
Spłacaj taniej kredyt walutowy 
/Nieruchomości. 
Masz kredyt hipoteczny 
w dolarach, frankach lub 
euro? W takim razie powi
nieneś rozważyć opcję zaku
pu waluty w kantorze i wpła
canie jej do banku. To roz
wiązanie może oznaczać 
spore oszczędności. Nawet 
kilkadziesiąt złotych mie
sięcznie. 

C
hociaż banki re
zygnują z udzie
lania kredytów 
walutowych, to 
wciąż spłaca je 
około 750 tysięcy 

Polaków. Wszystkim tym osobom 
doradcy finansowi radzą kupować 
walutę poza bankiem, na przykład 
w kantorze tradycyjnym lub inter
netowym. Takie rozwiązanie umoż
liwia ominięcie wysokich kursów 
narzuconych przez banki. 

Conależyzrobić,abyskorzystać 
z tej opcj i? W większości przypad
ków trzeba podpisać aneks 

do umowy kredytowej przewidu
jący taką możliwość. Najpierw in
formuj emy bank o chęci podpisa
nia aneksu Najlepiej zacząć od roz
mowy telefonicznej z doradcą 
na infolinii banku, od którego otrzy
mamy szczegółowe informacje. 

Aneks, dotyczący zmiany spo-
sobuspłacania kredytu walutowe
go, musi być, na mocy ustawy, bez
płatny. Bank musi umożliwić nam 
podpisanie go w ciągu dwóch ty
godni. Przypodpisaniutrzebamieć 
oczywiście dowód osobisty, ale 
warto też wziąć ze sobą umowę 
kredytu. 

W niektórych bankach raty 
wwalucie będziemy mogli wpła
cać od razu n a rachunek kredytu, 
winnychotwieramy dodatkowy ra
chunek walutowy do spłat. Za ra
chunek wskazany w aneksie bank 
nie może pobierać żadnych opłat. 
Są banki, w których konto waluto
we można otworzyć przez internet 
(np. Alior Bank,BZWBK,CitiBank, 
Millennium, Nordea). Do niektó
rych kont banki oferująopcjonal-
nie walutowe karty płatnicze, któ

re oczywiście nie są nam potrzeb
ne do spłaty kredytu, ale mogą być 
przydatne przy okazji zakupów 
za granicąlub w internecie. 

Kolejny krok to zdobycie walu
ty. Choć i kantory na sprzedaży za
rabiają, tojednakzreguly mniej niż 
banki. Kilkanaście czy kilkadziesiąt 
złotych miesięcznie wperspektywie 
wielu lat oznacza poważne sumy. 
Ci, dla których zniechęcaj ace jest 

W kantorach 
internetowych ceny 
walut sąz reguły 
niższe niż 
w stacjonarnych 

szukaniefrankówwkantorach sta
cjonarnych, mogą skorzystać z co
raz popularniejszej opcji, jakąsą 
kantory internetowe. Te z reguły 
mająkonta do rozliczeń z klientami 
w większości najpopularn iej szych 

banków. Jeśli zaś cala operacja od
bywa się w ramach j ednej instytu-
cj i, to przebiega w czasie rzeczywi
stym. Od nadania przelewu ze zle
ceniem zakupu franków do mo
mentu, kiedyznajdąsięnakoncie 
walutowym, upływaj ą minuty. 

Dodatkową zaletą takiego roz
wiązania jest to, że walutę można 
kupować w dogodnym dla siebie 
momencie-np.gdyjest korzystny 
kurs. Nie bez znaczenia jest także 
to, że ceny walut w kantorach 
internetowych sąz reguły niższeniż 
w stacjonarnych. 

- Przy spłacie przykładowo 70 o 
franków oszczędź amywzależnoś-
ci od bankunawet 85 złotych mie
sięcznie, co średnio w c iągu roku 
daje nam 1000 zl- mówi Paweł 
Kyć, dyrektor marketingu Interne-
towyKantor.pl. - Podczas 35 lat spła
cania kredytu pozostaje wnaszej 
kieszeni ponad 35 tysięcy złotych. 
A jest wiele osób, które płacą mie
sięcznie wyższe raty, więc ich osz
czędność jest jeszcze większa. • 
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