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Wybrane aspekty decyzji finansowych 
kredytobiorców walutowych - główne obserwacje 

 
Zdecydowana większość kredytobiorców, 
poprzedziła decyzję o wyborze kredytu analizą 
różnych rodzajów ryzyka, konsultacjami z osobą 
doświadczoną, ekspertem lub członkiem rodziny. 
Zdecydowana większość kredytobiorców ocenia, że 
uważnie przeczytała warunki umowy i były one dla 
niej zrozumiałe. 

65% 
„Było taniej, 

mniejsza rata” 

PLN CHF 

45% 
„Było  

bezpieczniej” 

Taniej/mniejsza rata 
 Sugestia doradcy z firmy pośrednictwa 

kredytowego 
 Atrakcyjna oferta kredytu walutowego 

 Sugestia doradcy bankowego 

 Tak doradzili mi znajomi 

 Brak zdolności kredytowej w złotych 
Oferta doradcy z firmy pośrednictwa 

kredytowego 
 Nikt nie oferował mi kredytu w złotych 

 Bank w oferował tylko kredyt walutowy 

65 

65 

36 

19 

13 

12 

7 

3 

2 

Dla kredytobiorców CHF kluczowy w decyzji był 
koszt kredytu oraz niższa rata. Równie ważne 
okazały się sugestie doradców z firm pośrednictwa 
kredytowego. Niewielkie znaczenie miały czynniki 
takie jak brak oferty kredytu w złotych, czy też 
oferowanie przez bank tylko i wyłącznie kredytu 
walutowego.  

Decyzja o wyborze waluty kredytu była 
podejmowana z dużą powagą, w sposób 
świadomy i rozważny 

72% kredytobiorców CHF i 46% 
kredytobiorców PLN porównywało ofert kredytu w PLN i 

CHF,  

66% kredytobiorców CHF oraz 

75% kredytobiorców PLN 
porównywało oferty różnych banków  

44% kredytobiorców CHF oraz 55% 
kredytobiorców PLN konsultowało decyzję z 

ekspertem/doradcą finansowym 

Zdawałem sobie sprawę 
z ryzyka zmiany stopy 

procentowej 
62% 

Miałem świadomość 
ryzyka kursu 

walutowego i jego 
wpływu na koszt kredytu 

68% 

Warunki umowy były 
zrozumiałe, 

przeczytałem ją uważnie 

63% 

Kryterium wyboru waluty kredytu był koszt kredytu 
i wysokość raty w przypadku kredytobiorców 

walutowych oraz bezpieczeństwo w przypadku 
kredytobiorców złotowych 

Większość kredytobiorców  zdawała sobie 
sprawę z możliwego ryzyka zmiany stopy 
procentowej, ryzyka kursu waluty oraz ich 
wpływu na wartość zobowiązania i rat kredytu  

Motywatory wyboru CHF 

CHF 
 

Było bezpieczniej 
Sugestia doradcy z firmy pośrednictwa 
kredytowego 
Tak doradzili znajomi 
Sugestia doradcy bankowego 
Atrakcyjna oferta kredytu złotowego 
 To było jedyne wyjście dla mnie 
 Bank oferował tylko kredyt złotowy 
 Nie otrzymałem oferty kredytu 
walutowego 
 Oferta doradcy z firmy pośrednictwa 
kredytowego 
 

Motywatory wyboru PLN 

PLN 
 

86% 

88% 72% 

PLN 
 

CHF 

 

 
 



29% kredytobiorców CHF i 12% 
kredytobiorców PLN nie widziało żadnych 

zagrożeń w związku z zaciąganiem kredytu 
walutowego 

Powszechnym okazało się niedoszacowanie 
ryzyka. Kredytobiorcy – w większości walutowi 
oceniali różne ryzyka jako znikome lub 
niewielkie w momencie zaciągania kredytu 

W wielu przypadkach kredytobiorca podjął 
decyzję o walucie kredytu jeszcze przed 

udaniem się do banku lub firmy pośrednictwa 
kredytowego 

Przed udaniem się do banku lub pośrednika 
kredytowego większość kredytobiorców miało już  
podjętą decyzję jaka będzie waluta kredytu. W 
przypadku osób nie zdecydowanych finalnym 
czynnikiem uzasadniającym kredyt CHF okazała 
się koszt kredytu.  

Przejawy przeszacowanego optymizmu ujawniły 
się już na etapie procesu kredytowego.  
Kredytobiorcy najczęściej nie doszacowali 
własnych kompetencji w zakresie realizacji 
procesu kredytowego. Proces kredytowy dla 
kredytobiorców okazał się wyzwaniem. Dla 
większość proces był bardziej skomplikowany niż 
pierwotnie zakładano i na którymś z etapów 
potrzebowali pomocy kogoś bardziej 
doświadczonego.  

CHF 

 

Przeszacowany optymizm kredytobiorców stał 
się ważnym  czynnikiem ryzyka 

Niemal wszyscy kredytobiorcy porównywali oferty 
różnych banków, a większość porównywała też 
oferty kredytów złotowych i walutowych. Czterem 
na dziesięciu kredytobiorcom złotowym 
proponowano w banku lub firmie pośrednictwa 
kredytowego kredyty walutowe, natomiast 77% 
kredytobiorców walutowych miało proponowane 
kredyty złotowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W zdecydowanej większości doradca bankowy 
przedstawił symulację spłaty rat, warunki kredytu, 
upewnił się, że są zrozumiałe dla klienta, 
zachęcał do spokojnego zapoznania się z 
umową. W trzech czwartych przypadków 
udzielonych kredytów walutowych doradca 
bankowy poinformował o ryzyku walutowym.   

Ryzyko związane ze wzrostem 
raty kredytu 

 Ryzyko pogorszenia się 
sytuacji materialnej 

 Ryzyko utraty pracy 

 Ryzyko związane z kryzysem 
na rynkach finansowych 

Ryzyko walutowe 

65% 
72% 
75% 
59% 
20% 

 „% znikome + niewielkie” 

W grupie kredytobiorców walutowych 23% brała pod 
uwagę scenariusz wystąpienia różnych ryzyk 
związanych z zaciągnięciem kredytu walutowego. 
Dla pozostałych każde negatywne wyrażenie było w 
większym lub mniejszym stopniu zaskoczeniem.    

Wybrane aspekty decyzji finansowych 
kredytobiorców walutowych - główne obserwacje 

89%  
posiadaczy  
kredytów złotowych przed  
udaniem się do banku było  
zdecydowanych, że będzie to 
 kredyt złotowy 

58% posiadaczy kredytów 
walutowych przed udaniem się 
do banku było zdecydowanych,  

że będzie to kredyt  
walutowy 

80% 
79% 
83% 
77% 
76% 

91% kredytobiorców CHF i 55% 
kredytobiorców PLN od momentu zaciągnięcia 

kredytu była zaskoczona zdarzeniami 
utrudniającymi im spłatę kredytu CHF 

 

PLN 
 

PLN 
 

PLN 
 

CHF 

 

CHF 

 

PLN 
 

77%  
posiadaczy  
kredytów złotowych nie brało 
pod uwagę kredytu walutowego 

38% posiadaczy kredytów 
walutowych nie brało pod uwagę 

kredytu złotowego 

CHF 

 

PLN 
 

 
 



Główne obserwacje - klasyfikacja typologiczna 
kredytobiorców walutowych 

Zdystansowani Bezkrytyczni Aspirujący Zagubieni Hazardziści 

Charakterystyka segmentów 

Wiedza 
o finansach 

Zaufanie 

Podejmowanie 
ryzyka 

Skłonność do 
zadłużania się 

Oszczędzanie 

Przezorność 

Legenda: Powyżej średniej dla  
ogółu kredytobiorców  

Poniżej średniej dla  
ogółu kredytobiorców  

Podobnie do średniej dla  
ogółu kredytobiorców 

28% 26% 
22% 

15% 

9% 

Struktura socjodemograficzna kredytobiorców 
walutowych oraz złotowych jest zbliżona. Wśród 
kredytobiorców CHF częściej niż w grupie PLN są 
reprezentowani: 
- mieszkańcy miast 500 tys. i więcej, 
- z wyższym wykształceniem,  
- pracujący na pełny etat,  
- o dochodach netto o 1170 zł wyższych niż 

kredytobiorcy  w PLN, 
- pracujący w handlu/usługach, 
- o powierzchni mieszkania/domu pow. 100m2 
- posiadacze lokat bankowych i kart kredytowych, 
- właściciele samochodów zakupionych na 

kredyt, 
- posiadacze kredytów o wartości pow. 200 tys. 

zł, 
- posiadacze kredytów  pow. 100% wartości 

nieruchomości w dniu zaciągania kredytu,  
- osoby, których kwota oszczędności wzrosła r/r 

 
 

Cechy socjodemograficzne w większości nie 
wyjaśniają różnic w decyzji dotyczącej waluty 
kredytu hipotecznego, gdzie dominującym 
czynnikiem jest bezpieczeństwo w przypadku 
kredytów w PLN i cena w przypadku kredytów 
walutowych. Jednak posiadacze kordytów CHF nie 
są homogeniczną grupą. Na podstawie sześciu 
obszarów oceny wyodrębniono pięć jednorodnych 
segmentów kredytobiorców walutowych. Segmenty 
istotnie różnią się między sobą  wiedzą 
konsumentów o finansach, postawami wobec 
ryzyka, skłonnością do zadłużania się oraz 
oszczędzania, a także przezornością i czynnikami 
budującymi zaufanie do banków. Ponad połowę 
kredytobiorców CHF stanowią osoby o niskiej 
wiedzy o usługach finansowych, niskim zaufaniu do 
banków ugruntowanym w modelu obligującym, 
niskiej skłonności do oszczędzania, a także 
dalszego zadłużania się. W mniejszości są osoby 
zagubione na rynku finansowym oraz stawiające 
wszystko na jedną kartę.  

Udział w grupie 
kredytobiorców 

CHF 

 
 



Podsumowanie - główne wnioski z badania 

1. Wybierając walutę kredytu funkcją celu kredytobiorców walutowych była cena 
kredytu oraz wysokość rat, dla kredytobiorców złotowych funkcją tą było 
bezpieczeństwo i awersja do ryzyka walutowego;  
 

2. W większości kredytobiorcy mieli podjętą decyzję o walucie kredytu jeszcze przed 
udaniem się do banku lub firmy pośrednictwa kredytowego. Decyzje te były także 
konsultowane z osobą doświadczoną, ekspertem lub członkiem rodziny; 

 
1. Kredytobiorcy z należytą powagą realizowali proces kredytowy, rozważając 

możliwe korzyści jak również potencjalne ryzyka. Istotnym czynnikiem ryzyka 
okazał się przeszacowany optymizm oraz niedoszacowanie ryzyka operacyjnego;  
 

2. Kredytobiorcy mieli świadomość możliwości wystąpienia różnych ryzyk, przy czym 
nie brali pod uwagę możliwości ich wystąpienia w takiej skali, jak to miało 
miejsce; 
 

3. Kredytobiorcy porównywali oferty kredytów złotowych i walutowych, a także 
oferty różnych banków. Kredytobiorcy walutowi częściej niż złotowi porównywali 
oferty kredytu ze względu na rodzaj waluty; 
 

4. Większość kredytobiorców ocenia, że doradca bankowy przedstawił symulację 
spłaty rat, warunki kredytu, upewnił się, że są zrozumiałe dla klienta, zachęcał do 
spokojnego zapoznania się z umową; 
 

5. Struktura demograficzna kredytobiorców złotowych i walutowych jest zbliżona. 
Wśród kredytobiorców walutowych częściej niż w grupie PLN są reprezentowani: 
mieszkańcy miast 500 tys. i osoby z wyższym wykształceniem, o wyższych 
dochodach niż kredytobiorcy w PLN, posiadacze lokat bankowych i kart 
kredytowych, właściciele samochodów zakupionych na kredyt; 

 
1. Udział raty kredytu walutowego w dochodach gospodarstwa domowego obecnie 

jest porównywalny z udziałem raty kredytu złotowego w momencie jego 
udzielania.  
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Badaniem objęto posiadaczy kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich N=400, oraz referencyjną grupę 
posiadaczy kredytów mieszkaniowych w złotych polskich (N=100). Badania wykonano metodą CAPI na próbie 
ogólnopolskiej. Badania zrealizował TNS Polska w marcu 2015 r.  
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