
KREDYTKONSOLIDACYJNY

1.Kredytkonsolidacyjny-pojęcie

Kredytkonsolidacyjnytokredytocharakterzedługoterminowym,przeznaczonyna

spłatę zobowiązań wynikających z kredytów bankowych oraz innych

udokumentowanychzobowiązańfinansowych.Ściślejmówiąc,terminkonsolidacja

oznaczapołączenie,zatem działaniekredytukonsolidacyjnegojestproste.Polegana

połączeniudwóchlubwiększejliczbyokreślonychkredytów ipożyczekw jedno

zobowiązanie.Dziękitemurozwiązaniudłużnikpłacitylkojednąratęmiesięcznie,w

wyniku zsumowania kilku istniejących zobowiązań finansowych. Dodatkowo,

ujednoliceniu podlegają również oprocentowanie oraz terminy spłat

skonsolidowanychkredytów1.

Konsolidacjąobjętesą:

 Spłaty różnego rodzaju kredytów np. gotówkowych, ratalnych,

samochodowych,hipotecznych,odnawialnych;

 Spłatydebetów,zadłużeńnakartachdebetowych;

 Kosztywynikającezespłatykredytówobjętychkonsolidacją(opłaty,prowizje,

itd.);

 Inne dowolne cele np.tzw.„chwilówki”,ale wówczas stanowito formę

pożyczki2.

2.Kiedywartowziąćkredytkonsolidacyjny?

Kredytkonsolidacyjnywydajesiębyćkorzystnym rozwiązaniem dla

kredytobiorcówzmagającychsięzespłatąkilkuzobowiązańjednocześnie.Wartogo

rozważyćszczególniewsytuacji,gdy:

 Ofertakonsolidacjiskutkujeniższą,całkowitąkwotądospłatyzobowiązań-

kredytkonsolidacyjnyniezawszewypadapodtym względem korzystniejw

porównaniuzespłatąkilkuzobowiązańjednocześnie.Należydokładnie

1Konsolidacjakredytu-ocowtym chodzi?Poznajwadyizaletytegorozwiązania,
https://pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/konsolidacja-kredytu-o-co-w-tym-chodzi-poznaj-wady-i-
zalety-tego-rozwiazania?fbclid=IwAR1OgfDA5dCe4llilH6j-6-55yVlu4zarcE-Ct0LMxemb5FCX-
HPNVIM0_Q[datadostępu:20.03.2022r.].
2D.Korenik,Innowacyjneusługibanku,PWN,Warszawa,2007,s.85-86.



porównywaćofertykonsolidacji;

 Spłatakilkuzobowiązańwtym samym czasiepowodujechaos-spłata

wieluzobowiązań,charakteryzującychsięróżnymikosztamiiterminami

uregulowaniawymagaodkredytobiorcyodpowiednichzdolności

organizacyjnych.Kredytkonsolidacyjnypozwalaograniczyćmiesięczną

koniecznośćmonitorowaniawieluterminówspłatswoichzobowiązań.

 Nastąpiłyzmianynarynkufinansowym-narynkufinansowym obserwuje

sięwzroststópprocentowychnaskutekrosnącejinflacji.Bankimogą

zmieniaćproponowanewcześniejwarunkiudzieleniakredytów.Nowa

ofertabankumożespowodować,żekorzystniejszym rozwiązaniem na

spłatęzobowiązańbędziekredytkonsolidacyjny,ponieważposiada

atrakcyjniejszeoprocentowanie;

 Potrzebnejestnowespojrzenienaistniejącezobowiązania-uzgodnione

wcześniewarunkispłatyzaciągniętychkredytówczypożyczekmogąbyć

sprzecznezaktualnąsytuacjąfinansowądłużnika.Kredytkonsolidacyjny

pomagazdefiniowaćzaistniałewarunkiiokreślićodpowiadający

kredytobiorcyterminspłaty3.

Konsolidacjipodlegająnastępującezobowiązania:

 Kredythipoteczny-jeślistanowiczęśćkonsolidowanychzobowiązańto

kredytobejmującywszystkiespłatymusibyćrównieżzabezpieczony

hipoteką;

 Kredytgotówkowy;

 Kredytodnawialny;

 Kredytratalny;

 Kredytsamochodowy;

 Limitynakoncie;

 Spłatakartykredytowej;

 Różnegorodzajupożyczki-nietylkobankowe;

 Kredytyprywatneifirmowe.

Jeślikonsolidacjaobejmujezobowiązaniaowiększychwartościachtobankmoże

3Kredytkonsolidacyjny-cotojest?Rodzajeiwarunki,https://www.bankier.pl/smart/kredyt-
konsolidacyjny-co-to-jest-rodzaje-i-
warunki?fbclid=IwAR2oZrpED9BtbiE9qCa5FM_XClgvTHPfnTKC96E13c0Stv4nCI9JuIYVbbI#konsolidac
ja-jakie-kredyty-obejmuje[datadostępu:20.03.2022r.].



wymagaćodkredytobiorcydokonaniaodpowiedniegowpisuozabezpieczeniuna

nieruchomości4.

3.Dlakogojestkredytkonsolidacyjny?

Abykredytobiorcamógłotrzymaćkredytkonsolidacyjnymusispełniaćszereg

wymagań,narzuconychprzezbanki.Dotycząoneweryfikacjizdolnościkredytowej

dłużnikaorazstanudotychczasowychzobowiązań.W związkuztym osoba

decydującasięnakonsolidacjęswoichzobowiązańmusiprzedłożyćdokumenty

potwierdzające:

1.Tożsamość-dowódosobisty;

2.Wysokośćiczęstotliwośćosiąganychdochodów,formęzatrudnienia-

warunkiem otrzymaniakredytuprzezdłużnikajestposiadaniestałego,

comiesięcznegowynagrodzenieztytułukonkretnejumowy.Najbardziej

pożądanajestumowaopracęnaczasnieokreślony.Bankiuwzględniają

równieżinneźródładochodów-umowaodzieło,kontraktyokresowe,

dywidendyztytułuudziałówiakcji,dochodyztytułuwynajmu

nieruchomości.

3.Konsolidowanezobowiązania-wiążąceumowykredytowe,wyciągizkonta

osobistego,spisaktualnychzabezpieczeń;

4.Historiękredytowądłużnika-dowodyspłatposzczególnychrat.

Decydującsięnakredytkonsolidacyjnynależyzwrócićszczególnąuwagęnatakie

czynnikijak:

 Wysokośćratyposkonsolidowaniuzobowiązań-powinnabyćniższaniżsuma

dotychczasowychkredytów/pożyczek;

 Całkowitakwotadospłaty-im niższatym korzystniejszasytuacjadla

kredytobiorcy.Należytutajpamiętaćowydłużonym okresiefinansowaniaoraz

opcjonalnieopobranejzaudzieleniekredytukonsolidacyjnegoprowizji;

 Nowyokresspłaty-dłuższyokresjestrównoznacznyzniższąkwotą

miesięcznejratyorazwyższącałkowitąkwotądouregulowania;

44Konsolidacjakredytu-ocowtym chodzi?Poznajwadyizaletytegorozwiązania,
https://pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/konsolidacja-kredytu-o-co-w-tym-chodzi-poznaj-wady-i-
zalety-tego-rozwiazania?fbclid=IwAR1OgfDA5dCe4llilH6j-6-55yVlu4zarcE-Ct0LMxemb5FCX-
HPNVIM0_Q[datadostępu:20.03.2022r.].



 Wysokośćewentualnejprowizjizaudzieleniekredytu;

 RzeczywistaRocznaStopaOprocentowania(RRSO)-wskaźnikpozwalającyna

wstępneporównanieofertkredytowychbezuwzględnianiadodatkowychopłat;

 Konsekwencjeniedotrzymaniaterminówspłat-wypowiedzenieumowy

kredytowejprzezbank,podwyższenieoprocentowaniitp.;

 Niezbędnezabezpieczenia-korzystniejszewarunkiudzieleniakredytumogąsię

wiązaćzkoniecznościąjegododatkowegozabezpieczenianp.wformie

hipoteki.Powodujetokolejnekoszty,obejmującewycenęnieruchomościczy

dokonaniewpisuwksiędzewieczystej5.

4.Zaletyiwadykredytukonsolidacyjnego?

Kredytkonsolidacyjnyzewzględunaswójzróżnicowanycharakterposiada

zarównowadyjakizalety.CharakterystykętegorodzajukredytuprezentujeTabela1:

Tabela1.Wadyizaletykredytukonsolidacyjnego

WADY ZALETY

W przypadkuzobowiązańobejmujących

wysokiekwoty(np.kredythipoteczny,

samochodowy)wymaganejest

zabezpieczeniekredytuhipoteką

W przypadkuniektórychofert

konsolidacjiwystępujeszansana

niższą,całkowitąkwotędospłatykilku

kredytówjednocześnie

Kredytkonsolidacyjnywymagaod

kredytobiorcyposiadaniazdolności

kredytowej

Ograniczenieilościmiesięcznychspłat

kredytów,np.ztrzechdojednej

Wydłużenieokresuspłatypowoduje

dłuższyokreskredytowania.

Kredytobiorcamawięcejodsetekdo

uregulowania

Ujednoliconakwotaoprocentowania

Koniecznośćzapłatyewentualnej

prowizjizaudzieleniekredytu

Możliwośćnegocjacjizbankiem

korzystniejszychwarunkówudzielenia

5B.Borucki,Czym jestkredytkonsolidacyjnyijakiewarunkitrzebaspełnić?,
https://finanse.rankomat.pl/poradniki/czym-polega-kredyt-
konsolidacyjny/?fbclid=IwAR1CoYKqpNCIEArcW9x9C7m2Cf_wdukHz-gzMPmXtfQ0XGwe_Tqd5uiJsrs
[datadostępu:20.03.2022r.].



kredytu

Wydłużonyczasoczekiwanianadecyzję

oprzyznaniukredytuprzezbank.

Dotyczytoszczególniekredytów

konsolidacyjnychnadużekwotyoraz

tychzabezpieczonychhipoteką

Ujednoliconeterminyspłat

skonsolidowanychzobowiązań

pozwalająnałatwiejszeplanowanie

bieżącychwydatkówidysponowanie

środkamifinansowymi

Źródło:Konsolidacjakredytu-ocowtym chodzi?Poznajwadyizaletytegorozwiązania,

https://pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/konsolidacja-kredytu-o-co-w-tym-chodzi-poznaj-wady-i-

zalety-tego-rozwiazania?fbclid=IwAR1OgfDA5dCe4llilH6j-6-55yVlu4zarcE-Ct0LMxemb5FCX-

HPNVIM0_Q[datadostępu:20.03.2022r.],Kredytkonsolidacyjny-cotojest?Rodzajeiwarunki,

https://www.bankier.pl/smart/kredyt-konsolidacyjny-co-to-jest-rodzaje-i-

warunki?fbclid=IwAR2oZrpED9BtbiE9qCa5FM_XClgvTHPfnTKC96E13c0Stv4nCI9JuIYVbbI#konsolidac

ja-jakie-kredyty-obejmuje[datadostępu:20.03.2022r.].

5.Konsolidacjawpraktyce

Wartodokonaćkalkulacjiiporównaniakilkuzaciągniętychkredytówosobnooraz

pokonsolidacji.Posłużytemunastępującyprzykład:

Klientzaciągnąłdwaróżnekredyty-jedenkredytgotówkowynakwotę50 000złoraz

jedensamochodowynakwotę100 000zł.Kredytzamierzaspłacaćwrównychratach

miesięcznych. Bank nie nalicza żadnej prowizji od zaciągnięcia kredytów.

Uwzględniając obowiązujące w banku oprocentowanie wykonano następujące

obliczenia:

Tabela2.Kosztywybranychrodzajówkredytu

Rodzaj

kredytu

Kwota

kredytu

Roczne

oprocentowanie*

Okres

spłaty

Wysokość

miesięcznej

raty

Wysokość

odsetek

za

pierwszy

miesiąc**

Całkowita

kwotado

spłaty

Kredyt

gotówkowy

500000

zł
7,89%

24

miesiące
2258,86zł 328,75zł

54212,64

zł

Kredyt 100 000 9,49% 60 2099,70zł 790,83zł 125 982zł



samochodowy zł miesięcy

*Doopracowaniatabeliwykorzystanoobowiązującekwotyoprocentowaniakredytów w BankuBNP

ParibasiPKOBP.

**przywyborzewariantuspłacaniakredytuwpostacirównychrat,wysokośćodsetekzmiesiącana

miesiącbędziesięzmniejszać.

Zpowyższychobliczeńwynika,że:

 Łącznakwotakredytówwynosi150 000zł;

 Sumawysokościratnamiesiącwynosi4358,56zł;

 Całkowitakwotadospłatykredytówwynosi180 194,64zł;

 Całkowitykosztzaciągnięciakredytówwynosi30 194,64zł.

Dokonująckonsolidacjipowyższychkredytówzakładamy,żebankniepobierażadnej

prowizji,aratysąspłacanew równychwysokościach,comiesiąc.W tym wypadku

konsolidacjaprezentujesięnastępująco:

Tabela3.Kosztykredytukonsolidacyjnego

Rodzaj

zobowiązania

Kwota

kredytu

Roczne

oprocentowanie*

Okres

spłaty

Wysokość

miesięcznej

raty

Wysokość

odsetek

za

pierwszy

miesiąc**

Całkowita

kwotado

spłaty

Kredyt

konsolidacyjny

150 000

zł
10,50%

48

miesięcy
3840,52zł 1312,50zł

184344,98

zł

*Doopracowaniatabeliwykorzystanoobowiązującekwotyoprocentowaniakredytów w BankuPKO

BP.

**przywyborzewariantuspłacaniakredytuwpostacirównychrat,wysokośćodsetekzmiesiącana

miesiącbędziesięzmniejszać.

W ostatecznym rozrachunku,kredytkonsolidacyjnyniewypadłkorzystnie.W tejopcji

całkowitakwotadospłatybyłao4150,34złwyższaniżw przypadkuzaciągnięcia



dwóchosobnychkredytów.Należypamiętać,żekredytkonsolidacyjnyw niektórych

sytuacjach może okazaćsię trafnym rozwiązaniem.Całkowita kwota do spłaty

będziezależnaodwieluczynników (okresspłaty,obowiązująceoprocentowanie).

Wartoporównywaćnabieżącoróżneofertykonsolidacyjnebanków.

6.Konsolidowaniekredytów-podsumowanie

Kredytkonsolidacyjnyjestdoskonałąalternatywądlaosobnegospłacaniakilku

zobowiązańjednocześnie.Ujednolicenieoprocentowaniaiterminuspłatypozwalana

wygodneibieżąceuregulowaniezobowiązańorazsprawowaniekontrolinad

środkamifinansowymi.Niektóreofertykonsolidacyjnebankówmogąskutkować

niższą,całkowitąkwotądospłatykilkuzobowiązań.Jeśliokreślonewarunkispłaty

zaciągniętychkredytówniesatysfakcjonująkredytobiorcy,tomaonmożliwość

podjęcianegocjacjizbankiem.Niestetydłuższyokreskredytowaniainiższakwota

ratynamiesiącprzekładasięwpraktycenawiększąilośćodsetek.Porównując

ofertykredytówkonsolidacyjnych,należysprawdzić,czyniewiążąsięonezzapłatą

dodatkowejprowizji.Zkoleichcąckonsolidowaćzobowiązaniaodużejwartości

pieniężnej,należyzabezpieczyćkredythipoteką,costanowidużeryzyko,obejmuje

ogółformalnościiwydłużaczasoczekiwanianadecyzjębanku.Kredytu

konsolidacyjnegoniemożezaciągnąćosobanieposiadającazdolnościkredytowej,

mimożewchwilizaciągnięciapoprzednichkredytówposiadałatakązdolność.



Źródła:

1.D.Korenik,Innowacyjneusługibanku,PWN,Warszawa,2007.

2.Konsolidacjakredytu-ocowtym chodzi?Poznajwadyizaletytegorozwiązania,

https://pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/konsolidacja-kredytu-o-co-w-tym-chodzi-

poznaj-wady-i-zalety-tego-rozwiazania?fbclid=IwAR1OgfDA5dCe4llilH6j-6-

55yVlu4zarcE-Ct0LMxemb5FCX-HPNVIM0_Q[datadostępu:20.03.2022r.].

3.Kredytkonsolidacyjny-cotojest?Rodzajeiwarunki,

https://www.bankier.pl/smart/kredyt-konsolidacyjny-co-to-jest-rodzaje-i-

warunki?fbclid=IwAR2oZrpED9BtbiE9qCa5FM_XClgvTHPfnTKC96E13c0Stv4nCI9JuIY

VbbI#konsolidacja-jakie-kredyty-obejmuje[datadostępu:20.03.2022r.].

4.B.Borucki,Czym jestkredytkonsolidacyjnyijakiewarunkitrzebaspełnić?,

https://finanse.rankomat.pl/poradniki/czym-polega-kredyt-

konsolidacyjny/?fbclid=IwAR1CoYKqpNCIEArcW9x9C7m2Cf_wdukHz-

gzMPmXtfQ0XGwe_Tqd5uiJsrs[datadostępu:20.03.2022r.].


