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Wstęp

P ycha i próżność to dwa najgorsze grzechy, bo usypiają czujność. 
Nie wolno spoczywać na laurach, bo można skończyć marnie. 
Obecnie trwa cicha rewolucja w sektorze FinTech i jeśli dobrze 

nie wykorzystamy swoich przewag jako kraj, to za parę lat polskie fi nte-
chy będą potrzebować nie inkubatorów, ale ochronnych kopuł. 

Zmarnowane okazje bolą najbardziej. Mamy sporo przewag – najlepszy 
i chyba najnowocześniejszy sektor bankowy w Europie. Do tego docho-
dzą instytucje pożyczkowe, które są kołem zamachowym dla całego sek-
tora. Możemy nie lubić technologii fi nansowych, ale musimy być świado-
mi tego, w jakich czasach żyjemy – liczba danych podwaja się z każdym 
rokiem, a smartfony posiada już ponad 2 mld ludzi! Tylko w Polsce z ban-
kowych aplikacji mobilnych korzysta ponad 4 mln osób. Chcemy więcej, 
taniej i szybciej. 

Stoimy w obliczu wielu zagrożeń, z których najważniejszym jest coraz 
większa polaryzacja społeczeństw. Jednym z nielicznych obszarów, które 
raczej łączą niż dzielą są nowoczesne technologie i chęć zwiększania ja-
kości życia ludzi. A czyż nie taki jest właśnie cel każdego FinTechu? Spra-
wiać, by życie było lepsze? 

Bieżący numer Promeritum w znakomitym stopniu został poświęcony 
właśnie przyszłości FinTechów. Związek Firm Pożyczkowych jest organi-
zatorem konferencji European FinTech Forum, której celem jest nie tyl-
ko pokazanie światu, jak wiele mamy do powiedzenia w tej dziedzinie, ale 
przede wszystkim jest kongresem założycielskim nowej organizacji, któ-
rej głównym zadaniem będzie reprezentowanie polskich FinTechów na 
poziomie europejskim.

Ponadto w wydaniu znajdą Państwo omówienie najważniejszych kwe-
stii związanych z bieżącą sytuacją polityczną i ekonomiczną, któ-
ra ma wpływ na funkcjonowanie sektora instytucji pożyczkowych. 
Zapraszam do lektury!

Łukasz Piechowiak
Redaktor Naczelny Promeritum
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Co powiedział Elon Musk?
Na wystąpieniu podczas konferencji w Guadalajarze prezes SpaceX zdradził, 

że pierwszy załogowy lot na Marsa planowany jest w 2024 roku. 
Elon Musk powiedział, że marzy mu się milionowa ludzka kolonia na Czerwonej 
Planecie, a lot z Ziemi na Marsa miałby trwać od 6 do 9 miesięcy. - Ludzie muszą 

stać się gatunkiem multiplanetarnym, bo inaczej wyginą – powiedział.

E lon Musk stwierdził, że celem 
SpaceX samym w sobie nie jest 
kolonizacja Marsa, a jedynie zbu-

dowanie systemu transportowego, któ-
ry pozwoli bez problemu podróżować 
pomiędzy Ziemią a Czerwoną Plane-
tą. Podawał przykład Kalifornii, do któ-
rej pociągnięto tory kolejowe podczas 
gdy była ona całkowicie niezaludniona. 
Kilkanaście lat później obszar ten zaczął 
tętnić życiem. Zdaniem Muska kluczem 
jest zbudowanie węzła transportowego, 
a wtedy ludzie sami zaczną opracowywać 
sposoby egzystencji na innej planecie.

Najważniejsze fakty

Mars posiada warunki zbliżone do 
ziemskich. Podobna temperatura, czas 
trwania dnia i zasoby naturalne,

aby umożliwić ludziom egzystencję 
na Marsie trzeba podgrzać jego atmosfe-
rę. Dzięki temu roztopią się lodowce i na 
planecie pojawi się woda. Wtedy pozo-

•

•

staje tylko proces sadzenia drzew, które 
zapewnią nam tlen,

cena lotu ma wynosić około 200 ty-
sięcy USD. W końcu latając Boeingiem 
bilet nie kosztuje nas tyle, co produkcja 
samolotu,

lot ma trwać między 6 a 9 miesięcy,
na Czerwonej Planecie ma pojawić 

się milion ludzi, co daje 10 tysięcy lo-
tów po 100 osób. Loty odbywać się bę-
dą co 26 miesięcy, kiedy Ziemia i Mars 
będą w najlepszym położeniu względem 
siebie,

jako paliwo do rakiety SpaceX ma po-
służyć metan, który będzie można uzy-
skać na Marsie,

tankowanie statku odbywać się bę-
dzie na orbicie,

pierwszy załogowy lot planowany jest 
na 2024 rok.

Co powiedział Elon Musk?

Rozpoczęcie wystąpienia opóźniło się 
o równe półgodziny. O 21.00 czasu pol-
skiego na scenie pojawił się Elon Musk. 
Na początek prezentował slajdy poka-
zujące Układ Słoneczny i wyjaśniał dla-
czego Mars na razie jest jedyną opcją do 
kolonizacji. 

Planeta posiada zbliżone warunki do 
tych obecnych na Ziemi. Podobne tem-
peratury, podobny czas trwania dnia 
oraz bogate złoża naturalne.

Jak przeżyć na Marsie? To jedno z pod-
stawowych pytań, które zapewne poja-
wiało się w głowach widzów. Co z wodą 
i tlenem? Elon Musk mówił o konieczno-
ści przeprowadzenia procesu terrafor-
matyzacji w najprostszej postaci, czyli 
podgrzania atmosfery.

Poskutkowałoby to roztopieniem się 
pokryw lodowych na biegunach i na-
wodnieniem planety. Atmosfera Marsa 
jest niesamowicie bogata w dwutlenek 
węgla, więc oczywistą metodą na po-
zyskanie tlenu jest zasadzenie miliarda 

•

•
•

•

•

•

drzew na planecie. Będą one mogły „od-
żywiać” się za pomocą dwutlenku węgla, 
wody i słońca i produkować niezbędny 
dla nas tlen. 

Kwestia ceny

Właściciel SpaceX mówił też o kosztach 
podróży na Czerwoną Planetę. Na razie 
koszt „przewiezienia” jednego ziemiani-
na oscyluje w granicach 10 mld USD. Ce-
lem Muska jest redukcja tych kosztów do 
kwoty nie przekraczającej średniej ce-
ny domu w USA – ok. 200 tysięcy USD. 
Ambitne plany, jednak ile czasu potrzeba 
na ich realizację?

W 2018 roku SpaceX planuje wysłanie 
bezzałogowej kapsuły „Red Dragon”, któ-
ra ma posłużyć do testowania warunków 
lądowania. Natomiast pierwszy załogowy 
lot ma się odbyć w 2024 roku. Loty mają 
być przeprowadzane co 26 miesięcy, kie-
dy Ziemia i Mars będą w najkorzystniej-
szym położeniu względem siebie. Lot na 
Czerwoną Planetę będzie trwał od 6 do 
9 miesięcy.

Jak tam dolecieć?

Założyciel SpaceX prezentował również 
dane techniczne odnośnie rakiet, silników 

Elon Musk, przez polskich Internautów 
zwany „boskim”
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Rafał Tomaszewski
Redaktor Fintek.pl



5 | 2016

WYDARZENIA

5

i przede wszystkim paliwa, potrzebne-
go do podróży. Kluczowym aspektem jest 
właśnie wykorzystywanie paliwa, którego 
produkcja będzie możliwa na Marsie.

Zdaniem Muska najlepszym paliwem 
dla rakiet SpaceX będzie metan, a tanko-
wanie statku odbywać się będzie na orbi-
cie. Rakieta będzie wynosić statek na or-
bitę, a następnie wracać na Ziemię. Tam 
„podpięty” zostanie jej ogromny bak 
z paliwem i rakieta ponownie wystrze-
li na orbitę. Statek połączy się z bakiem 
i zatankuje w kosmosie. Do pełnego za-
tankowania mogą być potrzebne 4, a mo-
że nawet 5 lotów. Następny krok to po-
dróż na Marsa!

SpaceX zamierza wysłać na Marsa mi-
lion ludzi, co daje równo 10 tysięcy lo-
tów. Będzie to zatem proces niesamowi-
cie długotrwały, który – przy dzisiejszych 
możliwościach technicznych – potrwa 
kilka wieków. Ale kto wie, może marsjań-
ski Nowy Jork powstanie jeszcze w XXI 
wieku?

Lecisz na własną 
odpowiedzialność!

Musk nie ukrywał ryzyka jakim obar-
czona będzie misja. Powiedział wprost – 
lecieć mogą tylko ci, którzy gotowi są na 
śmierć.

– Ryzyko śmierci podczas misji bę-
dzie bardzo duże. Nie da się tego unik-
nąć. Ochotnicy muszą zadać sobie pro-
ste pytanie: Czy jesteś gotowy na śmierć? 
Jeżeli tak, to jesteś kandydatem do udzia-
łu w misji- mówił szczerze Elon Musk.

Podsumowując prezentację SpaceX 
należy docenić, że firma ma nie tylko 
wizję kolonizacji Marsa i lotów mię-
dzyplanetarnych, ale również konkret-
ny plan poparty szczegółowymi dany-
mi. Prezentacja była merytoryczna, bez 
robienia zbędnego show. Najwyraźniej 
jeżeli twój produkt faktycznie jest wy-
jątkowy, cała rozrywkowa otoczka nie 
jest konieczna. 

7 trików dla pożyczkodawców
Firmy telekomunikacyjne oferują pożyczkodawcom wymyślne usługi, które pomagają dotrzeć wielo-
ma kanałami do klientów, ocenić ich zainteresowanie ofertą, zgromadzić o nich więcej danych, zwe-
ryfi kować je i doprowadzić do fi nalizacji umowy. FinTech ewoluuje, a poziom wyręczenia człowieka 

w pracy zadziwia. Poznaj 7 trików, by być na bieżąco. 

TideSoftware

#1 Generuj leady przez reklamy bane-
rowe z opcją zgłoszenia zainteresowa-
nia przez SMS
Klient widząc reklamę na plakacie, w ga-
zecie, na banerze itd. z hasłem: „Zainte-
resowany? Wyślij SMS na numer … Po-
daj w treści adres email” może przez 
SMS zgłosić zainteresowanie i zapisać 
się na emailing. Posiadacze smartfonów 
mogą zeskanować kod QR, a na ich te-
lefonie wyświetli się gotowy do wysyłki 
SMS. Linki do regulaminu są przekazy-
wane w SMS potwierdzającym zgłosze-
nie z instrukcją, jak anulować zgody.

#2 Prowadź samodzielnie maso-
wą wysyłkę email, wpływając na 
niezdecydowanych
Od 13 lipca 2016 zakazane będą w wy-
szukiwarce Google wszystkie reklamy 
pożyczek ze spłatą poniżej 60 dni. Pozo-
staną tylko sieci afi liacyjne? Nie. Warto 
sięgnąć po masową wysyłkę email i prze-
prowadzać ją samodzielnie. Kampania 
email jest punktem startowym dla dzia-
łań omnichannel. Skuteczność działań 
marketingowych podniesie wysyłka SMS 
tekstowych i głosowych do tych, którzy 

kliknęli w link email, ale zrezygnowali 
z wypełnienia formularza www.

Samodzielne kampanie email pozwa-
lają ocenić zainteresowanie potencjal-
nych klientów i zdobyć tanio dodatko-
we leady, zachęcając wahających się, na 
których nie mamy wpływu korzysta-
jąc z reklam banerowych i w sieciach 
afi liacyjnych.

#3 Oszczędzaj czas pracując 
z 1 rozwiązaniem
Narzędzie do emailingu zwykle zapew-
nia kompleksową obsługę: pomaga two-
rzyć i wysyłać emaile, budować strony 
docelowe, publikować szybko formula-
rze do zbierania leadów, zarządzać da-
nymi i zgodami zgodnie z wytycznymi 
GIODO oraz raportować. Dobrze jest 
połączyć emailing z wysyłką SMS. Usłu-
gi telekomunikacyjne działające w opar-
ciu o 1 platformę pozwalają budować ca-
łe fl ow w procesach.

Budując fl ow, sięgaj w pierwszej ko-
lejności po najtańsze formy kontaktu, 
tj. masowy email, później Voice SMS 
do osób, które nie otworzyły wiadomo-
ści email i SMS tekstowy do osób, któ-

re również nie odsłuchały wiadomości 
głosowej.

#4 Uruchom inteligentną infolinię, 
rozpoznającą osobę dzwoniącą
Klienta można rozpoznać po numerze 
telefonu, z którego dzwoni, a nawet prze-
prowadzić pełną autoryzację rozmówcy 
bez angażowania konsultanta. Infolinia 
może poprosić np. o podanie tonowo 2 
ostatnich cyfr PESEL, wypowiedzenie 
TAK lub NIE w odpowiedzi na zadane 
pytania, itd. 

Policz ile dodatkowych połączeń moż-
na obsłużyć, skracając każdą rozmowę 
prowadzoną przez konsultanta o 10 se-
kund, które potrzebuje na autoryzację 
rozmówcy?

Dobre usługi telekomunikacyjne łatwo 
podpiąć się pod systemy bankowe opar-
te np. na MQSeries czy Web Services, ce-
lem automatyzacji procesu autoryzacji. 
Dane osobowe i wrażliwe nie są wówczas 
przechowywane przez system infolinii. 
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#5 Przyjmuj płatności w trakcie roz-
mowy telefonicznej

Oprócz powiadamiania przez SMS 
o możliwości przedłużenia terminu spła-
ty lub uregulowania płatności przez 
przelew bankowy, udostępnij uiszczanie 
automatycznie opłat kartą w trakcie roz-
mowy poprzez podanie tonowo danych 
karty.

Udostępnij płatność przelewem, onli-
ne i telepłatność - im więcej możliwości 
dla klienta, tym lepiej.

Rozmówca może też przez system IVR, 
wybierając tonowo, poprosić o przesła-
nie linku do systemu płatności online 
SMSem lub emailem. Po jego kliknię-
ciu, przejdzie do znanego z e-commer-
ce systemu płatności online (np. Dotpay, 
Przelewy24), gdzie zautoryzuje przelew 
z uzupełnionymi już danymi. 

#6 Wysyłaj SMSy głosowe interaktyw-
ne obniżając koszt
Wyręcz konsultanta, wysyłając SMSy 
głosowe. Klient może oddzwonić, jeśli 
jego numer był zajęty lub w trakcie od-

słuchiwania przełączyć się do konsultan-
ta poprzez wybieranie tonowe. 

SMSy głosowe są tańsze od tekstowych 
i docierają na numery stacjonarne. Dają zde-
cydowanie szersze możliwości interakcji, 
dzięki podpięciu IVR. Dopingują też osoby 
niereagujące na emaile i SMS tekstowe. 

SMS tekstowy może zawierać link 
z opcją śledzenia kliknięć przez konkret-
ną osobę. SMS głosowy daje więcej moż-
liwości odbiorcy: może w trakcie odsłu-
chiwania wiadomości zlecić przesłanie 
emailem formularza informacyjnego, 
treści umowy lub aktualnego harmono-
gramu spłat, a nawet przesłanie linku 
w wiadomości SMS/email do realizacji 
uzupełnionego już przelewu online lub 
połączyć się z konsultantem.

#7 Dodzwaniaj się do dłużników dzię-
ki zarządzaniu numeracją
Niedodzwanialność to zmora telewin-
dykcji. Warto prezentować połączenia 
przychodzące różnymi numerami telefo-
nów, w tym też GSM z różnymi cyframi 
początkowymi. Wzrasta wówczas praw-

dopodobieństwo odebrania połączenia 
lub oddzwonienia.

Pełna rotacja numeracją GSM (różne 
cyfry początkowe numeru telefonu) po-
zwala zwiększyć dodzwanialność o 18 
p.proc. Dodatkowo nawet 11 proc. osób, 
które nie odebrały połączenia od obcego 
im numeru, oddzwania.

Warto też wyłączać numery skażone, 
czyli opisane w Internecie, jako windyka-
cyjne i nie dzwonić 2 razy z tego same-
go numeru.

O autorze: Tide Software jest wiodącym 
dostawcą usług telekomunikacyjnych 
oferujących funkcjonalności wymienio-
ne w artykule dla fi rm pożyczkowych, 
windykacyjnych i banków. Usługi Tide-
Email (e-mailing), TideMobile (obsługa 
SMS) i TideTelco (obsługa połączeń gło-
sowych, infolinii, faks i SMS głosowych) 
można swobodnie integrować między 
sobą. Zapewnia to dużą wydajność, ni-
skie koszty i elastyczność.

Więcej na www.TideSoftware.pl 

Co czwarty bank chce skraść 
FinTech-owe technologie

Z badania przeprowadzonego przez International Data Corporation (IDC) wynika, że 25% banków 
na świecie chętnie wykupi FinTechowe rozwiązania.

Autor: Łukasz Starkiewicz, Fintek.pl

1Badanie wykazało, że podejście do star-
tupów FinTechowych różni się dość 
znacznie w zależności od regionu świata. 
W skali światowej 6 na 10 banków chcia-
łoby podjąć współpracę ze startupami. 
W tym gronie tylko 34% ma na myśli pra-
cę ramię w ramię, a 25% przejęcie w celu 
pozyskania technologii.

Banki w regionie Azji-Pacyfi ku są naj-
bardziej chętne do przejmowania tech-
nologii od FinTechów (31%). W Amery-
ce Północnej chętnych na przejęcia jest 
30% banków, a w Ameryce Południo-
wej - 38%. Bardziej chętne do współ-
działania są banki z regionu Europy, Bli-
skiego Wschodu i Afryki (EMEA) – 36% 

1Badanie FinTech IDC na zlecenie Business Insider 

z nich widzi w startupach potencjalnych 
partnerów.

Banki z Europy czują się najbar-
dziej zagrożone przez nowych graczy. 
Aż 30% obawia się ich wpływu na sek-
tor bankowy. Najbardziej nieufne są in-
stytucje fi nansowe z Francji, Niemiec 
i krajów skandynawskich, podczas gdy 
z FinTechami najchętniej współpracują 
te z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoch.

Koniec współpracy, 
czas na zakupy

W nadchodzącym czasie  będzie można 
zaobserwować kolejny wzrost trendu na 
przejęcia stratupów, w celu pozyskania 
ich technologii. Banki pomału kończą fa-
zę testów, podczas której współpracowały 

z FinTechami. Teraz nadchodzi czas zaku-
pów. Przejęcie dla banku jest korzystniej-
sze bo daje mu całkowitą kontrolę nad 
zakupioną technologią, którą może dosto-
sować do swoich potrzeb i co najważniej-
sze opatrzyć własną marką. Z punktu wi-
dzenia FinTechów takie przejęcie również 
może okazać się korzystne. Ściągnie to 
z nich presję na osiąganie określonych zy-
sków, aby wciąż być atrakcyjnym partne-
rem dla wielkich instytucji fi nansowych.

Weszliśmy w erę największych zmian 
w usługach fi nansowych od lat 70-tych 
XX wieku, kiedy to pojawiły się chociaż-
by bankomaty. Żadna instytucja, nieważ-
ne jak wielka, nie jest odporna na zacho-
dzące zmiany i każda musi opracować 
strategię jak wykorzystać FinTechową re-
wolucję dla swoich korzyści.
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Jak porównywarki zdobyły 
serca internautów?

Ponad 40 proc. ruchu w fi rmach pożyczkowych generują porównywarki. Dwóch na 
trzech klientów online korzysta z porównywarek i prawdopodobnie ich udział jeszcze 
się zwiększy. Internet profesjonalizuje się, przybywa ofert oraz pojawiają się nowe ka-
nały sprzedaży. Stąd eksperci przewidują, że rola porównywarek w najbliższych latach 
jeszcze wzrośnie. Dla klientów to dobra wiadomość - im większa walka konkurencyjna 

pośredników w sprzedaży tym lepsza oferta zakupowa i większe szanse na promocje.

PozyczkaPortal.pl

P orównywarki produktów cieszą 
się ogromną popularnością. Jak 
wynika z badań Gemius, przepro-

wadzonych w 2015 roku, korzysta z nich 
aż 62 proc. osób robiących zakupy on-li-
ne. To liczba, która stale rośnie, ponie-
waż dzięki porównywarkom internauci 
mogą w szybki i wygodny sposób znaleźć 
najbardziej atrakcyjne dla siebie oferty. 

Porównujemy i kupujemy

Jednym z pierwszych serwisów powsta-
łych w Polsce, pozwalających na podej-
mowanie decyzji posługując się przy tym 
opiniami społeczności internetowej, jest 
Opineo. Jego rozwój świadczy o tym, jak 
wielką wagę klienci przykładają do opinii 
na temat produktów. Dzisiaj mało kto ku-
puje interesujący go artykuł bez sprawdze-
nia opinii na forach czy przeanalizowania 
informacji zaczerpniętych z porówny-
warek. Chcemy wiedzieć, jak dana rzecz 
sprawdza się w codziennym użytkowaniu 
i czy spełni nasze oczekiwania. Wiedząc, 
że inni są z niej zadowoleni, nie będzie-
my mieć żadnych oporów, aby również ją 
zakupić. Korzystamy z wszelkich dostęp-
nych narzędzi, które pozwolą nam zesta-
wić produkty różnych fi rm, poznać ich 
jakość czy sprawdzić wiarygodność skle-
pów. Chcemy jak najwięcej dowiedzieć się 
przed podjęciem decyzji zakupowej.

Porównywarki 
fi rm pożyczkowych

Dzisiaj jednak porównywane są nie tylko 
przedmioty materialne - porównujemy 

także oferty fi rm pożyczkowych, ja-
ko że pożyczki również zyskały sobie 
ogromną popularność. „Pożyczki są po-
wszechnym wyborem w momencie kiedy 
potrzebujemy dodatkowego zastrzyku 
gotówki. A kiedy do tego łatwo i szybko 
możemy zestawić kilka ofert, wybiera-
jąc dzięki temu najlepszą – jak mogliby-
śmy z tego nie skorzystać?” - komentu-
je Monika Krawczyk, General Manager 
tanikredyt.pl. Porównywarki fi rm po-
życzkowych to portale wyspecjalizowa-
ne w tematyce FinTech, gdzie eksperci na 
bieżąco komentują wydarzenia rynkowe 
oraz recenzują produkty fi nansowe. Jed-
nym z nich jest pozyczkaportal.pl, serwis 
zajmujący się opiniowaniem fi rm działa-
jących w sektorze FinTech oraz budowa-
niem świadomości Polaków na ich temat. 
Jest to największy w Polsce tego typu ser-
wis internetowy.

Obiektywne oceny 
wspomagają wybory

Narzędziem wykorzystywanym w bran-
ży pożyczkowej, służącym do porówny-
wania ofert, są specjalne widgety, takie 
jak narzędzie opracowane przez pozycz-
kaportal.pl. To innowacyjne rozwiąza-
nie w przejrzysty sposób prezentuje  jak 
konkretna fi rma pożyczkowa ocenia-
na jest przez zaufanych specjalistów, co 
nadzwyczaj uwiarygadnia ofertę. Przy-
nosi korzyści dla fi rmy, która zdecyduje 
się na jego wykorzystanie, a tą korzyścią 
jest zaufanie. „Z powodu nieprzerwanie 
rosnącej popularności porównywarek, 
fi rmy, niezależnie od tego, w jakiej bran-

ży działają, muszą zdobywać zaufanie 
wśród swioch klientów” - dodaje Bartło-
miej Pataląg, Marketing Manager InCre-
dit.pl. Bez tego nie ma lojalności, a bez 
lojalności ciężko o sukces na rynku. Wid-
gety nie są także obojętne dla klientów, 
którzy dzięki nim wiedzą, z usług jakiej 
fi rmy skorzystać oraz jaką ofertę insty-
tucji pożyczkowej wybrać. Narzędzie ma 
szczególne znaczenie dla osób pierwszy 
raz korzystających z propozycji konkret-
nej fi rmy. Widząc wysoką ocenę przesta-
ją mieć obawy, aby wypełnić wniosek po-
życzkowy i podpisać umowę.

Dodatkowe benefi ty 
dla fi rm pożyczkowych

Wykorzystywanie dedykowanych wid-
getów nie służy tylko do budowania po-
zytywnego wizerunku wśród klientów. 
Tego rodzaju narzędzia to również moż-
liwość lepszego pozycjonowania posiada-
nej strony internetowej, dzięki zewnętrz-
nemu przekierowywaniu z witryny www 
na inną zaufaną, odpowiednio wypozy-
cjonowaną stronę. 

Świadomość porównywania i bycia po-
równywanym niesie ze sobą niewątpliwie 
pozytywny aspekt nieustannego ulepsza-
nia oferty fi rm, które chcą się wyróżnić. 
Bez porównywarek klienci praktycznie 
nie są w stanie podjąć dzisiaj żadnych 
konkretnych decyzji, dlatego warto umie-
jętnie wykorzystać ich możliwości. 
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UOKiK nałożył 470 tys. zł kary 
na spółkę „Kredyty-Chwilówki” 

„Bez BIK”, „Bez sprawdzania historii kredytowej” – tymi hasłami spółka Kredyty-Chwilówki reklamo-
wała swoje oferty, mogąc wywołać u konsumenta błędne wrażenie pewności uzyskania kredytu. To 
jeden z zarzutów, który postawił przedsiębiorcy Prezes UOKiK. Nałożona kara to ponad 470 tys. zł

UOKiK

P ostępowanie przeciwko spółce 
Kredyty-Chwilówki, pośredniczą-
cej w udzielaniu pożyczek, zosta-

ło wszczęte pod koniec grudnia 2014 ro-
ku. Wątpliwości Urzędu wzbudziły hasła 
reklamowe „Bez BIK”, „Bez sprawdzania 
zdolności kredytowej” oraz nieprzekazy-
wanie formularza informacyjnego przed 
zawarciem umowy.

Hasła wprowadzające w błąd

Hasła „Bez BIK” sugerowały, że po-
życzkodawca nie ocenia zdolności kre-
dytowej konsumenta. Mogły wywołać 
wrażenie, że konsument nawet z nega-

tywną historią kredytową bezwarunko-
wo otrzyma kredyt. Tymczasem, zgodnie 
z ustawą o kredycie konsumenckim, każ-
da instytucja pożyczająca pieniądze musi 
badać zdolność kredytową klienta.

Nieprzekazywanie formularza infor-
macyjnego przed zawarciem umowy 

Zgodnie z ustawą o kredycie konsu-
menckim, kredytodawca musi wręczyć 
konsumentowi formularz, który zawiera 
informacje np. o wysokości oprocento-
wania, całkowitym koszcie, wymaganych 
zabezpieczeniach. Pozwala on w łatwy 
sposób porównać oferty konkurencyj-
nych przedsiębiorców i oszacować, który 
kredyt będzie dla konsumenta korzyst-

niejszy. Spółka przekazywała formularz 
zbyt późno, ponieważ tuż przed podpi-
saniem umowy przez klienta. Brak infor-
macji o tym, że spółka Kredyty-Chwi-
lówki jest pośrednikiem fi nansowym 
- konsument w rezultacie zawierał umo-
wę z innym przedsiębiorcą – mógł być 
przekonany, że ma do czynienia ze swo-
im kredytodawcą, a nie pośrednikiem.

Prezes UOKiK nakazał spółce Kredyty-
Chwilówki zaprzestanie stosowania kwe-
stionowanych praktyk. Za naruszenie zbio-
rowych interesów konsumentów Urząd 
nałożył karę ponad 470 tys. zł (475 307 zł). 
Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od 
niej odwołanie do sądu. 

Komornicy wchodzą w XXI wiek 
8 września weszły w życie nowe przepisy dotyczące informatyzacji działalności polskich komorni-

ków. Podstawowe założenia to e-licytacja ruchomości i elektroniczne zajęcie rachunku bankowego.

Sebastian Paliwoda, ZFP

P ierwszy projekt zmian pojawił się 
już w 2011 roku, jednak dopiero 
teraz konsultacje ostatecznie się 

zakończyły. Krajowa Rada Komornicza 
ma pewien niedosyt, lecz ogólnie zmia-
ny ocenia pozytywnie. W zeszłym roku 
do komorników trafi ło około 8 milionów 
spraw, a dzięki ich egzekucji do wierzy-
cieli powróciło ponad 9 mld zł.

Główne założenia reformy:
bank ma obowiązek podać infor-

macje komornikom o stanie rachun-
ku bankowego i operacjach na nim 
przeprowadzanych,

SKOK-i na razie wyłączone z przepi-
sów o e–zajęciu,

e-licytacje. Wszystkie licytacje zaję-
tych ruchomości i nieruchomości tra-

•

•

•

fi ą na stronę internetową Krajowej Izby 
Rozliczeniowej,

komornicy będą się kontaktować z 
ZUS-em i urzędami skarbowymi tylko 
drogą elektroniczną,

komornicze wyjawienie majątku – ko-
mornik może wezwać dłużnika do złoże-
nia wykazu majątku pod groźbą odpo-
wiedzialności karnej (grzywna, a nawet 
areszt),

teraz ruchomości będą mogły być 
sprzedawane dopiero po uprawomoc-
nieniu się zajęcia (takie prawo obowią-
zuje już w przypadku nieruchomości),

75% minimalnego wynagrodzenia ( 
około 1096 zł) musi co miesiąc zostać na 
koncie dłużnika. Komornik może „ściąg-
nąć” kwotę należności, ale musi pozosta-
wić wskazaną kwotę,

•

•

•

•

Około 40% zgłoszeń trafi a do komorni-
ków przez platformę EPU ( Elektronicz-
ne Postępowanie Upominawcze), jednak 
do tej pory dalsza część postępowania 
musiała toczyć się w formie tradycyjnej. 
Teraz system będzie w pełni zelektroni-
zowany, a cała procedura ma zajmować 
dużo mniej czasu. Oszczędności KRK 
również są godne odnotowania. Do tej 
pory koszt korespondencji po stronie ko-
mornika wynosił 4,5 zł za list. Teraz ca-
ły proces ma się zamknąć w zaledwie 50 
groszach!

Pełna transparentność licytacji

Informacje o wszystkich e-licytacjach 
będą teraz dostępne na stronie Krajowej 
Izby Rozliczeniowej.  
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ERIF Biuro Informacji 
Gospodarczej już nie tylko 

rejestrem dłużników
Od września br. Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. działa pod nową nazwą – ERIF Biu-
ro Informacji Gospodarczej S.A (w skrócie ERIF BIG). Jako  promotor na polskim ryn-
ku informacji pozytywnej fi rma chce, aby nowa nazwa była neutralna i nie sugerowała, 

że w bazie ERIF są tylko informacje gospodarcze o zadłużeniu fi rm i konsumentów. 

ERIF BIG S.A

Z właszcza, że około połowa da-
nych w biurze informacji gospo-
darczej ERIF to obecnie informa-

cje pozytywne o sumiennie spłacanych 
pożyczkach, a także terminowo opłaca-
nych rachunkach, fakturach i innych zo-
bowiązaniach. Zmiana nazwy i logoty-
pu przebiega pod hasłem „ERIF buduje 
historię”. Ma to podkreślić, że budowa-
nie pozytywnej historii płatniczej zy-
skuje na znaczeniu również w Polsce - 
wzorem innych dojrzałych rynków oraz 
systemów wymiany informacji o kredy-
tobiorcach i klientach dostawców usług 
i produktów.

ERIF BIG oprócz zmiany nazwy od-
świeży też swój znak grafi czny. Nowy 
logotyp marki jest nowoczesny, opty-
mistyczny, ciekawy i inspirujący oraz ła-
twy do zapamiętania. Kojarzy się z ener-
gią, ruchem i dynamizmem, które to 
cechy doskonale oddają atrybuty ak-
tywnej wymiany danych gospodarczych 
wśród wszystkich uczestników rynku 
za pośrednictwem ERIF BIG.  Dodat-
kowo sugeruje, że fi rma stojąca za nim 
jest zdecydowana i nastawiona na dialog 
– Wartości, które symbolizuje nowy lo-
gotyp, były nam bliskie od początku ist-
nienia ERIF-a – mówi prezes zarządu 
spółki, Edyta Szymczak. 

– Dlatego chcieliśmy je odpowied-
nio wyeksponować. Celem wprowadza-
nych zmian jest także budowanie wize-
runku fi rmy specjalizującej się nie tylko 
w pozyskiwaniu i udostępnianiu infor-
macji negatywnej, ale także w gromadze-
niu informacji pozytywnej od szerokie-

go grona dostawców usług. Dostępność 
kompleksowych  danych o zachowaniach 
płatniczych konsumentów i fi rm będzie 
trwale sprzyjać  kształtowaniu właści-
wych postaw wobec wszystkich katego-
rii wierzycieli usług fi nansowych i niefi -
nansowych. Ruch, który wykonaliśmy, to 
widoczny znak tego, że liczą się zarów-
no informacje negatywne, jak i pozytyw-
ne przy ocenie ryzyka i w zarządzaniu 
wierzytelnościami. Ten właśnie aspekt 
szczególnie chcieliśmy podkreślić w na-
szym nowym image’u. Dlatego zrezygno-
waliśmy z nieoddającego w pełni zakresu 
naszej działalności członu „Rejestr Dłuż-
ników”. Nie zmieni się natomiast jedno 
– dalej będziemy twardo stać na straży 
rzetelności płatniczej i transparentności 
w obrocie gospodarczym.

Od momentu powstania Rejestr Dłuż-
ników ERIF BIG S.A. był motorem zmian 
w branży wymiany informacji gospodar-
czej w Polsce. Firma jako pierwsza, i jak 

dotąd jedyna w kraju, regularnie weryfi -
kuje wielkość swojej bazy danych gospo-
darczych.  W związku z tym co kwar-
tał publikuje  raport z poświadczonymi 
przez niezależną instytucję audytorsko–
doradczą danymi dotyczącymi wielko-
ści i struktury bazy. Spółka jako pierw-
sza w kraju zaczęła również prowadzić 
szerokie akcje edukacyjne na temat dzia-
łania biur informacji gospodarczej. Wy-
jaśniała w nich nie tylko rangę funkcjo-
nującej na rynku od dawna informacji 
negatywnej, ale przede wszystkim pod-
kreślała, jak wiele korzyści niesie ze so-
bą budowanie w BIG pozytywnej historii 
płatniczej o wywiązywaniu się z zapłaty 
za swoje zobowiązania. 

Historycznie BIG-i kojarzyły się jedy-
nie z negatywnymi informacjami gospo-
darczymi, potocznie zwanymi rejestrami 
długów lub dłużników. ERIF BIG od daw-
na promuje w środowiskach biznesowych, 
związanych z oceną ryzyka ideę dostę-
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pu do kompleksowej informacji na temat 
kultury płatniczej klienta. Zaznacza przy 
tym, że jest to możliwe m.in. za pośredni-
ctwem bezpiecznej pod względem tech-
nologicznym i prawnym instytucji, jaką 
jest biuro informacji gospodarczej. Obec-
nie rynek oczekuje już szerszego spojrze-
nia na swoich potencjalnych klientów czy 
kontrahentów. Nie wystarczy już tylko 
dostęp do informacji o zadłużeniu klien-
ta. Równie ważna stała się także informa-
cja pozytywna o rzetelnie spłacanych zo-
bowiązaniach fi nansowych. 

Rozwój tej kategorii informacji w bazie 
ERIF BIG S.A. był i jest możliwy szczegól-
nie dzięki zaangażowaniu instytucji po-
życzkowych. Mogą one stanowić dobry 
przykład wdrożenia i korzystania z infor-
macji pozytywnych w swoich procesach 
biznesowych. Analiza danych pozytyw-
nych raportowanych do bazy ERIF przez 

instytucje pożyczkowe wykazała, że są to 
zobowiązania spłacane z dużą starannoś-
cią, bo aż 73 % z nich zostało uregulowa-
nych przed lub w terminie wymagalno-
ści. Zaledwie 2% z tych zobowiązań było 
zapłaconych w terminie powyżej 30 dni. 
Statystyki te dowodzą, że dane pozytyw-
ne mogą być bardzo pomocne przy oce-
nie wiarygodności płatniczej konsumen-
ta bądź innego podmiotu.  

Ponadto za pomocą informacji pozy-
tywnej zarówno indywidualni klienci, 
jak również przedsiębiorcy mogą dbać 
o swoje fi nanse. Mają też możliwość 
świadomego budowania przejrzystej hi-
storii płatniczej dbania o wiarygodność 
płatniczą. Inne kraje, nie tylko europej-
skie, korzystają już z takich komplekso-
wych danych od dawna. Potwierdzają to 
wyniki badania ACCIS (Th e European 
Credit Information Landscape. An ana-

lysis of a survey of credit bureaus in Eu-
rope) oraz World Bank Group  (Global 
Credit Reporting Program).

ERIF BIG S.A. już w 2012 roku roz-
począł projekt poświęcony budowaniu 
pozytywnej historii płatniczej infoPo-
zytywni, a w 2015 roku wprowadził do 
kalendarza nowe święto - Dzień Infor-
macji Pozytywnej. Jest on obchodzony 
21 maja. To jeden z elementów działań 
edukacyjnych, prowadzonych przez fi r-
mę. Ma on uzmysłowić tak fi rmom i in-
stytucjom, jak i samym konsumentom 
wartość tego typu informacji udostęp-
nianych przez BIG-i, które są niezbęd-
ne w ocenie wiarygodności płatniczej.  
Na dzień 4 lipca 2016 roku w bazie da-
nych ERIF znajdowało się ponad 5 mln 
spraw o łącznej wartości prawie 25 mld 
zł, z czego 2,1 mln to informacje pozy-
tywne. 

Jak Polacy płacą w Internecie?
Z danych Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich wynika, że w Internecie 

wciąż króluje płatność gotówką, ale jej przewaga szybko topnieje. 
Na płatność telefonem decyduje się tylko 2% badanych.

Paweł Łukaszewski, Fintek.pl

P łacenie za zakupy, rachunki czy 
usługi coraz częściej przenosi 
się do świata wirtualnego. Z te-

go powodu Związek Banków Polskich, 
we współpracy z Krajową Izbą Rozlicze-
niową przeprowadził badanie, w którym 
sprawdził jak dokładnie wygląda sytua-
cja. Co drugi ankietowany kupuje towary 
w Internecie, lecz większość z nich pła-
ci za pomocą gotówki dopiero przy od-
biorze (16%).

KIR zwraca uwagę, że Polska jest kra-
jem, który najszybciej nadrabia swoje 
„cyfrowe zaległości”. Nasze społeczeń-
stwo jest jednym z najszybciej chłoną-
cych nowinki technologiczne. W Polsce 
jest 26 mln internautów, a blisko 76% go-
spodarstw domowych posiada stały do-
stęp Internetu.

Okazuje się, że 50% klientów ban-
ków korzysta z zakupów interneto-
wych, najbardziej popularną formą 
płatności jest gotówka przy odbio-
rze (16%). Na drugim miejscu plasu-
ją się płatności internetowe za pośred-
nictwem przelewu bankowego (12%). 
Najmniej popularne są płatności za 
pomocą telefonu (2%). Z badania wy-
nika również, że Polacy bardzo ostroż-
nie sprawdzają na jakie konto dokonu-
ją płatności.

Polakom zależy przede wszystkim na 
szybkości dokonywania zakupów i bez-
pieczeństwie transakcji, ale chcą też mieć 
dużo opcji dokonania płatności. Zaska-
kujące jest ciągłe przywiązanie do go-

tówki, ale jest to właśnie związane z oba-
wą o bezpieczeństwo transakcji.

Co istotne, często płacimy gotówką 
gdyż u wielu kurierów wciąż na razie nie 
można płacić kartą. 

Zapewne nie bylibyśmy tak przywią-
zani do płatności przy odbiorze, gdyby 
w Polsce działał startup naszego roda-
ka Sebastiana Siemiątkowskiego – Klar-
na, który umożliwia otrzymanie towa-
ru i płatność dopiero po jego zobaczeniu 
i przetestowaniu. Uregulowania należno-
ści dokonujemy dopiero po kilku dniach 
drogą internetową.

Jeżeli chodzi o małe wykorzystanie płat-
ności za pomocą telefonu, to zapewne bę-
dziemy obserwować wzrost tego zjawiska, 
gdyż tempo rozwoju bankowych (i nie tyl-
ko) aplikacji mobilnych jeszcze się zwięk-
szyło. KIR podaje, że dostęp do smartfonów 
ma już 80% Polaków, a ich liczba na naszym 
rynku stale się zwiększa. Jeżeli ZBP i KIR po-
wtórzą swoją ankietę w przyszłym roku licz-
ba klientów płacących za pomocą smartfo-
nów zapewne będzie znacznie większa.  
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Brak zaufania do płatności online to główny powód 
popularności gotówki.
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Dlaczego 3 mln Polaków 
wybiera pożyczanie w sieci? 

Według szacunków Narodowego Banku Polskiego już co dziesiąty Polak zdecydował 
się na szybką pożyczkę. Dlaczego nie udał się do banku? Wbrew pozorom, nie dlate-
go, że został odprawiony z kwitkiem. Jak pokazała niedawna analiza Biura Informacji 

Kredytowej, aż 79 proc. klientów fi rm pożyczkowych posiada czynny kredyt bankowy. 
Mimo to, gdy potrzebują dodatkowej i szybkiej gotówki, szukają jej w sieci.

S zacuje się, że już blisko 3 mln Po-
laków korzysta z usług firm po-
życzkowych, a sam rynek wycenia 

się na 6 mld zł (źródło ZFP). Według 
badania przeprowadzonego na zlecenie 
Narodowego Banku Polskiego jesienią 
2015 r., szybką pożyczką zaintereso-
wany jest już co dziesiąty Polak. Naj-
szybszy wzrost dotyczy branży w której 
działamy, czyli pożyczek udzielanych 
przez internet. 

Online versus Offl ine 

Dostępność i szybkość – to klient otrzy-
muje w gratisie pożyczając w sieci. Nie 
musi za to dodatkowo płacić. Ma to w ce-
nie. Żadna instytucja offl  ine tego nie za-
oferuje, a do kosztu samej pożyczki trzeba 
często doliczyć czas dojazdu do oddziału 
oraz niekomfortową rozmowę z pracow-
nikiem danej instytucji. Nie wspomina-
jąc o całej masie formalności. 

Każdy produkt bankowy obudo-
wany jest masą rygorystycznych wy-
mogów np. obowiązek zatrudnienia 
w oparciu o umowę o pracę, brak ne-
gatywnej historii w BIK, wysoka zdol-
ność kredytowa. Dla porównania, aby 
wziąć pożyczkę w sieci wystarczy je-
dynie: dowód osobisty, telefon komór-
kowy i konto w banku. Wszystko mo-
żemy załatwić nie wychodząc z domu, 
decyzję otrzymamy od ręki, a gotów-
kę nawet w ciągu 15 min od momentu 
wydania decyzji. 

Czas to pieniądz

Steve Jobes mawiał, że „Najcenniejszym 
zasobem, jaki wszyscy mamy, jest czas”. 
Widzą to zarówno uczestnicy rynku po-
życzkowego, jak i sami klienci. Jak poka-

zało badanie przeprowadzone w ubie-
głym roku przez NBP, ponad połowa 
Polaków korzystających z szybkich poży-
czek deklaruje, że sięga po nie gdyż moż-
na je uzyskać niemal natychmiast. A czas 
ma wymierną wartość. 

Wszystko pięknie, 
jednak co z kosztami? 

Do szybkich pożyczek online przyklejo-
no łatkę „drogich” i „z ukrytymi koszta-
mi”. Ale czy w banku dostaniemy kredyt 
na lepszych warunkach? Niekoniecznie. 
Na wielu z klientów czyha tu wiele ukry-
tych nieoczywistych kosztów, o których 
głośno się nie mówi (np. konieczność 
otwarcia kolejnego konta). Nie jest za-
tem oczywiste, że RRSO (Rzeczywista 
Roczna Stopa Zwrotu) załatwia tu spra-
wę kosztów, z jakimi musimy się liczyć, 
korzystając z usług banku.  W przypad-
ku kredytu gotówkowego parametr ten 
jest wielokrotnie niższy, więc z pozoru 
wydaje się on tańszy od szybkiej pożycz-
ki. Jest jednak inaczej. Mimo, że spłata 
pożyczki pozabankowej trwa zazwyczaj 
30 dni, RRSO liczone jest tu w skali ro-
ku. Stąd też niebotyczna jego wartość, 
która zupełnie nie przekłada się na re-
alny koszt pożyczki. A ten ściśle regu-
lują przepisy.  

W pełni bezpiecznie 

Certyfikaty SSL, przetwarzanie da-
nych zgodnie z zasadami GIODO 
czy szyfrowanie stron www – to już 
standard w instytucjach finansowych 
działających w sieci. Zarówno banki, 
jak firmy pożyczkowe ogromną wa-
gę przykładają do zabezpieczenia da-
nych swoich klientów. Na utratę za-
ufania nikt na tym rynku pozwolić 
sobie nie może. 

Edwin Milewski
Prezes Zarządu 

w Mała Pożyczka Sp. z. o. o,  
właściciela marki Smartpozyczka.pl 
oraz Pozyczkaplus.pl, wyróżnio-
nych właśnie tytułem „Instytu-
cja Pożyczkowa Roku 2016”.  

Komentarz
W zasadzie nikt nie pisze, ani głośno nie mówi o ukrytych kosztach, które towarzyszą kre-
dytom gotówkowym w banku. W przekazie medialnym dominuje przekaz, że to szybkie 
pożyczki są drogie. Nikt nie pokusił się o kalkulację kosztów, jakie towarzyszą samej wy-
prawie do oddziału banku.  A to przecież jest również spory wydatek. Przykładowo, 1 godz. 
parkingu w centrum Warszawy to koszt 3 zł. Do tego dochodzą: czas spędzony w korkach, 
benzyna, ewentualnie bilety na komunikację miejską. Nie wspominając o dyskomforcie 
psychicznym i kompleksach, które towarzyszą nam w rozmowie z doradcą o pożyczaniu 
tylko, albo aż 500 zł. 
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Credit Check – nowy system, 
który chroni konsumenta 

przed przekredytowaniem
Otrzymanie pożyczki pozabankowej jest coraz trudniejsze. W I kw. 2016 r. internetowe 
fi rmy pożyczkowe odrzucały aż 7 na 10 wniosków o pożyczki od nowych klientów. Dwa 
najczęstsze powody odrzuceń to brak zdolności kredytowej lub zła historia kredytowa. 

Odrzuceń może być jeszcze więcej, bo od niedawna fi rmy pożyczkowe mają do dyspozy-
cji nowe narzędzie weryfi kacji i oceny zdolności kredytowej – bazę Credit Check.

ZFP, Deltavista

D otychczas fi rmy pożyczkowe 
przy ocenie zdolności kredytowej 
opierały się na danych dostarczo-

nych od klienta oraz informacji gospo-
darczej z baz zewnętrznych. Od niedaw-
na mogą korzystać z bazy, która pozwala 
sprawdzić czy klient jest zadłużony w in-
nych fi rmach pożyczkowych. Co więcej, 
każda nieterminowa spłata lub jej brak 
jest tam odnotowywana. Dzięki temu fi r-
my pożyczkowe nie tracą na udzielaniu 
niespłacalnych pożyczek, a konsumen-
ci są lepiej chronieni przed zjawiskiem 
przekredytowania.

FinTech na pełnych obrotach

Działanie bazy uszczelni obieg infor-
macji gospodarczej i zmniejszy ryzy-
ko kredytowe w consumer fi nance, po-
nieważ Credit Check połączona jest 
z Krajowym Biurem Informacji Go-
spodarczej. Dzięki temu o pożyczkach 
przeterminowanych o ponad 60 dni mo-
że dowiedzieć się każdy przedsiębiorca, 
w tym bank, na zasadach określonych 
w ustawie o udostępnianiu informacji 
gospodarczej. 

Pozytywnie na temat rozwiązania wy-
powiadają się też przedstawiciele, ko-
rzystających z niego, instytucji pożycz-
kowych. - Credit Check to narzędzie 
technologiczne, które przynosi wymier-
ne korzyści w ramach zarządzania ry-
zykiem kredytowym w instytucjach po-
życzkowych działających w modelu 
internetowym. Rozwiązanie stało się in-
tegralną częścią dynamicznie rozwijają-
cego się w Polsce i na świecie środowiska 
określanego mianem: fi nancial techno-
logy – mówi Adam Dąbrowski, dyrektor 
zarządzający Creamfi nance Poland.

- Na bazie ścisłej współpracy z lidera-
mi sektora instytucji pożyczkowych po-
wstało rozwiązanie, które z jednej stro-
ny ogranicza koszty udzielania pożyczek, 
chroni przed fraudami i złymi kredyta-
mi, a z drugiej strony lepiej chroni kon-
sumentów przed spiralą zadłużenia – 
mówi Bartosz Pundyk, pełnomocnik 
zarządu Deltavista Services, która jest 
architektem bazy. 

Bazę Credit Check w Polsce prowa-
dzi Deltavista, spółka należąca do Gru-
py CRIF, która jest europejskim liderem 
w dziedzinie bankowej informacji kre-
dytowej i jednym z głównych międzyna-
rodowych dostawców informacji gospo-
darczej. Grupa CRIF została założona 
w 1988 roku w Bolonii. Dziś obecna jest 
w 50 krajach na czterech kontynentach. 
Patronat nad bazą Credit Check objął 
Związek Firm Pożyczkowych, reprezen-
tujący większość rynku internetowych 
instytucji pożyczkowych. 
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Rynek pożyczkowy po regulacji
W czerwcu Związek Firm Pożyczkowych przeprowadził ankietę wśród fi rm działają-
cych w branży pożyczkowej odnośnie do wpływu nowych przepisów na ich działal-

ność. Wyniki były co najmniej interesujące. Na ich końcowy efekt wpływ miał nie tylko 
kształt nowych regulacji, ale również program 500+.

W marcu w życie weszły no-
we regulacje dotyczące in-
stytucji pożyczkowych, któ-

ra ograniczyła m.in. maksymalne koszty 
związane z udzieleniem pożyczki. Do 
zmian ważnych dla klientów należy zali-
czyć również większe uprawnienia kon-
trolne UOKiK oraz powołanie instytucji 
Rzecznika Finansowego.

Wzrost świadomości fi nansowej 
klientów i mniej rollujących

Najistotniejsze dla konsumentów zmiany 
regulacyjne dotyczyły ograniczenia poza-
odsetkowych kosztów związanych z udzie-
leniem pożyczki oraz wprowadzeniem li-
mitu 120 dni dla łącznych kosztów, co 
w zasadzie uniemożliwia spłatę pożyczki 
poprzez zaciągnięcie nowej. W efekcie od-
setek klientów „rollujących” swoje zobo-
wiązania spadł o 70%. Ponadto wprowa-
dzenie ustawowego limitu maksymalnych 
kosztów windykacyjnych i odsetek karnych 
doprowadziło do ich obniżenia przeciętnie 
o 306 zł od jednej umowy pożyczki.

Duża niepewność na rynku odnoś-
nie do potencjalnego popytu na nowe 
produkty oraz kondycji fi nansowej sa-
mych pożyczkobiorców, których sytua-
cja fi nansowa uległa lub ulega stabilizacji 
m.in. również na skutek uruchomienia 
programu 500+, spowodowała spadek 
popytu na pożyczki wśród osób o najniż-
szych dochodach. Ograniczenie kosztów 
pozaodsetkowych skutkuje zmniejsze-
niem marży z pożyczki, do tego dochodzi 
kwestia podatku bankowego płaconego 
przez największe instytucje pożyczkowe 
oraz składek na Rzecznika Finansowego.

Z raportu opublikowanego przez Zwią-
zek Firm Pożyczkowy wynika, że znacznie 
wzrósł współczynnik odrzuceń wniosków 
o pożyczki. 50% przedsiębiorstw zauważy-
ło średni wzrost wzrostu odrzuceń o 9 p.p. 
Oznacza to, że tylko 3 na 10 nowych klien-
tów wnioskujących o pożyczkę, otrzymuje 
ją. Ponadto 70% instytucji pożyczkowych 
odnotowało w swoim portfelu klientów 

spadek udziału pożyczkobiorców „rollu-
jących” zobowiązania. Regulacje bezpo-
średnio dotyczyły ograniczenia możliwo-
ści rollowania terminu spłaty zobowiązań 
w związku z tym można przyjąć, że speł-
niają one oczekiwania ustawodawcy. Do-
datkowo co trzecia instytucja pożyczkowa 
spodziewa się spadku popytu na pożycz-
ki, co wpisuje się w ogólny trend obserwo-
wany na rynku fi nansowym od końca 2015 
roku dotyczący wyraźnie mniejszego po-
pytu na kredyty konsumpcyjne.

Długa debata publiczna nt. kształtu 
nowych regulacji, a także działania in-
stytucji państwowych i samych instytu-
cji pożyczkowych doprowadziły do wy-
raźnego wzrostu poziomu świadomości 
fi nansowej konsumentów – co w bezpo-
średnim kontakcie z klientami zauważy-
ło 62% fi rm biorących udział w badaniu.

Sukces dobrej zmiany

Znaczny wzrost świadomości fi nansowej 
klientów, wzrost współczynnika odrzuceń 
wniosków o pożyczki, spadek kosztów 
windykacyjnych, a także wyraźnie mniej-
szy odsetek klientów „rollujących” swoje 
zobowiązania – to podstawowe wnioski 
płynące z badania. Raport spotkał sie z du-
żym zainteresowaniem ze strony mediów. 

Powoływali się również na niego posłowie 
z partii rządzącej. W istocie, zwracali oni 
uwagę nie tylko na nowy kształt regulacji, 
ale przede wszystkim na oddziaływanie 
programu 500+ na potrzeby pożyczko-
we Polaków. W efekcie jego wprowadze-
nia, wiele rodzin wstrzymało się z decyzją 
o zaciągnięciu pożyczki, lepiej regulu-
ją swoje zobowiązania a przede wszyst-
kim odczuwają większe bezpieczeństwo 
fi nansowe. Dla sektora pożyczkowego to 
również pozytywna wiadomość - wzrost 
zdolność kredytowej klientów wpłynie na 
poprawę portfela kredytowego. 
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Łukasz Piechowiak
dyrektor Działu Analiz 

Związku Firm Pożyczkowych
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Globalny pożyczkowy AdBlock
Od 13 lipca 2016 r. Google wprowadziło zmiany w zasadach dotyczących reklam 

AdWords. Zakazane jest promowanie pożyczek-chwilówek o okresie spłaty 
poniżej 60 dni. Nowa polityka obowiązywać będzie także w Polsce.

R uch z reklam Googla to dotych-
czas jeden z popularniejszych 
sposobów pozyskiwania klientów 

przez internetowe instytucje pożyczko-
we. Według danych Pozyczkaportal.pl 
średnia cena kliknięcia w AdWords dla 
fraz związanych z pożyczkami to 3,64 zł, 
a średnia konwersja to 3,54%. Średni ryn-
kowy koszt pozyskania 1 klienta tą drogą 
to 102,83 zł (w 2015 r.). Tutaj koszt klik-
nięcia zależy od budżetu, jaki fi rma chce 

wykorzystać w danym miesiącu. Para-
doksalnie im wyższy budżet, tym wyższy 
też koszt kliknięcia, ponieważ aby zreali-
zować wymaganą liczbę kliknięć, rekla-
ma musi się pojawiać na wyższych miej-
scach, gdzie kliknięcia są droższe. Przy 
małych budżetach, wynoszących kilka 
tysięcy złotych, koszt kliknięcia może 
oscylować nawet w granicach 1 zł. Koszt 
3,64 zł przyjęto dla budżetu 40 tys. zł. 

Polski rynek 
bardziej cywilizowany

Google podjęło decyzję głównie na bazie 
amerykańskich i brytyjskich doświad-
czeń. Rynek polski, oferta i mechanizmy 
ochrony klienta są jednak diametral-
nie różne, dlatego decyzja Wyszukiwar-
ki jest nieadekwatna do naszej lokalnej 
specyfi ki. Każdy wydawca może decydo-
wać jakie produkty będzie reklamował, 
choć nie może to nosić znamion nieuza-
sadnionej dyskryminacji, co kwestiono-
wałby polski Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumenta. Nie wyobrażam sobie 
sytuacji, w której ktoś dopuszcza rekla-
my krótkoterminowych pożyczek ban-
kowych, SKOK-ów a banuje instytucje 
pożyczkowe, mimo że wszyscy wyżej 

wymienieni działają w obrębie tej samej 
ustawy – o kredycie konsumenckim. 

Zarzuty, jakie Google stawia insty-
tucjom pożyczkowym, nie przystają do 
polskich realiów. Po pierwsze, w Pol-
sce opłaty karne za nieterminową spła-
tę przez większość fi rm pożyczkowych 
działających w sieci nie są w ogóle pobie-
rane. Po drugie, koszty pożyczek nie mo-
gą być wyższe niż ustawowy limit, który 
jest wspólny dla rynku bankowego i po-
zabankowego. Po trzecie, fi rmy pożycz-
kowe w Polsce nie działają w obszarze 
nieregulowanym ponieważ po niedaw-
nych nowelizacjach w prawie, notyfi kują 
swoją działalność do sądu rejestrowego, 
podlegają regularnym sprawozdaniom 
do Rzecznika Finansowego, podlegają 
pod specpodatek od instytucji fi nanso-
wych jak banki i ubezpieczyciele, stale 
wymieniają się danymi kredytowymi za 
pośrednictwem Biura Informacji Kredy-
towej oraz są nieustannie monitorowane 
w zakresie wzorców umów przez urząd 
ochrony konsumenckiej.

Polski rynek fi rm pożyczkowych w in-
ternecie działa dopiero od 4 lat. Klienci 
instytucji pożyczkowych dobrze ocenia-
ją jakość świadczonych usług i korzysta-
ją z nich alternatywnie do oferty banko-
wej. Badania dowiodły, że mikropożyczki 
nie generują zjawiska przekredytowania. 
Więc ocenianie go przez pryzmat zanie-
dbań zagranicznych, które narosły dużo 
wcześniej jest absolutnie nietrafi one.

KNF: fi rmy pożyczkowe 
niezbędne

Za podsumowane niech posłużą cyta-
ty z raportu KNF-u nt. kondycji banków 
z 2012 r., gdy Komisja pochyliła się nad 
segmentem fi rm pożyczkowych: „Fir-
my pożyczkowe są trwałym elementem 
gospodarki, który występuje we wszyst-
kich rozwiniętych gospodarkach wolno-
rynkowych i mają dłuższą historię niż 
banki”. „Segment ten uzupełnia ofertę 
banków o pożyczki udzielane na niskie 
kwoty, krótkie okresy, przy maksymal-

nie uproszczonych procedurach”. „Roz-
wój tych form działalności pożyczkowej, 
może wywierać presję konkurencyjną na 
sektor bankowy, co może być korzystne 
z punktu widzenia interesów klientów 
oraz gospodarki”.

Duży może wszystko? 

Zdaniem kancelarii prawnych, z który-
mi Związek Firm Pożyczkowych konsul-
tował sprawę, praktyka Google stano-
wi działanie ograniczające konkurencję, 
polegającą na nadużyciu pozycji domi-
nującej na rynku reklamy internetowej 
w wyniku transferu pozycji dominującej 
z rynku reklamy internetowej na rynek 
kredytów i pożyczek. Praktyka tam ma 
charakter wykluczający, polegający na 
przeciwdziałaniu powstawaniu warun-
ków rozwoju konkurencji na rynku poży-
czek krótkoterminowych.

To nie pierwsza kontrowersyjna decy-
zja fi rmy, która niejednokrotnie była wzy-
wana przez Komisję Europejską do zmia-
ny postępowania. Niektóre z tych spraw 
zakończyły się wielomiliardowymi karami 
dla internetowego potentata. Warto przy 
tym zastanowić się na ile koncentracja tak 
daleko idących uprawnień, jak arbitralna 
możliwość decydowania o obecności pro-
duktu w reklamach, może być w przyszło-
ści groźna również dla innych przedsię-
biorców. 
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Jarosław Ryba
Związek Firm Pożyczkowych
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ZFP chce rygorystycznej regulacji 
pożyczek hipotecznych

Trwają prace nad projektem ustawy o kredycie hipotecznym, który wdraża do naszego 
prawa unijną dyrektywę MCD. Projekt zakłada, że kredytów na zakup nieruchomości 

będą mogły udzielać także fi rmy pożyczkowe. Takiej koncepcji sprzeciwił się 
Narodowy Bank Polski i Związek Firm Pożyczkowych.

Jarosław Ryba

Z naszej perspektywy, ta być mo-
że dla wielu zaskakująca decyzja, 
ma na uwadze stabilność systemu 

fi nansowego oraz bezpieczeństwo kon-
sumentów w transakcjach związanych 
z nieruchomościami. Prawdą jest, że in-
stytucje pożyczkowe nie mają dostępu 
do tak taniego fi nansowania jak banki, 
nie będą więc w stanie nawiązać równej 
i uczciwej walki konkurencyjnej na ryn-
ku kredytu hipotecznego. 

Toksyczne pożyczki 
w zastaw nieruchomości

Uważamy również, że takie same roz-
wiązanie należy przyjąć dla pożyczek 
hipotecznych. To radykalne działanie, 
ale potrzebne ponieważ mamy w Pol-
sce nierozwiązany społeczny problem 
osób, które zaciągnęły pożyczkę po-
zabankową lub na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej, której spłata zo-

stała zabezpieczona na nieruchomości 
i nie radzą sobie z jej obsługą. Choć nie 
ma statystyk, wydaje się że zbyt często 
w finale takich transakcji dochodzi do 
utraty mieszkania. Z naszego punktu 
widzenia, to wyzysk osób w trudnym 
położeniu a nie działalność gospodar-
cza. Wobec tego postulujemy wyłącze-
nie możliwości udzielania pożyczek 
zabezpieczonych hipotecznie przez in-
stytucje pożyczkowe.
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Ten postulat ma swoje źródła w fak-
cie, iż legalnie działające instytucje po-
życzkowe, w przeciwieństwie do ban-
kowych kredytodawców, nie gromadzą 
depozytów, zatem ich działalność po-
krywana jest wyłącznie ze środków 
własnych. Z uwagi na fakt, iż kredyty 
hipoteczne są kapitałochłonne, na ryn-
ku praktycznie nie ma pozabankowych 
kredytów na zakup nieruchomości dla 
konsumentów. Działają za to pożyczki 
na dowolny cel pod zastaw nieruchomo-
ści. Nie przez przypadek jednak żadnej 
takiej instytucji nie ma w Związku Firm 
Pożyczkowych. Uważamy, że wokół nie-
bankowych pożyczek zabezpieczonych 
hipoteką jest bardzo wiele kontrower-
sji i mogą być to produkty z natury tok-
syczne, których przeznaczeniem nie 
jest zarabianie na użyczonym kapitale, 
a przejmowanie nieruchomości za uła-
mek wartości.

Tania hipoteka poza bankiem 
to fi nancial – fi ction 

Wątpliwości wiążą się z faktem kierowa-
nia tej oferty głównie do osób z proble-
mami fi nansowymi, pożyczaniem nie 
więcej niż 50 proc. rynkowej wartości 
nieruchomości i bardzo szybkiej egzeku-
cji na majątku zabezpieczonym w przy-
padku nieterminowej spłaty. W takim 
modelu całe ryzyko braku spłaty znajdu-
je się po stronie pożyczkobiorcy. 

Zwróćmy też uwagę na wyższe kosz-
ty obsługi pożyczek niż w przypadku 
banków, które mogą uniemożliwić spła-
tę mimo największych starań pożycz-
kobiorcy. Chyba każdy widzi różnicę 
pomiędzy możliwością spłaty przez prze-
ciętnego konsumenta pożyczki 500 zł 

plus 200 zł kosztów, a pożyczki 100 000 zł 
plus 40 000 zł kosztów - choć przecież 
w obu przypadkach to 40% kosztu.

Tych cen nie da się obniżyć do pozio-
mu bankowego, ponieważ bank pozy-
skuje fi nansowanie np. z lokat płacąc za 
nie 1,5% w skali roku, a fi rma pożyczko-
wa musiałaby emitować obligacje oferu-
jąc na przykład 10%. Stąd też pojawia się 
wątpliwość do kogo naprawdę adreso-
wana jest oferta niebankowych pożyczek 
pod zastaw nieruchomości i czy konsu-
menci nie zawierają tutaj umów wyłącz-
nie pod przymusem ekonomicznym.

Kredytowanie nieruchomości 
pod nadzorem

Dodatkowo Narodowy Bank Polski wska-
zuje, że fi rmy pożyczkowe nie znajdują 
się pod nadzorem KNF-u. Gdyby usta-
wa weszła w życie w pierwotnie zapro-
ponowanym kształcie, część rynku hipo-
tecznego mogłaby się wówczas rozwijać 
poza kontrolą instytucji nadzorczych. 
Zdaniem NBP, przepisy nie nakładają 
dostatecznych wymogów sprawozdaw-
czych dotyczących informacji na temat 
skali i charakteru działalności fi rm - na 
przykład liczby i wartości udzielonych 
kredytów, struktury terminowej i walu-
towej kredytów hipotecznych czy jakości 
portfela kredytowego.

Z tych względów zasadne wydaje się 
pozostawienie obszaru kredytów wy-
sokokwotowych zabezpieczanych hi-
potecznie tylko w domenie banków. 
Wiodące fi rmy pożyczkowe kredytu 
konsumenckiego nie mają wobec tego 
zastrzeżeń, ponieważ ich rolą jest do-
starczanie bieżącej płynności gospo-
darstwom domowym w skali mikro. 

Podstawowe różnice pomiędzy tymi 
sektorami widać bez problemu: w przy-
padku mikropożyczek oferowanych 
przez instytucje pożyczkowe na przy-
kład przez Internet, nigdy nie dochodzi 
do zabezpieczenia spłaty pożyczki na 
majątku pożyczkobiorcy, więc ryzyko 
braku spłaty obciąża w większym stop-
niu fi rmę pożyczkową, niż pożyczko-
biorcę. W szczególności pożyczki takie 
nie są zabezpieczane na nieruchomoś-
ciach, więc między bajki można włożyć 
doniesienia o tym, że ktoś zaciągnął mi-
kropożyczkę, a stracił dom. Najczęściej 
przemilczany zostaje fakt, że osoba ta-
ka była już wcześniej bardzo mocno za-
dłużona, a mikropożyczki mylone są 
z kilkudziesięciotysięcznymi pożyczka-
mi spłacanymi w wieloletnich ratach.

Problem tego „rynku” zauważyło rów-
nież Ministerstwo Sprawiedliwości i se-
nator Lidia Staroń, którzy są inicjatorami 
nowelizacji Kodeksu Karnego i ustawy 
o notariacie. Zmiany mają polegać na 
podwyższeniu sankcji karnej za wyzysk 
trudnego ekonomicznie położenia dru-
giej strony umowy, przedefi niowanie te-
go przestępstwa, aby warunkiem ko-
niecznym do skazania nie było wyłącznie 
działanie umyślne oraz wprowadzenie 
obowiązku nagrywania czynności no-
tarialnych, co powinno zdyscyplinować 
notariuszy działających we współpracy 
z „inwestorami” przejmującymi nieru-
chomości. Wydaje się, że te zmiany rów-
nież są potrzebne, a dla osób które stają 
przed wizją utraty majątku całego życia 
– mieszkania czy też domu – należało-
by stworzyć program naprawczy, który 
pozwoliłby wyjść z zadłużenia bez ko-
nieczności odwoływania się do instytucji 
upadłości konsumenckiej.  
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Co planuje Zbigniew Ziobro?
W całej sprawie prawdopodobnie doszło do dużego nieporozumienia. Żaden z obec-
nych dziennikarzy nie potrudził się o pytanie, w jaki to sposób resort sprawiedliwości 

chce karać na podstawie k.k. osoby prawne? Bezrefl eksyjne podejście mediów 
do tematu zaowocowało licznymi tytułami, które wprost odnosiły się do instytucji 

pożyczkowych, w wielu przypadkach przywołując nawet ich nazwy!

18 lipca o godzinie 11 na czwar-
tym piętrze w siedzibie Mini-
sterstwa Sprawiedliwości od-

była się konferencja prasowa ministra 
sprawiedliwości i prokuratora general-
nego Zbigniewa Ziobry oraz niezrzeszo-
nej senator Lidii Staroń. Tematem kon-
ferencji była „walka z lichwą”. To nie był 
najlepszy dzień na tak poważny temat – 
dosłownie godzinę później w Minister-
stwie Finansów Paweł Szałamacha, obie-
cał, że przedsiębiorcom wyłudzającym 
VAT grozić będzie nawet 25 lat więzie-
nia. Wszystkie liczące się w Polsce re-
dakcje przygotowywały się głównie na tę 
wiadomość.

Media szukały sensacji

M.in. z tego powodu w ministerstwie spra-
wiedliwości stawiło się niewielu dzienni-
karzy, a Ci którzy byli – nie bardzo zrozu-
mieli jaki jest cel zapowiadanych zmian. 
Nikt nie potrafi ł zadać właściwego pyta-
nia. Rodząca się w bólu medialna bom-
ba została zdetonowana zapewne z peł-
ną premedytacją, bo wyznaczeni przez 
Ziobrę do odpowiadania na pytania na-
wet nie starali się podkreślić, o co dokład-
nie w nowej regulacji chodzi.

Parę godzin później w Internecie poja-
wiły się pierwsze artykuły. Tytuły nie po-
zostawiały wątpliwości: „Koniec lichwy 
w Polsce”, „Ziobro uderza w chwilów-
ki”, „Resort sprawiedliwości bierze się za 
lichwiarzy”.  

Złodzeje mieszkań, czyli 
z czym walczy Lidia Staroń

Lidia Staroń, obecnie niezrzeszona se-
nator, która w sierpniu 2015 roku wy-
stąpiła z Platformy Obywatelskiej, cieszy 
się olbrzymim poparciem w regionie ol-
sztyńskim m.in. z powodu swojego du-
żego zaangażowania w rozwiązywanie 
problemów ludzi nieporadnych życiowo. 

Niestety, zwykle są to ofi ary działalno-
ści osób, które wykorzystują ich kiepskie 
położenie materialne, niewiedzę i naiw-
ność do podejmowania czynności praw-
nych, które w długim okresie są dla nich 
skrajnie niekorzystne. 

Mechanizm jest prosty – osoba będąca 
w trudnym położeniu zgłasza się po po-
życzkę u Pana X, który jej udziela na pod-
stawie przepisów Kodeksu cywilnego, 
najczęściej żądając zabezpieczenia w po-
staci nieruchomości, która jest w posia-
daniu pożyczkobiorcy. Zwykle pożyczka 
udzielana jest za pośrednictwem „słupa” 
a sama umowa – chociaż posiada legal-
ną strukturę i podpisywana jest w obec-
ności notariusza to cechuje się bardzo 
wysokim stopniem skomplikowania. Po-
życzkodawca ma pełną świadomość, że 
pożyczkobiorca raczej nie będzie wsta-
nie terminowo regulować spłat bo zwy-
kle są to bezrobotne matki samotnie wy-
chowujące dzieci, schorowani emeryci, 
ludzie o bardzo nieregularnych i niskich 
dochodach. W konsekwencji po nie-
długim czasie pożyczkodawca legalnie 
przejmuje nieruchomość pożyczkobior-
cy. Nie trzeba dodawać, że wartość przej-
mowanych lokali wielokrotnie przewyż-
sza wartość udzielonej pożyczki.

Lidia Staroń od lat zwracała uwagę 
na ten proceder, który – chociaż w ska-
li makro nie stanowi istotnego problemu 
ekonomicznego – mimo wszystko ma 
bardzo medialny charakter. Na zorga-
nizowanej przez resort sprawiedliwości 
konferencji Zbigniew Ziobro zapowie-
dział, że to ukróci poprzez wprowadze-
nie zmian w Kodeksie karnym w zakresie 
art. 304, którego niefortunne sformuło-
wanie w zasadzie uniemożliwia proku-
ratorom przeprowadzenie skutecznych 
postępowań. 

Niemniej, w mediach zarysował się 
obraz ministra sprawiedliwości, któ-
ry postanowił zlikwidować w Polsce le-
galnie działające instytucje pożyczkowe. 

Można było odnieść takie wrażenie, gdyż 
propozycja resortu sprawiedliwości do-
tyczyła wprowadzenia sankcji karnej dla 
osób, które udzielą pożyczek, których 
końcowy koszt będzie wyższy niż 4-krot-
ność stopy lombardowej (10%).  

Regulowanie uregulowanych

 Żaden z obecnych na konferencji dzien-
nikarzy nie potrudził się o pytanie, w jaki 
to sposób resort sprawiedliwości chce ka-
rać na podstawie k.k. osoby prawne? Bez-
refl eksyjne podejście mediów do tema-
tu zaowocowało licznymi tytułami, które 
wprost odnosiły się do instytucji pożycz-

Łukasz Piechowiak
dyrektor Działu Analiz 

Związku Firm Pożyczkowych

Media nie odróżniają Kodeksu karnego od ustawy 
o kredycie konsumenckim
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kowych, w wielu przypadkach przywołując 
nawet ich nazwy! Nikt też nie zwrócił re-
sortowi sprawiedliwości uwagi, że w mar-
cu weszły w życie przepisy, które nie tylko 
nakładają na instytucje pożyczkowe limit 
maksymalnych kosztów pożyczki, ale rów-
nież wprowadzają ich defi nicję.

Od momentu wejścia w życie nowych 
regulacji z monitorowanej przez ZFP czę-
ści rynku zniknęło 21 fi rm, które zwy-
czajnie nie mogły tych wymogów spełnić. 
Z kolei z czerwcowego raportu wynika, że 
popyt na pożyczki spadł o 9 p.p, znacznie 
obniżyły się koszty windykacyjne od jed-
nej nieuregulowanej w terminie umowy 
pożyczki (przeciętnie o ponad 300 zł) oraz 
spadł odsetek klientów rollujących swoje 
zobowiązania (o ponad 70%). 

Skoro cele ustawodawcy są konse-
kwentnie realizowane, a instytucje po-
życzkowe poprawiają swoją reputację, to 
dlaczego resort sprawiedliwości zajął się 
właśnie tym tematem? 

Burzę w szklance wody wywołały me-
dia, które nie wiedziały czego dotyczy 
projekt. W instytucje pożyczkowe łatwo 
uderzyć, łatwo jest je znaleźć bo nie ukry-
wają się. Lichwiarze pokroju Pana X dzia-
łają w cieniu, mają kontakty w regionach 
swojej działalności i często są kryci przez 
pracowników różnego rodzaju instytucji 
terenowych. Dlatego dotarcie do nich, po-
ruszenie tego problemu a co za tym idzie 
– również wyraźne oddzielenie w me-
diach rynku Consumer Finance od „ba-
rowych pożyczek” często wykracza poza 
kompetencje dziennikarzy, którzy zwykle 
mają trzy godziny na zrobienie materiału. 

W wieczornej rozmowie po Wiado-
mościach wiceminister sprawiedliwo-
ści Patryk Jaki wyraźnie zapowiedział, że 
celem zmian w prawie nie jest uderzenie 
w legalnie działające instytucje pożycz-
kowe. To samo powtórzył Zbigniew Zio-
bro i cały resort sprawiedliwości w kilku 
publikacjach przygotowanych przez rze-
telnych dziennikarzy i reporterów m.in. 
z DGP i Onet.pl.

Model francuski

To wcale nie oznacza, że instytucje po-
życzkowe nie powinny obawiać się zmian. 
Resort sprawiedliwości chciałby wpro-
wadzić w Polsce rozwiązanie na wzór 
francuski, czyli wprowadzenia zasady, że 
maksymalne oprocentowanie nie może 
wynieść więcej niż 133% przeciętnej ryn-
kowej ceny pożyczki. Skuteczne wpro-
wadzenie takiej regulacji jest trudne, bo 
wymagałoby wzięcie pod nadzór instytu-

cji pożyczkowych i stałe monitorowanie 
ich oferty, przy czym benchmark mak-
symalnych kosztów prawdopodobnie 
również byłby regulowany ustawowo by 
przeciwdziałać zmowie rynkowej. Trud-
no na razie powiedzieć, czy maksymalne 
koszty byłyby rozróżnione na te wystę-
pujące w sektorze bankowym i w insty-
tucjach pożyczkowych, ale należy przy-
puszczać, że tak – w innym przypadku 
oznaczałoby to w zasadzie wyeliminowa-
nie instytucji pożyczkowych z rynku, bo 
te pożyczając swój kapitał po prostu nie 
mogłyby sprostać konkurencji ze strony 
banków, które udzielają kredytów z de-

pozytów klientów i mają dostęp do „ta-
niego pieniądza” na rynku międzybanko-
wym. To skutkuje tym, że mogą pożyczać 
taniej, ale nie każdemu. 

Jednocześnie minister sprawiedli-
wości, pytany o to ile powinno wynieść 
maksymalne oprocentowanie dyploma-
tycznie stwierdził, że 55% w skali roku 
to za dużo, ale nie wie o ile należałoby 
je zmniejszyć. Możliwe zatem, że prócz 
wprowadzenia modelu francuskiego re-
sort sprawiedliwości wspólnie z mini-
sterstwem fi nansów pokusi się o jego 
nieznaczne obniżenie.

Co się może wydarzyć?

W efekcie jednej konferencji w zasadzie 
przewidziane są trzy zmiany. Pierw-
sza dotyczy penalizacji pożyczek pod 
zastaw nieruchomości dokonywanych 
przez osoby fi zyczne. Druga to chęć 
wprowadzenia modelu francuskiego. 
Logicznym następstwem wprowadze-
nia tego rozwiązania jest rezygnacja 
z ustalenia ustawowego maksymalnego 
kosztu, ale niewykluczone, że ustawo-
dawca zdecyduje się na wprowadzenie 
czegoś na kształt benchmarku (podob-
ne rozwiązanie funkcjonuje w sposo-
bie naliczania wartości akcyzy w branży 
tytoniowej), który byłby odrobinę niż-
szy od obecnie obowiązującego limitu 
55%. Możliwe, że pomysły te będą ewo-
luować dalej, jest bardzo prawdopo-
dobne, że rząd zrezygnuje z zapowiedzi 
obniżek oprocentowania a skupi się tyl-
ko na uszczelnieniu limitu 120 dni dla 
pożyczek udzielanych wewnątrz gru-
py kapitałowej. Jedyną pewną zmianą 
jest penalizacja sankcji dla osób wyłu-
dzających mieszkania. Niemniej warto 
odnotować, że minister Ziobro zachę-
ca prokuratorów by zamiast stosować 
art. 303 kk stawiali im zarzuty oszustwa 
z art. 286 par. 1 k.k. – jeśli to poskutkuje 
zwiększeniem skuteczności karania „li-
chwiarzy” to może do żadnych rewolu-
cji ustawowych nie dojdzie.

Nie ulega wątpliwości, że na rynku po-
życzek doszło do poważnych zmian, któ-
re w znacznym stopniu poprawiły pozy-
cję klienta. Należy je popierać, ale trzeba 
też uważać by nie wylać dziecka z kąpie-
lą bo pożyczki – najogólniej pisząc – to 
delikatna materia. Popyt na pieniądz ist-
nieje od zarania dziejów. Od tego czasu 
znana jest również lichwa, z którą – nie 
oszukujmy się, nie da się wygrać. Można 
ją tylko trzymać w ryzach.  
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Zbigniew Ziobro i Lidia Staroń podczas konferencji przeciw “Lichwie”
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Fintech jest starszy niż myślisz
„Koniec banków jest bliski” – coraz częściej podobne słowa padają z ust ludzi związa-
nych z sektorem fi nansowym, którzy za główne zagrożenie dla banków widzą w coraz 
prężniej rozwijających się fi rmach z branży FinTech. Te kasandryczne wizje trzeba do-
precyzować. Banki w formie, które znamy dzisiaj podlegają procesowi ewolucyjnemu, 

którego głównym katalizatorem jest rosnąca konkurencja ze strony przedsiębiorstw 
technologicznych działających na rynku fi nansowym, ale bankami nie są.  

D opóki istnieje tradycyjny pie-
niądz dopóty będą banki. Oczy-
wiście możemy roztaczać wizje 

przyszłości, gdzie pieniądze w znanej 
nam dzisiaj formie przestają istnieć. I nie 
chodzi tu jedynie o wyeliminowanie go-
tówki tylko bardziej o mechanizmy od-
powiedzialne za kształtowanie podaży 
pieniądza oraz kierunkach ich transferu.

Czy koniec znanego systemu 
fi nansowego jest bliski? 
I tak i nie

Daleki byłbym od twierdzeń, że koniec 
systemu fi nansowego jest bliski. W koń-
cu zanim doszłoby do eliminacji pie-
niędzy, najpierw należałoby uwzględnić 
długi i nierównomierny proces zmiany 
kultury społecznej, tzn. nauczenia ludzi 
funkcjonowania w nowej rzeczywistości 
- i to nawet w sytuacji pełnej automaty-
zacji pracy fi zycznej, w tym rolnictwa. To 
robota na całe pokolenia. Niemniej, dzi-
siaj możemy już mówić o tym, że zmienia 

się nasze podejście do pieniądza. A sko-
ro tak, to zmianie ulega także podejście 
do jego producentów, czyli banków. Te 
zdają sobie z tego sprawę, dlatego pod-
dają się procesowi ewolucji, są coraz bar-
dziej elastyczne i jedyne na co ostatnio 
narzekają to na fakt, że chociaż mają bar-
dzo dużo kapitału i pomysłów na two-
rzenie nowych rozwiązań, to ręce wią-
że im nadzór fi nansowy, który wymaga 
powstania procedury na każde działa-
nie banku (a przecież nie każde zdarze-
nie można przewidzieć). 

Silna kontrola w przypadku banków 
akurat jest wskazana, bo nie oszukuj-
my się – mechanizmy fi nansowania ich 
działalności mają silne tendencje do po-
dejmowania działań nie tylko ryzykow-
nych, ale przede wszystkim nieetycz-
nych, w długim okresie niebezpiecznych 
dla tak delikatnej materii jak gospodarka. 
To temat na inny artykuł, jednak wystar-
czy wspomnieć o sposobie premiowa-
nia np. „doradców kredytowych” by za-
uważyć, że tego typu działalność często 
nie ma nic wspólnego z realizacja intere-
su ekonomicznego społeczeństwa, pań-
stwa czy nawet samego banku w długim 
okresie.

Internet dla FinTechu jest 
tym, czym silnik spalinowy 
dla koła. To wcale nie ozna-
cza, że przed Internetem 
FinTechu nie było

Nie zmienia to faktu, że technologie 
w rozwoju bankowości jak i ogólnie całe-
go sektora FinTech są starsze niż nam się 
wydaje. Dzisiaj myśląc o FinTechu widzi-
my aplikacje mobilne banków, Ubera, in-
stytucje pożyczkowe tudzież kantory wa-
lutowe online. Mówiąc o technologiach 
automatycznie do głowy przychodzi nam 
na myśl Internet, który jest stosunkowo 
młodym wynalazkiem – upowszechnio-

ny został tak naprawdę dopiero na po-
czątku XXI wieku. Jednak technologie 
zawsze odgrywały kluczową rolę w roz-
woju sektora fi nansowego i gdybyśmy się 
mocniej w to zagłębili to dojdziemy do 
wniosku, że sektor FinTech ma już po-
nad 60 lat.

Pierwsze karty kredytowe pojawiły się 
w latach 50-tych XX wieku. W latach 60-
tych zaprezentowano pierwszy banko-
mat. W latach 70-tych giełdy papierów 
wartościowych uległy komputeryzacji. 
W latach 80-tych masowe upowszech-
nienie komputerów w bankowości umoż-
liwiło lepszą analizę danych. Prawdziwa 
rewolucja dokonała się jednak dopiero 
po upowszechnieniu Internetu, który dla 
FinTechu był tym, czym silnik spalinowy 
dla koła. 

Innymi słowy, ostatnie 60 lat rozwoju 
technologicznego w fi nansach doprowa-
dziło do powstania infrastruktury, z któ-
rej korzystamy na co dzień, ale nie my-
ślimy o niej jak o czymś nowoczesnym. 
W zasadzie w ogóle o niej nie myślimy. 
Dla przeciętnego konsumenta kluczo-
we znaczenie ma interfejs i dostępność 
różnego rodzaju usług. Nie poświę-
ca on zbyt wiele czasu na matematycz-
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ne niuanse związane z zaawansowany-
mi programami do analizy jego zdolnośc 
i kredytowej, ryzyka inwestycyjnego czy 
kompensacji przelewów. Jednakże ostat-
nimi czasy coraz większą uwagę zwraca 
na temat cybebezpieczeństwa i ochronę 
swoich danych. Niestety, to wciąż tylko 
czubek potężnej góry lodowej infrastruk-
tury technologiczno-fi nansowej. Wo-
kół całego sektora powstało tysiące fi rm, 
które zajmują się także wsparciem anali-
tycznym, dostarczają dane, oferują plat-
formy komunikacyjne czy sprzedażowe. 
Jeśli ktoś zajmuje się fi nansami to zapew-
ne słyszał o słynnym panelu Bloomber-
ga i być może nawet z niego korzysta - 
to pożyteczne narzędzie, chociaż samo 
w sobie nie spełnia defi nicji FinTechu, 

jak najbardziej jest jednym z elementów 
tego rynku.

Dzisiaj, sektor FinTech kojarzony jest 
przede wszystkim z aplikacjami mobil-
nymi, które w zasadzie nie istniałyby 
gdyby nie smartfony. A co gdyby Apple 
lub Microsoft w latach 80-tych nie spo-
pularyzował komputerów, które w zasa-
dzie pierwotnie kupowały głównie kor-
poracje bankowe? Z paradoksem czasu 
i przestrzeni należy uważać – dla włas-
nego dobra lepiej założyć, że wszystko 
ma na siebie wpływ.

Ale co jeszcze? Platformy crowfundin-
gowe pokoroju Kickstartera, Apple Pay, 
elektroniczni doradcy inwestycyjni, elek-
troniczne portmonetki, pośrednicy płat-
ności. Kiedyś, wyłączność na usługi fi -
nansowe miały banki. Dzisiaj, to sektor 

bankowy zastanawia się czy przypad-
kiem nie inwestować w fi rmy, które może 
nie stanowią bezpośredniej konkurencji 
dla banków, ale świadczą komplementar-
ne dla nich usługi. 

Stopień ubankowienia kluczo-
wym elementem dla rozwoju 
FinTechów

Kluczowe znaczenie dla ewolucji Fin-
Techów ma w zasadzie stopień ubanko-
wienia społeczeństwa. Tam gdzie jest 
on niski przedsiębiorstwa z sektora Fin-
Tech z powodzeniem zastąpią trady-
cyjną bankowość. Jednak w krajach Eu-
ropy Zachodniej i Ameryki Północnej 
prędzej będziemy świadkami doskona-
łej kooperacji niż zmierzchu instytucji 
fi nansowych.

Zatem czy rzeczywiście koniec ban-
kowości jest taki bliski? Jeśli prześledzi-
my historię postępu technologicznego 
w dłuższej perspektywie to dojdziemy 
do wniosku, że dzisiaj mamy do czynie-
nia nie z rewolucją, ale z przyśpieszoną 
ewolucją. I najważniejszym jej efektem 
będzie fakt, że będzie lepiej.  

Karta kredytowa z lat 50-tych

Pierwszy bankomat należący do Barclays zainstalowany w Londynie w 1967 roku.
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Wynalazcą bankomatu był brytyjczyk 
John Shepherd-Barron (1925-2010). Nie 
było wtedy jeszcze plastikowych kart do 
bankomatów, więc maszyna przyjmowała 
czeki nasączone węglem (C14), które wy-
krywał specjalny detektor umieszczony w 
bankomacie, a następnie prosił o podanie 
numeru Pin, który początkowo miał skła-
dać się z 6 cyfr. Maszyna mogła wypłacić 
maksymalnie 10 funtów. Pomimo zarzu-
tów, że radioaktywne czeki mają negatyw-
ny wpływ na zdrowie ludzi, Shepherd-
Barron bronił się, że trzeba by zjeść ich 
ponad 100 tys. by miały jakikolwiek rako-
twórczy wpływ na posiadacza. Wynalazcę 
za zasługi uhonorowano Orderem Impe-
rium Brytyjskiego. 

Radioaktywne czeki
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Od łapki na muchy do banku...
Gdy na początku XX wieku dr Samuel J. Crumbine prowadził zakrojoną na szeroką 

skalę kampanię przeciwko muchom, nie przypuszczał pewnie, że Weir w stanie Kansas 
będzie tak samo niewyględną mieściną za ponad sto lat. Już wtedy w mieście działał 

Citizen Bank of Weir, którego może nawet dr Crumbine był klientem.

Z apewne niewielu Amerykanów ze 
stanu Kansas słyszało o miastecz-
ku Weir z populacją 661 miesz-

kańców, gdzie w 1905 roku „wynalezio-
no” łapkę na muchy. A szkoda, bo teraz 
jest to kwitnące centrum FinTechowych 
rozwiązań. 

To w dużej mierze zasługa byłego 
inżyniera Google Suresha Ramamurt-
hiego i jego żony Suchitry Padma-
nabhan, byłej specjalistki finansowej 
z Wall Street. Niczym Dorotka, która 
przypadkiem trafiła do krainy Oz,  Su-
resh Ramamurthi też nigdy nie przy-
puszczał, że zamieszka w mieście 
z jedną ulicą. Trzy lata po przepro-
wadzce do Kansas małżeństwo wyko-
rzystało swoje oszczędności, aby ku-
pić upadły 124 letni Citizen Bank of 
Weir (CBW) , jedyną instytucję finan-
sową w miasteczku.

Dawno, dawno temu…

Przez lata Weir słynęło jedynie z wydoby-
wania cynku, lecz w 1905 roku, czyli 33 la-
ta po założeniu miasteczka, wydarzyło się 
w nim coś godnego uwagi. W hrabstwie 
Cherokee zjawił się dr Samuel J. Crumbi-
ne, członek Kansas Board of Health.

Wcześniej Crumbine miesz-
kał w Dodge City (również Kansas), 
gdzie trudnił się leczeniem miejsco-
wej ludności. Jednym z jego pacjen-
tów był Bill Tilghman, członek le-
gendarnego tria do spółki z Wyattem 
Earpem i Ben Mastersonem. Cała 
trójka to znani rewolwerowcy i sze-
ryfowie Dodge City, którzy doczekali 
się ekranizacji swoich przygód w wie-
lu westernach.

W Weir dr Crumbine działał na 
rzecz poprawy świadomości o zdrowiu 
społecznym. Był pionierem w uświa-
damianiu społeczeństwa o tym, że nie 
należy pić wspólnie z jednego kub-
ka, używać wspólnych ręczników czy 
pluć na ulicę. W ten sposób roznosiły 
się bowiem groźne zarazki. Kolejnym 

zagrożeniem dla zdrowia publicznego 
były muchy.

Sama „łapka’ na muchy została wynale-
ziona przez Franka H. Rose’a, który wraz 
ze swoją drużyną lokalnych skautów po-
magał dr. Crumbinowi w walce z przeno-
szącymi choroby owadami.

Teraz wynalazca „łapki”, czy jak kto 
woli „packi” na muchy mógłby wresz-
cie tryumfalnie zakrzyknąć „Mucha 
nie siada!” widząc postęp poczyniony 
przez CBW Bank w ostatnich latach.

Zastali bank drewniany, 
zostawili murowany

Był rok 2008, na świecie szalał kry-
zys finansowy a CBW stanęło pod 
ścianą i musiało przerwać wszelkie 
operacje finansowe ze względu na 
niewypłacalność.

Wtedy niczym rycerze na białym ko-
niu (słoniu?!) pojawiło się hinduskie 
małżeństwo – Suresh Ramamurthi (na 
zdjęciu powyżej) i Suchitra Padma-
nabhan. Nie tylko postawili oni bank 
na nogi, ale przekształcili go również 
w miejsce prawdziwego raju dla inno-

wacji. Teraz CBW stało się sekretną 
bronią dla FinTechowych startupów, 
które bazują zarówno na swojej tech-
nologii, jak i na doświadczeniu i statu-
sie banku.

– Firmy FinTechowe mogą skutecz-
nie działać tylko wtedy, gdy klienci 
darzą je zaufaniem. Jeżeli faktycznie 
chcesz zrewolucjonizować rynek mu-
sisz działać wewnątrz systemu banko-
wego. Nie możesz być poza nim – mó-
wi Ramamurthi.

Dorotka z Kansas - główna bohaterka Czarnoksiężnika z Krainy Oz
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Zrób to sam

Ramamurthi szybko po przejęciu banku 
zorientował się, że brakuje mu narzędzi 
technologicznych. Najpierw skontakto-
wał się z innymi bankami, lecz stwierdził 
że nie są one w stanie zaoferować mu od-
powiednich możliwości.

Biznesmen postanowił zatem same-
mu stworzyć potrzebne narzędzia. Po-
wołał do życia startup Yantra Financial 
Technologies, który zajmował się opro-
gramowaniem tworzonym specjalnie na 
potrzeby obsługi płatności. Po kilku la-
tach był to już system operujący na wiel-
ką skalę, który umożliwił CBW wejście 
na wyższy poziom bankowości – prawie 
jak w polskiej reklamie.

Współpraca z największymi

Jedną z pierwszych fi rm współpracują-
cych z CBW i Yantrą był startup Omney. 
Współpraca rozpoczęła się w 2012 roku, 
a dzisiaj Omney wśród swoich klientów 
ma Google i Berkshire Hathaway – fi r-
mę Warrena Buff etta, uważanego za jed-
nego z najlepszych inwestorów na świe-
cie. W 2014 roku Omney został przejęty 
przez innego giganta – MasterCard.

Yantra i CBW wspólnie zatrudniają 
tylko 60 pracowników. Pomimo tego ofe-
rują ułatwioną drogę dla startupów, któ-
re mogą uczyć się funkcjonowania w śro-
dowisku bankowym, a w razie ciekawego 
pomysłu mogą liczyć na bardzo istotne 
poręczenie ze strony CBW.

Strategia banku zdaje się popłacać, po-
nieważ jego aktywa wyceniane są teraz 
na 20 mln USD, a dla porównania w ro-
ku 2009 było to zaledwie 7 mln USD. Co 

więcej pozaodsetkowe dochody CBW 
to aż 2 mln USD (w 2009 roku 5 tysięcy 
USD). Bank osiąga takie wyniki chociaż-
by dzięki opłatom za usługi, które oferu-
je FinTechowym startupom.

W tej historii nie byłoby nic nadzwy-
czajnego, gdyby nie to, że mówimy o do 
niedawna upadłym banku, w 600 osobo-
wy miasteczku, który stał się centrum 
FinTechowym w Kansas. 

Polska spółdzielczą 
bankowością stoi

W Polsce mamy ok. 500 banków spół-
dzielczych. W zasadzie można zaryzyko-
wać tezę, że spory odsetek z nich ledwo 
przędzie za bardzo nie mając pomysłu na 
siebie.  Może warto w życie wdrożyć ideę 
- „myśl lokalnie, działaj globalnie”.

Dlatego warto się zastanowić nad tym, 
czy przypadkiem nie przekalibrować mo-

Samuel J. Cumbine - wielki przeciwnik 
much i najsłynniejszy mieszkaniec Weir
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Suresh Rammamurthi - to on zmienił Citizen Bank
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delu polaryzacyjno-dyfuzyjnego i prze-
transferować część środków na wspar-
cie fi nansowe raczkujących fi ntech-ów 
w mniej rozwiniętych regionach kraju. 
Małe banki spółdzielcze byłyby idealne 
do tego zadania. Po pierwsze w dużych 
ośrodkach miejskich koszty prowadze-
nia biznesu są wielokrotnie większe - nie 
tylko ze względu na ceny najmu biura, ale 
również zatrudnienia pracowników czy 
marketingu. Jest tu też wielokrotnie więk-
sza konkurencja. Nie oszukujmy się, czę-
sto bitwę o wsparcie fi nansowe i zaintere-
sowanie mediami wygrywają inicjatywy, 
które mają lepiej prowadzone social me-
dia, ładniejsze foldery lub bardziej pro-
fesjonalne prezentacje multimedialne. 
Produkt nierzadko ma drugorzędne zna-
czenie. Stąd zasadny jest pomysł, by wzo-
rem Weir małe lokalne instytucje fi nanso-
we rozejrzały się po rynku i uruchomiły 
(nawet fi nansowane cześciowo z pienię-
dzy publicznych) programy wsparcia dla 
tych młodych nośników idei, którzy nie 
mają odwagi wyjechać do Warszawy, Kra-
kowa lub Wrocławia. Niech działają, pew-
nie dziesiątki z nich upadnie, ale możliwe, 
że mały bank spółdzielczy w mieścinie, 
którą z trudem można znaleźć na mapie, 
poręczy kredyt raczkującej fi rmie, któ-
ra w przyszłości zawojuje świat. Weir nie 
ma szczególnie wielkich aktywów, ale za 
to ma pomysł na siebie. Chcielibyśmy kie-
dyś opublikować podobną historię o pol-
skim banku spółdzielczym.

Takie opowieści kochamy najbardziej, 
kiedy ktoś powstaje jak feniks z popio-
łów lub na przekór wszelkim przeciw-
nościom losu odnosi sukces. 
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Fintechowa rewolucja nie obej-
mie umów o kredyt konsumencki

Wprowadzone we wrześniu zmiany dostosowały stan prawny do realiów XXI w. 
Zmiany zakładają, że status dokumentu otrzymują wszystkie informacje, które można 

przechowywać i odtworzyć. To otwiera możliwość na przykłada zdalnego zawierania umów, 
ale nie o kredyt konsumencki.

8 września 2016 r. wchodzi w życie 
nowelizacja Kodeksu Cywilne-
go, która znosi przepis: art 720 § 

2. Umowa pożyczki, której wartość prze-
nosi pięćset złotych, powinna być stwier-
dzona pismem i zastępuje go przepisem: 
art. 720 § 2. Umowa pożyczki, której war-
tość przekracza tysiąc złotych, wymaga 
zachowania formy dokumentowej.

Nowelizacja wprowadza do Kodeksu 
cywilnego defi nicję dokumentu, zgod-
nie z którą dokumentem jest nośnik in-
formacji umożliwiający zapoznanie się 
z jej treścią. Nowelizacja nie tylko nie 
wymaga, aby dokument opatrzony był 
podpisem, lecz także przewiduje, że wa-
lor dokumentu przysługiwać będzie in-
formacji zapisanej na nośniku innym niż 
papier. Wystarczy, że sposób utrwalenia 
informacji będzie umożliwiał jej zacho-
wanie i odtworzenie. Tym samym za do-
kument uznawane będą obrazy, dźwię-
ki, wiadomości e-mail, sms czy też pliki 
komputerowe. 

Forma dokumentowa, co do zasa-
dy, oznacza “nośnik informacji umożli-
wiający zapoznanie się z jej treścią”, tak-
że taki który umożliwia jednoznaczne 
stwierdzenie stron, bez konieczności sto-
sowania podpisu. Pojawiło się zatem py-
tanie czy w praktyce dla internetowych 
fi rm pożyczkowych oznacza to, że znika 
obowiązek sporządzenia i wysyłania pa-
pierowej umowy drogą pocztową?

W Kodeksie Cywilnym od 8 września 
2016 roku mamy między innymi pisem-
ną, dokumentową i elektroniczną formę 
czynności prawnych.

Forma pisemna 
czynności prawnej

Do zawarcia umowy w tej formie wy-
starcza wymiana dokumentów obej-
mujących treść oświadczeń woli, z któ-

rych każdy jest podpisany przez jedną ze 
stron, lub dokumentów, z których każdy 
obejmuje treść oświadczenia woli jednej 
ze stron i jest przez nią podpisany.

Forma dokumentowa 
czynności prawnej

Do zachowania dokumentowej for-
my czynności prawnej wymagane bę-
dzie złożenie oświadczenia woli w posta-
ci dokumentu, w sposób umożliwiający 
ustalenie osoby składającej oświadcze-
nie. Dokumentem jest nośnik informacji 
umożliwiający zapoznanie się z jej treś-
cią. Walor dokumentu przysługiwać bę-
dzie informacji zapisanej na nośniku in-
nym niż papier. Wystarczy, że sposób 
utrwalenia informacji będzie umożliwiał 
jej zachowanie i odtworzenie. 

Forma elektroniczna 
czynności prawnej

Oświadczenie woli w formie elektronicz-
nej polega na złożeniu oświadczenia  wo-
li w postaci elektronicznej i opatrzenie 
go bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym weryfi kowanym przy pomocy waż-
nego kwalifi kowanego certyfi katu.

Kodeks cywilny zrównuje tą for-
mę czynności prawnej z formą pisem-
ną. Wprowadzenie elektronicznej formy 
czynności prawnej do kodeksu cywil-
nego ma znaczenie jedynie porządku-
jące – skutki prawne zawarcia umowy 
z wykorzystaniem bezpiecznego pod-
pisu elektronicznego zostały już okre-
ślone w Ustawie o bezpiecznym podpi-
sie elektronicznym z 2011 roku. Zgodnie 
z tą ustawą dane w postaci elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfi kowanym przy pomo-
cy ważnego kwalifi kowanego certyfi katu 
są równoważne pod względem skutków 

prawnych dokumentom opatrzonym 
podpisami własnoręcznymi Oświadcze-
nie woli złożone w formie elektronicznej 
jest równoważne z oświadczeniem woli 
złożonym w formie pisemnej.

 Nowelizacją zniesiono dotychczaso-
wą treść art. 720 § 2 Kodeksu cywilne-
go i w jego miejsce wprowadzono zapis, 
przewidujący, że umowa pożyczki, której 

Monika Macura
Radca prawny Kancelaria 

Gołębiowski & Macura

Kontrrewolucyjnie FinTech-owa Poczta 
Polska to główny benefi cjent papierowej 
tradycji
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wartość przekracza tysiąc złotych, wy-
maga zachowania formy dokumentowej. 
Zmiany nie objęły, jak wiadomo, Ustawy 
o kredycie konsumenckim. Art. 29 Usta-
wy o kredycie konsumenckim nie został 
zmieniony i nadal przewiduje, że umowa 
o kredyt konsumencki powinna być za-
warta w formie pisemnej. 

Moim zdaniem więc wprowadzenie do 
Kodeksu Cywilnego formy dokumento-
wej czynności prawnej nie wpłynie więc 
znacząco na praktykę działalności fi rm 
pożyczkowych, a umowy z konsumenta-

mi powinny być nadal zawierane w for-
mie pisemnej lub w formie równoważnej 
z formą pisemną tj. opatrzonej bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym. 

Nie zniknie również obowiązek spo-
rządzenia i wysyłania papierowej umowy 
drogą pocztową  chyba, że umowy będą 
zawierane z zastosowaniem bezpieczne-
go podpisu elektronicznego weryfi kowa-
nego przy pomocy ważnego kwalifi ko-
wanego certyfi katu.

Złożenie przez konsumenta oświad-
czenia woli w formie dokumentowej 

(np. zaznaczenie check box, czy wy-
syłka maila zwrotnego z akceptacją 
warunków umowy) \ będzie wpraw-
dzie ważnie zawartą umową , ale nie-
zachowanie pisemnej formy umo-
wy pożyczki skutkować może sankcją 
darmowego kredytu.Konsument, po 
złożeniu kredytodawcy pisemnego 
oświadczenia, zwraca kredyt bez od-
setek i innych kosztów pożyczki w ter-
minie i w sposób ustalony w umowie 
(art. 45 ust. 1 Ustawy o kredycie kon-
sumenckim). 

Kto nie ma obowiązków 
wobec Rzecznika Finansowego?

Instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną w Polsce 
nie mają obowiązków wobec Rzecznika Finansowego

U stawodawca nie umieścił insty-
tucji kredytowych prowadzą-
cych działalność transgraniczną 

na terytorium Polski zarówno w kata-
logu podmiotów zobowiązanych do po-
krycia kosztów działalności Rzecznika 
Finansowego i jego Biura, jak i w katalo-
gu podmiotów rynku fi nansowego. 

Wydaje się to uzasadnione, gdyż podmio-
ty te musiałby dokonywać wpłat w oparciu 
o sumę bilansową aktywów, a biorąc pod 
uwagę fakt, iż ich działalność na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polski jest ograni-
czona, to dokonywałyby wpłat w niepro-
porcjonalnie znacznej wysokości.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o roz-
patrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku fi nansowego i o Rzeczniku Finan-
sowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844) 
określa zasady rozpatrywania reklamacji 
oraz zasady działania Rzecznika Finan-
sowego. W art. 20 ust 1 ustawy o Rzecz-
niku został zawarty katalog uczestników 
rynku fi nansowego zobowiązanych do 
pokrywania kosztów działalności Rzecz-
nika Finansowego i jego Biura. Wśród 
podmiotów obowiązanych ustawa wy-
mienia „banki”, jednakże sformułowa-
nie to nie jest na tyle precyzyjne i budzi 
wątpliwości interpretacyjne, zwłaszcza 
w stosunku do instytucji kredytowych 
prowadzących działalność transgranicz-
na w Polsce.

Według ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 
r, poz. 128, z późn. zm.) instytucja kre-
dytowa to instytucja, mająca siedzibę 
na terytorium innego niż Rzeczpospo-
lita Polska państwa członkowskiego, 
nie będąca oddziałem banku krajowe-
go ani oddziałem banku zagraniczne-
go. Z kolei działalnością transgranicz-
ną jest wykonywanie przez instytucję 
kredytową na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polski lub przez bank krajo-
wy na terytorium państwa goszczącego 
wszystkich lub niektórych czynności 
w zakresie wynikającym z udzielonego 
zezwolenia, bez uczestnictwa oddziału 
tej instytucji lub banku.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku pod-
miotem rynku fi nansowego zobowią-
zanym do uiszczania opłat na pokrycie 
kosztów działalności Rzecznika Finanso-
wego i jego Biura jest bank krajowy, bank 
zagraniczny, oddział banku zagraniczne-
go, oddział instytucji kredytowej i insty-
tucja fi nansowa w rozumieniu ustawy – 
Prawo Bankowe. 

Należy zatem przyjąć, że instytucje 
kredytowych prowadzące działalność 
transgraniczną na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polski są wyłączone z katalogu 
podmiotów rynku fi nansowego zobligo-
wanych do dokonywania wpłat na po-
krycie kosztów funkcjonowania Rzecz-
nika Finansowego i jego Biura. 

Karolina Bereza-Dziubiela
Prawnik ZFP
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Czy wcześniejsza spłata kredytu 
jest równoznaczna ze zwrotem jego kosztów?

Wśród podmiotów rynku fi nansowego pojawiły się wątpliwości interpretacyjne dotyczące kwestii 
obniżenia i zwrotów kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Zastrzeże-
nie budzi zakres opłat składających się na obniżenie kosztów, a przede wszystkim fakt czy należy do 

nich zaliczać również różnego rodzaju koszty początkowe.

N a pomoc kredytodawcom wyszli 
przedstawiciele instytucji pań-
stwowych. Rzecznik Finanso-

wy oraz Prezes Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów przedstawili 
wspólne stanowisko dotyczące propor-
cjonalnego obniżania kosztów kredytu 
konsumenckiego w przypadku wcześ-
niejszej spłaty. Przedstawiony pogląd był 
wynikiem wpływających do obu instytu-
cji skarg, które w dużej mierze wynika-
ły z rozbieżnych interpretacji przepisów 
w zakresie wcześniejszej spłaty kredy-
tu konsumenckiego. Doświadczenie po-
kazuje, że zwykle od konsumentów, któ-
rzy spłacają pożyczkę przed terminem, 
kredytodawcy nie wymagają zapłaty od-
setek za niewykorzystany okres kredytu. 
Niemniej jednak równie często nie obni-
żają ani nie zwracają pobranych wcześ-
niej różnego rodzaju kosztów za jedno-
razowe czynności lub usługi np. opłat 
przygotowawczych.

Postanowienia dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2008/48/WE 
z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 

umów o kredyt konsumencki oraz uchy-
lająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.
U. 133 z 22.5.2008, s. 66-92 z późn. zm.) 
w art. 16 ust. 1 w sposób jednoznaczny 
stanowią, iż konsument ma prawo w każ-
dym czasie spłacić w całości lub części 
swoje zobowiązania wynikające z umo-
wy o kredyt oraz jest uprawniony do uzy-
skania obniżki całkowitego kosztu kredy-
tu, na którą składają się odsetki i koszty 
przypadające na pozostały okres obo-
wiązywania umowy. Zaś przepisy usta-
wy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie kon-
sumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497) 
stanowią implementację prawa unijnego 
i zgodnie z art. 48 ust. 1 „Konsument ma 
prawo w każdym czasie do spłaty całości 
lub części kredytu przed terminem okre-
ślonym umowie”. Ponadto, według art. 
49 „1. W przypadku spłaty całości kredy-
tu przed terminem określonym w umowie 
całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu 
o te koszty, które dotyczą okresu, o któ-
ry skrócono czas obowiązywania umowy, 
chociażby konsument poniósł je przed tą 
spłatą. 2. W przypadku spłaty części kre-

dytu przed terminem określonym w umo-
wie, ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Przyjmując wykładnie zarówno dy-
rektywy jak i ustawy, należy przyjąć, że 
obniżeniu podlegają nie tylko odset-
ki, ale również pozostałe koszty, miesz-
czące się w defi nicji całkowitego kosz-
tu kredytu. Rzecznik Finansowy oraz 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów stoją na stanowisku, iż 
w przypadku wcześniejszej spłaty kre-
dytu konsumenckiego następuje obniże-
nie i zwrot wszystkich możliwych kosz-
tów takiego kredytu, niezależnie od ich 
charakteru oraz niezależnie od tego, kie-
dy ten koszt został poniesiony przez kre-
dytobiorcę. Co najważniejsze, obniżenie 
i zwrot powinny mieć charakter propor-
cjonalny w tym sensie, że powinny od-
nosić się do okresu od dnia  faktycznej 
spłaty kredytu do dnia ostatecznej spła-
ty określonej w umowie.

Mimo, iż wspólne stanowisko przed-
stawione przez Rzecznika Finansowe-
go oraz Prezesa Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów nie stanowi 
wiążącej wykładni przepisów prawa po-
wszechnie obowiązującego, niemniej 
podmioty rynku fi nansowego powinny 
traktować je jako istotną wskazówkę in-
terpretacyjną. 
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Prawnik ZFP

Tak będzie wyglądać nowy banknot 500 zł. Pojawi się w obiegu już w 2017 roku.
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Fintech oczami władz
Postęp nowych technologii jest niezaprzeczalny. Wielki wpływ, który wywierają na 

sektor fi nansowy również nie podlega dyskusji. Rewolucja FinTech trwa w najlepsze, 
jednak jak te wydarzenia postrzegają decydenci tego świata?

G łównymi aktorami FinTecho-
wej rewolucji są startupowcy. 
Zdolni, często młodzi ludzie, 

bez wielkiego zaplecza fi nansowego. Nie 
ciężko dostrzec analogię do początków 
rewolucji francuskiej z 1789 roku, kiedy 
to prosty, mieszczański lud postanowił 
obalić burżuazyjną klasę rządzącą. Teraz 
na barykady prowadzą drobni przedsię-
biorcy, a po ich drugiej stronie stoją wiel-
kie banki, którym wydawało się, że nigdy 
nie spadną z piedestału.

Polskie spojrzenie

Po wyborach z 2015 roku stanowiska 
dwóch, ważnych z punku widzenia Fin-
Techu, resortów objęli Anna Streżyńska 
i Mateusz Morawiecki. Strężyńska zosta-
ła Ministrem Cyfryzacji, a Morawiecki 
Ministrem Rozwoju, który obecnie sku-
pia w swoich rękach resort Skarbu, Go-
spodarki i Finansów.

Anna Streżyńska jest cenionym eks-
pertem w zakresie innowacji i nowych 
technologii. Stara się usprawniać i digita-
lizować zaniedbane sektory polskiej ad-
ministracji. Przykładem może być kry-
tyka słabo zorganizowanego systemu 
ePUAP czy spotkanie z polskim środo-
wiskiem blockchain i bitcoin.

-Niezwykle merytoryczne spotkanie. 
Wymiana poglądów, oczekiwań, wątpli-
wości, a na koniec ustalenia co do dal-
szych kroków, w tym powołania wspól-
nego zespołu roboczego do omówienia 
i pogłębienia doświadczeń innych krajów, 
pogłębienia wiedzy dot. zastosowań bit-
coin i blockchain oraz koniecznych zda-
niem obu stron prac regulacyjnych- na-
pisała na Facebooku Minister Cyfryzacji.

Streżyńska jest na pewno odpowiednim 
człowiekiem na odpowiednim miejscu, 
z punktu widzenia FinTechowych startu-
pów. Widzi ona szansę dla polskich inno-
wacji również w uwolnieniu danych gro-
madzonych przez instytucje publiczne.

Wcześniej Anna Streżyńska dała się 
poznać jako przeciwniczka monopoliza-
cji rynku przez wielkie korporacje. Jako 

prezes Urzędu Komunikacji Elektronicz-
nej stoczyła iście epicką bitwę z Tele-
komunikacją Polską, z której wróciła 
z tarczą.

Być jak Kazimierz Wielki

Na razie wicepremier Morawiecki zasły-
nął z tego, że w swoich rękach skupia co-
raz więcej resortów oraz z opracowywa-
nia  planów. Najważniejszy, czyli „plan na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju” prze-
widuje wsparcie dla innowacji, w tym 
startupów FinTechowych. Jedną z inicja-
tyw ma być program StartInPoland, któ-
ry ma za zadanie dostosować innowacje 
opracowane przez polskie startupy do 
wejścia na rynek.

Współpraca nauki z biznesem jest 
zdaniem Morawieckiego kluczowa dla 
wzrostu znaczenia polskiej gospodarki. 
FinTechowe startupy idealnie wpisują się 
w wizję wicepremiera, gdyż za ich pomo-
cą polska administracja i sektor bankowy 
mogą wreszcie wejść na wyższy poziom.

Jednym z pomysłów ministra rozwoju 
jest digitalizacja polskiej administracji. 
Niczym Kazimierz Wielki, który „zastał 
Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, 
Mateusz Morawiecki zastał Polskę pa-
pierową, a zamierza zostawić cyfrową.

Temu ma służyć program „od pa-
pierowej do cyfrowej Polski”. Zakłada 
on między innymi zlikwidowanie kole-
jek w urzędach, poprzez przeniesienie 
ich do wirtualnej rzeczywistości (urzę-
dów, nie kolejek). Dodatkowo w każdym 
urzędzie publicznym ma zostać wprowa-
dzona akceptacja kart płatniczych, która 
ma być całkowicie darmowa dla samych 
urzędów, jak i dla petentów.

-Pierwsza rewolucja – silników paro-
wych – nas ominęła, bo były wtedy roz-
biory Polski, pod koniec XVIII wieku. 
Druga rewolucja – elektryczności – też 
nas ominęła, bo walczyliśmy o niepod-
ległość. Trzecia rewolucja informatycz-
na też nas ominęła, bo była wtedy komu-
na i PRL. Dzisiaj jest czwarta rewolucja 
przemysłowa, często określana jako cy-

frowa. Chcemy być w oku cyklonu tej 
rewolucji cyfrowej - mówi wicepremier 
Morawiecki.

Dwie Wieże…

…a właściwie dwa fi lary, na jakich mogą 
się oprzeć polskie startupy FinTechowe. 
Mowa tutaj oczywiście o wyżej wymie-
nionych ministrach i ich wizji nowoczes-
nej Polski. Nie trzeba specjalnie przypo-
minać zawiłości regulacji, z jaką muszą 
się zmagać polscy przedsiębiorcy. Jest 
to często „straszakiem” przeciwko wstą-
pieniu na ścieżkę własnej działalności 
gospodarczej.

Ludzie boją się „śmierci” wśród gąsz-
czu przepisów, więc wybierają niespe-
cjalnie ciekawą, lecz bezpieczną wegeta-
cję w korporacjach.

Cyfrowe państwo budzi większe za-
ufanie wśród ludzi zajmujących się cy-
frowym biznesem. Utorowanie im drogi 
do możliwości działania na miarę włas-
nego potencjału, jest często jedynym 
czego potrzeba, aby uruchomić spiralę 
innowacji.

Minister Morawiecki i Minister Stre-
żyńska zdają sobie z tego sprawę i aktyw-
nie uczestniczą we wspieraniu FinTecho-
wych startupów. W czerwcu bieżącego 
roku uczestniczyli w FinTechowym kon-
gresie Impact’16: 4.0 Economy, na któ-

Rafał Tomaszewski
Redaktor Fintek.pl
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rym wystąpiło kilkudziesięciu liderów 
z wielu dziedzin od fi nansów, przez eko-
nomię po innowację.

Mateusz Morawiecki wraz z Anna 
Streżyńską zasiadają również w radzie 
ds. innowacyjności.

-Prawdziwie innowacyjne gospodarki 
zakładają znakomitą współpracę między 
biznesem, nauką i państwem. Wierzymy, 
że państwo ma do odegrania bardzo po-
ważną rolę- taki cel przyświecający ra-
dzie opisuje minister Morawiecki.

A jak elity rządzące postrzegają branżę 
FinTech w innych zakątkach świata?

Wielka Brytania epicentrum. 
Czy na pewno?

Albion cieszy się mianem FinTechowej 
Mekki, nawet pomimo Brexitu. Pałecz-
kę pierwszeństwa stara się przejąć Ber-
lin, lecz pomimo migracji wielu londyń-
skich startupów do niemieckiej stolicy 
supremacja Wielkiej Brytanii wydaje się 
niezagrożona.

Inne zdanie przedstawia Cornelia Yzer, 
berlińska senator dl Ekonomii, Techno-
logii i Badań.

-Berlin jest gorącym miastem dla fi rm 
z branży FintTech, e-commerce czy mo-
bilnych aplikacji. Stale wzrasta liczba 
międzynarodowych przedsiębiorstw re-
zydujących w Berlinie. Wraz z nimi po-
jawiają się inkubatory przedsiębiorczości 
oraz inne podmioty chętne do współpra-
cy ze startupami. Berlin to największe eu-
ropejskie centrum dla startupów - mówi-
ła Yzer podczas swojego wystąpienia na 
London FinTech Week 2016.

Pomimo takich odważnych deklara-
cji to miasto położone nad Tamizą wciąż 
cieszy się pozycją lidera.

-FinTech to wielkie brytyjskie „suc-
cess story”. W Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii zawieranych jest więcej kontraktów 
z fi rmami FinTechowymi niż w resz-
cie Europy razem wziętej. Jest tak dla-
tego, ponieważ stworzyliśmy środowi-
sko najbardziej przyjazne startupom. 
Niskie podatki, wielkie marki fi nansowe 
i technologiczne, odpowiednie regula-
cje, dostęp do największego światowego 
rynku oraz pełne wsparcie rządu.- mówił 
już były premier Wielkiej Brytanii David 
Cameron.

W słowach Camerona można wyczytać 
wielką pewność i wiarę w brytyjski rynek 
FinTech. Pewne natomiast jest to, że Ber-
lin depcze Londynowi po piętach i nad 
Tamizą już nie mogą spać spokojnie.

Dolina Krzemowa 
– gdzie spełniają się marzenia

Elon Musk, Steve Jobs i Bill Gates- co 
ich łączy, poza wielomiliardowym ma-
jątkiem? Wszyscy wyżej wymienieni za-
kładali swoje pierwsze fi rmy w Dolinie 
Krzemowej, czyli prawdziwym miejscu 
gdzie spełniają się marzenia.

USA jest również bardzo ważnym gra-
czem na FinTechowym rynku, a władze 
dostrzegają jego potencjał. To w Sta-
nach Zjednoczonych powstaje mnó-
stwo startupów FinTechowych, gdyż 
wielu początkujących przedsiębiorców 
postrzega Dolinę Krzemową jako „zie-
mię obiecaną”.

Startupowcy mają jednak problem 
z gąszczem przepisów, które spowalnia-
ją ich rozwój. Amerykanie chcą jednak 
temu przeciwdziałać, a tak wielki rynek 
musi odgrywać znaczącą rolę w obec-
nych przemianach.

FinTech - azjatyckie tygrysy

Chiny są krajem, który przez wielu okre-
ślany jest mianem zwycięzcy FinTecho-
wej rewolucji. Społeczeństwo w Państwie 
Środka przez długi czas było pozbawio-
ne wygodnego dostępu do swoich fi nan-
sów przez fatal-
ny stan chińskiej 
bankowości.

Zmieniło się to 
na początku XXI 
wieku, gdy Jack 
Ma założył gru-
pę Alibaba. Ma 
zrewolucjonizo-
wał chiński rynek, 
adresując swoją 
ofertę do milionów 
zainteresowanych.

Inne azjatyckie 
kraje, takie jak 
Korea, Wietnam, 
Tajwan, Japonia 
czy Indie również 
uczestniczą w tych 
przemianach. Koreańczycy z południa 
ostatnio podpisali porozumienie z Wiel-
ką Brytanią „FinTech Bridge”, która ma 
wesprzeć koreański sektor fi nansowych 
technologii, a Brytyjczykom zapewnić 
nowe rynki zbytu.

-Pomimo, że Korea jest względnym 
nowicjuszem w branży FinTech sku-
pialiśmy się na rozwinięciu środowi-
ska, które przyczyni się do gwałtow-

nego rozrostu tego sektora. FinTech 
Bridge z Wielką Brytanią, która jest pio-
nierem w tym zakresie, umożliwi Korei 
łatwiejszą identyfi kację i przyjęcie naj-
lepszych praktyk regulacyjnych- mówi 
Yim Jong-yong, prezes Financial Servi-
ces Commission.

Siłą państw azjatyckich jest brak re-
gulacji dotyczącej działalności interne-
towych startupów fi nansowych. Środo-
wisko przypominające prawo dżungli 
utorowało szlaki dla rozwoju innowacji, 
poprzez swobodną działalności startu-
pów FinTechowych.

Vox populi, vox Dei

Światowe elity rządzące wyjątkowo 
zgodnie popierają FinTechową rewolu-
cję. Widzą bowiem poparcie społecz-
ne, jakim cieszą się nowe, łatwiejsze 
rozwiązania oraz jakie zyski generują. 
Ciężko znaleźć negatywną opinię o fi -
nansowych technologiach, płynącą z ust 
polityka. Może się tak zdarzyć, gdy ma-
my do czynienia z osobą blisko związa-
ną ze środowiskiem bankowym, jednak 
z oczywistych względów jego opinia nie 
jest obiektywna.

Początek tekstu porównywał FinTe-
chową rewolucję do Wielkiej Rewolu-

cji Francuskiej, jednak ostateczne roz-
strzygnięcie będzie pewnie zupełnie 
inne. Wielkie banki nie posmakują ostrza 
gilotyny, a startupy nie zajmą ich miej-
sca. Zdecydowanie bardziej prawdopo-
dobny jest scenariusz przypominający 
reglamentowaną rewolucję, podczas któ-
rej ustępująca władza dobrowolnie dzieli 
się nią z vox populi- nowoczesnymi star-
tupami FinTechowymi. 
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Największe trendy w FinTechu
W którym kierunku idzie FinTech? Czy są to płatności mobilne, automatyzacja 

transakcji czy może kryptowaluty? Następujące trendy to 6 najgorętszych kąsków 
na FinTechowym rynku.

European Fintech Forum

1. Aplikacje komunikacyjne
Jest to rozwiązanie fi ntechowe, gdyż uży-
wają ich banki. Jako pierwszy skorzystał 
z nich Toronto-Dominion Bank, który 
zintegrował swój system obsługi klienta 
z facebookowym Messengerem. Wyda-
je się, że korzystanie z tego typu rozwią-
zań przez kolejne banki jest tylko kwe-
stią czasu.

2. Biometryczna autoryzacja
Zapewnienie bezpieczeństwa danych 
jest głównym zmartwieniem firm za-
rządzających finansami online. Roz-
wiązania takie jak czytnik linii papi-
larnych pojawiają się coraz częściej 
w usługach bankowości online. Do-
brym przykładem jest aplikacja mobil-
na banku Millenium, do której można 
zalogować się właśnie za pomocą odci-
sku palca. Należy spodziewać się wzro-
stu popularności biometrycznych za-
bezpieczeń, gdyż znacznie ułatwiają 
one korzystanie na przykład z banko-
wości online.

3. Rozpoznawanie głosowe
Głównym przeznaczeniem telefonu 
było rozmawianie z drugim człowie-
kiem. Od czasu pojawienia się smart-
fonów, głos można wykorzystać do 
jeszcze innych celów. W marcu 2016 
roku amerykański bank Capital One 
został pierwszą finansową instytu-
cją, która umożliwiła swoim klientom 
wgląd w swoje finanse za pomocą gło-
su. Dzięki rozpoznawaniu głosu moż-
na nie tylko zalogować się do serwi-
su i sprawdzić stan swojego konta, ale 
również zapłacić rachunki.

Zdecydowana większość graczy 
z branży Internetowej i oprogramowań 
stale zwiększa środki na rozwijanie na-
rzędzi obsługujących rozpoznawanie 
głosowe. W przeciągu ostatnich pięciu 
lat powstały projekty, takie jak Facebook 
M, Google Now, Nuance Dragon Speech 

Recognition, Amazon Alexa Channel czy 
Microsoft Cortana.

4. Internet of Th ings
Internet rzeczy jest koncepcją, która po-
rusza wielu przedsiębiorców. Muszą się 
oni dostosować do nowej rzeczywisto-
ści. Na początku roku 2014 tworzyło go 
2 mld urządzeń, a w 2019 ma być ich aż 
9 miliardów. Wartość ta przewyższa li-
czebność tabletów, PCtów, inteligen-
tnych telewizorów i smartfonów razem 
wziętych!

Najbardziej klarownym przykładem 
Internetu rzeczy w zakresie fi nansów są 
smartwatche. W maju 2106 Fitbid wy-
kupił od amerykańskiego startupu Co-
in, technologię pozwalającą płacić za 
zakupy. Fitbid ma ponad 13 milionów 
użytkowników na całym świecie, a ich 
smartwatche  pierwotnie służyły do mo-
nitorowania swojej aktywności fi zycznej. 
W dalszej perspektywie fi rma zamierza 
wprowadzić technologię, dzięki której 
będzie można otrzymywać powiadomie-
nia o wyprzedażach i okazjach w swojej 
okolicy.

Kolejnym krokiem w przyszłość może 
być lodówka kupująca i płacąca za zaku-
py, gdy zapasy żywności zaczną topnieć!

5. Blockchain
Główną zasługą blokchain w zakresie fi n-
techu jest digitalizacja kontraktów. Dzię-
ki temu można wyeliminować papierko-

wą robotę, ponieważ transakcje byłyby 
zapisane we wspólnej księdze głównej. 
Od momentu zapisania użytkownik po-
siadałby niezbity i cyfrowy dowód kon-
traktu. O ile przyjemniejsze mogłoby być 
kupowanie samochodu lub nawet domu, 
gdy jako dowód zakupu wystarczy jej 
elektroniczny zapis.

6. Sztuczna inteligencja 
i „uczące się” komputery
Rozwój komputerów, które rozumie-
ją przyczynę swojego działania i same 
uczą się nowych rzeczy, stanowią jeden 
z największych trendów tego roku. Naj-
bardziej popularnym komputerem te-
go typu jest IMB Watson, który rozumie 
ludzką mowę i jest w stanie rozwijać 
swoje algorytmy poprzez przyswaja-
nie nowych danych. Japończycy nato-
miast zaprezentowali robota o imieniu 
Pepper, który rozumie wiele języków 
i może zwiększać zakres swoich funk-
cji poprzez zdobywane doświadczenie 
i naukę. Robot potrafi  również rozróż-
niać ludzkie emocje! Pepper używany 
jest przez Mizuho Bank, a w przyszło-
ści roboty tego typu mogą pojawić się na 
szerszą skalę i to nie tylko w japońskich 
bankach.

Oczywiście celem rozwoju sztucznej 
inteligencji (AI) nie jest zastąpienie lu-
dzi, a jedynie ułatwienie im podejmowa-
nia decyzji. Dzięki AI decyzje mogą być 
podejmowane szybciej i skuteczniej. 
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Roboty doradcy? 
Brytyjskie banki mówią TAK

Mnóstwo klientów wścieka się na długie wiszenie na linii w celu odzyskania utracone-
go hasła lub uzyskania odpowiedzi na drobne zapytanie. „Granie na czekanie”, wciśnij 

nr 4, znowu oczekująca muzyka, a następnie połączenie z konsultantem, który średnio 
może pomóc. Kontakt z infolinią nawet w błahej sprawie może trwać kilkadziesiąt 

minut. Już niedługo problem ten może przestać istnieć.

European Fintech Forum

R oyal Bank of Scotland, Atom 
Bank i kilka innych pracują nad 
uruchomieniem chatu, obsługi-

wanego przez roboty.

Human-Free Zone

Banki znajdują się pod narastającą presją 
redukcji kosztów, jednocześnie uspraw-
niając usługi. Nowe technologie mają być 
kluczem do budowania przewagi kon-
kurencyjnej w oparciu o redukcję kosz-
tów. Idea jest prosta -  a gdyby tak moż-
na było zastąpić cały drogi i piekielnie 
nieefektywny dział Call Center jednym 
komputerem? To dałoby setki milionów 
oszczędności. Dlatego wiele brytyjskich 
banków inwestuje w sztuczną inteligen-
cję, a były Dyrektor Generalny Barclays, 
Antony Jenkins, uważa, że w przeciągu 
następnej dekady połowa pracowników 
banków straci pracę ze względu na auto-
matyzację obsługi klientów.

Już teraz nowoczesne technologie po-
zwalają bankom na ogromne oszczędno-
ści i zwiększenie zadowolenia klientów. 
Sprawdzanie stanu konta, przelewy i za-
rządzanie oszczędnościami, a wszystko to 
obsługiwane z urządzeń mobilnych przez 
samych klientów. W najbliższej przyszło-
ści rozpatrywanie podstawowych zapytań, 
odzyskiwanie utraconego hasła lub przyj-
mowanie reklamacji może również zna-
leźć się w strefi e „wolnej od człowieka”.

To dopiero początek drogi

-Sztuczna inteligencja pozwala nam na 
szybkie i skuteczne odpowiedzi na pro-
ste zapytania klientów, dzięki czemu na-
sza obsługa ma więcej czasu na rozwią-

zywanie złożonych problemów- mówi 
Chris Popple, Szef Cyfrowej Bankowości 
w Royal Bank of Scotland (RBS).

Na razie roboty głównie obserwują 
pracowników i uczą się poprzez doświad-
czenie. Jest to bardzo świeży produkt i 
jak się okazuje, wciąż nie funkcjonuje tak 
jak powinien.

Na początku, roboty RBS potrafi ły od-
powiadać jedynie na 20 podstawowych py-
tań z zaledwie 10% skutecznością. Po kilku 
miesiącach testów liczba ta zwiększyła się 
do 400 pytań, a skuteczność do 90%.

Atom Bank pracuje nad programem, 
którego skuteczność odpowiedzi sięga na 
razie 65%. Roboty odpowiadają poprawnie 
na 7 z 20 zadawanych pytań. Bank zamie-
rza udoskonalić system, tak aby odpowia-
dał on efektywnie na 85% zapytań. Dopiero 
wtedy zostanie wypuszczony na rynek.

Czy roboty mogą zastąpić ludzi?

Roboty mogą rozwiązywać proble-
my klientów, jednak brakuje im em-
patii. Klienci tak samo jak kompeten-
tną obsługę cenią pozytywne 
nastawienie.

W tym aspekcie sztucz-
na inteligencja nie może rów-
nać się z człowiekiem- przy-
najmniej na razie. Przyśpiesza 
cały proces, ale wciąż nie jest 
na tyle dojrzała aby zrozumieć 
ludzkie emocje. 

Możliwość porozmawiania 
z człowiekiem podczas brania 
pierwszego kredytu hipotecz-
nego lub stawieniu czoła dużej 
transakcji wciąż jest w cenie. 
Banki zdają sobie z tego spra-

wę i dają wybór czy obsługiwać będzie nas 
maszyna czy człowiek. Taką praktykę sto-
suje na przykład Atom Bank.

Kwestia ceny

W jednym aspekcie sztuczna inteligen-
cja ma ogromna przewagę nad człowie-
kiem. Nie trzeba jej płacić za wykonywa-
ną pracę a to oznacza obniżenie kosztów 
funkcjonowania działów obsługi klien-
ta. Dzięki maszynom banki mogą ofero-
wać użytkownikom darmowe doradztwo 
fi nansowe. Sceptycy twierdzą jednak, że 
ludzie nie ufają robotom i w przypadku 
skomplikowanych operacji wolą kontakt 
z drugim człowiekiem. 
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Czy FinTech potrzebuje regulacji?
Sektor FinTech potrzebuje nie tylko dobrych pomysłów i zastrzyku gotówki, ale przede 

wszystkim dobrego prawa. Nie jest to takie proste, bo regulacje mnożą się jak króliki. 
Niektóre z nich mają pozytywny wpływ na rozwój poszczególnych rozwiązań FinTech-

owych, a inne niestety – używając korporacyjnego żargonu – „killują je”.

S ektor FinTech potrzebuje nie tyl-
ko dobrych pomysłów i zastrzy-
ku gotówki, ale przede wszystkim 

dobrego prawa. Nie jest to takie proste, 
bo regulacje mnożą się jak króliki. Nie-
które z nich mają pozytywny wpływ na 
rozwój poszczególnych rozwiązań Fin-
Tech-owych, a inne niestety – używając 
korporacyjnego żargonu – „killują je”.

Liczba regulacji w UE może przera-
żać. W ostatnich latach powstały tysią-
ce stron aktów prawnych, które w różnej 
formie implementowały poszczególne 
państwa członkowskie.

W skrócie:
Basel III – adekwatność kapitałowa in-
stytucji fi nansowych oraz stres testy,
AMLD, czyli Anti-Money Laundering 
Directive – regulacje przeciw praniu 

brudnych pieniędzy,
SEPA – standaryzacja bezgotówkowych 
usług płatniczych,
MiFID2, czyli Markets in Financial Instru-
ments Directive II – dyrektywa w sprawie 
rynków instrumentów fi nansowych,
Solvency II – harmonizacja wypłacalno-
ści instytucji ubezpieczeniowych,
IFRS, czyli Międzynarodowe Standar-
dy Sprawozdawczości Finansowej – bez 
nich w zasadzie bieżące i skuteczne po-
równanie wyników fi nansowych spółek 
byłoby niemożliwe,

PSD II, czyli dyrektywa w sprawie usług 
płatniczych. Wprowadza m.in. nowe za-
sady weryfi kacji płatności.

Kolejnym krokiem będzie e-fakturowa-
nie w sektorze B2G, które ma być urucho-
mione już za dwa lata. W dużym uprosz-
czeniu ułatwi ono organom skarbowym 
kontrolę podatkową przedsiębiorstw.

Czy regulacje są złe?

System stanowienia prawa w UE kojarzy 
się z jednym słowem – przeregulowanie. 
W końcu marchewka to owoc. Z drugiej 
strony, w dziedzinie regulacji rynków fi -
nansowych zrobiono coś, co w zasadzie 
może FinTechom przynieść korzyści – 
utworzono jednolite standardy. Teore-
tycznie, np. w różnych państwach azjaty-

ckich bądź afrykańskich, 
gdzie przestrzeganie 
standardów prawa stoi na 
dużo niższym poziomie, 
obejście wielu regula-
cji umożliwia niektórych 
agresywnych fi ntechom 
na dynamiczny rozwój. 
Kłopot pojawia się wte-
dy, gdy brak regulacji 
prowadzi do np. oszustw 
na masową skalę. W sek-
torze fi nansowym nie ma 
nic ważniejszego niż za-
ufanie. To samo dotyczy 
FinTechów – jeśli jedna 

fi rma raz swoimi działaniami doprowa-
dzi do strat klientów, szybko z obiecują-
cego start-up’a zamieni się w bankruta.

W UE, na skutek dużej liczby regula-
cji, takie krótkoterminowe podejście do 
szybkich zysków kosztem zaufania, w za-
sadzie jest mocno utrudnione (co wcale 
nie oznacza, że niemożliwe).

Warto się nad tym zastanowić. Wszyst-
ko zależy od tego jak w rzeczywistości 
będziemy postrzegać sektor FinTech. 
Używając analogii sportowej – czy jest to 
bieg na 100 metrów czy może maraton? 

Zaryzykowałbym i mimo wszystko sta-
wiał na długodystansowców.

Niewidzialny bejsbol rynku

Liberalne, mocno wolnościowe podej-
ście do ekonomii i rynków fi nansowych 
jest chyba bliższe fi ntechom – to zro-
zumiałe i poniekąd oczywiste. Kłopot w 
tym, że w pobliżu niewidzialnej ręki ryn-
ku zwykle znajduje się też niewidzial-
ny bejsbol rynku, który ma tendencje do 
przeregulowania na korzyść podmiotów 
mających nietransparentny i skuteczny 
wpływ na polityków. Regulacje standa-
ryzujące rynek tworzą równe reguły gry. 
Przeregulowanie zwykle wypacza je. Ma-
teria jest delikatna, tak naprawdę nigdy 
nie wiadomo, czy rynek znajduje się w 
optymalnym porządku prawnym do cza-
su, aż wybuchnie pierwszy kryzys (lub 
pęknie pierwsza bańka).

Dlatego, FinTech-y poniekąd muszą 
myśleć nie tylko o podboju nieznanych 
lądów, ale przede wszystkim o eliminacji 
ryzyka politycznego i prawnego.

Już 12 października odbędzie się kon-
ferencja European Fintech Forum, która 
będzie jednocześnie kongresem założy-
cielskim do powstania nowej organiza-
cji, której celem ma być właśnie dbanie 
o bezpieczeństwo i stabilny rozwój pol-
skich i zagranicznych FinTech-ów. 
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Ile wart jest rynek 
pożyczkowych FinTechów?

Wartość sprzedaży pożyczek rośnie nieprzerwanie od 2010 roku, kiedy to rynek 
określano na 2 mld zł. Zmiany w tym okresie charakteryzowały się stosunkowo niską 

dynamiką. Średnioroczne zmiany przyrostu sprzedaży w okresie od 2008 
do 2012 roku wynosiły 100 mln zł. 

Jarosław Ryba, prezes ZFP

P rzełom przyniósł rok 2013, gdy 
pełną efektywność osiągnęły de-
biutujące rok wcześniej najwięk-

sze fi rmy internetowe. Przyrost sprze-
daż nowych pożyczek wyniósł wtedy 900 
mln zł, za co odpowiedzialna była głów-
nie ogromna kampania reklamowa, efekt 
świeżości nowej propozycji na rynku fi -
nansowym oraz ograniczenie podaży 
kredytów po stronie banków w związku 
z realizacją restrykcyjnej Rekomenda-
cji T do II kwartału 2013 roku. 

Kolejny rok charakteryzował się dal-
szym dynamicznym wzrostem sprzedaży, 
która osiągnęła na koniec grudnia 4,1 mld 
zł, z czego połowę zrealizowano za pośred-
nictwem Internetu. Szacunki, po zebraniu 
części danych za rok 2015, wskazują, że na 
koniec tego okresu sprzedaż nowych poży-
czek osiągnęła 5,1 mld zł. Byłoby to o 1 mld 
zł więcej niż w roku 2014. 

Dynamika sprzedaży pozosta-
je wysoka, ale z tendencją 
spadkową 

Z analizy wynika, że najszybciej roz-
wija się subsektor pożyczek interneto-
wych. W Polsce ta oferta na dobre za-

istniała w świadomości społecznej w 
2013 roku (w 2. połowie 2012 roku de-
biutowały Vivus i Wonga). Sprzedaż na 
całym rynku wzrosła wtedy w ciągu ro-
ku o 39%. Wzrost w kolejnych dwóch la-
tach nadal był dynamiczny, choć z ten-
dencją opadającą, charakterystyczną dla 
dojrzewających rynków – 28% w 2014 
roku i 24% w kolejnym. Wartość sprze-
daży nowych pożyczek w 2015 roku sza-
cuje się na 5,1 mld zł, natomiast według 
prognozy na 2016 rok może ona wynieść 
nawet 6 mld zł. Wiąże się to z tendencją 
do zwiększania dostępnej jednostkowej 
kwoty pożyczki oraz wydłużania mak-
symalnego okresu kredytowania. Jest to 
bezpośredni efekt wejścia w życie regu-
lacji, która przez asymetryczną limita-
cję cenową wypchnie klientów mikropo-
życzek do produktów na wyższe kwoty i 
dłuższe okresy oraz decyzji o zmianach 
produktowych, motywowanych decyzja-
mi biznesowymi. 

Wartość portfela pożyczek 
w obsłudze 

Szacowana wartość pożyczek pozosta-
jących w obsłudze na koniec 2015 ro-

ku to 5,4 mld zł, czyli o 900 mln zł  wię-
cej niż rok wcześniej. W sektorze online 
wartości te są znacznie niższe i wyno-
szą 2,1 mld zł na koniec 2015 roku wo-
bec 1,5 mld zł rok wcześniej. Przy anali-
zie wartości portfelowej warto zauważyć, 
że w niektórych okresach jest ona niższa 
niż wartość sprzedaży nowych pożyczek, 
a stosunek wartości portfela do warto-
ści sprzedaży w sektorze online jest niż-
szy niż przeciętna dla całego rynku. Jest 
to efekt dość krótkiego czasu życia typo-
wego produktu kredytowego, udzielane-
go za pośrednictwem Internetu. Możliwe 
więc, że w trakcie pełnego roku kalenda-
rzowego te same pieniądze są pożycza-
ne i spłacane kilkukrotnie. Zostanie to 
prawidłowo zarejestrowane w danych o 
wartości sprzedaży, lecz ze względu na 
metodologię nie będzie uwzględnione w 
wartości portfela kredytowego w bieżą-
cej obsłudze na koniec roku. Pamiętajmy, 
że w bankach dominują kredyty kilkulet-
nie. Przy analizie zmian koniunktury na 
rynku kredytu pozabankowego większą 
wartość poznawczą oferują dane o sprze-
daży netto niż o wartości portfela pozo-
stającego w obsłudze na koniec okresu.
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Trzy miliony klientów 
w 2015 roku 

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) sza-
cowało, że w 2013 roku z usług pozaban-
kowych fi rm pożyczkowych skorzystało 
w sumie ok. 1,5 mln klientów. Od tamte-
go czasu sprzedaż na całym rynku wzro-
sła o 59%, a subsegment internetowy pod 
względem sprzedaży online – o 136%. 
Jeśli założymy, że wzrost bazy klientów 
był proporcjonalny, to liczba klientów 
w 2015 roku mogła wynieść od 2,4 do 
3,54 mln. Szacunki te potwierdzają da-
ne Narodowego Banku Polskiego. Z ba-
dań przeprowadzonych jesienią 2015 na 
zlecenie NBP wynika, że w poprzednich 
12 miesiącach z produktu w postaci tzw. 
chwilówki skorzystało ok. 10 proc. doro-
słych Polaków, czyli 3,15 mln osób. 

Jest to estymacja spójna z danymi po-
dawanymi przez fi rmy pożyczkowe, któ-

re chwaliły się liczbą obsłużonych klien-
tów w ostatnim okresie. Przykładowo: 
największa fi rma na rynku – Provident 
– ma 853 tys. aktywnych klientów, z ko-
lei największa fi rma online, czyli Vivus 
Finance, pod koniec 2015 roku prze-
kroczyła 1 mln obsłużonych klientów, a 
NetCredit w połowie 2015 roku infor-
mował, że po trzech latach działalności 
otrzymał już ponad 1 mln wniosków o 
pożyczki. Wnioski NBP o tym, że z po-
życzek pozabankowych skorzystało w 
2015 roku około 10% Polaków, znajdują 
też potwierdzenie w badaniu Homo Ho-
mini z listopada 2013 roku, wykonanym 
na reprezentatywnej grupie responden-
tów na zlecenie Związku Firm Pożyczko-
wych (ZFP). 

Już wtedy 10,7% respondentów odpo-
wiedziało twierdząco na pytanie, czy kiedy-
kolwiek brało pożyczkę w fi rmie pożyczko-

wej. Zatem wyniki obu badań można uznać 
za spójne i potwierdzające, że co dziesiąty 
konsument jest klientem sektora pozaban-
kowego kredytu konsumenckiego. Tezę tę 
dodatkowo potwierdza analiza zebranych 
danych fi nansowych. Szacuje się, że liczba 
udzielonych pożyczek w segmencie online 
w 2015 roku wynosi 3,02 mln (przy założe-
niu, że średnia wartość pożyczki online w 
2015 roku to 860 zł). 

Dokonując analizy wartości rynku w 
stosunku do średniej kwoty pożyczki, sko-
rygowanej przez założenie, że jeden klient 
w ciągu roku może otrzymać więcej niż 
jedną pożyczkę (przyjęto ×1,3 pożyczki na 
klienta offl  ine, a ×1,85 pożyczki na klienta 
online), uzyskamy wynik 1,2 mln klientów 
w sektorze offl  ine oraz 1,63 mln klientów 
w sektorze online. Łącznie dałoby to 2,83 
mln klientów sektora pozabankowego kre-
dytu konsumenckiego w 2015 r. 

Approval rate i pożyczki stracone
W okresie silnej ekspansji instytucje pożyczkowe akceptowały nawet cztery z dziesięciu wniosków 

kredytowych od nowego klienta. Wskaźnik ten znacząco obniżył się w 2014 i 2015 r., gdzie akcepto-
wano tylko przeciętnie dwa na dziesięć nowych wniosków kredytowych. 

Łukasz Piechowiak, ZFP

P odobna tendencja, choć o mniej 
rygorystycznym charakterze, by-
ła widoczna w przypadku grupy 

klientów powracających (czyli osób, które 
wcześniej dokonały spłaty pożyczki, ponie-
waż brak spłaty poprzedniego zobowiąza-
nia systemowo uniemożliwia wnioskowa-
nie o kolejną pożyczkę). W grupie osób, 
które terminowo lub też nieterminowo 
spłaciły poprzednią pożyczkę, approval 
rate w latach 2012–2013 kształtował się 
w okolicach 8 na 10 wniosków. Wskaźnik 
ten, podobnie jak dla nowych klientów, ob-
niżył się do 6,3 na 10 w latach 2014–2015. 

Firmy pożyczkowe stały się bowiem 
bardziej wymagające w zakresie dobo-
ru portfela klientów i starały się ogra-
niczać ryzyko również w grupie konsu-
mentów już znanych. Jest to naturalna 
konsekwencja zbudowania know-how 
w latach ubiegłych oraz upowszechnie-
nia danych bankowych w ocenie zdolno-
ści kredytowej (za pośrednictwem BIK-
u lub technologii screen scraping). Od 
2012 do 2015 r. systematycznie spada od-
setek pożyczek, które trafi ają do działów 

windykacji. W latach 2012 i 2013 r. by-
ła to co czwarta pożyczka, ale w latach 
2014 i 2015 już tylko co piąta. 

Wpływ na to może mieć upowszechnie-
nie wśród klientów wiedzy o skuteczności 
działań windykacyjnych oraz egzekucyj-
nych i kosztach związanych z nimi, a tak-
że dostęp do alternatywnych serwisów po-
życzkowych, które umożliwiły spłatę 
poprzednich zobowiązań. Warto nadmie-
nić, że niektóre fi rmy z segmentu offl  ine 
próbowały wyspecjalizować się w restruk-
turyzacji zagrożonego zadłużenia powsta-
łego w sektorze mikropożyczek. W efekcie 
najbardziej ryzykowna część portfela onli-
ne jest przejmowana przez sektor offl  ine, 
który specjalizuje się w rozkładaniu zadłu-
żenia na płatności ratalne oraz odbieraniu 
tych płatności w domach klientów, co do-
datkowo motywuje do spłaty. 

W badanym okresie nieznacznie po-
gorszyła się fi nalna spłacalność pożyczek. 
O ile w 2013 roku default wynosił 11%, 
o tyle dwa lata później wzrósł do 16%. Ja-
ko pożyczki stracone kwalifi kowane są na-
leżności przeterminowane o ponad 180 

dni, co zakłada, że nie udało ich się odzy-
skać w standardowej procedurze windy-
kacyjnej lub egzekucyjnej. Ta część port-
fela najczęściej jest sprzedawana za 5–15% 
wartości nominalnej w zależności od war-
tości pakietu, stanu udokumentowania na-
leżności oraz czynności podjętych wcześ-
niej w celu odzyskania należności.  

Aproval rate (procent akceptacji 
wniosków kredytowych)

Klienci 2012 2013 2014 2015

nowi 38 35 19 20

powracający 75 81 63 63

Pożyczki stracone 
jako procent portfela

2013 2014 2015

11 13 16

Pożyczki w windykacji 
jako procent portfela

2012 2013 2014 2015

26 25 21 20
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Psychologiczne aspekty 
pożyczek, czyli osobowość 

a pożyczanie
Badanie zdolności kredytowej w przyszłości oparte będzie nie tylko o podstawowe 
wskaźniki fi nansowe. W konsekwencji może się okazać, że osoby o niższym docho-

dzie, ale bardziej skrupulatne i zadowolne z życia mogą mieć wyższą zdolność kredy-
tową i lepiej regulować swoje zobowiązania.

Konrad Hryniewicz, metodolog.pl

P odejście psychometryczne pomia-
ru cech osobowości, włączone do 
systemu oceny ryzyka kredytowe-

go, może zwiększać trafność decyzji kre-
dytowych. Wdrożenie systemu pomiaru 
cech osobowości pozwoliłoby podwyż-
szyć trafność w szacowaniu spłacalności 
o 26–31%. Dodatkowo takie badanie bę-
dzie spełniać standardy etyczne i bizne-
sowe, bo wychwyci ludzi niemających 
potencjału osobowościowego do efek-
tywnego zarządzania fi nansami, z mniej-
szą szansą na uregulowanie zobowiązań. 
Metaanaliza wielu badań – przeprowa-
dzonych przez różne i niezależne zespo-
ły badawcze – wykazała całe spektrum 
cech charakteru, które sprzyjają regula-
cji zobowiązań. 

Osobowość a pożyczanie 

Największy wpływ na problemowe za-
chowania fi nansowe miał psychotyzm, 
trochę mniejszy poszukiwanie doznań 
i odraczanie gratyfi kacji, jeszcze mniej-
szy poczucie umiejscowienia kontro-
li i poczucie skuteczności, a najmniejszy 
– aprobata społeczna. Jednym z czyn-
ników, który wyjaśnia problematyczne 
zachowania fi nansowe, a jednocześnie 
jest zauważalnie powiązany z psychoty-
zmem, jest poszukiwanie doznań. 

Można by sądzić, że psychotyzm 
wraz z poszukiwaniem doznań tworzą 
swoistą przestrzeń popędową, która 
poprzez impulsywny i żądny mocnych 
wrażeń behawior nie stwarza człowie-
kowi pola refleksji nad osobistą sytua-

cją finansową – tą bieżącą i tą przyszłą. 
Podwyższona tolerancja na ryzyko 
u osób wysoko doznaniowych wpływa 
na długotrwałe utrzymanie się napięcia 
nieuregulowanych zobowiązań z inny-
mi. Osoby takie spychają powinności 
na drugi plan i skupiają się na zaspo-
kajaniu bieżących popędów, co w skraj-
nych przypadkach może skutkować ła-
maniem prawa. 

Kolejne uniwersum zmiennych okre-
śla działaniową sferę podniet i zachcia-
nek w sposób, który powodował wybra-
kowanie zasobów na regulację relacji 
z uniwersum zobowiązań finansowych. 
W konsekwencji ludzie byli zmusze-
ni do działań takich jak opóźnienia 
w spłacie rachunków i pożyczanie pie-
niędzy od znajomych lub banków. Ko-
lejnym czynnikiem wpływającym na 

Właściwe określenie typu osobowości pożyczkobiorcy może być jednym z najważniejszych 
elementów badania zdolności kredytowej w przyszłości. Obecnie ani jedna instytucja 
pożyczkowa w Polsce nie bada profi li psychologicznych swoich klientów.

Satysfakcja z życia
Poszukiwanie grozy 
i przygód

Poszukiwanie 
emocjonujących 
przeżyć

Rozhamowanie

Podatność 
na nudę

Poczucie skuteczności

Zewnętrzna kontrola

Psychotyzm

Aprobata 
społeczna

Neurotyzm

Ekstrawersja

Problematyczne 
zachowania fi nansowe

Osobowość sukcesu 
fi nansowego

Ludzie porażki fi nansowej

Nieszczęśliwi samotnicy 
z normalnymi problemami

Eksploratorzy życia i świata 
z normalnymi problemami

Typy osobowości a pożyczanie
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problematyczne zachowania finanso-
we była potrzeba aprobaty społecznej. 
Jest to dyskusyjny wymiar, który może 
mieć alternatywne wyjaśnienie, ponie-
waż ludzie mogą sami siebie oszukiwać 
poprzez promowanie pozytywnych 
i przysłanianie negatywnych zachowań 
finansowych. Z drugiej strony mogli 
oni świadomie zarządzać autoprezen-

Kto korzysta z pożyczek online? 
Jak wynika z danych zebranych przez serwis  PozyczkaPortal.pl (platforma pośredni-
cząca w składaniu  wniosków pożyczkowych), 58% wniosków o pożyczki  składają ko-
biety, a 42% pochodzi od mężczyzn. 72% wniosków składanych jest za pośrednictwem 

komputera,  aż 24% ze smartfona, a 4% z użyciem tabletu.  

Sebastian Paliwoda, ZFP

2/3 z nich dotyczy poży-
czek określanych jako 
„chwilówki”,  a pozo-

stałe 33% to wnioski składane o po-
życzki  spłacane w ratach.  Największe 
zainteresowanie pożyczkami występu-
je w dni  robocze – w weekend liczba 
składanych wniosków spada  o połowę. 
Z poprzednich badań ZFP wynikało, że 
dniem  najbardziej intensywnego na-

pływu nowych wniosków  kredytowych 
jest piątek.  

Katalog potrzeb kredytobiorców zo-
stał przedstawiony w  badaniu profi lu 
klienta Vivus, przeprowadzonym przez  
Grupę IQS na próbie 1020 osób. Wynika 
z niego, że 41%  osób biorących pożycz-
ki w Sieci robi to, aby zachować  płyn-
ność domowego budżetu. Są to osoby „w 
potrzebie”,  które pilnie chcą pożyczyć 

drobną kwotę i planują zwrócić  ją w na-
stępnym miesiącu.  Kolejne 32% klien-
tów – grupa „rozrywkowi” – pożycza  
spontanicznie, głównie na cele dodatko-
wej konsumpcji.  Chcą okazyjnie kupić 
coś na aukcji internetowej, zorganizować  
weekendowe spotkanie ze znajomymi 
czy  zaspokoić inne zachcianki. Często są 
to osoby nieźle  sytuowane, prowadzące 
intensywny tryb życia.  

1. Osobowość sukcesu fi nansowego
Niskie kłopoty fi nansowe
Szczęśliwi
 Niska potrzeba podejmowania ryzyka, potrzeba stymulacji
Wysoka wiara we własną skuteczność
Wewnątrzsterowni
Chłodni indywidualiści
Niska potrzeba aprobaty
Stabilni emocjonalnie
Umiarkowanie towarzyscy

2. Ludzie porażki fi nansowej
Wysokie kłopoty fi nansowe
Niska satysfakcja z życia
 Wysoka potrzeba podejmowania ryzyka, potrzeba stymulacji
Mało wiara we własną skuteczność.
Zewnątrzsterowni
Naiwniacy
Wysoka potrzeba aprobaty społecznej
Niestabilni emocjonalnie
Umiarkowanie towarzyscy

3. Nieszczęśliwi samotnicy z normalnymi problemami
Umiarkowane kłopoty fi nansowe
Niska satysfakcja z życia
 Niska potrzeba podejmowania ryzyka, potrzeba stymulacji
Mała wiara we własną skuteczność.
Zewnątrzsterowni
Chłodni indywidualiści
Umiarkowana potrzeba aprobaty społecznej
Niestabilni emocjonalnie
Nietowarzyscy

4. Szczęśliwi eksploratorzy z normalnymi problemami
Umiarkowane kłopoty fi nansowe
Szczęśliwi
 Wysoka potrzeba podejmowania ryzyka, potrzeba stymulacji
Wysoka wiara we własną skuteczność
Wewnątrzsterowni
Normalna afektywność
Wysoka potrzeba aprobaty społecznej
Stabilni emocjonalnie
Bardzo towarzyscy

CZTERY TYPY OSOBOWOŚCI FINANSOWEJ

tacją i dostosowywać się do zewnętrz-
nego odbiorcy. 

Co dałaby 
wiedza psychologiczna? 

Pomiar wywiązania się ze zobowiązania 
fi nansowego w formie realnego zachowa-
nia, na przykład pożyczki, byłby cennym 

sposobem operacjonalizacji problemów 
fi nansowych. Uzyskanie takich wyników 
dałoby moż- liwość sprawdzenia, z jaką si-
łą cechy osobowości dzielą ludzi na spła-
cających i niespłacających zobowiązania 
fi nansowe. Obecnie żadna fi rma pożycz-
kowa w Polsce nie stosuje badań psycho-
logicznych w kontekście badania prawdo-
podobieństwa spłaty pożyczki.  
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27% to osoby, które po pożyczki sięgają najmniej re-
gularnie  – zwykle wtedy, gdy zmusi je do tego wydatek  
nieprzewidziany, niezaplanowany wcześniej w domo-
wym  budżecie. Może być to przysłowiowa złapana  gu-
ma albo zepsuta pralka. Te osoby zaciągają zobowiąza-
nia  rozsądnie i na ogół nie mają problemu z realizacją  
spłaty.  Grupa osób poważnie zadłużonych, które fi nan-
sują  spłatę jednego zobowiązania kolejnym, jest – wbrew  
powszechnej opinii – stosunkowo niewielka. Obrazują to  
dane o pożyczkach straconych, czyli ostatecznie nieod-
zyskanych,  które w przypadku tej próby nie przekraczają  
10% wartości portfela.  

Pożyczkobiorcy pod względem dochodów:  41% 
– sytuacja finansowa poniżej przeciętnej,  32% – sy-
tuacja finansowa średnia,  27% – sytuacja finansowa 
powyżej przeciętnej.  5% wnioskodawców nie osiąga 
w gospodarstwie domowym  1000 zł netto miesięczne-
go dochodu, 12% mieści  się w przedziale 1001–1500 
zł, dalsze 20% to przedział  1501–2000 zł, a kolejne 
25% badanej populacji deklaruje  dochód w przedziale 
2001–3000 zł. Najliczniejszą grupę  – 38% – stanowią 
osoby z dochodem w gospodarstwie  domowym prze-
kraczającym 3000 zł netto.  Pod względem wieku prze-
ważają ludzie młodzi.  

Najliczniejsza grupa 21–25 lat stanowi 22% wszyst-
kich  pożyczających. Drugą w kolejności są osoby w prze-
dziale  41–50 lat, które stanowią 10% badanej grupy. Naj-
mniej  liczna jest grupa pożyczkobiorców w wieku 61–70 
lat  – zaledwie 2,5% puli.  Katalog celów, na jakie gospo-
darstwa domowe zaciągają  pożyczki, jest dość obszerny. 
Najczęściej są to nieprzewidziane  awaryjne wydatki, ter-
minowe opłacenie rachunków  bieżących i rat, jedzenie 
i inna konsumpcja, której nie da się przełożyć, oraz na-
prawy auta i pilne remonty.  Wśród klientów podstawowe 
grupy społeczne to studenci,  osoby pracujące na umo-
wach-zleceniach i o dzieło,  freelancerzy, mikroprzedsię-
biorcy oraz ci, które osiągają  nieregularne dochody i nie 
mogą ich udokumentować.  W dużej mierze są to więc 
osoby o pozytywnej sytuacji  fi nansowej, lecz traktowane 
w bankach gorzej niż posiadacze  stabilnego etatu.  Klient 
sektora home credit jest znacząco inny niż  przedstawi-
ciel segmentu digital. Do analizy przyjmujemy  dane za-
prezentowane przez fi rmę Optima, która  należy do lide-
rów tego segmentu. Wśród pożyczkobiorców  dominują 
kobiety, stanowiące 63% wszystkich  klientów. 

Najliczniejszą grupą wiekową są seniorzy:  osoby powy-
żej 60 lat stanowią 26% grupy, a 30% to  pożyczkobiorcy 
w przedziale 51–60 lat (łącznie 56%  wszystkich klientów). 
Prawie połowa, bo 46% osób,  ma wykształcenie średnie, 
a 31% – zawodowe. Sytuacja  materialna jest „średnia” dla 
51% osób, a „skromnie”  żyje 39% badanych. Wśród klien-
tów dominują osoby  mieszkające w parze (32%) lub sa-
motne (26%). Analiza  różnic wskazuje, że klienci sektora 
internetowego są  przeciętnie młodsi, lepiej wykształceni 
i znajdują się  w lepszej sytuacji fi nansowej. 

To oczywiście zrozumiałe i wynika przede wszystkim 
z przyczyn demografi cznych. Obecni użytkownicy Inter-
netu nie zmienią swoich przyzwyczajeń wraz z wiekiem 
i prawdopodobnie nigdy nie wrócą do offl  inowych kana-
łów sprzedaży. Sektor online może tylko rosnąć. 

32%41%

27%

KTO POŻYCZA W SIECI

dodatkowe „fuchy”
podstawowe potrzeby
braki fi nansowe
 poszukiwanie 
lepszej pracy

•
•
•
•

satysfakcjonująca praca
tu i teraz
duże zakupy
zachcianki
przyjemności
mało czasu wolnego

•
•
•
•
•
•

TYPY KLIENTÓW

praktyczne cele
nieprzewidziane wydatki
marzenia
 ośmiogodzinny 
 czas pracy
rozwój osobisty
zastrzyk gotówki

•
•
•
•

•
•

NA CO POŻYCZAJĄ

jedzenie
rachunki
inne zobowiązania

•
•
•

opłaty urzędowe
remont mieszkania
naprawa samochodu

•
•
•

imprezy
wycieczki
gadżety elektroniczne

•
•
•

SYTUACJA FINANSOWA

poniżej przeciętnej średnia dobra

PŁEĆ

34% 66% 50% 50% 58% 42%

DOCHÓD GOSPODARSTWA

72%
pracuje 
na etat/
ma działalność

do 1000 zł netto

1000-1500 zł netto

1501-2000 zł netto

2001-3000 zł netto

powyżej 3001 zł netto

5%

12%

20%

25%

38%

WIEK KREDYTOBIORCÓW
73%
dobrze 
ocenia swoje 
zarządzanie 
fi nansami

3,7%

22,5%

16,5%

14,3%

12,4%

17,4%

11,4%

3,4%

19-20 lat

21-25 lat

25-30 lat

31-35 lat

36-40 lat

41-50 la

51-60 lat

powyżej 60 lat

W POTRZEBIE ROZSĄDNI ROZRYWKOWI

Z badania wynika, że 32% kredytobiorców pożyczone pieniądze 
wydaje na rozrywkę. Nie mają oni problemów fi nansowych, 
ich dochód jest stosunkowo wysoki. Osoby w potrzebie wciąż 
stanowią najwyższy odsetek (41%), ale sukcesywnie ulega on 
zmniejszeniu.
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Firmy pożyczkowe na innych 
rynkach świata 

Na potrzeby analizy wybrano pięć krajów: Szwajcarię, Niemcy, Wielką Brytanię, 
RPA i Łotwę. Reprezentują one odmienne modele regulacji sektora. 

dr Marian Szołucha

K iedy na polskim rynku pojawi-
ły się pierwsze internetowe fi rmy 
pożyczkowe politycy zaczęli za-

stanawiać się nad uregulowaniem tego 
sektora gospodarki. Nic więc dziwnego 
w tym, że poszukiwaliśmy wzorców re-
gulacyjnych stosowanych w innych pań-
stwach. Oto przegląd kilku najważniej-
szych rynków.

Szwajcaria 

Ustawą regulującą rynek kredytów kon-
sumenckich oraz pożyczek w Szwajcarii 
jest Ustawa o kredycie konsumenckim 
(Bundesgesetz über den Konsumkredit 
(KKG) z 23 marca 2001 roku. Firmy po-
życzkowe i przedsiębiorstwa pośredni-
ctwa kredytowego niebędące bankami, 
aby prowadzić działalność na rynku, 
muszą – zgodnie z § 39 KKG – ubie-
gać się o zgodę wydawaną przez wła-
dze poszczególnych kantonów. Nie są 
one jednak objęte nadzorem regulato-
ra rynku finansowego. W ustawie znaj-
duje się zapis o maksymalnej dopusz-
czalnej wysokości rzeczywistej rocznej 

stopy oprocentowania 
(RRSO). Jest ona usta-
lana przez gremium 
rządowe na podstawie 
wyznaczanego przez 
Szwajcarski Bank 

Centralny benchmar-
ku stóp procentowych 
dotyczącego rynku con-
sumer fi nance. Dodat-
kowo, w § 14 KKG jest 
mowa o tym, że rze-
czywista stopa opro-
centowania – uwzględniająca wszystkie 
dodatkowe koszty – nie powinna prze-
kraczać 15% w ujęciu rocznym. KKG na-
kłada obowiązek na instytucje fi nansowe 
zgłaszania kredytów konsumenckich lub 
pożyczek do szwajcarskiego biura infor-
macji kredytowej – Zentralstelle für Kre-
ditinformation (ZEK). 

Firmy działające na rynku consumer 
fi nance muszą też zgłaszać do ZEK za-
ległości w obsłudze zobowiązań przez 
klientów, gdy opóźnienie dotyczy przy-
najmniej 10% ich wartości netto (§ 25 
KKG). Co szczególnie ciekawe z per-
spektywy aktualnej debaty o regulacja 
polskiego rynku, szwajcarska ustawa 
o kredycie konsumenckim dotyczy kre-
dytów i pożyczek o wartości od 500 do 80 
000 CHF. Można zatem stwierdzić za au-
torem opracowania „Problematyka regu-
lacji rynku fi rm pożyczkowych w Polsce”, 
wydanego przez Fundację Republikań-
ską, że rynek tzw. chwilówek (w pol-
skich realiach pożyczek o kwotach poni-
żej 1000 zł, przyznawanych zazwyczaj na 
okres do 30 dni) w Szwajcarii jest prak-
tycznie nieregulowany. 

Niemcy

Niemcy są przykładem kraju o bardzo 
restrykcyjnym podejściu do regulacji 

rynku finansowego, w tym rynku con-
sumer finance. Udzielanie pożyczek 
gotówkowych jest tam traktowane jako 
rodzaj działalności bankowej (§ 1 Abs.1 
S.2 Nr.2 KWG; Gesetz über das Kre-
ditwesen). Dlatego też na rynku nie-
mieckim nie funkcjonują takie insty-
tucje pożyczkowe, jakie znamy choćby 
z Polski. 

W obszarze fi nansowania krótkotermi-
nowego i niskokwotowego – czyli, zgod-
nie z polskimi standardami, na rynku 
pożyczkowym – aktywne są fi rmy prowa-
dzące działalność według dwóch modeli: 
Pośrednictwa kredytów bez informacji 
w BIK-u (Vermittlung von SCHUFA-fre-
ien Krediten) – to fi rmy, które same nie 
udzielają fi nansowania, lecz pośredniczą 
w usługach fi nansowych, w tym przy-
znawaniu kredytów gotówkowych. Ja-
ko że udzielenie kredytu w Niemczech 
wymaga zawsze sprawdzenia informa-
cji w niemieckiej wywiadowni gospodar-
czej SCHUFA (odpowiednik polskiego 
BIK-u) – zgodnie z prawem i tak kredy-
tu musi udzielić ostatecznie bank, stosu-
jący tradycyjną procedurę oceny zdolno-
ści kredytowej. 

Bardzo często fi rmy działające według 
tego modelu dopuszczają się różnych 
nadużyć i działań niezgodnych z pra-
wem. Firmy oferujące tak zwany „szwaj-
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carski kredyt” („Schweizer Kredit”) 
– chodzi o przedsiębiorstwa zarejestro-
wane za granicą, zazwyczaj w Szwajcarii. 
Instytucje te – banki lub fi rmy pożyczko-
we – podlegają regulacjom w kraju reje-
stracji, lecz oferują fi nansowanie, głów-
nie niskokwotowe i krótkoterminowe, 
niemieckim klientom. W niemieckim 
ustawodawstwie nie określa się co praw-
da maksymalnego oprocentowania po-
życzek bądź limitu całkowitych kosztów 
kredytu, jednak w orzecznictwie sądo-
wym przyjęto, że niedopuszczalne jest 
oprocentowanie przewyższające dwu-
krotnie średnią obliczaną przez bank 
centralny dla danego typu kredytów 
(w marcu 2010 roku wartość referencyj-
na dla pożyczek konsumenckich udziela-
nych na okres krótszy niż 5 lat wahała się 
pomiędzy 8,18 a 16,4%). 

Wielka Brytania 

W Wielkiej Brytanii rynek kredytów 
i pożyczek gotówkowych reguluje Th e 
Consumer Credit Act z 1974 roku, któ-
ry ma zastosowanie w fi nansowaniu nie-
przekraczającym 5000 GBP. Prowadze-
nie działalności na rynku pożyczkowym 
wymaga odpowiedniej licencji, wydawa-
nej przez Dyrektora Generalnego Biura 
Konkurencji i Konsumentów (Th e Di-
rector General of Fair Trading). Wielka 
Brytania zdecydowała się na wprowa-
dzenie ograniczeń w zakresie oprocen-
towania i kosztów kredytu stosunkowo 
niedawno. 

Nowe regulacje dotyczą wyłącz-
nie finansowania krótkoterminowe-
go i o stosunkowo wysokich kosztach 
(udzielanego na okres nie dłuższy niż 
12 miesięcy o RRSO większym lub 
równym 100%) i przewidują: ograni-
czenie całkowitego kosztu kredytu do 
0,80% w stosunku dziennym, w wartoś-
ciach absolutnych całkowity koszt kre-

dytu nie może przekroczyć 100% jego 
całkowitej kwoty, opłata windykacyj-
na, pobierana w przypadku opóźnie-
nia w obsłudze zadłużenia, nie mo-
że przekroczyć 15 GBP, tzw. rolowanie 
pożyczki możliwe jest tylko dwa razy. 
Nowe ograniczenia nie dotyczą finan-
sowania udzielanego z obsługą domo-
wą, kredytowania w ramach rachunku 
bieżącego oraz kart kredytowych. 

RPA 

Ustawa przeciw lichwie (Usury Act) 
z 2004 roku, która odnosi się do działal-
ności zarówno fi rm pożyczkowych, jak 
i banków, określa maksymalne dopusz-
czalne oprocentowania na poziomie 20% 
w stosunku rocznym (dla fi nansowania 
poniżej 10 000 ZAR) oraz 17% (dla kredy-
tów powyżej 10 000 ZAR). Ustawodawca 
uwzględnił jednak specyfi kę działalności 

w segmencie pożyczek krótkotermino-
wych oraz niskokwotowych i zezwolił na 
przekraczanie tych progów, gdy spełnio-
ne są następujące warunki: 

podmiotem oferującym fi nansowanie 
jest instytucja pozabankowa zarejestro-
wana w Micro-Finance Regulatory Co-
uncil (MFRC), 

fi rma pożyczkowa musi spełniać wy-
magania odnośnie 
do prawidłowości 
zawierania umo-
wy z klientem, 

z a w a r t e 
w Exemption No-
tice do Usury Act, 
wartość pożyczki 
nie może przekra-
czać 10 000 ZAR; 

zobowiązanie 
jest udzielane na 
okres nie dłuższy 
niż 36 miesięcy. 

•

•

•

•

Łotwa 

Jeszcze kilka lat temu rynek pożyczko-
wy funkcjonował tam na podobnych za-
sadach jak w Polsce. Również poziom 
zamożności i poziom rozwoju rynku fi -
nansowego są na Łotwie zbliżone do na-
szych realiów. Łotwa zdecydowała się 
na wprowadzenie nowych, silniejszych 
regulacji rynku pod koniec 2011 roku. 
Główna zmiana polegała na wprowadze-

niu konieczności uzyska-
nia licencji przez fi rmy 
chcące udzielać poży-
czek. Stanowi to sporą 
barierę wejścia na rynek, 
gdyż koszt uzyskania li-
cencji wynosi nieco po-
nad 70 000 euro. Przy 
założeniu, że dany pod-
miot „nie podpadł” re-
gulatorowi rynku – Cen-
trum Ochrony Praw 
Konsumenta Republiki 
Łotwy – po roku może 
ubiegać się o jej przedłu-

żenie, co łączy się z kolejnym wydatkiem 
rzędu 14 000 euro. O wydanie licencji 
mogą ubiegać się wyłączenie fi rmy po-
siadające kapitał zakładowy na minimal-
nym poziomie 426 000 EUR, a członko-
wie ich zarządów nie mogą być osobami 
karanymi. Wprowadzając nowe przepi-
sy, nie zdecydowano się na zastosowanie 
ograniczeń w wysokości oprocentowania 
pożyczek. Obecnie toczy się jednak de-
bata nad możliwością wprowadzenia li-
mitu RRSO na poziomie 100%. Nowe 
regulacje, czego można było się spodzie-
wać, doprowadziły do znacznego ogra-
niczenia liczby podmiotów funkcjonu-
jących na rynku pożyczkowym. Ponadto 
nastąpiła samoregulacja rynku w zakre-
sie cen oferowanych produktów: opłaty 
za przedłużenie fi nansowania, prowizje 
oraz inne dodatkowe koszty są obecnie 
na zbliżonym, nieco niższym niż w Pol-
sce, poziomie we wszystkich fi rmach ofe-
rujących pożyczki.  



RAPORT

38

European Fintech Forum: Polski 
FinTech potrzebuje wsparcia

Szacuje się, że w USA już 15% obywateli w miarę regularnie korzysta z rozwiązań 
FinTechowych. Nad Wisłą ten odsetek może być jeszcze większy, bo wbrew pozorom 

polski sektor fi nansowo-technologiczny jest… lepszy. 

N ie boimy się aplikacji mobilnych 
a płatności w sieci są nam nie-
straszne. Rozwiązania FinTecho-

we to nie jest już tylko pieśń przyszłości – 
to teraźniejszość. Niestety, polskie fi rmy 
wciąż mają problem z przebiciem się na 
rynku. Co można zrobić by to zmienić?

Gdy wicepremier Mateusz Morawie-
cki przedstawił swój Plan Rozwoju nie 
było dla nikogo z branży zaskoczeniem, 
że to nowoczesne technologie, w tym te 
z dziedziny fi nansów, mają być motorem 
napędowym polskiej gospodarki. Odbiór 
społeczny Planu był mętny – dla jednych 
brzmiał jak kolejne marzenie fantasty. 
Nic bardziej mylnego – Polska już jest li-
derem we wdrażaniu rozwiązań FinTech 
więc dlaczego nie miałby to być nasz to-
war eksportowy?

Wystarczy rozejrzeć się po ulicy. 
Większość młodych ludzi ma smartfona 
z wgraną aplikacją mobilną banku. Z naj-
nowszych danych wynika, że już ponad 
5 mln Polaków korzysta bankowości mo-
bilnej. Bankowość elektroniczna to też 
standard, do którego, z nielicznymi wy-
jątkami, już nikogo nie trzeba przekony-
wać. Ale przeniesienie banku do sieci to 
nie jest FinTech sensu stricte – to tylko 
przeniesienie kanału dystrybucji usłu-
gi na inną platformę. Aplikacja mobilna 
banku staje się rozwiązaniem FinTech-
owym wtedy gdy jej dodatkowe funkcjo-
nalności pozwalają np. zbadać zdolność 
kredytową obywatela biorąc pod uwagę 
m.in. miejsce w którym się obecnie znaj-
duje i na tej podstawie przygotować dla 
niego ofertę kredytu.

To nie koniec

Mamy jeszcze płatności w sieci. Dzię-
ki pośrednikom możemy bez problemu 
kupić bilet do kina, na pociąg lub zwykły 
kwit parkingowy. Obecnie takie rozwią-
zania są oczywiste. Administracja też się 

digitalizuje – nowe platformy dla obywa-
teli, chociaż jeszcze nie działają tak jak 
powinny, to jednak za parę lat na stałe 
wpiszą się w krajobraz kontaktów oby-
watela z wszystkimi urzędami.

Jeśli dodamy do tego nowoczesne for-
my pożyczania pieniędzy oparte o nowa-
torskie metody badania zdolności kredy-
towej to zobaczymy, że Polska to nie jest 
Trzeci Świat tylko prawdziwy lider roz-
wiązań FinTech na świecie.

Codziennie powstają 
nowe pomysły

Idea skupia się na tym, by optymalizo-
wać przepływ pieniądza i dostarczać 
konsumentowi dokładnie taką usługę ja-
kiej potrzebuje w momencie kiedy tego 
oczekuje. To właśnie dlatego tradycyjne 
korporacje taksówkarskie przegrywają 
z Uberem a kolejki do dworcowych kas 
są coraz krótsze.

FinTech śmiało wkracza tam, gdzie jesz-
cze do niedawna nowoczesne technologie 
wydawały się niepotrzebne. Dowodem na 
to są chociażby rozwiązania, które ma-
ją poprawić sektor usług medycznych – 
kontakt z lekarzem niedługo odbywać się 
będzie za pośrednictwem aplikacji dzię-
ki którym także od razy zamówimy po-
trzebne nam lekarstwa, które zostaną do-
starczone pod wskazany adres.

Przyszłość jest już teraz. Niemniej, 
polskie fi rmy potrzebują wsparcia. Za-
chód czuje nasz oddech na plecach i na-
wet jeśli dzisiaj wydaje nam się, że go do-
ganiamy to musimy liczyć się z tym, że 
nie mamy tak wielkiego zasobu kapitału 
i doświadczenia w ochronie prawnej jak 
nasi zagraniczni konkurenci. Jeśli dzi-
siaj nie zadbamy o rodzime fi rmy i po-
mysły to za kilkanaście lat przegramy bi-
twę z patentami, wykupionymi fi rmami 
i drenażem mózgów, czyli emigracją naj-
lepszych innowatorów, którzy będą pra-
cować za granicą.

Dlatego właśnie narodziła się idea Eu-
ropean Fintech Forum, czyli konferencji 
innej niż wszystkie. Nie tylko chcemy re-
gularnie rozmawiać o FinTechu, wymie-
nić się doświadczeniami i pomóc w ko-
jarzeniu stron. Naszym głównym celem 
jest stworzenie uznanej organizacji, któ-
rej podstawowym zadaniem będzie re-
prezentowanie rodzimych fi rm na forum 
międzynarodowym. Wierzymy w to, że 
silna reprezentacja i wspólny głos po-
zwolą nam skutecznie zmniejszać ryzy-
ka niepowodzeń, pomogą w ochronie 
prawnej interesów polskich fi rm a prze-
de wszystkim – zaprezentują je całemu 
światu. 

Sebastian Paliwoda
Event Manager ZFP
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