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Pozwoli on zmniejszyć obecne zobowią-
zania finansowe (kredyt mieszkaniowy, 
samochodowy, gotówkowy...) przez 
połączenie wszystkich w jeden. Daje on 
możliwość zapłaty jednej większej, ale 
tańszej raty w swoim banku, zamiast 
wielu rat, w różnych instytucjach, termi-
nach i walutach.

Kredyt konsolidacyjny (pożyczka 
konsolidacyjna, refinansowanie) jest ro-
dzajem kredytu (pożyczki) przeznaczo-
nego na spłatę kilku innych zobowiązań 
kredytobiorcy. Konsolidacji może zo-
stać poddanych wiele kredytów (m.in. 
gotówkowe, samochodowe, ratalne, 
hipoteczne). Główną zaletą, plusem 
konsolidacji jest zamiana kilku kredy-
tów w różnych instytucjach na jeden, 

Bogdan Sadecki

Posiadacz kilku kredytów zastanawia się wielokrotnie, czy nie zamienić 
ich na jeden tańszy. Jeśli raty kredytów powoli przygniatają domowy 
budżet i coraz trudniej związać jest koniec z końcem, warto rozważyć 
kredyt konsolidacyjny.

Konsolidacja 
Kredytów  
– zA I PRzEcIW

Kredytem konsolidacyjnym można 
spłacić takie zobowiązania, jak:
n  debet w rachunku osobistym,
n  zadłużenie na karcie kredytowej,
n  pożyczka gotówkowa,
n  kredyt samochodowy,
n  kredyt konsumpcyjny,
n  kredyt mieszkaniowy,
n  linia debetowana w rachunku 

bieżącym,
n  karta kredytowa.

Zakres konsolidacji
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o niższym oprocentowaniu i na dłuższy 
okres. Kredytobiorca nie będzie nara-
żony na nieprzyjemne telefony, SMS-y 
z banków domagających się kolejnych 
płatności czy reprezentujących je firm 
windykacyjnych. Kredyt taki ma być 
czymś w rodzaju panaceum na wszyst-
kie problemy finansowe. Spłacanie po-
życzki kolejną pożyczką nie należy być 
może do najlepszych rozwiązań. Dla 
wielu kredytobiorców spłacanie kredytu 
kredytem jest jednak racjonalnym wyj-
ściem z długu. Taki zabieg, jeśli dokład-
nie przeanalizujemy sytuację, może być 
sposobem na całkiem znaczne obniżenie 
kosztów i zaoszczędzenie niemałych pie-
niędzy. Dlatego warto rozważyć takie 
właśnie rozwiązanie. Kredyt, który jest 

łatwiej dostępny i gorzej zabezpieczony, 
jest droższy, ponieważ bank ponosi zde-
cydowanie większe ryzyko. Najtańsze są 
zatem kredyty zabezpieczone hipoteką 
na nieruchomości. Stąd wynikają liczne 
korzyści z zaciągnięcia kredytu konso-
lidacyjnego w tym obszarze. Można to 
uznać za odmianę pożyczki hipotecznej, 
ale z zastrzeżeniem, że są to pieniądze 
przeznaczone na całkowitą spłatę wielu 
różnych zobowiązań w bankach.

Zdolność kredytowa Polaków coraz 
bardziej rośnie. Następstwem jest liczba 
kupowanych mieszkań oraz zaciąganych 
nowych kredytów. Warto dokładnie, 
uważając na szczegóły, przeanalizować 
warunki, na których bierzemy kredyt 
hipoteczny, ponieważ jest to zazwyczaj 

zobowiązanie na kilkanaście lub kil-
kadziesiąt lat. Podejmując już decyzje 
kredytowe, klienci najczęściej skupiają 
swoją uwagę jedynie na oprocentowaniu 
i prowizji od jego udzielenia. Znacznie 
mniejszą uwagę zwracają na walutę (co 
przy dużej zmienności, zawirowaniach 
w strefie euro nie pozostaje bez znacze-
nia). Znaczenie mają także  raty (stałe 
lub malejące) wraz z czasem oczekiwania 
na rozpatrywanie wniosku – najczęściej 
kredytobiorcy bardzo zależy na krót-
kim czasie. Bezpodstawnie pomijanym 
w decyzjach tematem jest ubezpieczenie 
– gwarancja spłaty kredytu w razie nie-
przewidzianych zdarzeń losowych (utra-
ta stałej pracy, wynagrodzenia, zdarzenia 
losowe, wypadki). Jego cena i gwarancje 
mają duży wpływ na wysokość spłaca-
nych przez nas zobowiązań finansowych 
oraz na konsekwencje wypadków, które 
może przynieść nam życie. 

n  połączenie wszystkich dotychczaso-
wych rat w jedną mniejszą,

n  możliwość wydłużenia okresu 
kredytowania, 

n  możliwość zmniejszenia marży dzię-
ki zabezpieczeniu w postaci hipoteki 
ustanowionej na nieruchomości,

n  zwiększenie zdolności kredytowej. 

Cele kredytu konsolidacyjnego

Struktura walutowa wartości nowo udzielonych kredytów 
(w Proc.)
Okres ZŁ CHF EUR
I kwartał 2008 59,0 0,7 -
II kwartał 2008 24,9 74,1 0,4
III kwartał 2008 20,1 78,1 0,5
IV kwartał 2008 42,5 55,4 0,0
2008 30,0 68,6 0,4
I kwartał 2009 63,0 31,0 3,8
II kwartał 2009 70,0 24,3 4,9
III kwartał 2009 76,9 11,3 11,5
IV kwartał 2009 77,4 8,1 14,0
2009 72,8 17,2 9,2

Źródło: Raport AMRON-SARFiN.

orientacyJne wartości kredytu konSolidacyJnego ProPonowane Przez doradcę finanSowego 
(kryteria: klient prowadzący działalność gospodarczą, posiadający mieszkanie, zarabiający ponad dwie średnie krajowe, mający raty ok. 1200 zł mies. i rozdzielność majątkową z żoną, jedno dziecko)

BANK Getin Noble PKO BP
Kwota kredytu
Waluta
Wybrany okres kredytowania (lat)
Maksymalny możliwy okres kredytowania (lat)

50 000
zł
30
50

50 000
zł
30
40

Wysokość stopy procentowej
Rodzaj stopy procentowej
Marża banku
Oprocentowanie (LIBOR/WIBOR +marża)

4,17 proc.
WIBOR 3m
4,50 proc.
8,67 proc.

4,17 proc.
WIBOR 3m, aktual. codziennie
4,50 proc.
8,67 proc.

Prowizja za udzielenie kredytu 2,45+1,3 proc. Warianty: 
1. prowizja 1,8 proc.
2. ubezp. na 2 lata płatne 2,27 proc.+prowizja 0,8 proc.
3. ubezp. na 4 lata płatne 3,25 proc. + prowizja 0 proc.

Ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki podwyższenie marży o 2 proc. podwyższenie marży o 0,9 proc.
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego brak 3 proc. na 3 lata (standard. LTV 85 proc. w zł i 80 proc. 

w walutach)
Przewalutowanie
Wcześniejsza spłata

0 proc.
5 proc. w 1. roku, 4 proc. w 2.,
3 proc. w 3., 2 proc. w 4., 1 proc. w 5.

0,8 proc. w obydwie strony
1,5 proc. od całkowitej spłaty, częściowa spłata płatna 
przez 1–2 lata 0,5 proc.

Ubezpieczenie na życie opcjonalnie występuje NNW w pakiecie z ubezpieczeniem od utraty 
pracy: koszt ubezpieczenia na 2 lata to 2,27 proc.,  
na 4 lata 3,25 proc.

Spread walutowy
Prognozowana rata równa (bez ubezpieczeń)
Uwagi do zaproponowanej oferty

0 proc.
390,50 zł
maks. 100 proc.

0 proc.
390,50 zł
maks. 100 proc.

Źródło: OpenFinance Doradcy Finansowi.
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Porównanie kredytów konSolidacyJnych
Bank Produkt Min. 

wysokość 
[zł]

Maks. wysokość Okres 
kredytu

Min. 
wkład 
własny

Cel OpŁaty i prOwiZje OprOcentOwanie dla ZŁ ZabeZpiecZenia
Prowizja Za zmianę 

waluty
Za 

promesę
Za spłatę  

przed terminem
Za zwiększenie 
kwoty kredytu

Za aneks Oprocentowanie 
[proc.]

Stopa 
procentowa

Raty

Getin Bank Kredyt 
konsolidacyjny 

50000 do 60 proc. wartości 
nieruchomości

do 20 lat 40 proc. - spłata zobowiązań 
finansowych  

- spłata kredytów gosp, 

od 0,5 proc. do 
10 proc. kwoty 

kredytu

1,5 proc. 
kwoty kredytu 

pozostałej 
do spłaty po 

zmianie waluty

nie wydaje 
promesy

od 1 proc. od nadpłaty 
ponad 30 proc. spłaty 
przyznanego kapitału 
do 5 proc. od nadpłaty 
ponad 30 proc. spłaty 
przyznanego kapitału

od 0,5 proc. do 10 proc. 
kwoty podwyższenia nie 

mniej niż 200 zł

200 zł od 10,11 zmienna równe 
malejące

podstawowe:  
– prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku do księgi 
wieczystej nieruchomości  
– cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych 
zdarzeń losowych  
- ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy i likwidacji 
działalności gospodarczej  
przejściowe:  
- ubezpieczenie kredytu

PKO Bank 
Polski

Kredyt 
konsolidacyjny 

– do 80 proc. wartości 
nieruchomości w zł, do 
70 proc. w CHF, EUR, 

USD, GPB

do 25 lat – - spłata kredytów  
- spłata debetów  

- maks. 25 proc. kredytu 
można przeznaczyć na 
inne dowolne cele (nie 
związ, z dział,gosp,) 

1,2 – 3,5 proc. od 0,8 proc. 
pozostałej 

kwoty spłaty

nie wydaje 
promesy

0 proc. 2 proc. min 300 zł 150 zł od 6,73 zmienna równe 
malejące

docelowe:  
- hipoteka na nieruchomości będącej własnością 
kredytobiorcy, bądź osoby trzeciej  
przejściowe:  
- ubezpieczenie kredytu  
- inne akceptowane przez bank

mBank Kredyt 
konsolidacyjny 

w mPlanie 

80100 do 85 proc. wartości 
nieruchomości

do 30 lat – - spłata zobowiązań 
w innych bankach

0 – 3 proc. 0 150 zł 0 proc. 0 -3 proc. 50 – 150 zł od 8,49 do 15,04 zmienna równe 
malejące

- hipoteka na nieruchomości  
- weksel in blanco  
- ubezpieczenia kredytu do momentu wpisania hipoteki do 
księgi wieczystej  
- poręczyciele

Millennium 
Bank

Kredyt 
Konsolidacyjny 

20000 do 90 proc. wartości 
nieruchomości

do 30 lat 10 proc. 
dla zł

- dowolny  
- spłata zobowiązań 

finansowych

0 proc. 
z ubezpieczeniem, 

2 proc. bez 
ubezpieczenia

0 proc. – na zł nie wydaje 
promesy

2 proc. gdy spłata 
przekracza 30 
proc. w ciągu 3 

pierwszych lat, 0 proc. 
– pozostałe

2 proc. 0 lub 100 od 5,78 zmienna równe 
malejące

przejściowe:  
- ubezpieczenie na okres od wypłaty kredytu do czasu 
wpisania hipoteki  
docelowe:  
- hipoteka  
- cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości 

Bank BPH Kredyt 
konsolidacyjny 

– do 80 proc. wartości 
nieruchomości

do 20 lat nie jest 
wymagany

- dowolny  
- spłata zobowiązań 

finansowych

0,5 – 2,5 proc. 
min. 200 zł

0,75 – 6,75 
proc. min. 

200 zł

od 200 zł 0 – 6 proc. min. 
200 zł

0 – 1,5 proc. min. 
200 zł

od 150 zł od 8,48 zmienna/stała równe 
malejące

podstawowe:  
- hipoteka na nieruchomości klienta lub osoby trzeciej  
- cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia 
i innych zdarzeń losowych  
przejściowe:  
- ubezpieczenie kredytu, inna forma zabezpieczenia 
akceptowana przez bank 

deutsche 
Bank

Kredyt 
konsolidacyjny 

100000 do 60 proc. wartości 
rynkowej nieruchomości 

mieszk, będącej 
zabezp,, nie więcej 
niż konsolidowane 

zobowiązania

do 20 lat 
– w zł, 

EUR, do 15 
lat w CHF

– - spłata zobowiązań 
finansowych w innych 

bankach 

od 0,75 proc. na zł 
– bezpłatnie, 
na inne – 2,2 

proc.

250 zł 2 proc. 1,5 proc. min 300 zł od 150 zł od 7,36 zmienna/stała równe 
malejące

- hipoteka zwykła – 100 proc. kwoty kredytu, hipoteka 
kaucyjna – 50 proc. kwoty kredytu  
- ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń 
losowych 

Źrodło:http://investorsi.pl/.

Jeszcze przed podpisaniem umo-
wy o kredyt konsolidacyjny dobrze jest 
uświadomić sobie kilka podstawowych 
faktów i odpowiedzieć na ważne dla 
przebiegu sprawy pytania. 

Należy precyzyjnie określić, jaka 
aktualnie jest kwota całkowitego zadłu-
żenia? Na jaki czas chcemy zaciągnąć 
kredyt? Czy w grę będzie wchodziło 
wcześniejsze spłacenie kredytu konsoli-
dacyjnego i czy takie rozwiązanie nas in-
teresuje? Czy posiadamy nieruchomość 
o odpowiedniej wartości? W banku 
podczas rozmowy jesteśmy zobligowani 
do udzielenia informacji o stanie swo-
ich finansów, rodziny, pracy – dlatego 
dobrze jest się wcześniej przygotować. 
Banki oferują obecnie szeroką gamę kre-
dytów konsolidacyjnych pod hipotekę. 
Kwota, jaką potencjalny klient może 
uzyskać, waha się w granicach od kilku 
do 200 000 zł (banki wysoko ustawiają 

dolną granicę). Podstawą do uzyskania 
kredytu konsolidacyjnego jest posiada-
nie nieruchomości bądź innego środka 
zabezpieczającego.

Sytuacja wygląda podobnie, jeśli 
chodzi o okres spłaty hipotecznego kre-
dytu konsolidacyjnego. Kredyt w ban-
kach można zaciągnąć na kilkadziesiąt 
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Porównanie kredytów konSolidacyJnych
Bank Produkt Min. 

wysokość 
[zł]

Maks. wysokość Okres 
kredytu

Min. 
wkład 
własny

Cel OpŁaty i prOwiZje OprOcentOwanie dla ZŁ ZabeZpiecZenia
Prowizja Za zmianę 

waluty
Za 

promesę
Za spłatę  

przed terminem
Za zwiększenie 
kwoty kredytu

Za aneks Oprocentowanie 
[proc.]

Stopa 
procentowa

Raty

Getin Bank Kredyt 
konsolidacyjny 

50000 do 60 proc. wartości 
nieruchomości

do 20 lat 40 proc. - spłata zobowiązań 
finansowych  

- spłata kredytów gosp, 

od 0,5 proc. do 
10 proc. kwoty 

kredytu

1,5 proc. 
kwoty kredytu 

pozostałej 
do spłaty po 

zmianie waluty

nie wydaje 
promesy

od 1 proc. od nadpłaty 
ponad 30 proc. spłaty 
przyznanego kapitału 
do 5 proc. od nadpłaty 
ponad 30 proc. spłaty 
przyznanego kapitału

od 0,5 proc. do 10 proc. 
kwoty podwyższenia nie 

mniej niż 200 zł

200 zł od 10,11 zmienna równe 
malejące

podstawowe:  
– prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku do księgi 
wieczystej nieruchomości  
– cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych 
zdarzeń losowych  
- ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy i likwidacji 
działalności gospodarczej  
przejściowe:  
- ubezpieczenie kredytu

PKO Bank 
Polski

Kredyt 
konsolidacyjny 

– do 80 proc. wartości 
nieruchomości w zł, do 
70 proc. w CHF, EUR, 

USD, GPB

do 25 lat – - spłata kredytów  
- spłata debetów  

- maks. 25 proc. kredytu 
można przeznaczyć na 
inne dowolne cele (nie 
związ, z dział,gosp,) 

1,2 – 3,5 proc. od 0,8 proc. 
pozostałej 

kwoty spłaty

nie wydaje 
promesy

0 proc. 2 proc. min 300 zł 150 zł od 6,73 zmienna równe 
malejące

docelowe:  
- hipoteka na nieruchomości będącej własnością 
kredytobiorcy, bądź osoby trzeciej  
przejściowe:  
- ubezpieczenie kredytu  
- inne akceptowane przez bank

mBank Kredyt 
konsolidacyjny 

w mPlanie 

80100 do 85 proc. wartości 
nieruchomości

do 30 lat – - spłata zobowiązań 
w innych bankach

0 – 3 proc. 0 150 zł 0 proc. 0 -3 proc. 50 – 150 zł od 8,49 do 15,04 zmienna równe 
malejące

- hipoteka na nieruchomości  
- weksel in blanco  
- ubezpieczenia kredytu do momentu wpisania hipoteki do 
księgi wieczystej  
- poręczyciele

Millennium 
Bank

Kredyt 
Konsolidacyjny 

20000 do 90 proc. wartości 
nieruchomości

do 30 lat 10 proc. 
dla zł

- dowolny  
- spłata zobowiązań 

finansowych

0 proc. 
z ubezpieczeniem, 

2 proc. bez 
ubezpieczenia

0 proc. – na zł nie wydaje 
promesy

2 proc. gdy spłata 
przekracza 30 
proc. w ciągu 3 

pierwszych lat, 0 proc. 
– pozostałe

2 proc. 0 lub 100 od 5,78 zmienna równe 
malejące

przejściowe:  
- ubezpieczenie na okres od wypłaty kredytu do czasu 
wpisania hipoteki  
docelowe:  
- hipoteka  
- cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości 

Bank BPH Kredyt 
konsolidacyjny 

– do 80 proc. wartości 
nieruchomości

do 20 lat nie jest 
wymagany

- dowolny  
- spłata zobowiązań 

finansowych

0,5 – 2,5 proc. 
min. 200 zł

0,75 – 6,75 
proc. min. 

200 zł

od 200 zł 0 – 6 proc. min. 
200 zł

0 – 1,5 proc. min. 
200 zł

od 150 zł od 8,48 zmienna/stała równe 
malejące

podstawowe:  
- hipoteka na nieruchomości klienta lub osoby trzeciej  
- cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia 
i innych zdarzeń losowych  
przejściowe:  
- ubezpieczenie kredytu, inna forma zabezpieczenia 
akceptowana przez bank 

deutsche 
Bank

Kredyt 
konsolidacyjny 

100000 do 60 proc. wartości 
rynkowej nieruchomości 

mieszk, będącej 
zabezp,, nie więcej 
niż konsolidowane 

zobowiązania

do 20 lat 
– w zł, 

EUR, do 15 
lat w CHF

– - spłata zobowiązań 
finansowych w innych 

bankach 

od 0,75 proc. na zł 
– bezpłatnie, 
na inne – 2,2 

proc.

250 zł 2 proc. 1,5 proc. min 300 zł od 150 zł od 7,36 zmienna/stała równe 
malejące

- hipoteka zwykła – 100 proc. kwoty kredytu, hipoteka 
kaucyjna – 50 proc. kwoty kredytu  
- ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń 
losowych 

Źrodło:http://investorsi.pl/.

lat (niektóre banki udzielają kredytów 
konsolidacyjnych nawet na 45–50 lat), 
są również takie, które maksymalny 
okres kredytowania ustalają na lat 8. 

Biorąc pod uwagę hipoteczny kre-
dyt konsolidacyjny, warto uwzględnić 

możliwość wcześniejszej spłaty całego 
zobowiązania lub większej jego części. 
Część banków stosuje zasadę, że całość 
kredytu konsolidacyjnego można spła-
cić dopiero po trzech latach. Kredyt 
konsolidacyjny oprocentowany jest 

zależnie od banku, od stopy procento-
wej i od kwoty kredytu. Ze względu na 
znaczące wahania kursów na rynku wa-
lutowym warto jest rozważyć również 
ten obszar. Zaciągający kredyty w euro 
odnosili jakiś czas temu korzyści z tytu-
łu osłabienia tej waluty np. względem 
złotego – co przekładało się na zmniej-
szenie wysokości raty. Jednakże zawiro-
wania spowodowane sytuacją w Grecji 
wpłynęły na wzrost kursu euro w sto-
sunku do złotego na początku maja o 5 
proc., podobnie dolara w stosunku do 
złotego o 5 proc. I w takiej sytuacji jest 
to już bardzo odczuwalne. Większość 
banków odmawia konsolidacji kredy-
tów klientom, którzy stracili wiarygod-
ność kredytową, ponieważ przestali 
spłacać raty już wcześniej. Dlatego tak 
ważne jest, by do konsolidowania swo-
ich długów zabrać się, zanim będzie za 
późno.  n

n  kopia dowodu tożsamości,
n  kopia drugiego dokumentu ze zdjęciem,
n  umowa rozdzielności majątkowej,
n  umowy zlecenia i o dzieło za ostatnie 12 miesięcy wraz z rachunkami,
n  wyciąg z banku potwierdzający wpływ płatności za wykonanie umowy,
n  PIT B i PT 37,
n  wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
n  książka przychodów i rozchodów,
n  deklaracja podatkowa za rok poprzedni, 
n  zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu,
n  wyciąg z konta firmowego,
n  wyciągi z rachunków ROR za ostatnie 3 miesiące,
n  wyciągi z kart kredytowych za ostatnie 3 miesiące.

Dokumenty potrzebne pośrednikowi


