Kredyt gotówkowy dla osób na emeryturze
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Istnieje wiele różnorodnych produktów bankowych, które wybierane są w uzależnieniu od konkretnej
sytuacji. Jednym z nich jest kredyt gotówkowy. Kredytobiorcy decydują się na niego przede
wszystkim wtedy, gdy pojawia się niespodziewany, nagły wydatek lub wtedy, gdy chcą pokryć szereg
różnorodnych wydatków. Decyzję o zaciągnięciu takiego zobowiązania podejmują również z myślą o
tym, że cel wydatków nie pokrywa się z wymaganiami kredytów celowych np. z hipotecznym. Jest to
również kredyt, po który śmiało mogą sięgnąć emeryci. Co więc warto wiedzieć o tym produkcie
bankowym?
*Warto porównać wszystkie oferty banków na https://www.totalmoney.pl/kredyty_gotowkowe i
znaleźć najkorzystniejszy kredyt dla naszego budżetu.

Kredyt gotówkowy – czym on jest?
Kredyt gotówkowy przede wszystkim wyróżnia to, że nie ma przy nim ściśle określonej celowości.
Banku nie interesuje to, dlaczego decydujemy się na jego wzięcie, o ile mamy zdolność kredytową i
będziemy w stanie spłacać raty. Oznacza to, że przede wszystkim konieczne jest spełnienie
określonych wymogów. Kredyt gotówkowy otrzymać mogą osoby pełnoletnie, posiadające konto w
polskim banku. Najważniejszym wymogiem jest jednak posiadanie stałego zarobku, który gwarantuje
możliwość spłacania rat kredytu nawet po uwzględnieniu kosztów utrzymania oraz innych
zobowiązań klienta. Jeśli sprawdzenie w BIK zakończy się pozytywną opinią, możemy otrzymać

kredyt gotówkowy, którego pełna kwota trafia na nasze konto zazwyczaj już w ciągu kilku dni. Dzięki
temu bardzo szybko jesteśmy w stanie rozdysponować wszystkie te środki na wymagające opłaty
cele.

Kredyt gotówkowy dla emeryta – czy jest szansa na jego
otrzymanie?
Choć przyjęło się, że stałym źródłem dochodu jest umowa o pracę, w przypadku emerytów taką
formę dochodu w pełni spełnia emerytura. Przede wszystkim warto wiedzieć, że zgodnie ze
statystykami z Biura Informacji Kredytowej banki faktycznie udzielają kredyty seniorom. Bardzo
duże grono emerytów i rencistów sięgnęło po różne produkty bankowe. Oznacza to, że jest to bardzo
ważna grupa klientów, których pozyskanie i utrzymanie jest dla banków niezwykle istotne. Co więcej,
kredyty dla seniora często są dla banków obarczone mniejszym ryzykiem. Wynika to z tego, że takie
osoby zazwyczaj są samodzielne mieszkaniowo, a ich dochody są niezwykle stabilne. Zwykle są to tez
osoby sumienne, wypełniające swoje zobowiązania.

Od czego zależny jest kredyt gotówkowy dla emeryta?
Pamiętać należy o tym, że każdy bank inaczej podchodzi do tego, na jakich warunkach udzieli kredyt
gotówkowy dla emeryta. Na dokładne warunki, jakie może otrzymać taki klient, wpływają określone
czynniki. Są to:
Wiek – czynnik naturalny związany z tym, na jak długo może zostać udzielony taki kredyt;
Wysokość i regularność dochodów – podstawą jest emerytura, choć uwzględniane jest również
to, że emeryt może mieć inne, regularne dochody;
Historia kredytowa – zazwyczaj emeryt posiada bogatą historię kredytową. Tym bardziej bank
łatwiej może ocenić, czy potencjalny klient jest pewnym, sumiennym człowiekiem. Jeśli tak,
szansa na otrzymanie kredytu znacząco wzrasta.
Na podstawie tych czynników określana jest zdolność kredytowa emeryta. Co jednak należy o tym
wiedzieć?

Ocenianie zdolności kredytowej emerytów - kredyt
gotówkowy a ograniczenia wiekowe i kwotowe
Kredyt gotówkowy przyznawany jest zazwyczaj na krótszy czas niż kredyty hipoteczne. W związku z
tym emeryci na polskim rynku kredytowym z większym prawdopodobieństwem mogą otrzymać
zobowiązanie w formie gotówki. Tu jednak w grę wchodzi ocenianie zdolności kredytowej. Kredyt
gotówkowy dla emeryta nie różni się od takiego, który udzielany jest osobie młodej. Jeśli więc stara
się on o określoną kwotę kredytu, konieczne jest udowodnienie bankowi, że posiada się odpowiednio
wysoką zdolność kredytową. Z pewnością emerytura jest pewniejszym źródłem udowadniającym
stabilność dochodów. Co więcej, wielu emerytów mieszka w mieszkaniu własnościowym i nie ma już
innych zobowiązań, a co za tym idzie, mniejsze są obciążenia miesięczne. Wtedy też nawet
stosunkowo niska emerytura daje szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego. Istotne jest również
ograniczenie wiekowe. Dla bardzo wiekowych klientów banki mogą nie chcieć udzielać kredytów na
dłuższy czas. Nieraz limitem może okazać się okres 5 lat. Trudniej jest otrzymać kredyt, jeśli ma się
więcej niż 80 lat. Wtedy też kwoty zobowiązania nie przekraczają zwykle kilku tysięcy złotych, choć
możliwe są indywidualne negocjacje z bankami.

Najtańszy kredyt gotówkowy – w jakim banku emeryt może
znaleźć najkorzystniejsze warunki?
Niezależnie od wieku i wysokości zarobków każdego interesuje możliwie najtańszy kredyt
gotówkowy. W związku z tym warto sprawdzić, jakie RRSO (roczna rzeczywista stopa
oprocentowania) jest podawane w poszczególnych bankach. Istotne jest też kryterium wieku. Jak
sytuacja przedstawia się w kilku przykładowych bankach?
PKO BP – większa szansa na kredyt jest wtedy, gdy mamy współkredytobiorcę. Nie ma
ograniczeń wiekowych.
ING – tu stosowane są standardowe procedury i nie ma ograniczeń wiekowych.
Alior Bank – na kredyt gotówkowy nie mogą liczyć osoby, które ukończyły 80 lat.
Santander – nie ma ograniczeń wiekowych.
Credit Agricole – stosuje się standardową procedurę przy emerytach, co przy innych typach
klientów.
mBank – kredyt dla emeryta dostępny jest w promocyjnej ofercie. Nie ma ograniczeń
wiekowych.
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