Konsolidacja chwilówek – czy da się w ten sposób wyjść z
długów?
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Konsolidacja chwilówek to połączenie ze sobą wszystkich zobowiązań pozabankowych. To
koło ratunkowe dla osób, które zaciągnęły kilka albo więcej pożyczek i mają kłopoty z ich
spłatą. Mogą ona wynikać z problemów finansowych albo braku organizacji zobowiązań.

Czym jest konsolidacja chwilówek i co daje?
Chwilówki to bardzo wygodny produkt finansowy, który łatwo wziąć, jednak ich koszty często są
wysokie. Poza tym wzięcie kilku chwilówek może spowodować chaos. W konsekwencji klient może
się pogubić i nie spłacać zobowiązań zgodnie z wyznaczonymi terminami.
Rozwiązaniem kłopotów finansowych osób, które mają kilka pożyczek chwilówek, może być
właśnie konsolidacja. Jest to połączenie i spłata kilku takich pożyczek za jednym razem - w ramach
większej pożyczki konsolidacyjnej. Dzięki temu można wyjść z zadłużenia, gdyż konsolidacja
chwilówek pozwala na spłatę jednego zobowiązania, jednak z niższą ratą, ze względu na wydłużenie
ogólnego okres kredytowania.
Jest to duża ulga dla budżetu, a także usprawnienie w regulacji kilku chwilówek, które ciążą na
finansach pożyczkobiorcy. Konsolidacja chwilówek polega na zamianie dotychczasowych
zobowiązań na jedno większe, jednak na bardziej korzystnych warunkach. Wszystkie zobowiązania
objęte konsolidacją zostają spłacone i rozpoczyna się spłacanie nowej pożyczki. Zamiast kilku rat w

każdym miesiącu, bardzo często w różnych wysokościach, klient uzyskuje jedno zobowiązanie z
nowym oprocentowaniem.

Konsolidacja chwilówek - dla kogo będzie dobrym
rozwiązaniem?
Konsolidacja chwilówek dla zadłużonych to zobowiązanie, które pozwala na połączenie kilku
zobowiązań w jedno. Można ją zaciągnąć przez internet w firmie pożyczkowej. Jest to dobre
rozwiązanie m.in. w przypadku konsolidacji chwilówek bez baz dla osób, które nie mają dobrej
historii kredytowej w BIK-u albo wpisów w rejestrach, takich jak ERIF, KRD, BIG czy Infomonitor.
Banki raczej nie są skłonne do konsolidacji chwilówek osobom zadłużonym.
Taką konsolidację można przeprowadzić online, korzystając z ofert firm pożyczkowych. To pozwoli
na zmniejszenie liczby wierzycieli do jednego, na spłacanie jednej raty oraz ograniczenie jej
wysokości. Jednocześnie pożyczkobiorca może wydłużyć termin spłaty i poprawić własną zdolność
kredytową.
Warto wiedzieć, że w przypadku kredytu w banku, to właśnie instytucja bankowa pokrywa
zobowiązania klienta, z kolei środki z konsolidacji pozabankowej wpływają na konto
pożyczkobiorcy, który ma za zadanie samodzielnie rozliczyć się z wierzycielami (więcej o tym m.in.
tutaj: https://poradynacodzien.pl/konsolidacja-chwilowek-po-terminie/). Korzystają z takiej
konsolidacji, pożyczkobiorca może spłacić wszystkie chwilówki, a także nadpłacić kredyty czy, jak
również pożyczyć dodatkowe środki i przeznaczyć je na dowolne wydatki.

Jakie dokumenty potrzebne są do konsolidacji chwilówek?
Firmy pożyczkowe zazwyczaj wymagają:
Dowodu osobistego, w celach identyfikacyjnych,
Zaświadczenia o dochodach - parabanki akceptują różne źródła dochodu, np. wycinek z
emerytury albo dokument wydany przez pracodawcę klienta,
Pisemnej deklaracji o dochodach,
Umowy i wszystkich dodatkowych pism związanych z chwilówkami, które klient chce
skonsolidować.
Instytucje pozabankowe stosują uproszczone procedury w trakcie udzielania pożyczek, dlatego też
możliwe jest konsolidacja chwilówek bez BIK. Warto jednak wiedzieć, że koszty takiego
zobowiązania są wyższe, niż w przypadku konsolidacji bankowej. Decydując się na taką konsolidację,
należy zwrócić uwagę na:
Oprocentowanie - jest to kluczowy element zobowiązania, wpływający na ostateczną kwotę
pożyczki konsolidacyjnej. Nie zawsze jednak najniższe oprocentowanie jest najlepsze, gdyż
pozostałe opłaty mogą znacznie wpływać na zwiększenie kosztów zobowiązania,
Prowizję oraz opłaty dodatkowe - klient powinien dokładnie sprawdzić, ile wynosi prowizja w
przypadku konsolidacji chwilówek, a także inne opłaty, gdyż instytucje pozabankowe często
kuszą niskim oprocentowaniem, jednak rekompensują to wyższymi opłatami, przez
co pożyczka konsolidacyjna ostatecznie nie musi być opłacalna (o tym szerzej m.in. tutaj:
https://poradynacodzien.pl/pomoc-w-splacie-chwilowek/),
Wysokość raty - klient powinien obliczyć, czy rzeczywiście jest w stanie co miesiąc spłacać
ratę, która wynika z wybranej przez niego oferty - wysokość raty należy dopasować do
możliwości finansowych pożyczkobiorcy,

Możliwość obniżenia raty poprzez zabezpieczenie - instytucje pozabankowe czasem pozwalają
obniżyć wysokość rat, jeżeli pożyczka konsolidacyjna udzielona zostanie pod zabezpieczenie.
Konsolidacja chwilówek stanowi połączenie kilku lub wszystkich zobowiązań w jedno. Korzysta z
niej coraz więcej ludzi, zwłaszcza tych, którzy są zadłużeni. To zapewnia im tylko jedną ratę
spłacanych zobowiązań, ale także ujednolicenie oprocentowania skonsolidowanych zobowiązań oraz
terminów spłaty. To duża pomoc w terminowym uregulowaniu każdego zobowiązania, bez narażania
się na dodatkowe koszty, wynikające z zaniechania spłat.
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