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temat specjalny - chwilówka 



Korzystanie z szybkiej pożyczki/chwilówki 

Czy kiedykolwiek brał/a Pan(i) szybką pożyczkę/ 

chwilówkę tzn. krótkoterminową pożyczkę 

gotówkową z instytucji pozabankowej? 

Próba: ogół badanych; n=1000 

W jakiej instytucji brał(a) Pan(i) pożyczkę/ 

chwilówkę? 

Próba: osoby, które kiedykolwiek brały szybką pożyczkę/chwilówkę  
z instytucji pozabankowej bądź spłacają ją obecnie; n=98 

instytucje, w których brano pożyczki/chwilówki 

ogół 58% 
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tak

nie

trudno powiedzieć

Po „chwilówkę” sięgnął przynajmniej raz w życiu co 
dziesiąty Polak. Najczęściej są to osoby o niskich 
dochodach i wykształceniu podstawowym lub 
zawodowym.  

Najwięcej osób skorzystało z usług Provident Polska 
(58%). 
Nie wszyscy poprawnie rozróżniają pożyczkę  
z instytucji pozabankowej od kredytu 
gotówkowego w banku. Wśród osób, które brały 
kiedykolwiek „chwilówkę”, 4% wskazało na bank 

jako miejsce jej zaciągnięcia, a 12% na SKOK 
Stefczyka. 



2% 14% 33% 40% 10% 

Gdyby w Pana(i) życiu pojawiła się nagła sytuacja, w której potrzebował(a)by Pan(i) gotówki,  

czy zdecydował(a)by się Pan(i) na wzięcie „chwilówki”/szybkiej pożyczki w instytucji pozabankowej? 

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć

ogół 

Zachowanie w nagłej sytuacji 

Próba: ogół badanych; n=1000 
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tak 

1% 11% 35% 42% 11% 

nie 

korzystanie z szybkiej pożyczki/chwilówki 

W kryzysowej sytuacji 16% zdecydowałoby się na skorzystanie z „chwilówki”. Są to głównie osoby o niskim wykształceniu  
i niewielkich dochodach. Wśród osób, które już kiedyś skorzystały z  takiej pożyczki 59% zrobiłoby to ponownie. W gronie 
Polaków, którzy nigdy z „chwilówki” nie skorzystali zaledwie co ósmy zdecydowałby się na to rozwiązanie w kryzysowej 
sytuacji. 

n=98 

n=897 
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Pieniądze można uzyskać szybciej niż ubiegając się 

o kredyt w banku. 

Wymaga minimum formalności. 

Nie trzeba mieć zdolności kredytowej.  

Jest niżej oprocentowana niż kredyt w banku. 

Moi znajomi/rodzina zaciągnęli/ęła taką pożyczkę i 

nie mieli żadnych problemów ze spłatą.  

Dlaczego skorzystał(a)by Pan(i) z takiej pożyczki? 
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

powody, dla których Polacy skorzystaliby z „chwilówki” 

Zachowanie w nagłej sytuacji 

Szybkość to zdaniem Polaków główny atut 
„chwilówek”. Aspekt dostrzegany jest w dwóch 
płaszczyznach: po pierwsze pieniądze uzyskuje się 

szybciej niż w banku, a po drugie wymagane jest 
minimum formalności. Ten drugi aspekt uzupełnia 
również ważny element, jakim jest brak 
konieczności posiadania zdolności kredytowej. 

Próba: osoby które zdecydowałyby się na wzięcie chwilówki/szybkiej pożyczki; n=155 



Dlaczego nie skorzystał(a)by Pan(i) z takiej pożyczki? 
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

powody, dla których Polacy nie skorzystaliby z „chwilówki” 

Zachowanie w nagłej sytuacji 
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Nie ufam instytucjom pozabankowym 

Koszty pożyczki są za wysokie 

Oprocentowanie pożyczki jest za wysokie 

Wolę pożyczyć od rodziny| znajomych 

Znajomi| rodzina odradza mi takie rozwiązanie 

Boję się kolejnych zobowiązań 

Za dużo formalności 

Boję się, że nie otrzymam kwoty jaką potrzebuję 

Brak zaufania do instytucji pozabankowych,  
to główny powód, dla którego Polacy nie chcą 

korzystać z „chwilówek”. Poza tym uważają,  
że koszty pożyczki podobnie jak samo 
oprocentowanie są za wysokie. Badani wolą 
poprosić o pomoc rodzinę niż skorzystać z oferty 
instytucji pozabankowej. 

Próba: osoby które nie zdecydowałyby się na wzięcie chwilówki/szybkiej pożyczki; n=746 
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Trzeba na nie uważać, bo nie podają

wszystkich kosztów pożyczki.

Nie powinno się z nich korzystać – ogólny 

koszt pożyczki jest za wysoki. 

Powinny zostać zlikwidowane, bo oszukują

klientów.

Można skorzystać z ich usług, ale trzeba

dokładnie przeczytać umowę przed

podpisaniem.

Powinno się z nich korzystać tylko w

sytuacji, kiedy nie ma się innych

możliwości uzyskania gotówki.

Dobrze, że są dostępne - łatwo uzyskać w

nich pożyczkę.

Ich pracownicy są uczciwi i dobrze

wykwalifikowani.

Warto z nich korzystać – oferują korzystne 

pożyczki. 
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Opinia o instytucjach pozabankowych 

ogół 

Spośród poniższych zdań, proszę wybrać maksymalnie 3, które Pana(i) zdaniem najlepiej pasują do instytucji 

pozabankowych, udzielających pożyczek: 

Próba: ogół badanych. n=1000 n=98 n=897 

tak nie 

korzystanie z szybkiej pożyczki/chwilówki 

Prawie co trzeci Polak ma 
świadomość, że instytucje 
pozabankowe nie zawsze 
przekazują nam wszystkie 
informacje dotyczące kosztów 

zaciągniętej pożyczki.  
Osoby, które wzięły „chwilówkę” 
radzą, by do instytucji 
pozabankowej zwrócić się tylko 
w sytuacji kryzysowej.  
Kiedy już się na to zdecydujemy,  
trzeba dokładnie przeczytać 
umowę.  

Mimo iż część Polaków korzysta z 
usług instytucji pozabankowych, 
to przeważnie mają o nich 
negatywne zdanie. 
Na pozytywne zdobywają się 
głównie osoby, które już kiedyś 
taką pożyczkę wzięły. 



Kluczowe elementy przy wyborze chwilówki 

ogół 

Na co zwraca(ł)by Pan(i) uwagę decydując się na skorzystanie z chwilówki/ pożyczki w instytucji 

pozabankowej? 

Próba: ogół badanych. 
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Ogólne koszty pożyczki

Oprocentowanie pożyczki

Wysokość raty

Wysokość pożyczki

Termin spłaty pożyczki

Warunki umowy

Ilość formalności koniecznych do

podpisania umowy

Inne

Trudno powiedzieć
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n=1000 n=98 n=897 

korzystanie z szybkiej pożyczki/chwilówki 

Dla Polaków, którzy skorzystali 
kiedykolwiek z „chwilówki” 
najważniejsza przy wyborze 
oferty jest wysokość raty. 
Wśród badanych, którzy nigdy 
nie korzystali z pożyczki w 

instytucji pozabankowej 
kluczowe przy podpisywaniu 
umowy są ogólne koszty 
pożyczki. 



Podpisywanie umowy pożyczki 

ogół 

Jak postępuje Pan(i) przy podpisywaniu umowy pożyczki? 

Próba: ogół badanych. 
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Czytam wszystko dokładnie, nawet tekst

napisany drobnym drukiem.

Zanim podpiszę umowę, konsultuję jej

treść z kimś bliskim

Przeglądam umowę pobieżnie

Nie czytam umowy. Ufam osobie, która

reprezentuje daną instytucję
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tak nie 

korzystanie z szybkiej pożyczki/chwilówki 

Zaledwie prawie połowa 
Polaków czyta dokładnie 
całą umowę pożyczki zanim 
ją podpisze. Tak postępuje 
więcej kobiet niż mężczyzn. 
Badani, którzy korzystali już 
kiedyś z „chwilówki”, częściej 

przyznają się do tego, że tylko 
pobieżnie przeglądają 
umowę lub w ogóle jej nie 
czytają, bo ufają przedsta-
wicielowi firmy. 
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