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Rekomendacja S (II)  zmiana na lepsze?
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Już od 1 kwietnia obowiązują pozostałe przepisy
Rekomendacji S (II) dotyczące
wszystkich kredytów
walutowych, również tych udzielonych przed tą datą.
Rekomendacja
ta
zawiera
wytyczne
w
sprawie
prowadzenia rzetelnej polityki informacyjnej przez banki
udzielające kredytów w walutach obcych. KNF zaleca
informować konsumentów o zasadach funkcjonowania
spreadu walutowego oraz jego wpływie na koszt kredytu
przed
zawarciem
umowy
kredytowej.
Dokładne
informacje o spreadzie powinny być zapisane również w
samej umowie. Ponadto bank zobowiązuje się informować
klienta przez cały okres spłaty kredytu, po jakim kursie
przelicza raty kredytowe.
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Z kolei z dniem 1 lipca banki powinny wykonać kolejne
zalecenie Komisji, a mianowicie umożliwić klientom spłatę
rat w walucie, w której kredyt został zaciągnięty.
Kredytobiorca będzie więc mógł spłacić kredyt np. za
pomocą waluty kupionej w kantorze.
Zmiany zostały wprowadzone m.in. ze względu na spread
walutowy czyli różnicy w stosowanych przez banki
kursach walut przy wypłacie kredytu i jego spłacie.
Poszczególne banki ustalają własne „widełki” cen kupna
sprzedaży i mogą je dowolnie zmieniać niezależnie od
woli, a czasem i wiedzy klienta. Spread walutowy jest
istotnym, choć ukrytym kosztem kredytu, stąd banki
często wykorzystują tę możliwość dodatkowego zysku.
Problem zawyżania kosztów walutowych zauważyła
również Komisja Nadzoru Finansowego i w związku z tym
podjęła kroki służące ograniczeniu swobody banków w
tym zakresie.
Zmiana ta będzie jednak, niestety, wiązała się z pewnymi
kosztami, a spłata rat może okazać się uciążliwa. Aby
klient mógł spłacać raty w walucie obcej, będzie musiał
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podpisać z bankiem stosowny aneks. Koszt sporządzenia
aneksu zależy od standardowego cennika usług
bankowych w poszczególnych bankach i może wahać się
w przedziale 100 – 500 zł. Bardzo ważne jest to, że
zmiana sposobu spłaty może być dokonana tylko raz w
okresie trwania umowy.
Z praktycznego punktu widzenia spłacanie kredytu
bezpośrednio w walucie będzie zależało od tego czy
klient posiada rachunek ROR w banku w którym spłaca
kredyt czy tylko techniczny rachunek do spłaty kredytu.
W pierwszym przypadku bank powinien umożliwić
dokonywanie spłat kredytu bezpośrednio w gotówce.
Natomiast w drugim przypadku niezbędne będzie
otworzenie konta walutowego. Taka sama sytuacja
dotyczy banków, które nie prowadzą obsługi kasowej
(m.in. DnB Nord, GE Money Bank, Dominet Banku oraz
mBanku).
Przeczytaj całość! Pobierz Przegląd Finansowy.
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Kredytopedia.pl
Salomon Finance

Komputer w firmie
Mediarun
Wealth solutions
Gazeta Finansowa
Gazeta
Ubezpieczeniowa
Przegląd Taxonline.pl
Emitent
Portal FK
Bank
Nowy Przemysł
Rekomendacje
analityków

Twój sąsiad go nie lubi?
To znaczy, że zrobiliśmy wszystko jak
należy!
SPRAWDŹ!

Fundusze Europejskie
WBJ

Komentarze do artykułu

Dodaj komentarz

VAT w praktyce
Poradnik FK
TV Biznes
Radio PIN
Gazeta Bankowa
Gazeta MSP
Rynki Zagraniczne
Własny Biznes
FRANCHISING
Flota
Outsourcing Magazine
Fakty
Press
Auto Firmowe
Mojeprawo.pl
Gazeta Prawna

Mapa serwisu | Reklama | Produkty finansowe | Oferta B2B | Centrum prasowe | Relacje inwestorskie | Kontakt | Praca |

© 1999-2009 Bankier.pl S.A. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.

