego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
o RRSO większym lub równym 100%)
i przewidują:
• ograniczenie całkowitego kosztu kredytu do 0,8% w stosunku dziennym,
• w wartościach absolutnych całkowity koszt kredytu nie może przekroczyć
100% jego całkowitego kwoty,
• opłata windykacyjna pobierana
w przypadku opóźnienia w obsłudze za-
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dłużenia, nie może przekroczyć 15 funtów, z kolei tzw. rolowanie pożyczki możliwe jest tylko dwa razy,
• nowe ograniczenia nie dotyczą ﬁnansowania udzielanego z obsługą domową,
kredytowania w ramach rachunku bieżącego oraz kart kredytowych.
24% klientów dłużników stanowią osoby do 25. roku życia. 48% pożyczkobiorców korzystających z mikropożyczek to
osoby zatrudnione w pełnym wymiarze
czasu pracy. Aż 90% wynajmuje mieszkania lub domy, 46% to bezdzietni single.
Około 20% ma problemy z opłacaniem
rachunków i podatków w terminie a blisko 25% osiąga dochód poniżej 10 tys.
funtów rocznie. Wg StepChange Charity Debt (SCCD) od 2013 roku proﬁl pożyczkobiorcy raczej się nie zmienił.

Wyraźnie mniej skarg
StepChange Charity Debt wskazuje, że
po regulacji odsetek zgłaszających się do
nich klientów z HCST (high-cost short
term credit) zmalał z 23% w I poł. 2013
roku do 16% w I poł. 2016 roku. Wg autorów badania, oznacza to, że mniejsza
liczba osób ma dostęp do kredytu i jednocześnie obecni pożyczkobiorcy lepiej radzą sobie z jego spłatą. Ale to jeszcze nie
jest czas na oklaski – eksperci SCCD studzą entuzjazm stwierdzeniem, że poprawa dotyczy głównie najgorszych praktyk
związanych z nieodpowiedzialnym udzielaniem pożyczek osobom przekredytowanym i stosowaniem agresywnych metod
windykacji obserwowanych po wzroście
popularności mikro-pożyczek w 2013 roku. To wcale nie znaczy, że nie pojawiły się
inne problemy, które mogą wprost wynikać ze stosowania nowego limitu.
Co istotne – autorzy nie sugerują, że
przyczyną problemów pożyczkobiorców
były wysokie odsetki czy opłaty maksymalne, ale właśnie nieetyczne praktyki
pożyczkodawców polegające na udzielaniu kredytów osobom przekredytowanym nawet w sytuacji, gdy ci jasno
komunikowali, że posiadają już niespłacone zobowiązania. Ponadto nie udzielano im porad o tym jak wyjść z długów,
na co przeznaczać pożyczki (a na co nie),
itp. Innymi słowy, istota problemu dotyczyła bardziej planów sprzedażowych
pożyczkodawców i naiwności pożyczkobiorców niż ceny pożyczki. Przykładowo,
tylko 73% klientów jednoznacznie wskazuje, że była doskonale poinformowana o całkowitych kosztach pożyczki, terminach spłaty i wysokości raty. Ponadto
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Co zrobiłeś, gdy nie dostałeś pożyczki?
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By szybko
spłacić inną
pożyczkę

¼ klientów zwraca uwagę, że pożyczkodawcy nie sprawdzają rzetelnie, czy ich
klienci rzeczywiście są w stanie spłacić
pożyczkę (klienci narzekają, że ﬁrmy pożyczkowe nie badają ich zdolności kredytowej). Wciąż zdarzają się przypadki,
że pożyczki udzielane są osobom przekredytowanym, które nigdy nie powinny dostać kolejnego kredytu. Więcej niż
trzy otwarte kredyty ma 38% pożyczkobiorców. Więcej niż pięć ma 14% klientów, ale odsetek ten zmalał z 21% w 2013
roku. Stąd zalecenie SCCD do wymuszenia na pożyczkodawcach przez FCA do
dzielenia się danymi o zadłużonych pożyczkobiorcach w czasie rzeczywistym.
Coś co w Polsce jest standardem, w Wielkiej Brytanii dopiero staje się przedmiotem dyskusji.
Z drugiej strony, do SCCD dochodzą
sygnały, że fakt odmowy udzielenia pożyczki z uwagi na brak zdolności kredytowej traktowany jest przez klientów negatywnie i bywa to powodem reklamacji.
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By zapłacić
za wynajem
lub ratę kredytu hipotecznego

By zapłacić
za naprawę sprzętu RTV/
AGD lub
samochodu

Wydatki
związane
z hobby
i wycieczkami

ny zaczęły w większym stopniu stanowić
produkt reklamowy, służący tylko do pozyskania nowych klientów.
Wg SCCD wydłużenie okresów spłaty, jak również zwiększenie kwot pożyczek wbrew pozorom przynosi istotne
pozytywne korzyści. Wielu pożyczkobiorców, którzy wcześniej decydowali się
na mikropożyczkę, za największą trudność wskazywali niemożliwość znalezienia źródła spłaty zobowiązania po tak
krótkim czasie, co generowało często konieczność kosztownego prolongowania
pożyczki.
Wniosek SCCD jest prosty – pożyczki
ratalne na wyższe kwoty są łatwiejsze do
spłaty i rzadziej prowadzą do zwiększenia spirali zadłużenia niż zaciąganie mikropożyczek. Niemniej, autorzy raportu
nie tylko zwracają uwagę, ale wręcz namawiają brytyjski nadzór do tego, by lepiej przyjrzał się maksymalnym kosztom przy pożyczkach ratalnych, bo do
SCCD dochodzi coraz więcej sygnałów
od klientów, że dodatkowe opłaty w całym okresie spłaty znacznie przekraczają
100% wartości początkowej pożyczki.

2
By kupić
prezent urodzinowy lub
świąteczny

Wzrost wykluczenia finansowego
jest faktem
Z danych FCA wynika, że na skutek
wprowadzenia limitu kosztów aż 160 tys.
osób straciło dostęp do pożyczek krótkoterminowych. StepChange Charity Debt
przyjrzało się „grupie wykluczonych”,
którzy wcześniej korzystali z pożyczek
(HCSTC) a po wprowadzeniu limitu
stracili taką możliwość. Wyniki trudno
jednoznacznie przenieść na polski rynek, gdyż brytyjskie ograniczenia znacznie różnią się od polskich, np. nie dotyczą pożyczek z obsługą domową.
Jedną z ciekawszych obserwacji SCCD jest marginalizacja niskokwotowych
pożyczek krótkoterminowych (do 260
funtów na 30 dni) na rzecz pożyczek
o wyższej wartości na dłuższe okresy. Już
ponad 53% klientów ﬁrm pożyczkowych
w Wielkiej Brytanii pożycza na okres
od 3 do 6 miesięcy przy średniej wartości pożyczki wynoszącej 411 funtów. Pożyczki niskokwotowe i na krótkie termi-

A co z klientami, którzy na skutek
zmian w prawie utracili
możliwość korzystania z pożyczek?
40% „wykluczonych” nie zapłaciło rachunków na czas. Wg SCCD nie jest
to najgorsze rozwiązanie, bo wiele firm
np. spółdzielnie mieszkaniowe, telekomy i dostawcy mediów, mają stosunkowo korzystne procedury spłaty
przeterminowanych rachunków, które
zwykle są mniej kosztowne niż opłaty
związane z zaciągnięciem kolejnej pożyczki. Z drugiej strony, generuje to
dodatkowe ryzyka dla przedsiębiorców, którzy – w przypadku zwiększenia odsetka klientów nie płacących na
czas – z uwagi na wzrost kosztów windykacyjnych, mogą zostać zmuszeni do
podniesienia cen.
31% po pożyczkę udało się do rodziny i znajomych. Kłopot w tym, że jest
to rozwiązanie dostępne tylko dla osób,
które a) mają od kogo pożyczyć, b) nie
są jeszcze zadłużone u rodziny i znajomych. Wśród pożyczkobiorców HCST
ponad ¼ posiada już nieformalne zobowiązania kredytowe wobec najbliższych.
Po dwóch latach od regulacji FCA przyjrzy się jej efektom i zaproponiuje korektę niektórych przepisów. Korektę, nie rewolucję.
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Bankomaty ciążą bankom
Klienci banków zaczynają odczuwać na własnej skórze skutki zmian w opłatach
interchange. Z jednej strony wzrosła liczba sklepów i punktów, w których można płacić kartą, a z drugiej - banki podniosły opłaty i wycofały programy premiowe.
Teraz jeden po drugim zaczynają ograniczać dostęp do bezpłatnych bankomatów.

D
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o roku 2014 opłata interchange
należała do najwyższych w krajach Unii Europejskiej. Punkty akceptujące karty płatnicze musiały oddawać średnio 1,2 proc. od każdej
transakcji kartą. Była to jedna z najważniejszych barier w rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych. Z oczywistych
względów obniżka tej prowizji nie leżała w interesie banków i organizacji płatniczych. W latach 2011-2013 pod auspicjami NBP odbyło się szereg spotkań, na
których próbowano wypracować model
i plan obniżek rozłożony w czasie na kilka lat. Ostatecznie jednak nie udało się
ustalić wspólnego stanowiska i negocjacje zostały zerwane. Sprawą zajęli się politycy wprowadzając poprawki do ustawy
o usługach płatniczych. Zgodnie z nimi,
od 1 lipca 2014 roku interchange zostało obligatoryjnie obniżone do 0,5 proc.
wartości pojedynczej transakcji kartowej. Na tym sprawa się nie zakończyła –
do ponownej obniżki doszło w styczniu
2015 roku. Interchange spadło do poziomu 0,2 proc. wartości transakcji wykonanych kartą debetową i 0,3 proc. wartości

Bankomaty na Dworcu Głównym w Poznaniu
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transakcji w przypadku, gdy klient płaci
kartą kredytową. Ten poziom obowiązuje obecnie.

Przybyło miejsc,
w których możemy płacić kartą
Głównym celem obniżki miało być zniesienie barier w rozwoju obrotu bezgotówkowego. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na statystyki publikowane cyklicznie
przez Narodowy Bank Polski, w ciągu minionych dwóch lat wzrosła liczba miejsc,
w których można płacić kartą. W ciągu 2
lat od pierwszej obniżki liczba punktów
handlowo-usługowych akceptujących
karty wzrosła z 279 tys. do 389 tys., czyli o blisko 40 proc. W tym czasie liczba
terminali POS zainstalowanych w sklepach wzrosła z 357 tys. do 497 tys., czyli
o 39 proc. W II kwartale 2014 roku, czyli
tuż przed pierwszą obniżką opłaty interchange, Polacy wykonali 436 mln transakcji bezgotówkowych. Dwa lata później,
w II kwartale 2016 roku liczba transakcji
bezgotówkowych wynosiła już 812 mln.
W okresie kwiecień – czerwiec 2016
agenci rozliczyli 782,8 mln transakcji

Wojciech Boczoń
Bankier.pl

bezgotówkowych. Dwa lata wcześniej
transakcji było 432 mln. Średnia liczba
transakcji bezgotówkowych realizowanych pojedynczą kartą wzrosła z 12 w II
kw. 2015 do 23 w II kw. 2016. Symbolem
przemian stała się sieć sklepów Biedronka, czyli odwieczny bastion gotówki. Już
po pierwszej obniżce opłaty interchange
Jeronimo Martins podjął decyzję o instalacji terminali akceptujących płatności
kartowe. Wcześniej jedyną formą płat-
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ności bezgotówkowych w tej sieci sklepów były płatności mobilne realizowane
przez aplikacje iKasa i PeoPay.

Banki podniosły opłaty
za konta i karty
Nie obyło się jednak bez skutków ubocznych. Od samego początku środowisko
bankowe stanowczo protestowało przeciwko obniżce opłaty interchange. Przed
wejściem w życie obniżek, przychody
banków z tego tytułu wynosiły około 1,52 mld zł rocznie. Już w trakcie dyskusji
o samoregulacji rynku, bankowcy ostrzegali, że cenę za obniżkę opłat interchange
zapłacą klienci banków. Słowa te nie były rzucane na wiatr. Na przełomie 2013
i 2014 roku większość banków podniosła
opłaty za podstawowe produkty – konta i karty. Drugi etap tego procesu mogliśmy zaobserwować rok później, tuż
przed kolejną obniżką opłaty IF do poziomu 0,2-0,3 proc.
W opublikowanej przez NBP w połowie 2015 roku „Analizie skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce” czytamy, że w pierwszym roku po obniżce
interchange fee, aż 67 proc. ankietowanych banków zdecydowało się na dokonanie zmian w tabeli opłat i prowizji
w celu zrekompensowania spadku przychodów z tego tytułu. Banki podejmowały przede wszystkim decyzje o zaostrzaniu warunków zwalniających klientów
z opłat, zmieniały sposób pobierania
opłat za kartę lub wprowadzały opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów. W ten sposób chciały zmotywować
klientów do dokonywania większej liczby transakcji kartami. Drugim widocznym skutkiem ubocznym było wycofanie
lub znaczne ograniczenie atrakcyjności większości programów moneyback.
W tego typu programach klient otrzymywał zwrot określonego procentu od
płatności wykonanych kartą. Bank mógł
się w ten sposób „podzielić” dochodem
z karty. W praktyce bonus ten ﬁnansowany był z prowizji pobieranej od punktów handlowo-usługowych akceptujących karty.

Banki przerzucają koszty
obsługi bankomatów na klientów
Po obniżce interchange na wokandę
wróciła sprawa tzw. opłaty serwisowej
zwanej też bankomatową. Przynosi ona
właścicielowi bankomatu przychód od
każdej wypłaty gotówki. Jej wysokość
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ustalają organizacje płatnicze. Do roku
2010 wynosiła ona 3,5 zł, później została
obniżona do poziomu 1,2−1,3 zł. Odbiło
się to na przychodach operatorów bankomatów oraz banków mających własną
sieć bankomatową. Wysokie opłaty interchange w pewnym stopniu pokrywały
stratę, ale gdy i ta prowizja spadła, rozpoczęła się dyskusja na temat podniesienia
opłaty serwisowej lub wprowadzenia
tzw. opłaty surcharge. Opłata surcharge
to prowizja pobierana od klienta za to, że
chce zapłacić kartą. Ostatecznie pomysł
surcharge został odłożony na półkę, ale
koszty bankomatowe pozostają palącym
problemem branży. Jaskrawym przykładem stał się Bank Zachodni WBK, który reaktywował ideę tzw. karty bankomatowej - plastiku służącego wyłącznie do
wypłat gotówki z jego własnych bankomatów. Bank zachęca klientów, by pobierali środki z własnej sieci, i nie wykonywali wypłat z obcych bankomatów.
Po obniżce opłaty bankomatowej
w 2010 roku wystąpił wysyp rachunków
oferujących dostęp do bezpłatnych wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów.
Przed 2010 rokiem takich kont było zaledwie kilka, z czego część należała to tzw.
segmentu premium. Konsekwencją obniżki prowizji interchange jest obecny
odwrót od tego typu rachunków. Tylko
w 2016 roku sieć bezpłatnych bankomatów ograniczyły ING Bank Śląski, Pekao
i Deutsche Bank. Pierwszy z nich ograniczył bezpłatne wypłaty wyłącznie do
swojej sieci i maszyn PlanetCash. Bank
Pekao wprowadził opłatę za korzystanie z maszyn Euronetu. Do połowy 2015
roku operacja taka była bezpłatna, później przez kolejny rok kosztowała 1,49
zł. Dziś pobranie gotówki maszyny tego operatora kosztuje klienta Pekao 5 zł.
Z kolei Deutsche Bank wprowadził opłatę w wysokości 3 zł za korzystanie z obcych bankomatów klientom korzystającym z ﬂagowego rachunku dbNET. To
jednak nie koniec zmian. O ograniczeniu dostępności sieci poinformowały już
dwa kolejne banki.

Czekamy na polską kartę
1 lutego 2017 roku Bank Pocztowy wycofał z oferty bezprowizyjne wypłaty
gotówki z bankomatów sieci BZ WBK
i PKO BP. To duża sieć, bo PKO BP ma
ponad 3 tys. maszyn, a BZ WBK ponad
1,6 tys. Klienci nadal będą mogli korzystać za darmo z bankomatów Planet

Wojciech Boczoń
Dziennikarz i ekspert Bankier.pl z zakresu
bankowości. Autor wielu komentarzy, poradników, artykułów i raportów o bankowości skierowanych zarówno do branży,
jak i jej klientów. Redaktor prowadzący
serwisu PRNews.pl. Dziennikarz Roku
2013 według Kapituły Konkursu IX Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy
Związku Banków Polskich. Laureat nagrody dziennikarskiej im. Mariana Krzaka
za 2014 r.

Cash, których jest około 2,2 tys. Na rewolucyjną zmianę zdecydował się też
mBank. Bank podjął decyzję o wprowadzeniu od lutego 2017 r. opłaty w wysokości 1,3 zł za każdą wypłatę z bankomatu poniżej kwoty 100 zł. Opłata ta
dotyczy wszystkich sieci, włącznie z tymi które do tej pory były traktowane jako własne. Powyżej kwoty 100 zł wypłaty nadal będą za darmo. Dziś możemy
się tylko zastanawiać jak długo. Bank nie
posiada własnych bankomatów, więc za
każdym razem, kiedy jego klienci pobierają gotówkę, musi płacić opłatę serwisową w wysokości 1,2-1,3 innemu bankowi
lub operatorowi niezależnej sieci.
Wprowadzenie prowizji za wypłaty nie
jest jedynym pomysłem banków na obniżenie kosztów bankomatowych. Już kilka instytucji zdecydowało się przekazać
swoją sieć do obsługi serwisowej innemu
podmiotowi. Ostatnio na taki krok zdecydował się Raiﬀeisen Polbank. W listopadzie i grudniu 2016 roku obsługę serwisową 278 maszyn Raiﬀeisena przejmie
Euronet.
O ile proces porządkowania opłat za
konta i karty po zmianach wywołanych
obniżką interchange możemy już uznać
za zakończony, to nadal trwa modyﬁkowanie cenników dotyczących wypłat
z bankomatów. Banki nie powiedziały
jeszcze ostatniego słowa i najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach kolejne instytucje wprowadzą korekty do tabel opłat i prowizji. Zmianę na korzyść
klientów może przynieść utworzenie polskiej karty, która będzie niezależna od
opłat dyktowanych przez organizacje
płatnicze. Klienci powinni się też oswoić
z nowymi metodami pobierania środków
z bankomatów. W kilku bankach – w tym
w mBanku - pobieranie gotówki za pomocą Blika jest zwolnione z prowizji.
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Podatek bankowy i jego konsekwencje
W Polsce obowiązuje jeden z najwyższych podatków na świecie.
Ten fakt wykorzystują instytucje finansowe.
SPEED CASH POLSKA

O

d czasu wprowadzenia nowego
podatku minął rok. Banki zapłaciły już ponad 3,2 miliarda złotych, czyli ok. 300 mln zł miesięcznie.
Z dużym prawdopodobieństwem można
było założyć, że instytucje przeniosą koszty związane z wysokim opodatkowaniem
na klientów i rzeczywiście część z nich to
uczyniła. Analitycy rynkowi uważają, że
do 2018 r. bank będzie mógł przenieść nawet 50 proc. wydatków z tym związanych
na konsumentów. Wysokość podatku stawia nas w światowej czołówce – 0,44 proc.
w porównaniu do 0,25 proc. we Francji, 0,105 proc. w Wielkiej Brytanii, 0,02
proc. w Niemczech. Na uwagę zasługuje
przypadek Węgier, które obniżyły stawkę z 0,53 proc. na 0,31 proc., a w 2017 r.
osiągnie poziom 0,21 proc.

Istotą polskiego podatku bankowego jest nie tylko wysokość stawki, ale
też naliczanie należności od aktywów.
Gdzie indziej, np. w Niemczech, opodatkowane są pasywa, co ma zniechęcać
instytucje ﬁnansowe do ryzykownych
operacji płatniczych. Według Pawła
Zielińskiego, członka zarządu i dyrektora Departamentu prawnego Speed Cash
Polska, w Polsce nałożenie ciężaru ﬁskalnego na aktywa przełożyło się na
przenoszenie przez banki swoich kosztów na klientów i podwyższanie marż
kredytów hipotecznych jako tych mniej
opłacalnych. Niektórym instytucjom ﬁnansowym podatek może posłużyć jako pretekst do zarabiania na konsumentach. Marże wzrosną o drugie tyle, co
stawka podatku.

Zanim wprowadzono podatek…
Na etapie planowania podatku, ustawodawca powinien uwzględnić zarówno interesy klientów jak i całego sektora bankowego, czyli inwestorów, akcjonariuszy
– indywidualnych i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pod uwagę warto było też wziąć poziom rozwoju
usług bankowych i wskaźnik zatrudnienia w bankach. Opodatkowanie może
doprowadzić do ograniczenia skali działalności i rezygnacji z części produktów,
a także zwolnień pracowników.
Jednym z powodów uchwalenia 15
grudnia 2015 r. ustawy o podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych było zapewnienie doraźnego ﬁnansowania wydatków publicznych, m.in. programu
Rodzina 500 +. Jeśli jednak instytucje ﬁnansowe nadal będą musiały płacić podatek w aktualnej wysokości, odbije się to
na całym sektorze bankowym. Uwzględniwszy inne obciążenie dla banków, czyli składkę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a także możliwość wprowadzenia
ustawy o przewalutowaniu kredytów,
wskazane świadczenie na pewno nie
przysłuży się rynkowi ﬁnansowemu.

Alternatywa dla banków

Źródło: Pixabay

Obciążenia podatkowe, prawne, biurokratyczne nakładane przez nadzorców banków
sprawiają, że taniej, szybciej i efektywniej
można realizować działalność pożyczkową
bez licencji bankowej, która tylko utrudnia
działalność – mówi ekspert Speed Cash
Polska. Z czasem na pewno część klientów wypadnie z rynku bankowego, ponieważ banki będą segmentować swoich pożyczkobiorców i wybierać najlepszych. Dla
bardzo wielu osób zabraknie produktów
bankowych. W ocenie Pawła Zielińskiego,
z powodu wysokiego podatku bankowego
Polska traci szansę na przyciągnięcie wielu światowych instytucji kapitałowych. Był
to jeden z możliwych scenariuszy po Brexicie, ale wysokość opodatkowania może pokrzyżować te plany.
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Wypłata pożyczki na Poczcie Polskiej – to możliwe
„Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej (...) znajdę go” – te słynne słowa
Thomasa Edisona idealnie charakteryzują misję Payment Technology,
która stworzyła nowoczesną platformę do wypłat pożyczek gotówkowych
i przekazów pieniężnych na Poczcie Polskiej.
PAYMENT TECHNOLOGY

P

latforma stworzona przez Payment Technology wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów.
Oferuje im wypłatę przekazów pieniężnych za pomocą telefonu w ciągu 10 minut wraz z potwierdzeniem tożsamości.
To wszystko dzięki niezawodnemu, bezpiecznemu i zaawansowanemu technologicznie systemowi o nazwie „Wypłata
na poczcie”, działającemu we wszystkich
placówkach Poczty Polskiej w całym kraju (pomijając agencje pocztowe).
- Innowacje technologiczne to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa, a nasz
system wypłat przekazów gotówkowych
dba o jak najlepszą wydajność i efektywność przez cały czas, co cieszy się wysokim zadowoleniem rosnącego grona klientów - zaznacza prezes Payment
Technology, Bartosz Weyna.
Wspieramy
instytucje
finansowe, które wraz z pojawieniem się nowej technologii dążą do zwiększenia
efektywności i bezpieczeństwa świadczonych usług. Przyczynia się do tego system wykonany przez Payment
Technology, dzięki któremu wypłaty przekazów gotówkowych są szybkie
i efektywne. Korzystają na tym przede
wszystkim Ci klienci, którzy w danym
czasie nie mogą skorzystać z usług sektora bankowego.

6 lat doświadczenia
na polskim rynku
W tym czasie udało się nam stworzyć
i wprowadzić w życie efektywny system gwarantujący wypłatę środków
pieniężnych z ponad 6,2 tys. bankomatów w Polsce za pomocą telefonu. Widzimy jak rozwój nauki i komputeryzacji wymaga zastosowania wielu nowych
rzeczy, zwłaszcza w obszarach ﬁnansowych, gdzie dawne technologie są przekształcane i ulepszane. My rozwijamy
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się również i ciągle dbamy o zaprezentowanie i wdrożenie jak najlepszych
rozwiązań, spełniających potrzeby rynku ﬁnansowego i rosnące oczekiwania
klientów.
Skupiamy się na ideach, które mają największe prawdopodobieństwo
sukcesu. Wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom epoki cyfryzacji i dostarczamy efektywnych narzędzi dopasowanych do konkretnych usług finansowych, które są przeznaczone dla
partnerów biznesowych oraz klientów
indywidualnych.

Weryfikacja danych na Poczcie
Polskiej zajmuje 2 minuty
Wypłaty w placówkach Poczty Polskiej
rozpoczynają się od złożenia przez klienta wniosku o „zlecenie wypłaty”, który przechodzi wstępną weryﬁkację. Zadaniem nadawcy (instytucji ﬁnansowej)
jest wprowadzenie do naszego systemu
danych klienta do wypłaty gotówki. Następnie przekazuje on Poczcie Polskiej
zlecenie wypłaty klientowi zweryﬁkowanemu za pomocą numeru telefonu.
Klient na swój telefon komórkowy
otrzymuje SMS o otrzymaniu przekazu pieniężnego, więc w celu zgłoszenia
wypłaty wystarczy, że wybierze się do
najbliższej placówki Poczty Polskiej. Tam
wystarczy podać pracownikowi numer
telefonu - jest on dodatkowo weryﬁkowany przez system w związku z istnieniem
danego zlecenia. Zadaniem pracownika
Poczty Polskiej jest sprawdzenie dowodu osobistego klienta i wprowadzenie do
systemu numeru PESEL w celu dalszego
zweryﬁkowania prawidłowości danych.
Klient przedstawia kod PUK z SMSa wraz z zaznaczeniem wysokości kwoty przekazu, którą chce otrzymać i kod
PIN, podany podczas złożenia zlecenia przez call center bądź na stronie
www nadawcy. Po wprowadzeniu tych

danych przez pracownika Poczty Polskiej system decyduje się na ich końcową weryfikację. Zgodność danych
wpływa na wygenerowanie możliwości dokonania wypłaty przekazu i wydruk potwierdzenia z wypłaty środków
pieniężnych. Potwierdzenie tożsamości i wygenerowanie wypłaty zajmuje
2 minuty. Nadawca (instytucja finansowa) otrzymuje wszystkie informacje
w czasie rzeczywistym.

O firmie Payment Technology
Na rynku działamy od 6 lat, a już od ponad 4 lat zdobywamy doświadczenie realizując usługi płatnicze dla ﬁrmy Polskie
Przelewy. Przyczyniamy się do uproszczenia i usprawnienia realizowanych
operacji ﬁnansowych. Wszyscy partnerzy korzystający z naszej platformy automatycznie uzyskują dostęp do ponad
10,5 tys. punktów wypłat gotówki w całej Polsce, w tym ponad 6 tys. bankomatów z systemem HalCash.
System informatyczny Payment Technology gwarantuje:
• realizację wszelkich rodzajów
płatności
• realizację przekazów płatniczych
do Poczty Polskiej
• potwierdzenie tożsamości klienta
• wypłatę gotówki
• masowe przekazy międzybankowe
• HalCash ATM
Tworzymy i wdrażamy rozwiązania,
dzięki którym przelewy i transfery gotówki są bezpieczne, szybkie, łatwe w realizacji i tanie. Posiadamy doświadczenie
umożliwiające zaspokojenie rosnących
potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w ramach obsługi klientów, budowy nowych
kanałów dystrybucji gotówki, rozwijania
narzędzi informatycznych oraz potwierdzania tożsamości klientów.
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Outsourcing i co dalej…?
Zarządzanie wierzytelnościami rośnie w siłę
Od kilku lat na polskim rynku obserwujemy niezwykle dynamiczny wzrost świadczenia
usług outsourcingowych nie tylko w obszarze kadr, księgowości, IT, call center
czy sprzedaży, ale także w obszarze zarządzania wierzytelnościami.

W

Polsce działają wielkie centra BPO świadczące usługi
dla ﬁrm z kraju i zagranicy,
ale zauważalny jest również trend specjalizacji w wąskich dziedzinach biznesu. W spółkach Grupy Kapitałowej Obligo obserwujemy bacznie tę tendencję.
Dlatego powołaliśmy do życia Obligo Expert S.A.i powiązany ze spółką Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty. Od momentu
uzyskania pozwolenia Komisji Nadzoru Finansowego intensywnie pracujemy
nad doskonaleniem procesów outsourcingu zarządzania wierzytelnościami.

Po co outsourcing?
Myślą przewodnią jest odciążenie ﬁrmy z konieczności organizacji procesów,
które nie stanowią podstawowej działalności. W przypadku ﬁrm pożyczkowych
czy banków jest to na przykład proces
windykacji należności przeterminowa-

nych. Dzięki powierzeniu realizacji części procesów specjalistom zewnętrznym
każda ﬁrma ma możliwość poświęcenia
maksymalnej uwagi i sił podstawowemu
biznesowi. Z praktycznego punktu widzenia to oszczędność wielu zasobów,
w tym ﬁnansowych.

Nowa odsłona outsourcingu
Umieszczenie procesu windykacji należności przeterminowanych poza własną
organizacją jest zjawiskiem sprawdzonym i praktykowanym, jednak należności te ciągle stanowią „własność” ﬁrmy
pożyczkowej z wszystkimi tego konsekwencjami. W myśl kompleksowej i nowoczesnej obsługi Obligo Expert S.A.
idzie o krok dalej, czyli w imieniu funduszu sekurytyzacyjnego organizuje zakup
niezwindykowanych wierzytelności.

Piotr Kaliszuk
Członek Zarządu Obligo Expert S.A.

Nowa odsłona outsourcingu
Taki właśnie jest proces zakupu wierzytelności prowadzony przez Obligo Expert S.A. Na gruncie usług bankowych
sprzedaż wierzytelności miała okazję
się sprawdzić i jest popularna, na gruncie pożyczek pozabankowych zyskuje
swoich kolejnych zwolenników. Mamy
świadomość, że dla części ﬁrm sprzedaż
wierzytelności może się wydawać skomplikowana, a sam proces jest jeszcze mało znany. Dlatego każdą ﬁrmę prowadzimy krok po kroku, a dotychczasowe
transakcje potwierdzają, że można to
zrobić szybko, bez zbędnych komplikacji
i do tego z korzyścią ﬁnansową.

Ile można zyskać … na początek?

Proces sprzedaży wierzytelności
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Proﬁt wynikający ze sprzedaży wierzytelności jest szybko odczuwalny. Cena
zakupu waha się między 5% a 40% wartości wierzytelności. Odzyskany w ten
sposób kapitał może zostać zaangażowany w kolejną akcję pożyczkową i tym samym generować zysk dla ﬁrmy. Na wycenę wierzytelności ma wpływ szereg

czynników, nie tylko przeterminowanie,
ale także dotychczas prowadzony proces
windykacji, czy też strategia pozyskania
klienta i model sprzedaży pożyczek.
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Employer Branding
a wizerunek firmy
To był ciekawy rok dla branży. Kolejny zapowiada się równie interesująco.
Rynek czeka na pewno większa konsolidacja i wiele nowych wyzwań. Główne z nich
to: wzrost inwestycji w FinTech, nowy milenijny klient oraz rozwój platform
peer-to-peer. Jednak jednym z największym wyzwań dla branży w 2017 roku
będzie dalsza, wspólna praca nad wizerunkiem całego sektora poprzez kampanie
społeczne oraz działania z zakresu employer brandingu.

W

edług Richarda Bransona
kluczem do sukcesu firmy
są: „ludzie, ludzie, ludzie”.
To motor każdego biznesu. Patrząc na
rozwój spółki Aventus Group, właściciela marek Pożyczka Plus i Smart Pożyczka, nie sposób się z tym nie zgodzić.
Kilka lat temu, gdy firma wchodziła na
rynek oczywiste było, że to fachowość,
wiedza i zaangażowanie pracowników
będzie najlepszym fundamentem, który pozwoli zbudować silną i dynamiczną firmę udzielającą szybkich pożyczek

online. Dziś największym wyzwaniem jest zarządzanie i komunikacja
w tak licznym zespole, który w ciągu
ostatniego roku powiększył się niemal
dwukrotnie.

Employer Branding:
Dlaczego warto?
Silna marka pracodawcy to niższe koszty rekrutacji, mniejsza rotacja i większe zaangażowanie pracowników. To
wszystko przelicza się na pieniądze.
Stąd tak ważne są działania z zakre-

Edwin Milewski
Prezes Zarządu w firmie
Aventus Group Sp. z o.o.

Źródło:: Promeritum

su employer brandingu, szczególnie
w pożyczkowej branży, w której dbałość
o wizerunek, zarówno wśród klientów,
jak i pracowników ma ogromne znaczenie. Dla ﬁrm z pożyczkowego sektora,
w najbliższych latach to będzie jedno
z większych wyzwań.
A jakie działania mogą pomóc w budowaniu silnej marki pracodawcy? Przykładowo, Aventus Group Sp. z o. o. aktywnie
współpracuje z białostockimi uczelniami. Ostatnio eksperci ﬁrmy uczestniczyli
w Targach Pracy organizowanych przez
Uniwersytet w Białymstoku. Poza ofertą
staży i praktyk studentom został zaproponowany cykl warsztatów z budowania
silnej marki osobistej. Pracodawcy często inwestują w świeżo upieczonych, ambitnych absolwentów. Dla studentów jest
to szansa zdobycia pierwszych, niezwykle cennych doświadczeń zawodowych.
Z kolei dla ﬁrmy jest to możliwość pozyskania dobrze rokującego na przyszłość
pracownika.
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ne jest zaangażowanie ﬁrm w społeczną
odpowiedzialność biznesu oraz działania z zakresu EB. Lepsze postrzeganie
marki wpływa bowiem na większą lojalność klientów, pracowników i innych interesariuszy. Potwierdzają to najświeższe
badania Barometr CSR 2016, przeprowadzone przez CSR Consulting i Maison &
Partners. Wynika z nich, że aż 72 proc.
konsumentów deklaruje, iż społeczne
działania wzbudzają ich pozytywne odczucia wobec ﬁrm. To o 10 pkt. proc.
więcej niż dwa lata temu.
Zespół firmy Mała Pożyczka w ostatnim roku powiększył się dwukrotnie

Mając na uwadze, że na rynek wchodzi
nowe pokolenie Y, warto sięgać również
po innowacyjne sposoby komunikacji.
I tak, jako jedyna z ﬁrm pożyczkowych
w Polsce, Aventus Group uruchomiła
swój proﬁl na Instagramie. Głównym bohaterem są tu pracownicy - ich historie
i sukcesy oraz wszelkie wydarzenia, których są częścią.

Pracownik
twoim najlepszym PR-owcem
Według raportu Employer Branding
w Polsce, opublikowanego przez HRM
Institute wynika, że zaledwie 9% spośród
349 przebadanych ﬁrm posiada w swojej organizacji dział employer brandingu.
Pytanie, jak ta statystyka przedstawia się
w branży pożyczek online? Czy strategie komunikacji uwzględniają działania

z zakresu EB? Czy mamy świadomość,
że im ﬁrma lepiej traktuje obecnych, ale
i tych potencjalnych pracowników, tym
lepiej wypowiadają się na nasz temat? Jeśli pracownik nie będzie miał o nas dobrej opinii, to na własne życzenie fundujemy sobie czarny PR i negatywne opinie
w social media.

Przede wszystkim wizerunek
Branża pożyczek pozabankowych od
wielu lat usilnie walczy o swój wizerunek. Nie pomaga tu niestety fakt, że na
rynku nie brakuje nieuczciwych podmiotów działających często niezgodnie
z prawem lub na jego granicy. Mimo,
że jest to zjawisko marginalne, niestety
odbija się szerokim medialnym echem.
Tym samym rzutuje na wizerunek całego pożyczkowego sektora. Stąd tak waż-

Pomagaj i zyskuj lojalność
pracowników
Według badań organizacji Business in
the Community ﬁrma, która stwarza
sprzyjające warunki dla wolontariatu
zyskuje to, że pracownicy są po prostu
z niej dumni. To również skuteczniejsza aniżeli imprezy integracyjne forma
„team building”. Te same badania pokazują, że aż o 2/3 wzrasta przywiązanie
pracowników do ﬁrmy, która pomaga
potrzebującym i realizuje liczne programy społeczne. Nie wymaga to dużych
zasobów ﬁnansowych, ani ludzkich.
Przykładowo, w ﬁrmie Aventus Group
grom działań CSR opiera się na naturalnym zaangażowaniu pracowników. Mają duże pole do popisu. I tak, w tym roku
w ramach wolontariatu pracowniczego
cały zespół ﬁrmy zaangażował się w akcję „Szlachetna Paczka”.

Znaczenie obligacji w finansowaniu działalności
spółek pożyczkowych
Na rynku wydawniczym ukazała się monografia poświęcona sektorowi
szybkich pożyczek w Polsce, której autorem jest dr hab. Krzysztof Waliszewski.
Poniżej prezentujemy jeden z podrozdziałów poświęcony znaczeniu obligacji
w finansowaniu działalności spółek pożyczkowych.

S

półki pożyczkowe coraz częściej
korzystają z rynku kapitałowego.
Jego rozwój w Polsce, w tym rozwój rynku papierów dłużnych GPW Catalyst, umożliwił sięgnięcie do znaczącego
źródła ﬁnansowania, jakim jest emisja obligacji. Branża pożyczkowa zmuszona jest
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do płacenia wyższego oprocentowania
za swoje obligacje niż podmioty z innych
sektorów o porównywalnych wynikach.
Wynika to m.in. z postrzegania ryzyka
bilansu takich spółek (inwestorzy w ograniczonym zakresie są w stanie zweryﬁkować jakość portfela pożyczek i polityki

odpisów) czy też z ryzyka regulacyjnego. Mimo to emisja obligacji jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla ﬁrm consumer ﬁnance, ponieważ ich oprocentowanie jest
znacznie poniżej oczekiwanego zwrotu
na kapitale własnym, a przeciętny zwrot
z portfela pożyczek udzielanych przez ﬁr-
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my z branży consumer ﬁnance to kilkadziesiąt procent w skali roku. Biorąc pod
uwagę stronę popytową, to dla wielu zamożnych inwestorów indywidualnych, inwestycja w obligacje nawet ryzykownych
ﬁrm pożyczkowych są ciekawą alternatywą inwestycyjną w obliczu słabości rynku
akcji i odchodzenia od depozytów bankowych w związku z niskim oprocentowaniem. Dość częstą praktyką na rynku
pożyczkowym jest reﬁnansowanie (rolowanie) obligacji, czyli emisja nowych obligacji w celu spłaty starych długów.
Warto również zauważyć, że przedsiębiorstwa które należą do międzynarodowych grup kapitałowych, chętniej ﬁnansują się na poziomie grupy przez emisję
euroobligacji. Eliminuje to selektywne ryzyko regulacyjne kraju oraz umożliwia uzyskania niższej ceny kapitału,
ze względu na większą płynność rynku,
wyższe wartości emisji oraz denominowanie długu w euro.
Według stanu na lipiec 2016 r. rynku
Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji 7 ﬁrm pożyczkowych o łącznym nominale blisko 300 mln zł. Największy
udział ma seria obligacji IPF Investments
Polska (Provident) na 200 mln zł. Ponadto na rynku pojawia się wiele ofert obligacji ﬁrm pożyczkowych, które nie są
planowane do wprowadzenia na Catalyst
lub dopiero będą ubiegać się o wejście
na rynek.1 W pierwszym półroczu 2016
r. ﬁrmy pożyczkowe były wyjątkowo ak-

Emisje obligacji spółek pożyczkowych w 2015 r.
Emitent

Wartość emisji

Warunki emisji

IPF (Provident)

200 mln zł

Termin wykupu 5 lat
oprocentowanie z – WIBOR 6M + 4,25% marży

Everest
Finanse

Emisja D – 30 mln zł
Emisja E – 20 mln zł
Emisja F – 5 mln zł
Emisja H – 5 mln zł
Emisja I – 20 mln zł

Termin wykupu 2 lata
oprocentowanie: WIBOR 6M + 5% marży

Emisja L3 – 1-3 mln zł

opr. 8,7% w skali roku stałe, termin wykupu 2 lata

Emisja R – 2,1 mln zł

opr. 8% w skali roku, emisja prywatna

Emisja R1 – 1 mln zł

emisja prywatna dla jednego inwestora

Emisja O – 1 mln zł

oprocentowanie 8% w skali roku

9 mln zł

opr. 9% w skali roku, termin wykupu to 3 lata,
objęte zostały obligacje na kwotę 3,011 mln zł

Emisja A – 2,88 mln zł

opr. 9,5% w skali roku, termin wykupu 2 lata,
wprowadzona na Catalyst

Emisja B – 2,16 mln zł

opr. 9% w skali roku, termin wykupu 2 lata

Emisja C – 1,05 mln zł

opr. 9% w skali roku, termin wykupu 2 lata

Emisja G – 15 mln zł

emisja prywatna, oprocentowanie nie podane,
termin wykupu 30 miesięcy

Emisja F – 3,5 mln zł

emisja prywatna, oprocentowanie nie podane
do publicznej wiadomości, termin wykupu 12 miesięcy

Premium
Pożyczki

Emisja F –3 mln zł

emisja publiczna, pozyskano 400 tys. zł
2-letnie obligacje, opr. 9,5% w skali roku

Eurocent

3 mln zł

emisja prywatna, warunki nie są znane

400 tys. zł

emisja prywatna, warunki nie są znane

1,093 mln zł

emisja prywatna, oprocentowanie 10% w skali roku,
termin wykupu 2 lata

2 mln zł

oprocentowanie 9%, termin wykupu 12 miesięcy

0,5 mln euro

oprocentowanie 6%, termin wykupu 12 miesięcy

404 tys. zł

emisja prywatna, warunki nie są znane

Mikrokasa

SMS Kredyt

Capital Service

Creditia S.A

Creamfinance
Poland
Cash In
Holding S.A.

Źródło: Związek Firm Pożyczkowych i pozyczkaportal.pl

tywne na rynku emisji obligacji, co można powiązać z nadchodzącymi zmianami prawnymi.
Według danych zebranych przez ekspertów z ZFP oraz serwisu Pozyczkaportal.pl zebranych w tabeli wynika, że ﬁrmy
pożyczkowe pozyskały w Polsce z rynku
dłużnego 353 mln zł w 2015 r., za co rocznie zobowiązane są zapłacić 23,9 mln zł
odsetek (przeciętny ważony koszt pozyskania ﬁnansowania to 6,77%).
Na wynik ten największy wpływ ma
emisja IPF Polska (spółka powiązana
z Provident Polska). Po odcięciu ekstre-
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mów, koszt ﬁnansowania IPF i Everest
Finance, które wartościowo odpowiadają za 280 mln zł uplasowanych emisji,
koszt wyniesie przeciętnie 6,2% (przy
WIBOR 6M 1,75%). Mniejsze spółki pozyskały z rynku 73 mln zł, co kosztowało
6,5 mln zł rocznie (8,9% odsetek). Oznacza to, że koszt ﬁnansowania na rynku
długu korporacyjnego dla małych podmiotów jest o 43% droższy niż dla podmiotów dużych.
1

R. Kozioł, Firmy pożyczkowe szukają dostępu do tańszego ﬁnansowania, 21 lipca 2016 r., www.bankier.pl (dostęp
25.08.2016 r.)
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Loando,
czyli sposób na budowę marki
Branża pożyczkowa przeżywa dzisiaj prawdziwy rozkwit. Dlatego trzeba dołożyć
naprawdę dużych starań, aby wybić się spośród szerokiej konkurencji
i zdominować fintechowy rynek.

Z

raportu World Retail Banking
Report 2016 wynika, że ponad
63% użytkowników usług ﬁnansowych korzysta z produktów i innowacji ﬁrm ﬁntechowych. Wyścig szczurów trwa i zdaje się w ogóle nie zwalniać.
W Polsce również. Fintech to spory kawałek rodzimego, rynkowego tortu - jego wartość szacuje się na około 2 miliardy euro. Najważniejsza jednak w tym
wszystkim jest budowa mocnej, solidnej marki, opartej przede wszystkim na
klarownej i konsekwentnej komunikacji
z odbiorcami. Jak to zrobić?

Polski sektor FinTech
stawia wyzwania
Przypomnijmy, że ﬁntech jest skrótem
od ﬁnancial technology i oznacza mobilny, innowacyjny system obsługi, już nie
tylko bankowości, ale wszelkiego rodzaju
płatności. Fintechy wyróżniaję się przede wszystkim tym, że działają mobilizująco na sektor ﬁnansowy. Tworzą nowe
koncepcje, a realizowane przez nie pomysły albo rozszerzają funkcjonalność
dotychczasowych rozwiązań, albo całkowicie je zastępują. Instytucje ﬁnansowe muszą zatem starannie śledzić trendy
i zgadywać, które zostaną przyjęte przez

rynek. Warto też wspomnieć, że ﬁntechy
są często lepiej wyczulone na potrzeby
klientów. Dzięki posiadanej wiedzy, pomagają bankom w rozpoznaniu tych potrzeb, ugruntowując jednocześnie miano
lidera rynku ﬁnansowego. Działanie jest
proste - wiedząc więcej, ﬁntechy mogą
nie tylko dzielić się informacjami z innymi instytucjami, ale też rozważnie dysponować posiadaną wiedzą, nie tracąc przy
tym wiodącej pozycji rynkowej. Dlatego
też polski sektor FinTech, między innymi
w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów i sporą konkurencję, jest coraz bardziej wymagający względem promowanych przez siebie innowacji.
Dzisiaj nie wystarczy już tylko istnieć
na rynku. Trzeba jeszcze umiejętnie się
z niego wybić. Tym bardziej, że FinTech
cały czas się rozwija. Z raportu opublikowanego przez Citigroup w marcu 2016
roku wynika, że globalnie inwestycje
w FinTech wzrosły z 1,8 miliarda w 2010
roku do 19 miliardów w 2016. Inwestycje
w ten sektor w samym 2014 roku wyniosły aż 12 mld, a w samych Stanach Zjednoczonych w 2015 roku przyniósł 12 miliardów dolarów czystego zysku i stale się
rozwija. Za 4 lata prognozuje się, że fundusze na niego przeznaczone będą się
równać kwocie 24 mld.
Innowacje technologiczne zmieniają sektor pożyczkowy, ale czy ﬁrmy nadążają za tym rozwojem? Czy potraﬁą
się wyróżnić? Nowe projekty powinny
przede wszystkim postawić na zbudowanie mocnej marki. Jak to zrobić?

Źródło: Loando

Branding
– najważniejsze wskazówki

Porównywarka Loando
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Myśląc o nowej ﬁrmie, trzeba przede
wszystkim pomyśleć o ogólnej koncepcji,
a dopiero potem skupić się na stworzeniu
trafnej komunikacji. Wyróżnienie celów,
które planujemy osiągnąć, ułatwi nam

Maciej Suwik
Loando.pl

dążenie do wygranej, którą jest zdobycie
rynku. Musimy budzić pozytywne emocje, dlatego tak ważne jest odpowiednie
logo i hasło, a potem – umiejętnie prowadzone działania marketingowe i PRowe, które pozwolą dotrzeć do wybranej
grupy docelowej.
Branding to złożony proces kreowania
całej marki, począwszy od zdeﬁniowania
jej po rozwój i końcowy efekt i kształt.
Na efektywny branding składa się kilka
czynników, m.in. pozycjonowanie marki
w oparciu o wymagania stawiane przez
klientów, skuteczna kampania marketingowa, obserwacja i analiza efektów podjętych działań oraz nieustanny rozwój
wizerunku i pozycji marki.
Marka, którą zamierzamy wypromować, musi się wyróżniać na rynku. Wybór logo i kolorystyki, z którą kojarzyć
się będzie marka oraz hasła przewodniego i celu ﬁrmy, powinien być dokładnie przemyślane. Należy pamiętać, że raz
wybrany motyw przewodni powinien towarzyszyć marce przez cały czas. Zbyt
częste zmiany - chociażby logo lub kolorystyki, jaką posługuje się ﬁrma - powodują chaos i trudności w zbudowaniu solidnej pozycji i wizerunku ﬁrmy.
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Po określeniu już ogólnego wizerunku ﬁrmy, należy przejść do skutecznej
promocji. W dobie Internetu niemożliwym jest prowadzenie udanej kampanii promocyjnej, posługując się jedynie
mediami tradycyjnymi. Dziś rządzą nami Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat i Youtube. Startującym ﬁrmom
o wiele łatwiej, a przede wszystkim - taniej i jednocześnie efektywnej - jest prowadzić komunikację opartą na mediach
społecznościowych. Nieograniczony zasięg, połączone z rozbudowaną siecią narzędzi służących do promowania własnej marki, umożliwiają nam zbudowanie
skutecznej komunikacji, opartej na starannie sprecyzowanej grupie docelowej
- czyli gronie odbiorców, któremu dedykujemy nasze usługi. Kampanie brandmarketingowe warto również wzbogacić
niestandardowymi działaniami, które przyczynią się do stałego poszerzania grupy odbiorców. Mowa tutaj przede
wszystkim o zaangażowaniu odbiorców
w komunikację poprzez konkursy i dyskusje. Pomocne będą również transmisje
na żywo z prowadzonych przez markę
kampanii społecznych, gal czy spotkań
z ciekawymi ludźmi. Płatne reklamy to
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również jedna ze skutecznych form promocji marki. Posty sponsorowane to jedna z podstawowych form docierania do
potencjalnego grona odbiorców. Takie
możliwości oferują chociażby Facebook
czy Instagram.
A co tak naprawdę oznacza “skuteczna” komunikacja? Nic innego, jak systematyczność. Sporadyczne “przypominanie” klientom o swoim istnieniu nie zdaje
egzaminu. Konieczne jest stałe podsycanie zainteresowania swą marką, proponowanie nowych rozwiązań, podejmowanie wyzwań i nawiązywanie kontaktu
z klientami. Nie bez powodu ﬁrmy FinTech uważają zaufanie klientów (71%)
za najważniejszy czynnik sukcesu ﬁrmy
w branży ﬁnansowej, dokładnie w tym
miejscu dostrzegając jedną z mocnych
stron graczy o ugruntowanej pozycji.
Wypromowanie ﬁrmy na rynku silnej
konkurencji jest nie lada wyzwaniem
i wymaga stałej kontroli i monitoringu.
Pamiętaj, tylko konsekwentna strategia
przyczyni się do twojego sukcesu.
Budowanie marki nie jest łatwym zadaniem. Możemy to pokazać na przykładzie nowej w sektorze FinTech ﬁrmy
Loando.

W jaki sposób
wypromować firmę?
Ogromna konkurencja sprawia, że trzeba się pokazać z dobrej strony, jednocześnie zdobywając zaufanie konsumenta. Loando w ciągu kilku lat ma stać się
największą porównywarką produktów
ﬁnansowych online. Firma za cel stawia
sobie realizację trzech najważniejszych
dla niej, haseł: bezpieczeństwo, wygodę
i szybkość. Oprócz trafnego i rzeczowego porównywania ofert, nadrzędną ideą
ﬁrmy jest rzetelne przekazywanie sprawdzonych i prawdziwych informacji. Dlaczego? Kluczem do zdobycia współczesnego klienta jest implementowanie
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a zatem rozwiązań ﬁntechowych,
gwarantujących komfortowe działania.
To głównie dzięki nim można pozyskać
odbiorców.
Loando, ze względu na dynamiczny
rozwój sektora FinTech, dla którego kluczowymi rynkami są Europa i Azja, w niedługim czasie ma rozpocząć ekspansję
poza granice kraju. Dzięki zbudowanej
w Polsce pozycji, dalszy rozwój i poszerzenie działalności na rynek europejski
będzie łatwiejszy do zrealizowania.
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Walidacja leadów
w czasie rzeczywistym
Na przestrzeni ostatnich kilku lat coraz wyraźniej zarysowuje się trend korzystania
przez przedsiębiorstwa z branży finansowej z rozwiązań technologicznych.
Nowe technologie przyczyniają się przede wszystkim do wzbogacenia oferty,
odpowiedzi na dynamicznie zachodzące zmiany na rynku, a przede wszystkim
do zwiększenia stopnia zadowolenia klienta. Rozwiązanie, któremu poświęcony jest
ten artykuł, to walidacja leadów w czasie rzeczywistym.

Z

anim przedsiębiorstwo zdecyduje
się na tę funkcję należy odpowiedzieć na kilka istotnych pytań.
Czy walidacja leadów w czasie rzeczywistym jest potrzebna? Czy daje możliwość zwiększenia zysków? Jakie inne
korzyści niesie za sobą? Co daje wydawcom, a co ﬁrmom które dysponują taka
funkcjonalnością?
Każdy wydawca stara się wygenerować
jak największą liczbę leadów, aby po walidacji znaczna cześć z nich została zaakceptowana. Obserwując rynek ﬁnansowy
i współpracę z programami partnerskimi oraz bezpośrednie relacje, wiele ﬁrm
przesyła raporty walidacji dopiero około
15 dnia następnego miesiąca.
Z punktu widzenia wydawcy wydłuża to
okres oczekiwania na infromacje odnośnie
wygenerowanego leada od 15 do nawet 60
dni. W tym czasie działania wydawcy często oparte są na prognozach bazujących jedynie na liczbie wygenerowanych leadów
z danego kanału. Z reguły analizy oparte na prognozach odbiegają zanacząco od
tych, które przeprowadzane są na bieżąco,
nie można więc mówić o działaniach zoptymalizowanych w 100%.
Specjalista obserwujący statstytyki wysyłanego ruchu w czasie rzeczywistym,
na bieżąco może optymalizować kampanie oraz określić budżet na kolejne. Dzięki temu przedsiębiorstwo nie traci czasu
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na działania, które nie dają zadowalających
wyników. Dzień, godzina jak również kanał
promocji, mają duży wpływ na zysk. Najlepiej optymalizować wszystko jak najszybciej, bez konieczności sprawdzania poziomu ruchu wysyłanego miesiąc temu oraz
skali akceptacji.
Wielu wydawców, decyduje się na
współpracę z różnymi ﬁrmami w celu wyboru najlepszej. Przedsiębiorstwa najczęsciej testowane są pod względem stawek
jak również poziomu walidacji. Gdyby
wszystkie ﬁrmy dawały swoim wydawcom możliwość wglądu do statystyk
przedstawiających leady zaakcpetowane
i odrzucone w real time, okres testowania dostawców usług byłby zdecydowanie
krótszy, co oprócz czasu zredukowałoby
również koszty wynikające z testowania
kilku podmiotów jednocześnie. Już po tygodniu przedsiębiorstwo, które decyduje
się na walidację w real time jest w stanie
ocenić wyniki wpsółpracy z dostawcą.
Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą leadów, które rozszerzają swoją ofertę o dostęp do walidacji w czasie rzeczywistym zyskują przychylność wydawców,
którzy cenią sobie taką fukncjonalność,
dzięki której, nie bojąc sie tego określenia, zarabiają więcej. Nie od dziś wiadomo, że nic tak nie motywuje do działania
jak pieniądze. Nie ma sensu tracić wydawców, którzy wysyłają kampanie pod wpły-

Mateusz Rau
Ekspert LeadsMansion

wem magicznych cyferek przy procencie
konwertującej kampanii. Przecież wydawcy i tak dokonają realnych obliczeń gdy
otrzymają wyniki. I albo zostaną z nami,
albo rozczarują się i bezpowrotnie odejdą
do konkurencji. Powinniśmy dać im możliwość analizy swoich działań tu i teraz. Jeśli
ktoś wybrał mało efektywny kanał promocji to powinien wiedzieć to od razu, a nie
po miesiącu od wysyłani a ruchu.
Moim zdaniem wszystkie ﬁrmy oferujące produkty, które wydawcy mogą reklamować dzięki swoim kanałom, powinny iść w kierunku walidacji leadów
w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wydawcy dostarczą bardziej efektywny ruch
i obie strony zarobią więcej.

HISTORIA

Krótka historia miar
Czy wiedzą Państwo czym jest metr? A ile nas kosztuje? Chociaż nie zdajemy sobie z tego
sprawy, ciągle coś mierzymy i strasznie dużo za to płacimy. Podobno 1% PKB całej UE.
Łukasz Piechowiak PROMERITUM

S

Wspólne wzorce
to wielkie osiągnięcie
Dawniej, gdy nie było wspólnych wzorców, porównywanie czegokolwiek było sporym problemem. Na tym samym
obszarze, w tym samym czasie mogły
istnieć różne systemy miar, jak choćby
na terenie Polski w XIX wieku. Garniec
galicyjski stosowany we Lwowie miał
objętość 3,84 litra, a garniec gdański
3,42 litra.
Pomyłka w rachubach mogła kupca
sporo kosztować. W tym okresie wiedza o poszczególnych jednostkach na
różnych obszarach była wręcz niezbędna do wykonywania tego zawodu. Dla
ułatwienia handlu decydenci z większości państw świata „dogadali się” i tak powstał system popularnie zwany metrycznym (SI). Historia jego powstania jest
równie pasjonująca co irytująca i jak na
ironię bardzo trudno wskazać datę jego
początków.
Układ (SI) ostatecznie unormował się
w latach 60-tych XX wieku i wszystko
byłoby dobrze, gdyby nie Stany Zjednoczone, które na złość wszystkim uznały,
że mile są lepsze od kilometrów.
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Platynowo-irydowy
wzorzec metra
z Sevres

Źródło: Wikipedia

pójny system miar ma wielkie znaczenie dla gospodarki i rozwoju. Bardzo wiele aspektów naszego życia polega na mierzeniu. Nie tylko
czasu, masy i objętości. Porównujemy
kolory, ceny, oceniamy smaki czy ciśnienie powietrza. Prawie wszystko można
zmierzyć, ale to kosztuje.
Łącznie w całej UE wydatki związane
z pomiarami stanowią ok. 1% PKB, czyli ok. 100 mld euro. Na te koszty składają
się nie tylko budżety regionalnych urzędów pomiarowych, ale także łączna wartość wyprodukowanych urządzeń oraz
wydatki poniesione przez przedsiębiorstwa. Do tego dochodzą pospolite czynności pomiarowe w życiu codziennym
np. odważenie właściwych proporcji do
przygotowania posiłku.

O miary i wagi
bardzo dobrze dbali władcy
Dawniej podatki pobierano przede
wszystkim w naturze, czyli w darach ziemi (np., zboże) i dziele rąk (np. garnce).
Gdy w 1374 roku w ramach Przywileju
koszyckiego szlachcie polskiej udało się
obniżyć podatek do dwóch groszy z łana
koniecznym okazało się dokładne ustalenie, o który łan chodzi, bo jest ich wiele
rodzajów. Dzisiejszy łan odpowiada ok.
18 hektarom, ale dawniej na terenie Polski w użyciu były łany ﬂamandzkie (16,517,5 ha), frankońskie (22-25 ha) czy też
chełmińskie (17,5 ha).
Kary za oszustwa były okrutne - w siedemnastowiecznej carskiej Rosji kupcy,
którzy stosowali trefne miary i odważniki narażali się na zsyłkę całej rodziny
na Syberię. W wielu państwach stosowano kary cielesne a nawet odebranie życia włącznie. Okrucieństwo w tym temacie przestaje szokować gdy zdamy sobie
sprawę, że np. kupiec udający się z towarem na sprzedaż w długą podróż ryzykował życie oraz zdrowie i byłoby wielce
niestosownym narażać intratne kontakty handlowe z powodu „chciwej miarki”
cwanego kontrahenta.
Władcy także doskonale znali się na
miarach czego dowodem jest historycznie najczęstsza przyczyna inﬂacji, czy-

li psucie monet poprzez zmniejszanie
w nich zawartości cennych kruszców.

Łatwiej zmierzyć metr
niż godziwy zysk
Dawniej metr to był odpowiednik 10^(7) długości mierzonej wzdłuż południka
paryskiego od równika do bieguna. Pojęcie bieguna a co dopiero umiejętność wyznaczenia jego długości jest zbyt skomplikowane dla przeciętnego człowieka, ale
śmiem twierdzić, że średnio rozgarnięty
kupiec-cwaniak umiałby wykorzystać tę
wiedzę do krajania tak, by resztki niczym
odsetki w banku budowały jego majątek.
To właśnie na podstawie „deﬁnicji południkowej” odlano z platyny i irydu
słynny wzorzec, który następnie umieszczono w Międzynarodowym Biurze Miar
i Wag w Sevres koło Paryża.
Niestety, francuski platynowo-irydowy metr zaczął się kurczyć. W związku
z tym w 1983 roku ustalono, że metr to
odległość, jaką światło pokonuje w próżni w czasie 1/299.792.458 sekundy. A co
to jest sekunda? To jest już akurat ustalone. Jednak pewnych rzeczy nie da się
zuniﬁkować, chociaż każdemu wydaje
się to łatwe i oczywiste. Przykładów nie
trzeba daleko szukać – proszę się zastanowić jaką miarę powinien mieć „godziwy zysk”.
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Największe grzechy
firm pożyczkowych
Media skrupulatnie korzystają z każdej okazji, by postawić branżę pożyczkową
pod pręgierzem opinii publicznej. Odosobniony przypadek staje się punktem wyjścia
do krzywdzących uogólnień; naturalne dążenie do maksymalizowania zysków
jest przedstawiane jako coś nagannego; krytycy są przedstawiani jako nieomylne
wyrocznie, a krytykowani są pozbawiani prawa do obrony.
Jeremi Dobrowolski AUTOR BLOGA MIDAS24

G

rzechy sektora pożyczkowego są
wyliczane z zadziwiającą skrupulatnością, zwłaszcza w zestawieniu z nieuczciwymi praktykami,
których sektor bankowy nie zdołał samodzielnie wyrugować. Nie oznacza to
oczywiście, że branża pożyczkowa jest
nieskazitelna i stanowi wzór do naśladowania dla pozostałych gałęzi gospodarki.
Niniejszy tekst stanowi zwięzły przegląd
najpoważniejszych „grzechów”, zarzucanych ﬁrmom pożyczkowym przez ekonomistów, konsumentów, instytucje państwowe i organizacje pozarządowe.

Pycha:
dlaczego władza zagięła parol
na branżę pożyczkową
Znalezienie złotego środka pomiędzy
nadmierną pokorą a pychą przedsta-
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wia poważne trudności; wymaga rozsądku i świadomości własnych ograniczeń.
Czy ﬁrmy pożyczkowe ustrzegły się popadnięcia w samozadowolenie? Sądząc
po tym, jak społeczeństwo ocenia branżę
pożyczkową - odpowiedź na to pytanie
może być tylko przecząca. Dynamiczny
rozwój sektora pożyczkowego stał się solą w oku dla wielu, poczynając od ekonomistów „zatroskanych” o dobrobyt
Polaków, poprzez banki zaniepokojone
rosnącą w siłę konkurencją, a kończąc na
politykach, którzy zwietrzyli znakomitą
okazję do podreperowania słupków popularności. Poczucie fałszywego bezpieczeństwa zgubiło przynajmniej kilkanaście ﬁrm pożyczkowych, które nie brały
pod uwagę zmienności otoczenia prawnego w Polsce. Nieuzasadnione samozadowolenie doprowadziło do nieuchronnej stagnacji i uczyniło branżę bezbronną
wobec legislacyjnych zapędów ustawodawców. Zamiast podjąć wysiłki zmierzające do samodzielnego uregulowania
praktyk ocierających się o wyzysk, większość branży wolała czerpać pełnymi garściami z kieszeni klientów. Kiedy kwestią
uregulowania rynku zajęli się posłowie było już za późno na gesty dobrej woli.
Widmo rządowego „dokręcania śruby”
nie zostało rozwiane przez bolesną adaptację do nowych ram prawnych - kolejne
ograniczenia wydają się być jedynie kwestią czasu. Każdy, kto posiada znajomość
polskiego systemu ﬁnansowego zdaje sobie sprawę, że ﬁrmy pożyczkowe stanowią jego niezbędny element. Problem
polega na tym, że duża część podmiotów działających na rynku, pławiąc się
w blasku sukcesu, zapomniała o utrwa-

CHCIWOŚĆ
leniu tej prawdy w świadomości masowej. W rezultacie każda siła polityczna,
która zadeklaruje chęć uderzenia w sektor pożyczkowy, może liczyć na poklask
wyborców, nastawionych nieprzychylnie
przez medialną nagonkę.

Chciwość,
czyli gdzie przebiega granica między lichwą a uczciwym zarobkiem
Zarzucanie ﬁrmom pożyczkowym chciwości jest bardzo popularne wśród adwersarzy pożyczania pieniędzy poza sektorem bankowym. Zestawianie RRSO
chwilówki z RRSO kredytu hipotecznego to standardowy zabieg; nieważne, że
przeprowadzania takiej paraleli dowodzi niezrozumienia istoty tego wskaźnika oraz specyﬁki rynku; ważne, że tytuł
staje się chwytliwy, a klikalność wzrasta.
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Często pojawia się także słowo „lichwa”,
którego deﬁnicja okazuje się nad wyraz
płynna i ulega zmianie w zależności od
nastrojów społecznych. Teoretycznie,
granica, od której zaczyna się lichwa,
została zapisana w tzw. ustawie antylichwiarskiej, w formie limitu kosztów pozaodsetkowych. W praktyce okazuje się,
że tę granicę można dowolnie przesuwać w zależności od doraźnych potrzeb
politycznych. Oprocentowanie i prowizja, które jeszcze wczoraj były wysokie,
ale zgodne z prawem - jutro mogą stać
się nielegalne. Prowadzenie działalności
w takich warunkach jest obarczone dużym ryzykiem, a zapowiedzi polityków
mogą wywoływać uzasadnioną dezorientację wśród konsumentów. Czy statystyczna chwilówka w kwocie 1000 zł może kosztować mniej niż zwyczajowe 250
zł za 30 dni? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć twierdząco; istnieją pożyczkodawcy, którzy pobierają niższą prowizję.
Czy zarzucanie chciwości tym podmiotom, które wykorzystują w pełni ustawowy limit kosztów, jest zasadne? Zdrowy
rozsądek podpowiada, że nie: oskarżanie
ﬁrm pożyczkowych o chciwość ma tyle
samo sensu, co posądzanie o pazerność
dowolnego przedsiębiorstwa, które ustaliło maksymalne opłaty dopuszczalne na
rynku regulowanym przez państwo.

Nieczystość:
manipulacje, przemilczenia,
brak transparentności
Większość ﬁrm pożyczkowych uczciwie wypełnia obowiązki informacyjne.
W ciągu ostatnich dwóch lat odnotowa-

NIECZYSTOŚĆ
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no na tym polu znaczącą poprawę, co potwierdzają sami konsumenci. Mimo wysiłków ukierunkowanych na promowanie
transparentności, nadal zdarzają się czarne owce, które wyłamują się ze wspólnego frontu walki z manipulacjami. Coraz
rzadziej zdarza się, że klient - zawierając
umowę - nie posiada pełnej wiedzy odnośnie parametrów pożyczki i warunków,
na jakich zaciąga zobowiązanie. Te jednostkowe przypadki są jednak nagłaśniane w mediach jako nadużycia charakterystyczne dla całej branży, co rzecz jasna
nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Tak czy owak: wszystkie ﬁrmy pożyczkowe, którym zależy na budowaniu własnej
wiarygodności i stabilnego grona klientów, powinny dokładać wszelkich starań,
by działać w sposób transparentny i zrozumiały dla przeciętnego pożyczkobiorcy.
Pozbawianie klienta dostępu do formularza informacyjnego, wzoru umowy, regulaminu czy pełnej tabeli opłaty powinno
być powodem branżowego ostracyzmu.

Zawiść:
zamiast naśladowania dobrych
wzorców - równanie w dół
Zazdrość w kontekście rynku pożyczkowego przejawia się niewłaściwym stosunkiem do konkurencyjności. Sektor pozabankowy to modelowy przykład rynku, na
którym z powodzeniem funkcjonują małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Problem polega na tym, że większość podmiotów nie podejmuje żadnych starań, by
podnosić jakość świadczonych usług oraz
optymalizować warunki cenowe w taki
sposób, by móc konkurować z liderami.
Zaostrzenie regulacji prawnych zebrało największe żniwa wśród podmiotów
o relatywnie niewielkiej skali działalności. To naturalne, że ﬁrmy dysponujące
większym kapitałem, bazą klientów i zasięgiem nie zostały tak mocno dotknięte
przez legislacyjne perturbacje. Zniknięcie 21 ﬁrm w ciągu 3 miesięcy od ustanowienia limitu kosztów pozaodsetkowych
i ograniczenia opłat za windykację wewnętrzną to cena, którą branża zapłaciła za bierność i brak dostosowywania się
do rosnących wymagań klientów. Konsument, który jeszcze niedawno z pocałowaniem ręki sięgał po gotówkę obciążoną prowizją rzędu 25% kwoty stał się
bardziej wymagający. Świadomość ﬁnansowa pożyczkobiorców wyraźnie wzrosła,
dlatego najlepsze wyniki sprzedaży odnotowały te instytucje, które wyznaczają naj-

ZAZDROŚĆ
wyższe standardy obsługi klienta. Firmy,
które nigdy nie wzbiły się w tej dziedzinie
ponad przeciętność, są narażone na dalszy odpływ klientów do konkurencji. Po
początkowej dynamicznej fazie wzrostu,
rynek został spenetrowany przez konsumentów, którzy potraﬁą w mgnieniu oka
zidentyﬁkować ﬁrmę, która nisko zawiesza sobie poprzeczkę. Przedsiębiorstwa
kredytowe, które znajdują się aktualnie
w kiepskiej kondycji ﬁnansowej, nie podjęły praktycznie żadnych inicjatyw, mających na celu dorównanie najlepszym.
Właściwie ukierunkowana „zazdrość”
może być impulsem do położenia większego nacisku na usprawnienie technologii, podniesienie jakości obsługi klienta,
czy wreszcie - zaoferowania lepszych warunków cenowych. Niestety, wyraźnie widać, że na rodzimym rynku dominowała
zazdrość połączona z bezczynnością, którą tym samym można uznać za czwarty
„grzech” branży.

Nieumiarkowanie:
rolowanie długu, czyli wyciskanie
ostatnich soków z klienta
Mechanizm rolowania długu jest powszechnie krytykowany przez organizacje
konsumenckie i ekonomistów. Center For
Responsible Lending, jedna z najbardziej
prominentnych instytucji monitorujących
rynek pożyczkowy w USA, uznaje rolowanie długu za największe zagrożenie dla
kondycji ﬁnansowej pożyczkobiorców. Regularne odraczanie terminu spłaty stanowi duże obciążenie dla domowego budżetu i w niektórych przypadkach powoduje,
że suma opłat znacząco przewyższa kwotę pożyczki. Troska ekonomistów i działaczy społecznych przesłania im jednak żywotne potrzeby konsumentów. Możliwość
rolowania długu jest niezbędna: zlikwido-
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OBŻARSTWO
wanie jej nie przyczyni się do poprawy sytuacji pożyczkobiorców. W razie wystąpienia nieprzewidzianego opóźnienia - klienta
czeka windykacja, której można uniknąć
dzięki prolongacie. Przedłużanie spłaty jest
zatem nieodłącznym elementem typowej
„chwilówki”. Jeżeli jednak dana instytucja
ﬁnansowa umożliwia pożyczkobiorcy odraczanie terminu spłaty w nieskończoność
dzięki mechanizmowi wzajemnego reﬁnansowania kapitału przez dwa lub więcej
podmiotów - mamy do czynienia nie tylko ze sprytnym obejściem przepisów tzw.
ustawy antylichiwarskiej, ale także z działaniem etycznie wątpliwym.

Gniew:
przyzwolenie na agresywne
praktyki windykacyjne
Większość historii zadłużonych osób
w mediach ma wspólny mianownik:
bardzo rzadko zdarza się, że nierzetelny
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dłużnik bierze na siebie odpowiedzialność za złe decyzje, które doprowadziły
do windykacji, egzekucji i zajęcia majątku. Dziwnym trafem zawsze okazuje się,
że brak spłaty to wynik niepomyślnego
zrządzenia losu, a nie konsekwencja zadłużania się ponad miarę. Nie zmienia
to faktu, że sposób traktowania dłużników przez ﬁrmy windykacyjne współpracujące z niektórymi pożyczkodawcami jest, delikatnie mówiąc, niewłaściwy.
Milczące przyzwolenie na uprzykrzanie życia dłużnikom poprzez informowanie o długu osób trzecich (słynne już
naklejki na drzwiach i klatkach schodowych) czy też wizyty windykatorów
terenowych pozostających na bakier
z kulturą osobistą zasługuje na naganę. Teoretycznie, instytucja pożyczkowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za postępowanie zewnętrznej ﬁrmy
windykacyjnej. W praktyce współpraca
jest często na tyle ścisła, że nie sposób
nie dostrzec powiązań wykraczających
poza standardowe relacje wierzyciel windykator. Zarzuty dotyczące windykacji wewnętrznej mają o wiele większy
ciężar gatunkowy, jednak po ustawowym ograniczeniu kosztów upominawczych w tym obszarze nastąpiła zauważalna poprawa. Nadal pojawiają się
jednak skargi klientów na straszenie policją (grożenie złożeniem doniesienia na
policję o wyłudzeniu kredytu w razie
braku spłaty) czy naliczanie wysokich
kar umownych, aktywowanych po upływie terminu zapłaty.

Gnuśność:
niechęć do edukowania
konsumentów
Inicjatywy zmierzające do budowania
świadomości ekonomicznej pożyczkobiorców korzystających z sektora bankowego można policzyć na palcach
jednej ręki. Czyżby najbardziej pożądanym typem pożyczkobiorcy był ignorant, zaledwie częściowo świadomy
specyfiki produktu finansowego, z którego korzysta? Ten zarzut dotyczy zarówno firm pożyczkowych, jak i banków. Działania podejmowane przez
instytucje finansowe w tym zakresie to
kropla w morzu potrzeb. Oczywiście,
można argumentować, że za kształcenie konsumentów odpowiadają szkoły, uczelnie oraz instytucje państwowe
i organizacje pozarządowe. Przykład
platformy edukacyjnej uruchomionej

przez jednego z wiodących pożyczkodawców dobitnie pokazuje, że inwestowanie w edukację klientów przynosi wymierne korzyści, zarówno dla
konsumentów jak i samej firmy. Warto zaznaczyć, że potrzeba nieustannego edukowania pożyczkobiorców wynika także z niebezpieczeństw, na które
są narażeni z powodu działalności różnej maści oszustów i wyłudzaczy, którzy żerują na obrzeżach rynku pozabankowego. Konieczność prowadzenia
spójnej polityki informacyjnej jest nie-

LENISTWO
podważalna przy uwzględnieniu ilości
oszustw polegających na wyłudzaniu
przedpłat. Każda oszukana osoba przyczynia się do strat wizerunkowych ponoszonych przez cały sektor. Skuteczne zapobieganie przestępstwom z tej
kategorii jest możliwe jedynie poprzez
edukowanie konsumentów odnośnie
zagrożeń.
Wśród siedmiu najpoważniejszych i najpowszechniejszych grzechów ﬁrm pożyczkowych znajdują się zarówno zarzuty pod adresem całości branży, jak
i przewinienia, które mają indywidualny
charakter. Można się oburzać, że nadużycia występują marginalnie i dotyczą jedynie części podmiotów funkcjonujących
na rynku. Każda historia pokrzywdzonego pożyczkobiorcy, która ujrzy światło dzienne w mediach - szkodzi jednak
wizerunkowi całej branży. Dopóki opiniotwórcze ośrodki będą stosować zasadę odpowiedzialności zbiorowej - dopóty reputacja branży będzie cierpieć.

RYNEK

Blockchain zrewolucjonizuje świat finansów,
tak jak Internet zrewolucjonizował media
Jeszcze kilkanaście lat temu wciąż całkiem liczne grono ekspertów uważało Internet
za przelotną modę i pewnego rodzaju kaprys. Dzisiaj podobne twierdzenia
dotyczą technologii blockachin. Kto się pomyli tym razem?

J

eszcze w latach 90-tych większość
wydawców największych gazet
śmiała się do rozpuku w reakcji na
słowa Nicholasa Negroponte (wówczas dyrektora MIT Media Lab) o tym, że
już niedługo wiadomości będziemy przeglądać przez Internet. Od tamtego czasu
minęło 20 lat. Sprzedaż papierowych gazet spada w zastraszającym tempie. Rośnie popularność e-booków, ludzie powoli
zapominają też czym były wypożyczalnie
video. Nawet dodawanie do czasopism
płyt z ﬁlmami przestaje podnosić sprzedaż. Jasne, wciąż nie brakuje ludzi, którzy wolą trzymać w ręku ﬁzyczną książkę czy kupić płytę z ﬁlmem. Nostalgia ma
wielką siłę czego przykładem jest nowe
życie płyt winylowych. Nie zmienia to
faktu, że ich czas minął i jedyne co mogą
robić to zagospodarowywać niszę.
Czy to samo czeka banki i system ﬁnansowy, ze względu na rozwój technologii
blockchain? Dla niewtajemniczonych –
blockchain, to w największym możliwym
skrócie, system rozproszonych baz danych, które są przechowywane u każdego
użytkownika. To sprawia, że nie ma potrzeby utrzymywania wielkich farm serwerów a system jest praktycznie niemożliwy do shackowania. Blockchain może
być wykorzystywany w płatnościach, kontraktach, uwierzytalnianiu podpisów a nawet w komunikacji. To wszystko sprawia,
że tradycyjna rola banków, ubezpieczycieli i notariuszy jako pośredników transakcji
może zostać silnie ograniczona.

nakże, owa niepewność powoli przegrywa
z ciekawością i coraz więcej ﬁrm i instytucji przychylniej patrzy na nowe możliwości
jakie daje blockchain. Eksperci są pewni, że
to tylko kwestia czasu aż zostanie osiągnięty break even point i technologia ta będzie
stosowana powszechnie.
Blockchain podobnie jak World Wide Web posiada wiele warstw, które stopniowo zaczynają się rozwijać. W przypadku Internetu kluczowe było pojawienie się
protokołu HTTP w 1989 roku. Przeznaczeniem Internetu była wymiana wiadomości. E-Mail był katalizatorem rozwoju
Internetu, ale rozwinął się szeroko poza sieć do komunikacji. Tak samo Bitcoin
jest katalizatorem rozwoju blockchaina,
ale sama technologia ma zdecydowanie
większe ambicje i możliwości. Chodzi
tutaj między innymi o tak zwane „smart
contracts”, jak i wiele innych rozwiązań
np. zawieranie umów w formie elektronicznej z pomocą bezpłatnego darmowego podpisu elektronicznego.

Jak może wyglądać
blockchainowa rewolucja?
Obecnie nadzorca i regulator stoją na
straży porządku w sektorze ﬁnansowym.
Kontrolują obieg dokumentów i przebieg
transakcji. Natomiast w przypadku obrotu Bitcoina na blockchainie wszystkim zajmuje się system. Jeżeli transakcja nie spełnia wymogów, to po prostu nie przechodzi
przez niego, jest automatycznie odrzucana. Nie wszyscy uważają to za plus. Część
ekspertów i prawników zwraca uwagę, że

Entuzjaści technologii opartej na blockchainie porównują ją do internetowej rewolucji z końca lat 90-tych. Wciąż wiele ﬁrm
i instytucji jest niepewnych nowej technologii. Boją się blockchaina m.in. z uwagi na
reputację Bitcoina, który kojarzony jest jako kryptowaluta wykorzystywana przez
ludzi, którym można coś zarzucić. Jed-
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regulacje oparte na napisanym kodzie (algorytmie) są mało elastyczne – absolutnie nie akceptują sytuacji wyjątkowych, co
może rodzić problemy.
Zwolennicy blockchaina przekonują, że
nowy i zdecentralizowany świat pieniądza
może być dużo prostszy dzięki kryptowalutom i eliminacji pośredników transakcji.
Mniejsza elastyczność to stosunkowo niska cena postępu. Ale czy na pewno?

Blockhain przeciw systemowi
Pierwotni użytkownicy Bitcoina cechowali się poglądami antyestablishmentowymi
i libertariańskimi. Widać tu wyraźnie podobieństwo do społeczności popierającej
darmowe oprogramowanie, które aktywnie walczy z komercjalizacją. Podobnie jak
Linux stracił całą swoją otoczkę darmowości i odskoczni od komercji, tak samo może
się stać z blockchainem. Nawet jeżeli blockchain zatraci swoją antyestablishmentową tożsamość, to wciąż prawdopodobnie
przyczyni się to transformacji systemu ﬁnansowego. Większość dużych graczy, nawet jeśli nie wierzy w blockchain, to inwestuje w niego ze strachu, że „nie zdąży
załapać się na coś wielkiego”. Dlatego blockchain nie jest tak lekceważony jak na początku swojego istnienia bagatelizowano
potencjał Internetu.
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Kawa na wysoki procent, czyli walka
z mitami na temat pożyczek
Nieuzasadniony wyzysk finansowy prowadzący do deprawacji ekonomicznej
najsłabszych konsumentów jest ze wszech miar godny potępienia i penalizowania
na poziomie Kodeksu karnego. Państwo nie powinno bezsilnie ignorować incydentów,
o których słyszymy prawie codziennie. Stąd zrozumienie budzi chęć zdecydowanej
reakcji Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zaostrzenia i doprecyzowania
przepisów dotyczących karania przestępstwa ewidentnej lichwy. Potrzeba tu
chirurgicznej precyzji, aby rykoszetem nie dostał legalny sektor instytucji
pożyczkowych, z którego usług korzysta rocznie prawie 3 mln Polaków.

M

ocne uderzenie w przedstawicieli półświatka przestępczego jest oczekiwane przez
rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych, gdyż to właśnie przykłady
nadużyć występujących w szarej i czarnej streﬁe niszczą reputację legalnych
przedsiębiorstw ﬁnansowych. W tym
kierunku idzie większość zapisów zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie UD145. Niemniej jednak, ostatni jego zapis, czyli
drastyczne ograniczenie limitu kosztów
pozaodsetkowych, bez względu na specyﬁkę mikrokredutu konsumenckiego,
może doprowadzić do jego całkowitej likwidacji. Byłaby to niepowetowana szkoda dla rynku ﬁnansowego, branży ﬁntech
oraz samych konsumentów, którzy wysoko cenią dostęp do szybkiego, wygodnego i oferowanego na jasnych zasadach
kredytu bez nadmiernych bankowych
formalności.
Od początku swojego istnienia Związek Firm Pożyczkowych aktywnie uczestniczył we wspólnych pracach z licznymi
instytucjami publicznymi, których celem
jest wyrugowanie podmiotów paraﬁnansowych z rynku i samoregulacja branży. Dlatego z uznaniem przyjęliśmy inicjatywę walki ze zjawiskiem tzw. lichwy
mieszkaniowej, w którą projekt uderza
z całą stanowczością. Co więcej, sami
w ramach konsultacji w Sejmie zaproponowaliśmy wyznaczenie rynku kredytów
i pożyczek hipotecznych jako wyłącznej domeny banków i SKOK-ów. Profesjonalne i legalne instytucje pożyczkowe
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zrzeszone w ZFP operują w ramach ustawy o kredycie konsumenckim bez wymagania jego zabezpieczania na majątku
pożyczkobiorcy. Cała procedura odbywa
się za pośrednictwem internetu i na każdym etapie jest regulowana przez prawo.
Specyﬁka oferty zrzeszonych przez
ZFP pożyczkodawców polega na kierowaniu oferty do osób o dostatecznej zdolności kredytowej, nie będących już optymalnym klientem dla banków, ale w dalszym
ciągu poprawnie funkcjonujących na
rynku ﬁnansowym oraz osób które bezwzględnie mogłyby otrzymać pożyczkę
w banku, lecz preferują szybszy i wygodniejszy sposób jej uzyskania z poziomu
np. smartfona. Celem tak działających instytucji pożyczkowych jest uzyskiwanie
dochodów ze spłaconych pożyczek, a nie
długów przeterminowanych, które są dotkliwą stratą dla przedsiębiorcy pożyczającego własne pieniądze.

Sektor pożyczkowy
jest już silnie uregulowany
Z usług z zrzeszonych w ZFP instytucji
pożyczkowych z powodzeniem korzysta
1,5 mln Polaków, a na całym rynku poza bankiem pożycza blisko 3 mln osób.
Wszyscy oni są chronieni przez liczne regulacje, które weszły w życie w ostatnich
kwartałach.
Obecnie obowiązują już przepisy limitujące odsetki, koszty pozaodsetkowe,
sankcja kredytu darmowego za ich przekroczenie, maksymalne odsetki karne za
zwłokę i opłaty upominawcze, wymogi kapitałowe i wymóg udokumentowa-
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nego źródła kapitału, przepisy o niekaralności członków zarządów, obowiązek
zgłoszenia działalności pożyczkowej do
KRS, obowiązek zwrotu wszelkich pobranych prowizji w przypadku nieudzielenia kredytu, prawo do odstąpienia od
umowy kredytu w terminie 14 dni bez
żadnych kosztów, obowiązek raportowania liczby reklamacji do Rzecznika Finansowego i składki na funkcjonowanie jego
Biura, obowiązek czytelnego i precyzyjnego podawania wszystkich kosztów pożyczki na etapie przedkontraktowym,
wymóg badania zdolności kredytowej,
obowiązek płatności tzw. podatku bankowego i w końcu deﬁnicja ustawowa
Instytucji Pożyczkowej oraz inne wymogi szczegółowe starannie egzekwowane przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumenta.
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Ponadto ustawa wprowadzająca Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego czeka na
podpis Prezydenta. O powołanie tego rejestru Związek zabiegał od czterech lat.
W naszej ocenie jest to ostatni, niezbędny element kompleksowego nadzoru nad
sektorem instytucji pożyczkowych, który dopełnia wszystkie obowiązujące dotychczas przepisy. Dalsza praca branży
będzie polegała na walce z głęboko zakorzenionymi mitami na temat ﬁrm pożyczkowych, bez obalenia których nie uda się
zbudować dobrej reputacji sektora.

Nieporozumienia
związane z RRSO
Społeczeństwo i media w poszukiwaniu
skrajności i sensacji często nadużywają pojęcia „lichwy”, które w odniesieniu
do instytucji pożyczkowych jest błędną i krzywdzącą heurystyką bazującą na
mitach wynikających z niedostatecznego poziomu poinformowania Polaków
w zakresie obowiązującego w Polsce prawa, a przede wszystkim skutków ekonomicznych i karnych wynikających z jego
nieprzestrzegania.
W naszej ocenie wiele nieporozumień
i nieuzasadniony, negatywny odbiór społeczny instytucji pożyczkowych udzielających niskokwotowych i niezabezpieczonych kredytów za pośrednictwem
Internetu, jest następstwem mylnego
utożsamiania wskaźnika RRSO z oprocentowaniem pożyczki.
Nieprawdą jest, że mikropożyczka
o wskaźniku RRSO liczonym w tysiącach
procent może szybko wygenerować dług
o wartości dziesiątek tysięcy złotych.
RRSO to wskaźnik, który pokazuje abstrakcyjny stosunek kosztu pożyczki do
kwoty pożyczki w skali roku. W przypadku pożyczek na okresy liczone w tygodniach i stosunkowo niskie kwoty, gdzie
koszty ze względu na efekt niskiej bazy,
wydają się relatywnie wysokie, wskaźnik
RRSO zawsze będzie przyjmował ekstremalnie wysokie wartości.
W przypadku zakończenia umowy
przed czasem lub braku spłaty koszty
kapitału nie są naliczane według stawki RRSO, lecz według wysokości odsetek
maksymalnych za zwłokę. Twierdzenie,
że niskokwotowa pożyczka o wysokim
RRSO stwarza realne zagrożenie dla całego majątku pożyczkobiorcy jest dużym
nadużyciem.
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Klient na pierwszym miejscu
Legalnie działające Instytucje Pożyczkowe nie mają żadnej motywacji do działania wbrew interesom konsumentów.
Umowy zawierane są dobrowolnie, z pełnym i jasnym przedstawieniem kosztów, terminów spłaty oraz skutków niewywiązania się z umowy. Dodatkowo
w przypadku internetowych ﬁrm pożyczkowych, nie ma miejsca żadna forma agresywnej sprzedaży – to klient
musi świadomie wejść na stronę pożyczkodawcy i samodzielnie złożyć wniosek.
Cena pożyczki jest wystandaryzowana i identyczna dla wszystkich pożyczkobiorców spełniających wymogi badania zdolności kredytowej. Stosowana
jest zasada, że w internetowej ﬁrmie
pożyczkobiorca nigdy nie otrzyma następnej pożyczki, przed całkowitą spłatą poprzedniej, co chroni przed pętlą
zadłużenia.
Za wysoką popularność pożyczek nie
są odpowiedzialne żadne kruczki prawne, wprowadzające w błąd reklamy lub
trudne położenie ﬁnansowe klientów,
a tylko i wyłącznie dostarczenie produktu zaspokajającego naturalny popyt na
wygodny, łatwo dostępny i bezpieczny
kredyt możliwy do uzyskania w 15 min.
od złożenia wniosku. To prawda, że taka
pożyczka nigdy nie będzie tak tania jak
kredyt w banku, tak samo jak produkty
spożywcze na całodobowej stacji paliw
nie będą tańsze niż w supermarkecie, kawa w kawiarni będzie droższa niż 10 ﬁliżanek identycznej kawy przygotowanej
w ekspresie domowym, a przejazd taksówką może kosztować więcej od biletu
miesięcznego.

Kto korzysta z pożyczek
i dlaczego?
Nieporozumieniem jest też twierdzenie, że z pożyczek korzystają tylko ludzie
bardzo biedni. Rynek pracy w ostatnich
latach uległ rewolucji. Występuje coraz więcej freelancerów, których cechuje nieregularny dochód i duże kłopoty
z uzyskaniem terminowych płatności za
wykonane usługi. Przeważnie są to osoby młode i dobrze wykształcone, dla których pożyczka zaciągnięta przez Internet
najczęściej ma charakter pomostowy tzn.
pomaga uregulować bieżące zobowiązania i dokonanie niezbędnych zakupów
do czasu uzyskania płatności od często
spóźniających się zleceniodawców.

Częstym nieporozumieniem jest też
twierdzenie, że instytucje pożyczkowe
nie badają zdolności kredytowej – obsługując bardziej ryzykowny segment klientów i stosując się do przepisów regulacyjnych, niedokładne badanie zdolności
kredytowej byłoby działaniem sprzecznym z rachunkiem ekonomicznym.
Legendarne wielomiliardowe zyski instytucji pożyczkowych także należą do
kanonu mitów. Wysokie koszty działalności instytucji pożyczkowych, wynikające m.in. wydatków na badanie
zdolności kredytowej, zatrudnienia pracowników, opłacenie podatków, koszty
obsługi prawnej, uwzględnienie strat na
kapitale - wymagają bardzo precyzyjnej
kalibracji ekonomicznej, która jest wrażliwa na zmiany otoczenia gospodarczego
i prawnego. Za dowód może świadczyć
fakt, że obecnie tylko cztery instytucje
pożyczkowe kwaliﬁkują się do zapłaty
podatku bankowego, który naliczany jest
od wartości aktywów przekraczających
200 mln zł.
Podsumowując, mamy nadzieję, że uda
się wprowadzić regulacje, które doprowadzą do efektywnego karania nadużyć
i jednocześnie spowodują wzrost zaufania do legalnie funkcjonujących podmiotów, uwzględniając przy tym dość
skomplikowaną materię ekonomiczną
w obszarze ich działalności.

MAGAZYN KREDYTU KONSUMENCKIEGO

PROMERITUM
ISSN 2449-6464
Redaktor Naczelny:
Łukasz Piechowiak
e-mail: l.piechowiak@zfp.org.pl
tel. 693 347 520
Redakcja zastrzega sobie prawo
do redagowania i skracania tekstów..
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.
Nakład: 1000 egz.
Reklama: Sebastian Paliwoda
e-mail: s.paliwoda@zfp.org.pl
tel. 660 486 566
Skład: Piotr Wądołkowski
e-mail: surabai@gmail.com
tel. 601 446 299
Wydawca:
Rejestr Firm Pożyczkowych sp. z.o.o
Prezes: Jarosław Ryba
ul. Krakowskie Przedmieście 79/212
00-079 Warszawa

