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Kup walutę na ratę w internecie,
zaoszczędzisz na wakacje
.

• Banki

przeliczają ceny
walut po swojemu
• Wymiana przez
sieć to większe
oszczędności
Monika Kaczyńska
Około miliona Polaków spłaca
kredyt hipoteczny zaciągnięty
w walutach obcych, na ogół we
frankach
szwajcarskich.
Od dwóch lat, dzięki tak zwanej
ustawie antyspreadowej, mogą
wpłacać do banku bezpośrednio
kupioną w kantorze walutę. To
pozwala zaoszczędzić na różnicy
między kursem kupna a sprze
daży waluty w banku. W prak
tyce oznacza to, że w kieszeni
spłacającego kredyt może zostać
kilkadziesiąt złotych miesięcz
nie.
- Gdybym miała jechać
do kantoru, zapłacić za paliwo,
a później z pieniędzmi jechać
do banku nie opłacałoby mi sięmówi Anna. - Jeśli jednak
wszystkie operacje wykonuję we
własnym fotelu, przed ekranem
komputera to kilkaset złotych
rocznie jest kwotą wartą uwagi.
Tę możliwość zapewniają An
nie działające w sieci kantory
wymiany walut.
Poznański Internetowy Kantor.pl jest pierwszą tego typu in
stytucją, która rozpoczęła dzia
łalność na polskim rynku finan
sowym.
- Do końca lutego zaufało
nam 78 tysięcy klientów - mówi
Paweł Kyć, dyrektor marketingu
spółki InternetowyKantor.pl. Co miesiąc odnotowujemy kilka
tysięcy nowych rejestracji. Spła
cający kredyty hipoteczne we

US,

Rośnie liczba spłacających kredyty hipoteczne walutą kupioną w kantorze
frankach i euro to mniej więcej
połowa naszych klientów - do
daje.
Procedura korzystania z kan
toru internetowego jest prosta.
Wystarczy przelać złotówki
na wskazane konto kantoru, by
na walutowe wróciły kupione
dewizy. Jeśli kupujący ma konto
złotówkowe i walutowe w tym
samym banku co kantor cała
operacja trwa dosłownie minuty.
- Nasz system jest sprzężony
z systemami 20 banków - pod
kreśla Kyć. - Klientów wciąż
przybywa, a zawdzięczamy to
rosnącemu zaufaniu do tego
typu usług. E-kantory działają
na takiej zasadzie jak sklepy
internetowe, które traktujemy
przecież jak naturalną formę za
kupów-dodaje.

Spread spreadowi nierówny
• Alior Bank
30,67 gr, 9,54%
• Bank BGŻ
21,95 gr, 6,66%
• BPH
21,66 gr, 6,61%
• Bank Pocztowy
20,25 gr; 6,18%.
• BNP Paribas
25,42 gr, 7,79%
• BOS Bank
22,93 gr, 6,89%
• BZ WBK
20,24 gr, 6.19%.
• Citi Handlowy
10.12 gr, 3,04%.
• Credit Agricole
18,31 gr, 5,57%
• Deutsche Bank
27,66 gr, 8,50%
• DnB Nord
28,41 gr, 8,89%
• Euro Bank
22,81 gr, 6,99%

nego klientowi franka 30,67 gro bierają za przelewy czy wpłaty
szy, czyli 9,57 procent (patrz gotówkowe. W niektórych przy
padkach wpłacając franki w ka
ramka).
W praktyce jednak oszczęd sie banku można zaoszczędzić
ności są mniejsze. Kupując wa więcej niż wykonując operacje
lutę w kantorze spłacający ratę związane z wymianą waluty
w Citi Banku mógł zaoszczędzić w Intemecie.
W przypadku Pomarańczami
trzy grosze na każdym franku,
kredytobiorca z Aliora-13 gro klienci, którzy korzystają
szy. W przypadku raty wyso z internetowej formy wymiany
kości 500 franków szwajcar walut stanowią około 30 procent
skich oznaczałoby to oszczęd kupujących franki szwajcarskie
po to, by spłacać raty.
ność od 6 do 65 zl.
-To jednak może wynikać ze
Ale...
- Diabeł tkwi w szczegółach - specyfiki naszej działalności mówi Przemysław Jamo, właści podkreśla Jamo. - Nasz kantor
spłaca się kredyt. Wpiątek w Citi ciel kantoru Pomarańczarnia, • funkcjonuje na rynku już dwa
Handlowym spread wyniósł 3,4 funkcjonującego zarówno jako dzieścia lat, a dla stałych klien
procent, czyli 10,12 groszy sieć stacjonarnych punktów wy tów ceny waluty są jednakowe
na franku szwajcarskim. Ale miany walut, jak i kantor
na przykład już Alior Bank doli internetowy. - Wszystko zależy
czał sobie do każdego sprzeda także od opłat, które banki poPodkreśla, że od 2010 roku
klienci firmy zaoszczędzili łącz
nie 73 miliony złotych.
Realna oszczędność zależy
oczywiście od wysokości raty,
ale także od banku, w którym

Kilkadziesiąt
złotych mniej
miesięcznie to
po latach spłaty
spore pieniądze

• Getin Bank
23,46 gr, 6,97%
• Idea Bank
20,31 gr, 6,19%
• ING Bank Śląski
20,33 gr, 6,18%
• Kredyt Bank
23,68 gr, 7,26%
• mBank
20,24 gr, 6,19%
• Meritum Bank
17 gr, 5,14%
• Millenium
21,15 gr, 6,34%
• Multibank
20,24 gr, 6,19%
• Nordea Bank
20,31 gr, 6,19%
• Pekao SA
23,19 gr, 7,06%
• PKO BP
19.68 gr, 5,97%
• Reiffeisen Polbank
29,58 gr, 9,06%
niezależnie od tego czy przycho
dzą do okienka, czy wymieniają
waluty przez internet.
To jednak sytuacja dość nie
zwykła. Na ogół kantory
internetowe mają nieco niższe
ceny walut niż stacjonarne. Róż
nice wynoszą zazwyczaj kilka
groszy. Niby niewiele.
- Nie ma co lekceważyć drob
nych oszczędności - mówi Pa
weł Kyć. - Kredyty hipoteczne są
spłacane przez długie lata. Spła
cając przeciętnie 600 franków
szwajcarskich raty, miesięcznie
można zaoszczędzić nawet 87 zł,
co w ciągu 30 lat spłacania kre
dytu sięga 30 tysięcy złotych podkreśla.
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