Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy?
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Nie wszyscy wiedzą, że kredyt gotówkowy można spłacić
przed czasem ustalonym w umowie. W wieku przypadkach
jest to bardzo korzystna opcja. Warto pomyśleć o niej jeszcze
przed podpisaniem umowy kredytowej. Jeśli jest dopuszczona
w ofercie banku, może okazać się, że uda Ci się uniknąć
części kosztów kredytowania.
Na co powinieneś zwrócić uwagę, chcąc spłacić kredyt gotówkowy przed czasem? Kiedy nie warto
nadpłacać zaciągniętego już zobowiązania? Odpowiadamy!

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – na czym polega?
Kiedy bierzesz kredyt gotówkowy, podpisujesz umowę, w której opisany jest dokładny harmonogram
spłat Twojego zobowiązania. Zwykle, im więcej jest rat, tym więcej odsetek w sumie zapłacisz za

pożyczenie środków. Odsetki z punktu widzenia banku to zysk, który ma on z tytułu udzielenia Ci
kredytu. Jeśli zdecydujesz się spłacić kredyt wcześniej, bank może utracić odsetki, a tym samym swój
zysk. Dlatego też niektóre banki, żeby zrekompensować sobie stratę, nakładają na klientów opłaty za
wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Kredyt gotówkowy z wcześniejszą spłatą – czy to możliwe?
Ustawa o kredycie konsumenckim gwarantuje Ci prawo do wcześniejszej spłaty kredytu
gotówkowego. Możesz spłacić kredyt na raz całościowo lub w części. Jeśli się na to zdecydujesz,
kredytodawca ma obowiązek zwrócić Ci wszystkie koszty takiego kredytu proporcjonalnie do
zaciągniętego zobowiązania. Może natomiast doliczyć sobie prowizję, która będzie rekompensatą za
utracone odsetki kapitałowe. Wysokość tej prowizji różni się pomiędzy konkretnymi bankami.
Dlatego też w jednym banku zapłacisz mniej za wcześniejszą spłatę zobowiązania, a w innym więcej.
Warto wiedzieć, że niektóre banki oferują nawet całkowicie darmową wcześniejszą spłatę kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – kiedy się
opłaca?
Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego bardzo się opłaca, jeśli bank nie pobiera żadnych
prowizji. Nie każdy może sobie jednak na nią pozwolić. Jeśli rozważasz taką opcję, zastanów się
przede wszystkim, czy masz odpowiednie środki, żeby opłacić zobowiązanie. W przypadku kredytu
gotówkowego na mniejszą kwotę może się okazać, że wystarczy niewielki zastrzyk gotówki. Do spłaty
kredytu możesz użyć wtedy przyznanej premii w pracy, zwrotu podatku, czy nagłej podwyżki. Na
pewno nie jest jednak dobrym wyjściem wzięcie chwilówki na wcześniejszą spłatę kredytu.
Niekiedy spłata kredytu gotówkowego przed terminem może być koniecznością. Jest tak na przykład,
jeśli chcesz wziąć inne, większe zobowiązanie finansowe. Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego
może znacząco podwyższyć Twoją zdolność kredytową. Taki krok bardzo ułatwi Ci staranie się na
przykład o kredyt hipoteczny na mieszkanie.

Kredyt gotówkowy – jak spłacić przed terminem?
Kredyt gotówkowy możesz spłacić przed terminem na kilka sposobów. Banki są pod tym względem
dość elastyczne i starają się dopasować do oczekiwań klientów. Nie w każdym przypadku każda
forma spłaty jest jednak tak samo dostępna. Jeśli masz kredyt gotówkowy na stosunkowo niewielką
kwotę, możesz spłacić zobowiązanie przed terminem jednorazowo. Możesz jednak również nadpłacać
tylko niektóre raty kredytowe w tych miesiącach, w których dysponujesz większą ilością środków. W
ten sposób krok po kroku będziesz szybciej zmniejszać swój dług wobec banku.

Kredyt gotówkowy – spłata przed terminem a formalności
Przedterminowa spłata kredytu może wiązać się z dodatkowymi formalnościami. Zwykle nie jest to

jednak wiele więcej niż podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy. Każdy bank jednak
samodzielnie określa zasady postępowania w takiej sytuacji. Jeśli więc masz wątpliwości najlepiej,
jeśli skonsultujesz się bezpośrednio z pracownikiem banku, w którym masz kredyt.

Najlepszy kredyt gotówkowy – na co zwrócić uwagę?
Możliwość przedterminowej raty spłaty powinna Cię zainteresować jeszcze zanim podpiszesz umowę
kredytową. Najtańszy kredyt gotówkowy raczej nie powinien być objęty dodatkowymi prowizjami
związanymi z uregulowaniem zobowiązania przed terminem. Jeśli więc poszukujesz kredytu dla
siebie, zwracaj uwagę na więcej rzeczy niż tylko promocyjna oferta dostępna na stronie głównej
banku.
W wyborze bardzo pomocny będzie ranking kredytu gotówkowego. W przejrzysty sposób przedstawi
Ci on, jakie aktualnie oferty dostępne są w bankach oraz wskaże, które z nich są zdecydowanie
najkorzystniejsze. Ranking bierze pod uwagę nie tylko wysokość oprocentowania, ale również takie
detale, jak warunki wcześniejszej spłaty kredytu.
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