
 
 

 

Jakie są najczęstsze konsekwencje nie spłacenia pożyczki 

 

Pożyczki krótkoterminowe potrafią być przydatnym narzędziem, pomagającym załatać 

chwilową dziurę w domowym budżecie. Warto jednak przestrzegać terminu spłaty 

mikropożyczek - koszty jego przedłużania mogą okazać się kłopotliwe. 

 

Monity 

Brak spłaty pożyczki w pierwszej kolejności skutkuje monitem, czyli upomnieniem ze strony 

pożyczkodawcy. Koszt każdego monitu doliczany jest do sumy zobowiązania. O ile w 

przypadku pierwszych monitów mailowych bądź sms-owych są to jeszcze względnie niewielkie 

kwoty - rzędu kilku, kilkunastu, do maksymalnie około 40 złotych, o tyle suma zobowiązań 

wzrośnie wyraźnie, kiedy pożyczkodawca będzie musiał kilkukrotnie upominać nas telefonicznie 

lub listem poleconym. Koszt każdego pojedynczego monitu tego typu to zwykle kilkadziesiąt 

złotych.  

 

Pułapka przedłużanych w nieskończoność terminów spłaty 

Termin spłaty pożyczki można oczywiście - za odpowiednią opłatą - przedłużyć. To dobre 

rozwiązanie raz lub dwa. Prawdziwą pułapką jest jednak wielokrotne przedłużanie terminu 

spłaty. - Może zdarzyć się wówczas, że kwota którą musimy zwrócić pożyczkodawcy będzie w 

nieracjonalny sposób wyższa od kwoty zaciągniętej pożyczki - mówi Łukasz Kuleta, Sales & 

Marketing Manager w Ferratum Bank. - W Ferratum Bank wprowadziliśmy sztywny limit: nie 

można przedłużać terminu spłaty więcej niż dwukrotnie. Staramy się chronić w ten sposób 

klientów przed wpadnięciem w spiralę zadłużania się. Pożyczki krótkoterminowe mają pomagać 

w konkretnych sytuacjach, ale nie stawać się sposobem na życie. Wielokrotne przedłużanie 

terminu spłaty pożyczki może być rujnujące dla pożyczkobiorcy.  

 

Windykacja 

Ostatecznym krokiem na drodze do odzyskania przez pożyczkodawcę niespłaconej kwoty, jest 

postępowanie windykacyjne. Na tym etapie możemy zwykle wynegocjować rozłożenie płatności 

na raty. Do sumy zobowiązań doliczony zostanie jednak koszt postępowania windykacyjnego. 

W przypadku dalszego uchylania się pożyczkobiorcy od spłaty, firmy pożyczkowe mogą 

kierować sprawy do sądu. Po uzyskaniu sądowego tytułu egzekucyjnego oraz klauzuli 

wykonalności, sprawa niespłaconej pożyczki trafić może do kancelarii komorniczej. Komornik 

ma wówczas prawo zająć należne środki na koncie bankowym dłużnika, bądź w przypadku ich 

braku - zająć należące do niego mienie. - Egzekucja komornicza zdarza się jednak bardzo 

rzadko - dodaje Łukasz Kuleta. - Firmy pożyczkowe przestrzegające cywilizowanych 

standardów, posiadają mały portfel niespłaconych zobowiązań, porównywalny ze statystykami 

sektora bankowego. Uważać natomiast należy na szarą strefę. Działające w niej podmioty 

udzielają czasem pożyczek nie stosując się do żadnych reguł. 
 


