Kiedy przedsi biorca nie ma rodków
na spłat kredytu
roda, 29 grudnia 2010

Najgorsz rzecz , jak mo e zrobi przedsi biorca, który ma kłopoty finansowe i nie mo e
obsłu y wszystkich zobowi za kredytowych, to panika i unikanie kontaktu z bankiem.
W adnym wypadku nie powinni my równie zakłada , e je eli mamy du e obroty i w zwi zku z
tym nasze konto zasilaj znaczne sumy - to zasługujemy na inne traktowanie przez instytucj
finansow . Dział windykacji banków rz dzi si swoimi prawami. Ma nie dopu ci do strat po
stronie banku, jakimi s konieczno ci tworzenia rezerw spowodowane trudnymi kredytami.
Najlepszym rozwi zaniem i tym od czego nale y zacz , jest wła nie rozmowa z bankiem.
Kredyt jest bardzo rozpowszechnion form finansowania zakupu wszelakich dóbr: od sprz tu
domowego poczynaj c, a ko cz c na nieruchomo ciach. Pomimo e uregulowania prawne, jak i
kontrola Komisji Nadzoru Finansowego nakazuj bankom coraz ostro niejsze przyznawanie
kredytów i zwi kszanie wymaga wobec potencjalnych kredytobiorców, zdarza si , e klienta,
który otrzymał pozytywn decyzj kredytow - nie sta na obsług zadłu enia. Tym bardziej, e
redni czas kredytowania np. zakupu nieruchomo ci to 30 lat. Nawet najbardziej dokładny
analityk w bankach nie jest w stanie przewidzie , jak w przyszło ci b dzie zachowywał si
kredytobiorca i czy w tym czasie nie dojdzie do zdarze , które mog wpłyn na obni enie
zdolno ci kredytowej kredytobiorcy. Je eli klient prowadzi działalno gospodarcz ,
niewywi zywanie si z zobowi za kredytowych jest jedn z najgorszych rzeczy, jakie mo e
zrobi .

Warto by solidnym klientem
Informacje o ka dym kliencie instytucji finansowych s przekazywane do wielu baz słu cych
weryfikowaniu wiarygodno ci potencjalnego dłu nika. Takimi bazami s mi dzy innymi: Biuro
Informacji Kredytowej (BIK), Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych Zwi zku Banków Polskich,
Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), Krajowy Rejestr Długów (KRD). Rejestry działaj w dwie
strony - informuj banki o klientach nierzetelnych, oraz przyznaj punkty (tzw. scoring) klientom
poprawnie obsługuj cym dług.
Nieprawidłowe obsługiwanie kredytu skutkuje zł histori kredytow . Ka dy kolejny kredyt b dzie
du o trudniej otrzyma . Nale y pami ta , e informacja w BIK widnieje przez 5 lat.
Lekkomy lno "w stosunku" do kredytu mo e du o kosztowa . Wystarczy wyjecha na dłu szy
urlop i nie spłaci 2 rat, by kolejny bank nie chciał przyzna nam kredytu. Nawet cz ste
opó nienia w spłatach rat (5 dni co miesi c) s le widziane. Nie dyskredytuj klienta całkowicie,
ale obni aj jego scoring, co skutkuje np. brakiem zgody analityka na udzielenie kredytu na 100%
warto ci nieruchomo ci. W dzisiejszych czasach, nawet najmniejsz firm trudno jest prowadzi

bez posiłkowania si zewn trznym kapitałem, dlatego dobrze jest dba o swoj histori
kredytow .

Bankowy tytuł egzekucyjny i podj cie czynno ci przez komornika
Gdy klient zaczyna zalega ze spłat kredytu, zwykle na pocz tku bank wysyła ponaglaj ce
monity lub rozpoczyna tzw. mi kk windykacj , uprzejmie informuj c o terminie regulowania
zobowi zania. Gdy to nie skutkuje, do akcji wkraczaj kolejne działy, coraz "ostrzejszej"
windykacji.
Czasem zdarza si , e z klientami urywa si kontakt. W takiej sytuacji bank nie ma wyboru rozpoczyna procedur windykacji. Do ka dej umowy kredytowej doł czony jest zał cznik, w
którym kredytobiorca o wiadcza zgod na poddanie si egzekucji w razie niespłacania kredytu.
Taki zał cznik zawiera równie informacj , do jakiej maksymalnie kwoty bank mo e wnosi
roszczenie.
Bank na podstawie ksi g wystawia bankowy tytuł egzekucyjny i wyst puje do s du o nadanie mu
klauzuli natychmiastowej wykonalno ci. Jest to post powanie uproszczone, znacznie szybsze od
procesu, a obecno pozwanego nie jest niezb dna. Taki dokument pozwala komornikowi na
podj cie czynno ci. Komornik mo e zaj rachunek bankowy z oszcz dno ciami dłu nika. Mo e
zarekwirowa jego samochód, meble czy inne warto ciowe ruchomo ci. Co najgorsze, mo e
sprzeda nieruchomo , na której ci y hipoteka.

Bankowe przelewy do NBP
Banki - "jak ognia" - boj si złych kredytów, czyli takich, których klient po prostu nie spłaca.
Wszystkie opó nienia s odnotowywane w przytoczonych wcze niej rejestrach. Opó nienie
kilkudniowe nie skutkuje jeszcze bardzo negatywnie na zdolno kredytow klienta, lecz jedynie
obni a jego scoring.
Inaczej wygl da sytuacja po 30 dniach. Gdy klient zalega z rat od 31 do 90 dni bank musi
przela 15% kwoty kredytu na nieoprocentowane konto w NBP. Po 90 dniach kwota gwarancji
ro nie do 60%, a po 180 dniach kredyt podlega bezwzgl dnej windykacji. Jest to ogromna strata
dla banku. Na całym wiecie banki po yczaj od siebie pieni dze, na czym zarabiaj i nie mog
sobie pozwoli na zamra anie rodków.

Prolongata bankowa
Je eli przedsi biorca wie, e b dzie mie kłopoty w obsłudze swojego zobowi zania, musi
skontaktowa si z bankiem, aby wspólnie ustali post powanie w zaistniałej sytuacji.
Pami tajmy, e bankowi z ww. powodów tak samo jak przedsi biorcy zale y na tym, aby był on w
stanie obsługiwa swoje zadłu enie. Aktualnie wiele banków umo liwia swoim klientom
prolongat w spłacie raty. Polbank proponuje "kredyt bezpieczny". Umo liwia on klientom prawie
dowolne kształtowanie raty według mo liwo ci finansowych. Nale y spłaca co miesi c nie mniej
ni 2% warto ci zadłu enia. Oczywi cie nic za darmo. Za tak mo liwo wyj ciowe parametry
kredytu s nieco gorsze. Multibank z kolei, nie przewiduje ani w ofercie, ani w regulaminie
mo liwo ci odraczania spłat.
Z praktyki wynika jednak, e klient znajduj cy si w złej sytuacji finansowej mo e zrobi dwie
rzeczy. Po pierwsze, o ile pozwoli na to wiek kredytobiorcy, mo na wnioskowa o wydłu enie

okresu kredytowania, dzi ki czemu rata b dzie ni sza. Mo e równie zło y pismo z pro b o
odroczenie w czasie spłacania raty odsetkowej. Niektóre banki zgadzaj si nawet na odroczenie
kilku rat kredytu, dzieje si to jednak zawsze w drodze wyj tku. W ostateczno ci, je li wiemy, e
nawet prolongaty i wydłu enie terminu spłaty nic nam nie dadz , mo emy samodzielnie sprzeda
nieruchomo . Najprawdopodobniej stracimy na transakcji, ale na pewno uzyskamy wy sz cen
ni komornik, który zlicytowałby nasz nieruchomo .

Ubezpieczenie kredytu
Bior c pod uwag kłopoty, w które mo na si wp dzi poprzez nieprawidłowe obsługiwanie rat
kredytowych warto pomy le o ubezpieczeniach. Wi kszo klientów traktuje ubezpieczenia
zwi zane z kredytem jako zło konieczne. Uto samiaj je (nierzadko słusznie) z dodatkow
prowizj banku, ale niektóre banki proponuj ubezpieczenia wła nie na wypadek zaistnienia
okoliczno ci uniemo liwiaj cych spłat kredytu. S to ubezpieczenia od utraty stałego ródła
pracy lub cz ciowej albo całkowitej utraty mo liwo ci wykonywania pracy.
Na koszt kredytu składa si :
• mar a banku
o poziom mar y proponowanej przez bank uzale niony jest od waluty w jakiej

•

•
•

•
•

zaci gamy zobowi zanie oraz od poziomu zaanga owania rodków własnych
(LTV)
stopa bazowa
o stopy procentowe po jakich banki udzielaj sobie po yczek, w zale no ci do jakiej
waluty b dzie indeksowany kredyt, ró ne stopy bazowe b d brane pod uwag
kurs waluty
o w przypadku zaci gania kredyt w walucie obcej (CHF, EURO, USD etc.)
ubezpieczenia obowi zkowe
o ubezpieczenie nieruchomo ci od ognia i innych zdarze losowych - jest
wymagane przez ka dy bank na polskim rynku
ubezpieczenia dodatkowe/opłaty
dodatkowe
o ka dy bank podnosi oprocentowanie kredytu na czas wpisania hipoteki, czyli
zabezpieczenia banku do Ksi gi Wieczystej kredytowanej nieruchomo ci,
o niektóre banki zamiast ubezpieczenia niskiego wkładu stosuj jednorazow
opłat uzale nion od zaanga owania,
o ubezpieczenie niskiego wkładu - gdy klient nie posiada wymaganego 20% lub
30% wkładu własnego - np. Nordea podnosi mar kredytu o 0,25%,
o ubezpieczenie na ycie - w przypadku mierci kredytobiorcy, kwota uzyskana z
ubezpieczenia jest wykorzystywana na spłat kredytu,
o ubezpieczenie od utraty pracy,
o ubezpieczenie na wypadek powa nego zachorowania - np. w Multibanku
ubezpieczyciel spłaca za klienta do 6 rat kredytu,
o ubezpieczenie na wypadek powstania wad prawnych nieruchomo ci - w Getin
Noble Bank.

Rozmowa z ekspertem
ERGO: Czy ubezpieczenie kredytu jest obowi zkowe?
Jacek Bem: Ubezpieczeniem obligatoryjnym zwi zanym z zaci gni ciem zobowi zania
hipotecznego jest ubezpieczenie nieruchomo ci od ognia i innych zdarze losowych. Banki
wymagaj cesji wierzytelno ci z tej polisy. Stosuj równie ubezpieczenie do momentu
ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Wszystkie inne ubezpieczenia
zale od aktualnej procedury udzielania kredytu w poszczególnych bankach. Te przepisy
ulegaj ci głym zmianom. Przykładem jest Multibank, który wła nie wycofał obowi zek
ubezpieczenia klienta na ycie.
Czy ka dy rodzaj kredytu - na działalno firmy, hipoteczny, itp. - mo na i nale y
ubezpieczy ?
- To zale y, od jakich zdarze zamierzamy si ubezpieczy . Rynek ubezpiecze jest tak bardzo
rozbudowany, e mo na ubezpieczy si na wypadek wyst pienia wi kszo ci zdarze losowych.
Nawet je li bank nie wymaga ubezpieczenia na ycie przy kredycie obrotowym dla firmy, klient
mo e samodzielnie ubezpieczy si w wybranym przez siebie towarzystwie. Je li obawiamy si
utraty pracy spowodowanej powa n chorob lub wypadkiem, warto wykupi NNW.
Czy przedsi biorca ubezpieczaj c swój kredyt równie b dzie mógł skorzysta z opcji
ubezpieczenia w przypadkach bankructwa firmy lub czasowego spadku dochodów?
- Ubezpieczenie od bankructwa firmy nie istnieje. Dlatego banki w przypadku kredytów firmowych
stosuj zabezpieczenia na nieruchomo ciach, maj tku trwałym firmy, por czenia, gwarancje i
weksle. Przedsi biorca mo e ubezpieczy maj tek od nast pstw nieszcz liwych wypadków,
ubezpieczy si od odpowiedzialno ci cywilnoprawnej, co w znacznym stopniu zabezpiecza
przedsi biorc . Nale y pami ta , e banki doskonale wiedz , e wszelka działalno
gospodarcza wi e si z ryzykiem niepowodzenia. Dlatego niezwykle rzadko udzielaj
przedsi biorstwom du ych kredytów - bez zastosowania zabezpiecze rzeczowych.
Jakie s zalety - w praktyce - funkcjonowanie ubezpieczenia "od kredytu"? Co daje ta
opcja kredytobiorcom: mniejsze raty, karencj ?
- Ubezpieczenia nie stanowi głównej działalno ci biznesowej banków. Dlatego nie konkuruj
one na tym polu mi dzy sob . Niestety, wci wi kszo ubezpiecze proponowanych przez
banki nale y traktowa jako ich dodatkowy zarobek/prowizj . Je li rzeczywi cie chcemy
ubezpieczy si od nast pstw wyst pienia konkretnych okoliczno ci, powinni my skierowa si
do brokera ubezpieczeniowego, który dysponuje szerok wiedz i ma dost p do wielu towarzystw
ubezpieczeniowych. Zbada on, na jak okoliczno rzeczywi cie powinni my si ubezpieczy i
wybierze najlepsz dla nas ofert .
Dzi kujemy za rozmow .
Jacek Bem
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