Czy darmowe chwilówki naprawdę istnieją?
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Pilnie potrzebujesz gotówki, ale boisz się skorzystać z usług firm pożyczkowych? Strach
najczęściej wynika z niewiedzy. Jeśli bliżej przyjrzysz się ich ofertom, zobaczysz, że duża
część pożyczkodawców proponuje swoim nowym klientom możliwość wzięcia pożyczki
zupełnie za darmo.
Coraz większa konkurencja na rynku pożyczek online sprawia, że pożyczkodawcy muszą walczyć o
klienta. A wiadomo, że na jego wybory nic nie działa lepiej niż świadomość, że dany produkt może
otrzymać za darmo. Wiele firm oferuje pożyczki bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, co
oznacza, że klient oddaje dokładnie tyle, ile pożyczył. Warto jednak zaznaczyć, że z takiej możliwości
najczęściej mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci danej instytucji.
Kto może otrzymać pożyczkę za darmo?
Darmowe chwilówki istnieją i oferuje je coraz więcej firm. Niestety z takiego rozwiązania nie każdy
może skorzystać. Większość ofert skierowana jest do nowych klientów, czyli tych, którzy pożyczają w
danej firmie pierwszy raz. Informacje o firmach, które udzielają pożyczek za darmo, można znaleźć w
porównywarce chwilówek. Warto zaznaczyć, że oferta w takiej formie nierozerwalnie wiąże się z
terminową spłatą zobowiązania. Klienci, którzy nie spłacą pożyczki w ustalonym czasie, muszą liczyć
się z obciążeniem ich dodatkowymi kosztami, zgodnie z tabelą opłat i prowizji danej firmy.
Jeśli zerkniesz na ranking darmowych chwilówek - bezpiecznechwilowki.pl, zobaczysz, że z reguły
kwota pierwszej pożyczki sięga maksymalnie 2 000 zł. Obecnie na rynku tylko jedna firma (Vivus)
oferuje pożyczkę za darmo powyżej tej kwoty. Nowi klienci mogą tu wnioskować nawet o 3 000 zł.
Należy jednak wiedzieć, że firma dokonuje oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i na tej
podstawie decyduje o ostatecznej kwocie chwilówki.

Chwilówka w 15 minut
Reklamy firm pożyczkowych zachęcają klientów hasłami takimi jak „Pożyczka w 15 minut”. Ale czy
naprawdę tak szybko można otrzymać pieniądze? Proces ubiegania się o pożyczkę online
rzeczywiście jest banalnie prosty i zajmuje tylko kilka chwil. Każdy potencjalny klient musi
zarejestrować się w serwisie internetowym pożyczkodawcy i stworzyć indywidualny profil. Większość
firm wymaga podania wyłącznie podstawowych informacji o sobie oraz wykonania przelewu
weryfikacyjnego z rachunku, na który następnie zostanie przelana kwota pożyczki. Następnie należy
złożyć wniosek pożyczkowy (również online) i czekać na decyzję firmy.
Najczęściej pożyczkodawcy kontaktują się z klientem w ciągu kilkunastu kolejnych minut i jeśli
decyzja jest pozytywna, od razu wpłacają na jego konto pieniądze. To jak szybko pożyczka dotrze do
klienta, zależy jednak od godzin pracy oraz księgowania poszczególnych banków.
Co musisz przygotować?
Jeśli chcesz ubiegać się o pożyczkę, warto żebyś wcześniej przygotował niezbędne dokumenty i
informacje, o które zostaniesz poproszony podczas składania wniosku. To znacznie usprawni proces i
przyspieszy ewentualny przelew na konto klienta. Jak już wspominaliśmy, najważniejsze dla
pożyczkodawcy informacje to te z dowodu osobistego oraz numer konta bankowego – o te dwie
rzeczy firmy pytają niemal zawsze. Musisz także posiadać aktualny numer telefonu komórkowego
i/lub adres mailowy. Niewiele firm pożyczkowych akceptuje numery stacjonarnych telefonów, gdyż to
utrudnia kontakt z pożyczkobiorcą.
Niektóre firmy proszą również o zaświadczenie o dochodach. Dzięki temu pożyczkodawca ocenia
możliwości finansowe klienta i sprawdza czy pożyczka nie będzie dla niego zbyt dużym obciążeniem.
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