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Wykaz skrótów
k.c. –

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.,
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

pr.b. -

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.
U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.)

SOKiK -

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

u.o.k.k. –

ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

u.k.k. –

ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim
(Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715 z późn. zm.)

u.p.n.p.r. –

ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206 z późn.
zm.)

u.z.n.k. -

ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.)

UOKiK lub Urząd –

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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I. Wstęp
Niniejszy Raport został przygotowany w oparciu o wyniki kontroli działań reklamowych
podejmowanych

przez

pozabankowe

instytucje

finansowe

udzielające

pożyczek

konsumentom – kredytów konsumenckich w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 u.k.k.1
Nie jest to pierwszy raport, który dotyczy reklamy kredytów konsumenckich. W grudniu
2012

roku

ukazał

się

przygotowany

przez

Prezesa

Urzędu

„Raport

z

kontroli

przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich w 2012 roku”2, który w części
objął te zagadnienia. Głównym jednak celem Prezesa Urzędu była wówczas analiza
wzorców umów dotyczących kredytu konsumenckiego, stosowanych przez wybranych
przedstawicieli wszystkich rodzajów instytucji finansowych, a więc banków, spółdzielczych
kas oszczędnościowo–kredytowych oraz tzw. parabanków. Niniejszy Raport natomiast
w całości poświęcony został działaniom reklamowym tej ostatniej grupy podmiotów. Ocena
tego

rodzaju

działań

przedsiębiorców

reprezentujących

określoną branżę

została

przeprowadzona przez Prezesa Urzędu po raz pierwszy.
Kontrola Prezesa UOKiK odbyła się od stycznia do kwietnia 2013 roku. W sposób
kompleksowy zbadano reklamy, którymi posługuje się 25 wybranych przedsiębiorców.
Ponadto, od 22 stycznia do 4 lutego 2013 roku, przeprowadzony został przegląd reklam
ukazujących się w prasie oraz mediach elektronicznych (internet, telewizja, telegazety).
Reklamy oceniano pod kątem występowania w nich treści mogących stanowić praktykę
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 u.o.k.k.

1. Cel i podstawa prawna kontroli
Głównym celem Raportu jest ustalenie i przedstawienie stopnia przestrzegania przez
pozabankowe instytucje finansowe przepisów prawa w zakresie reklamy pożyczek
oferowanych konsumentom.

1

Zgodnie z tymi przepisami, przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie
większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca
w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Za umowę o kredyt
konsumencki uważa się w szczególności umowę pożyczki.
2
Raport dostępny na stronie www.uokik.gov.pl.

5

Jakkolwiek brak jest rzetelnych informacji na temat działalności tych podmiotów, niemniej
jednak szacuje się, że obsługują już od trzech do czterech milionów Polaków i udzielają
rocznie pożyczek na kwotę od dwóch do trzech miliardów złotych3. Jest to zatem dość
istotna część sektora finansowego, którego właściwe funkcjonowanie z zasady wymaga
zaufania

społecznego.

Wykrycie

nieprawidłowości

występujących

na

etapie

przedkontraktowym, a następnie ich wyeliminowanie, winno zapewnić zwiększenie stopnia
ochrony interesów konsumentów.
Przedstawienie wyników oraz wniosków płynących z przeprowadzonej przez Urząd kontroli
ma ponadto na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej, zarówno wśród
konsumentów, jak i wśród przedsiębiorców, w zakresie prawidłowego, tj. zgodnego
z prawem, kształtowania przekazu reklamowego dotyczącego pożyczek dla konsumentów.
W odniesieniu do konsumentów walor edukacyjny opracowania ma szczególne znaczenie,
gdyż ma za zadanie naświetlić konsumentom zagrożenia z jakimi mogą zetknąć się przy
poszukiwaniu odpowiedniej dla nich oferty pożyczkowej.
Niezależnie od tego, niniejszy Raport pełni także funkcję prewencyjną. Służy bowiem
przekazaniu przedsiębiorcom informacji, że Prezes UOKiK podejmuje działania w różnych
obszarach i na różnych etapach obrotu gospodarczego, co powinno sprzyjać przestrzeganiu
przez przedsiębiorców prawa w relacjach z udziałem konsumentów.
Art. 31 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów określa zakres działania Prezesa
UOKiK,

tworząc

ogólną

podstawę

prawną

do

przeprowadzenia

analizy,

której

podsumowanie stanowi Raport. W ramach swoich kompetencji, stosownie do przywołanego
przepisu, Prezes UOKiK sprawuje kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów
ustawy (art. 31 pkt 1 u.o.k.k.), jak również występuje do przedsiębiorców w sprawach
ochrony praw i interesów konsumentów (art. 31 pkt 13 u.o.k.k.). W oparciu o nałożone
ustawowo obowiązki, Prezes UOKiK przeprowadza kontrolę działalności przedsiębiorców
wybranych branż.
Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w ramach postępowania wyjaśniającego,
wszczętego z urzędu na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Zgodnie z brzmieniem przywołanych kolejno przepisów, postępowanie
wyjaśniające może mieć na celu w szczególności wstępne ustalenie, czy nastąpiło
3

Maciej Bednarek, Maciej Samcik: „Parabanki rosną w siłę. Bez żadnego nadzoru obsługują 3 – 4 mln Polaków”,
www.wyborcza.biz z dnia 15 sierpnia 2012 roku.
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naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Kolejne działania zostały podjęte w ramach postępowań wszczynanych z urzędu na
podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. Zakres przedmiotowy badania
Przedmiotem analizy były reklamy pozabankowych instytucji finansowych niezależnie od
środków i form przekazu, a więc reklamy w mediach elektronicznych (telewizja, radio,
internet, telegazeta) oraz w prasie, a także ulotki, plakaty i billboardy. Analizie poddane
zostały reklamy rozpowszechniane po 1 stycznia 2013 roku.
W przepisach brak jest ogólnej, uniwersalnej definicji reklamy. Pojęcia tego nie wyjaśnia
także ustawa o kredycie konsumenckim, pomimo nałożenia w art. 7 u.k.k. obowiązków na
kredytodawców w związku z określoną treścią reklam. Definicje reklamy – na potrzeby
ograniczeń w działaniach promocyjnych - można natomiast odnaleźć w regulacjach
dotyczących sprzedaży konkretnych produktów4. W świetle postanowień dyrektywy
dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, reklama oznacza
przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej,
rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub
usług, w tym nieruchomości i zobowiązań5. Z kolei w literaturze oraz orzecznictwie
dotyczącym nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy konfrontuje się zazwyczaj dwa
pojęcia, tj. reklamę oraz informację6. Za reklamę uznaje się każdą wypowiedź skierowaną
do potencjalnych konsumentów, odnoszącą się do towarów i usług, a także przedsiębiorcy
oferującego towary lub usługi, mającą na celu zachęcenie i skłonienie adresatów do
nabywania towarów lub korzystania z usług7. Natomiast jako informacja traktowany jest
komunikat, przekaz pozbawiony oddziaływania emocjonalnego, w tym ocen8.

4
Np. w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) zdefiniowano reklamę wyrobów
tytoniowych.
5
Art. 2 lit. a dyrektywy 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku dotyczącej
reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. UE L 376 z dnia 27 grudnia 2006 roku).
6
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2003 roku I ACa 1893/01, OSA 2004, nr 10, poz. 36.
7
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2006 roku V CSK 83/2005, Lex nr 191239.
8
Ewa Nowińska, Michał du Vall „Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz”, LexisNexis,
Warszawa 2010, s. 262.
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Dla niniejszego Raportu odróżnienie informacji od reklamy nie ma jednak istotnego
znaczenia. Badaniem objęto bowiem reklamę w szerokim znaczeniu tego słowa, a więc
każdą informację skierowaną do nieoznaczonego kręgu odbiorców, niezależnie od tego, czy
zawiera jakąkolwiek bezpośrednią zachętę do wzięcia pożyczki (lub do stawienia się
w biurze parabanku albo nawiązania kontaktu w inny sposób), czy też takiej zachęty
wprost nie zawiera. Decydującym kryterium kwalifikacji danego przekazu jako reklamy
podlegającej

ocenie

była

możliwość

wpływu

zawartych

tam

treści

na

decyzje

konsumentów. Dlatego badaniem objęty został również przekaz mający przede wszystkim
charakter informacji handlowej (co do zasady prezentowany na stronach www), w tym
propozycji nabycia produktu w rozumieniu art. 2 pkt 6 u.p.n.p.r., pod kątem zgodności
z tą ustawą. W świetle tego przepisu, przez propozycję nabycia produktu rozumie się
informację handlową określającą cechy produktu oraz jego cenę, w sposób właściwy dla
użytego środka komunikowania się z konsumentami, która bezpośrednio wpływa bądź może
wpływać na podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy. Poza zakresem
zainteresowania Prezesa UOKiK pozostały jedynie typowe ogłoszenia drobne, którymi tzw.
parabanki się szeroko posługują, w rodzaju: „Pożyczki natychmiast + nr telefonu”,
„Chwilówki + nr telefonu” itp.
Poza wspomnianymi przepisami u.p.n.p.r. reklamy zostały poddane analizie pod kątem
zgodności z przepisami:
•

ustawy o kredycie konsumenckim,

•

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Reklamy podlegające ocenie w toku kontroli zostały pozyskane w dwojaki sposób,
a mianowicie od samych przedsiębiorców udzielających pożyczek konsumentom - poprzez
wezwanie ich do przedstawienia informacji i dokumentów na podstawie art. 50 ust. 1
u.o.k.k. oraz w wyniku przeglądu prasy i reklam w mediach elektronicznych.

3. Zakres podmiotowy badania
Badaniem

zostali

pieniężnych,

objęci

przedsiębiorcy,

którzy

udzielają

konsumentom

pożyczek

niebędący bankami, spółdzielczymi kasami oszczędnościowo–kredytowymi

oraz podmiotami świadczącymi usługi pośrednictwa finansowego. Z badania wyłączone

8

zostały także podmioty specjalizujące się w finansowaniu kredytów konsumenckich
ratalnych na zakup towarów lub usług, które są ściśle powiązane z bankami9.
Liczba działających na polskim rynku podmiotów udzielających pożyczek konsumentom nie
jest znana. Na podstawie informacji własnych z postępowań prowadzonych przez UOKiK,
danych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (związku przedsiębiorców zrzeszającym
niektóre podmioty oferujące pożyczki) oraz pochodzących od powiatowych i miejskich
rzeczników konsumentów ustalono listę 72 przedsiębiorców, którzy taką działalność
prowadzą. Z pewnością jednak nie jest to lista wyczerpująca. Ocena wszystkich reklam
takiej ilości przedsiębiorców nie była możliwa, stąd przyjęto założenie, że działania
kontrolne zostaną skierowane wobec 25 podmiotów.
W celu zobiektywizowania doboru podmiotów, których działania reklamowe zostaną
zbadane do wszystkich znanych Prezesowi UOKiK przedsiębiorców wystosowano wezwania
do przekazania m.in. informacji na temat ilości zawartych w 2012 roku umów pożyczek
i wartości udzielonych pożyczek. Według kryterium ilości umów zawartych w roku ubiegłym
z konsumentami wybrano 10 największych pożyczkodawców, zaś spośród pozostałych
wylosowano dalszych 15 podmiotów.
Ponadto, od 22 stycznia do 4 lutego 2013 roku, przeprowadzony został przegląd reklam
ukazujących się w prasie oraz mediach elektronicznych (internet, telewizja, telegazety).
Celem przeglądu było uzupełnienie Raportu o przykłady reklam, które naruszały
obowiązujące przepisy w stopniu najpoważniejszym.
Do przeglądu zakwalifikowano takie tytuły prasowe, w których spodziewano się znaleźć
najwięcej reklam ofert udzielenia pożyczki ze względu na ich dużą popularność wśród
czytelników. I tak, jeśli chodzi o prasę ogólnokrajową wytypowano 2 dzienniki
o charakterze tabloidów, tj. „Fakt” i „SUPER Express”, 4 czasopisma o charakterze
tabloidów – najpoczytniejsze według ostatnich ogólnodostępnych danych Związku Kontroli
Dystrybucji Prasy (dalej również: ZKDP), tj. „Życie na Gorąco”, „Party Życie Gwiazd”,
„Twoje Imperium” i „Chwila dla Ciebie” oraz 4 czasopisma z programem telewizyjnym,
według kryterium jak wyżej, tj. „Tele Tydzień”, „To&Owo”, „Tele Świat” i „Świat Seriali”.
W

przeglądzie

prasy

regionalnej

i

lokalnej

uwzględniono

prasę

darmową

ogólnoinformacyjną, dostępną na terenie niżej wymienionych województw w miastach 9

Przedstawicielem takich podmiotów jest Santander Consumer Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
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siedzibach Delegatur UOKiK i laboratoriów UOKiK oraz najpoczytniejsze, według
dostępnych danych ZKDP, dzienniki o charakterze ogólnoinformacyjnym, ukazujące się na
obszarze poszczególnych województw:
•

dolnośląskiego – „Gazeta Wrocławska”

•

kujawsko-pomorskiego – „Express Bydgoski”

•

lubelskiego – „Dziennik Wschodni”

•

lubuskiego – „Gazeta Lubuska”

•

łódzkiego – „Express Ilustrowany”

•

mazowieckiego – „Życie Warszawy”

•

małopolskiego – „Gazeta Krakowska”

•

opolskiego – „Nowa Trybuna Opolska”

•

podkarpackiego – „Gazeta Codzienna Nowiny”

•

podlaskiego – „Gazeta Współczesna”

•

pomorskiego – „Dziennik Bałtycki”

•

śląskiego – „Dziennik Zachodni”

•

świętokrzyskiego – „Echo Dnia”

•

warmińsko – mazurskiego – „Gazeta Olsztyńska”

•

wielkopolskiego – „Głos Wielkopolski”

•

zachodniopomorskiego – „Kurier Szczeciński”

Dodatkowo przegląd objął 3 telegazety (TVP1, Polsat i TVN).
Przegląd reklam w internecie objął najpopularniejsze portale ogólnoinformacyjne
i tzw. plotkarskie oraz ogłoszeniowe. Jako kryterium wyboru stron przyjęto ich pozycję
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w rankingu

„Top

sites

in

Poland”

dostępnym

na

stronie

www.alexa.com/topsites/countries;0/PL, w dniu 17 stycznia 2013 roku. Spośród portali
ogólnoinformacyjnych wybrano: onet.pl, wp.pl, gazeta.pl, interia.pl, o2.pl, z plotkarskich:
pudelek.pl,

plotek.pl,

plejada.pl,

kozaczek.pl,

nocoty.pl

oraz

z

ogłoszeniowych:

autotrader.pl, otomoto.pl, dom.money.pl, tablica.pl, gratka.pl. Ponadto analizowano
reklamy ukazujące się po prawej stronie w wyszukiwarce google.pl, po wpisaniu
następujących haseł: „szybka pożyczka”, „pożyczka bez BIK”, „chwilówka” oraz
„chwilówki”.
Celem uzupełnienia przeglądu o reklamy telewizyjne zwrócono się do wszystkich
regionalnych oddziałów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie, Telewizji Dolnośląskiej Sp.
z o.o. w Bielanach Wrocławskich oraz TVS Sp. z o.o. w Katowicach o przekazanie reklam
parabanków rozpowszechnianych w styczniu bieżącego roku.
Łącznie Prezes UOKiK objął badaniem reklamy 37 następujących przedsiębiorców:
•

Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej także: Aasa),

•

ARGENTUM CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach (zwana dalej także:
ARGENTUM),

•

„Asper” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (zwana dalej także: Asper),

•

Baltic Money Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej również: Baltic Money),

•

BEZPIECZNA POŻYCZKA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej
również: BEZPIECZNA POŻYCZKA),

•

CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (zwana dalej także: CAPITAL),

•

CareCash Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej także: CareCash),

•

„DAIGLOB” PIECHOCKA Sp.j. z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej również:
DAIGLOB),

•

Dolnośląska Grupa Kapitałowa „Sezam” Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy (zwana dalej
także: Sezam),
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•

Krzysztof Banaś, Tomasz Palkowicz – wspólnicy spółki cywilnej Duomax w Bytomiu
(zwani dalej również: Duomax),

•

Adam Purzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ES MONEY
w Bydgoszczy (zwany dalej również: ES MONEY),

•

EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie (zwana dalej także: EUROCENT),

•

Euro Providus S.A. z siedzibą w Częstochowie (zwana dalej także: Providus),

•

EVEREST FINANSE Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej także:
EVEREST),

•

Jarosław Wijas, Wojciech Zillmann – wspólnicy spółki cywilnej FANT w Toruniu
(zwani dalej również: FANT),

•

Ferratum Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej także: Ferratum),

•

MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku (zwana dalej także: MARKA),

•

„OK Money Poland” Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku (zwana dalej także: OK Money),

•

OPTIMA S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej także: OPTIMA),

•

Krzysztof Maj prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OPTIMAX FINANCE
w Katowicach (zwany dalej także: OPTIMAX),

•

PolCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również: PolCredit),

•

POLI INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach (zwana dalej także: POLI INVEST),

•

Polska Korporacja Finansowa „SKARBIEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (zwana
dalej również: PKF SKARBIEC).

•

POŻYCZKI GOTÓWKOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu (zwana dalej także:
POŻYCZKI NT),

•

„PROFINET” S.A. z siedzibą w Tychach (zwana dalej także: PROFINET),
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•

PROFI CREDIT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (zwana dalej także:
PROFI CREDIT),

•

Prometeusz KREDYTY Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (zwana dalej także:
Prometeusz),

•

PROVIDENT POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej także: PROVIDENT),

•

Magdalena

Piechocka

prowadząca

działalność

gospodarczą

pod

nazwą

Przedsiębiorstwo Obrotu Wierzytelnościami DAIGLOB FINANCE w Bydgoszczy (zwana
dalej również: Piechocka),
•

REGITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej także: REGITA),

•

SILDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej również: SILDEX),

•

SmsBanQ S.A. z siedzibą w Częstochowie (zwana dalej także: SmsBanQ),

•

Soho Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również: Soho Credit),

•

„Tempo Finanse” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej także: Tempo),

•

VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej także: VIA SMS),

•

VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej także: VIVUS),

•

Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej także: Wonga).
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II.

Ogólna

charakterystyka

sektora

i

działań

reklamowych

parabanków

1. Parabank – co to jest?
Parabank

nie

jest

pojęciem

zdefiniowanym

w

przepisach

prawa

powszechnie

obowiązującego, stąd też przyjęło się używać tego terminu w różnych znaczeniach. Jako
ciekawostkę warto podać fakt, iż wyraz „parabank” wygrał plebiscyt na najważniejsze
słowo

2012

roku

przeprowadzony

przez

Instytut

Języka

Polskiego

Uniwersytetu

Warszawskiego oraz Fundację Języka Polskiego. Jedną ze wskazywanych istotnych cech
odróżniających podmioty zaliczane do parabanków od innych instytucji finansowych jest
funkcjonowanie w obszarze, który nie został objęty szczególnym nadzorem organów
administracji publicznej, w tym przypadku Komisji Nadzoru Finansowego, w oparciu
o przepisy ustawy prawo bankowe. Termin parabank sprawia również kłopot konsumentom,
czego dowodem są wyniki badania „Konsument na rynku usług finansowych”, które
w sierpniu 2012 roku przeprowadził TNS Polska na zlecenie Prezesa UOKiK10. Większość, bo
54 proc. respondentów w ogóle miała trudności, aby odpowiedzieć na pytanie „co to jest
według Pana(i) parabank?”. Najwięcej wskazań – 27 proc. uzyskała odpowiedź „instytucja
udzielająca pożyczek i przyjmująca lokaty, niekontrolowana przez żaden nadzór
finansowy”, 12 proc. głosów otrzymała odpowiedź, że jest to „bank, który szybko i łatwo
udziela pożyczek”, zaś pozostałe 7 proc., że jest to „instytucja udzielająca pożyczek
i przyjmująca lokaty, kontrolowana przez nadzór bankowy”.
Niezależnie od różnic w rozumieniu terminu „parabank”, w ocenie Prezesa UOKiK, nie ma
przeszkód, aby termin ten stosować na określenie podmiotów, których działalności dotyczy
niniejszy Raport, a więc przedsiębiorców niebędących bankami oraz spółdzielczymi kasami
oszczędnościowo-kredytowymi

i

oferujących

konsumentom

pożyczki

pieniężne11.

Niewątpliwie podmioty te należą do kategorii instytucji finansowych, o których mowa

10

Badanie zostało przeprowadzone przez TNS Polska od 2 do 5 sierpnia 2012 roku techniką wywiadu
bezpośredniego wspomaganego komputerowo (CAPI), na reprezentatywnej, losowo wybranej próbie 1000
Polaków w wieku 15 i więcej lat. Raport z badania dostępny na www.uokik.gov.pl.
11
W takim znaczeniu posługiwano się pojęciem „parabank” przy opracowaniu „Raportu z kontroli
przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich w 2012 roku”, opublikowanym w grudniu 2012 roku.
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w art. 4 pkt 7 lit. b pr.b. Zgodnie z tym przepisem, instytucją finansową jest podmiot
niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca
źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie udzielania pożyczek ze środków własnych. Tego rodzaju działalność gospodarcza
nie jest jednak działalnością regulowaną12. Oznacza to, iż jej wykonywanie nie jest
uzależnione od spełnienia szczególnych warunków określonych w odrębnych przepisach, ani
też – jak wspomniano wcześniej - nie podlega szczególnemu nadzorowi organów
administracji publicznej, w tym przypadku Komisji Nadzoru Finansowego, w oparciu
o przepisy pr.b.
Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują działalność parabanków są: ustawa z dnia
2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z dnia 15 września 2000
roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), o ile
przedsiębiorca działa w formie spółki prawa handlowego, k.c. oraz u.k.k.
Parabanki to kategoria przedsiębiorców niezwykle różnorodna, tak pod względem formy
prawnej, skali i obszaru działalności, jak i zakresu oferty. Co się tyczy formy prawnej,
reprezentowane jest praktycznie całe spektrum spółek prawa handlowego, zarówno
osobowych w postaci spółki jawnej, spółki komandytowej i komandytowo–akcyjnej, jak
i kapitałowych w postaci spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Są
także przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność jednoosobowo bądź wspólnie na
podstawie umowy spółki cywilnej.
Parabanki najczęściej oferują pożyczki krótkoterminowe na 15, 30 lub 60 dni na niewielkie
kwoty (nawet w wysokości 100 zł), tzw. chwilówki. Są i takie parabanki, które posiadają
ofertę pożyczek nawet na okres 30 lat w kwocie 300 tys. zł. Chwilówki ewidentnie
wypełniają lukę w ofercie banków, w których z zasady niskokwotowe i krótkoterminowe
kredyty nie są dostępne. Jedną ze specyficznych cech pożyczki – chwilówki względem
kredytu bankowego jest również oferowana przez parabanki możliwość obsługi jej w domu.

12

Działalność regulowaną definiuje art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn.zm.).
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2. Środki i formy przekazu reklamowego stosowane przez parabanki
Tak jak różnorodne są parabanki, tak różnorodne są środki i formy stosowanych przez nich
działań reklamowych. Co do zasady wykorzystywane są wszystkie dostępne media i nośniki,
a więc prasa, radio, telewizja, telegazeta i internet, nośniki reklamy zewnętrznej, tj.
billboardy, plakaty i ulotki. Przedsiębiorcy udzielający pożyczek konsumentom posługują
się zarówno reklamą wizerunkową, polegającą na stwarzaniu i utrwalaniu w świadomości
konsumentów istnienia określonej marki oraz jej pozytywnego wizerunku, jak i reklamą
dotyczącą konkretnej oferty pożyczki, w której eksponowane są wybrane cechy oferty.
Zakres korzystania z dostępnych form i nośników reklamy zależy od skali działalności
parabanku, a co za tym idzie możliwości przeznaczenia na akcje promocyjne określonych
środków finansowych. Są zatem podmioty, które deklarują korzystanie ze wszystkich form
i nośników reklamy, są też i takie, które działania reklamowe ograniczają do utrzymywania
własnej strony internetowej bądź zlecania drobnych ogłoszeń w prasie.
Bez wątpienia, w porównaniu z bankami, rzadziej emitowane są przez parabanki spoty
telewizyjne w programach dostępnych na obszarze całego kraju. Z tej formy w styczniu br.
korzystali tylko PROVIDENT i VIVUS. Natomiast za dominujące kanały komunikacji uznać
należy internet oraz ogłoszenia w prasie.
Cechą charakterystyczną reklamy prasowej parabanków jest przewaga drobnych ogłoszeń
(składających się wyłącznie z hasła typu: „chwilówki”, „szybka pożyczka”, „bez BIK” oraz
numeru telefonu, bez ujawniania jakichkolwiek danych oferenta) nad reklamą w formie
modułów. Nawet najpoważniejsi uczestnicy tego rynku korzystają z takiej właśnie formy
reklamy. Bodaj najczęściej używanym wyrażeniem jest „bez BIK”, co ma zapewne
wskazywać potencjalnemu klientowi na łatwość uzyskania pożyczki oraz pozwolić odróżnić
ofertę od oferty bankowej. Biuro Informacji Kredytowej S.A., do którego odnosi się ww.
akronim, jest bowiem instytucją gromadzącą dane dotyczące przede wszystkim historii
kredytowych klientów banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych (tzw.
SKOK-ów).
Specyficzną formą reklamowania usług polegających na udzielaniu pożyczek konsumentom,
którą parabanki stosują znacznie częściej13 niż inne instytucje finansowe, jest
13

Wniosek na podstawie przeglądu reklam na stronach internetowych przeprowadzonego w ramach badania.
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zamieszczanie w krótkich reklamach internetowych danych o pożyczkach, bezpośrednio
nad linkiem do strony internetowej, z której można uzyskać dodatkowe informacje
o ofercie, w tym – w niektórych przypadkach - na kalkulatorze obliczyć określone
parametry pożyczki. Takie reklamy pojawiają się zarówno w wyszukiwarkach po wpisaniu
odpowiedniego hasła, jak i na popularnych portalach. Dystrybucja reklam w internecie
oparta jest na umowach z sieciami afiliacyjnymi współpracującymi z wydawcami stron
internetowych, na których publikowane są reklamy. Jeden z kontrolowanych parabanków
(VIVUS) promuje swoje usługi poprzez własne profile na portalach społecznościowych.
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III. Naruszenia w reklamie

1. Nieuczciwe praktyki rynkowe
Zgodnie z przepisami u.p.n.p.r. praktyką rynkową jest działanie lub zaniechanie
przedsiębiorcy,

sposób

postępowania,

oświadczenie

lub

informacja

handlowa,

w szczególności reklama i marketing, bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem
produktu przez konsumenta. Pojęcie produktu ma znaczenie szerokie i obejmuje także
usługi (art. 2 pkt 3 i 4 u.p.n.p.r.). Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców
wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli spełnia łącznie następujące przesłanki:
•

jest sprzeczna z dobrymi obyczajami,

•

w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe
przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie
jej zawierania lub po jej zawarciu.

Jak wskazał SOKiK, „istotą pojęcia dobrego obyczaju jest szeroko pojęty szacunek dla
drugiego człowieka. W stosunkach z konsumentami powinien on wyrażać się właściwym
informowaniem o przysługujących uprawnieniach, niewykorzystywaniu uprzywilejowanej
pozycji profesjonalisty i rzetelnym traktowaniu partnerów umów. Za sprzeczne z dobrymi
obyczajami można uznać działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji,
wywołania błędnego przekonania u konsumenta, a także wykorzystania jego niewiedzy
i naiwności”14. Dla zaistnienia natomiast drugiej z ww. przesłanek, wystarczy jedynie
potencjalne zniekształcenie zachowania rynkowego konsumenta, co oznacza, że nie musi
do niego faktycznie dojść.
O nieuczciwych praktykach rynkowych w zakresie reklamy można mówić przede wszystkim
w kontekście wprowadzania konsumentów w błąd, i to zarówno przez działanie (art.
5 u.p.n.p.r., tzw. czynne wprowadzanie w błąd), jak i zaniechanie (art. 6 u.p.n.p.r., tzw.
bierne wprowadzanie w błąd). Czynne wprowadzenie w błąd to aktywne zachowanie
przedsiębiorcy polegające na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji lub nawet
14

wyrok SOKiK z dnia 23 lutego 2006 roku XVII Ama 118/04
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prawdziwych, ale w sposób, który może powodować mylne wyobrażenie o cechach
produktu (w tym usługi). Natomiast istotą biernego wprowadzenia w błąd jest zaniechanie
przez przedsiębiorcę udzielenia konsumentowi informacji wymaganej przez obowiązujące
prawo. W obu przypadkach, przypisanie przedsiębiorcy stosowania praktyk rynkowych
wprowadzających w błąd wymaga uwzględnienia zarówno ogólnej definicji nieuczciwej
praktyki rynkowej zawartej w art. 4 ust. 1 u.p.n.p.r., jak również definicji praktyki
wprowadzającej w błąd zawartej w art. 5 lub 6 u.p.n.p.r. Udowodnienie sprzeczności
z dobrymi obyczajami oraz zniekształcenia (lub możliwości zniekształcenia) przez praktykę
przedsiębiorcy zachowania konsumenta nie jest konieczne w sytuacji, gdy praktykę taką
można zakwalifikować jako nieuczciwą w każdych okolicznościach. Tzw. czarną listę
praktyk

wprowadzających

w

błąd,

obejmującą

23

różnego

rodzaju

zachowania

przedsiębiorców, które uznawane są za nieuczciwe w każdych okolicznościach zawiera art.
7 u.p.n.p.r.
Przepisy u.p.n.p.r. posługują się pojęciem przeciętnego konsumenta, w odniesieniu do
którego powinna być dokonana ocena każdej praktyki rynkowej. Za przeciętnego uznaje się
konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny.
Ustawodawca wymaga zarazem dokonania oceny tych cech z uwzględnieniem czynników
społecznych, kulturowych, językowych i ewentualnej przynależności danego konsumenta
do szczególnej, dającej się zidentyfikować grupy możliwej do wyodrębnienia ze względu
na swoiste cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa.
Treść reklam poddanych badaniu przez Prezesa Urzędu nie wykazała, aby były one
kierowane do określonej, dającej się wyodrębnić na podstawie wspólnej cechy grupy
konsumentów. Jak wynika ze wspomnianych wcześniej badań TNS Polska, z usług
pozabankowych instytucji finansowych częściej skłonne są korzystać osoby z zawodowym
wykształceniem, których dochody mieszczą się w przedziale 1501-2500 zł. Zdaniem Prezesa
Urzędu, nie pozwala to jednak na uznanie, że parabanki adresują swoje reklamy do
szczególnej grupy konsumentów. Należy przy tym mieć na uwadze, że umowy zawierane
przez parabanki dotyczą najczęściej niewielkich kwot, pożyczanych na krótki okres i jako
takie nie wymagają od konsumentów ponadprzeciętnej specjalistycznej wiedzy w zakresie
funkcjonowania rynku usług finansowych bądź warunków udzielania pożyczek.
Co za tym idzie, na potrzeby przeprowadzonego badania, za przeciętnego uznano
konsumenta

dostatecznie

dobrze

poinformowanego,

uważnego

i

ostrożnego

przy
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uwzględnieniu czynników społecznych, kulturowych i językowych charakterystycznych dla
polskiego konsumenta. Tak przyjęty wzorzec konsumenta nie powoduje, że traci on prawo
do bycia rzetelnie poinformowanym o reklamowanym produkcie. Oczekiwania wobec
rozsądnego konsumenta wynikają przede wszystkim z tego, jak daleko sięga obowiązek
rzetelności w przekazywaniu informacji handlowej przez przedsiębiorcę. Zgodnie
z orzecznictwem SOKiK, przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania w sposób rzetelny
i prawdziwy o cechach oferowanego towaru już w reklamie, a klient zwabiony jego ofertą
nie ma obowiązku jej weryfikacji w miejscu sprzedaży15. Przeciętny konsument ma prawo
odbierać kierowane do niego przekazy reklamowe w sposób dosłowny zakładając, że
przedsiębiorca, od którego pochodzą, przekazuje mu informacje w sposób dostatecznie
jasny, jednoznaczny i niewprowadzający w błąd.
Wyżej opisany model przeciętnego konsumenta stał się podstawą analizy zachowań
przedsiębiorców pod kątem zgodności z u.p.n.p.r.
Naruszenia mające charakter nieuczciwych praktyk rynkowych ujawniono w reklamach
stosowanych przez 19 przedsiębiorców. Zdecydowana większość nieprawidłowości
polegała na czynnym wprowadzaniu konsumentów w błąd, tj. w sposób opisany w art. 5
ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r., 1 przedsiębiorca dopuścił się biernego
wprowadzenia w błąd (art. 6 ust. 1 i 3 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r.), natomiast
w 3 przypadkach wykryto stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych uznanych za
nieuczciwe w każdych okolicznościach (art. 7 u.p.n.p.r.).

1.1 Czynne wprowadzanie konsumentów w błąd
Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.p.n.p.r., praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające
w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie
przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.
Wymaga wyjaśnienia, że decyzja dotycząca umowy nie musi finalnie prowadzić do
dokonania czynności prawnej. Wystarczający jest zatem potencjalny wpływ działań
przedsiębiorcy na zachowanie rynkowe konsumenta.

15

tak m.in. wyrok SOKiK z dnia 19 grudnia 2007 roku XVII Ama 64/07.
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1.1.1 Reklamy wskazujące na odstąpienie od oceny ryzyka kredytowego
Wśród zakwestionowanych reklam największą grupę stanowiły te, które zawierały
sformułowania

„bez

BIK”

ewentualnie

„bez

weryfikacji

w

BIK”.

Stosowało

je

9 przedsiębiorców: SILDEX, DAIGLOB, Piechocka, BEZPIECZNA POŻYCZKA, PROFI CREDIT,
MARKA, Prometeusz, CareCash oraz OPTIMAX.
W ocenie Prezesa Urzędu, hasło „bez BIK” może być przez przeciętnego konsumenta
utożsamiane z faktem niebadania zdolności kredytowej w ogóle. Tymczasem u.k.k.
nakłada na kredytodawców bezwzględny obowiązek oceny ryzyka kredytowego w związku
z każdym udzielanym kredytem. Zgodnie z art. 5 pkt 16 tej ustawy, ocena ryzyka
kredytowego to dokonywana przez kredytodawcę ocena zdolności konsumenta do spłaty
zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt
konsumencki.
W toku kontroli, 6 z 9 ww. przedsiębiorców wskazało, że dokonują oceny ryzyka
kredytowego m.in. na podstawie informacji uzyskanych w jednym z biur informacji
gospodarczej (BIG)16. Pozostali (Prometeusz, CareCash i OPTIMAX) bazują tylko na
informacjach i dokumentach uzyskanych od klienta. Warto podkreślić, że bazy BIG
zawierają szerszy zakres informacji niż Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK). To ostanie
gromadzi bowiem wyłącznie informacje z branży usług finansowych, dotyczące zobowiązań
z umów kredytowych. BIG-i natomiast zbierają również dane o nieterminowym regulowaniu
należności wobec firm z innych sektorów, np. operatorów telekomunikacyjnych.
W konsekwencji, pogarszająca się kondycja finansowa konsumenta szybciej znajdzie
odzwierciedlenie w BIG niż w BIK.
Tak formułowane przekazy reklamowe mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do
zakresu oferty przedsiębiorcy, sugerując bezwarunkowe udzielenie pożyczki - bez względu
na wynik oceny ryzyka kredytowego. Dla przeciętnego konsumenta może to oznaczać, że
jego sytuacja finansowa jest dla pożyczkodawcy zupełnie nieistotna. Należy wskazać, że
z takich przekazów reklamowych nie korzystają banki, co dodatkowo może umacniać
przytoczone wyżej przeświadczenie potencjalnego pożyczkobiorcy. W ocenie Prezesa
16

Podstawy prawne funkcjonowania tych podmiotów określa ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530
z późn. zm.).
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Urzędu, powyższe zapewnienia mogą wpłynąć na decyzję konsumenta dotyczącą umowy,
której inaczej by nie podjął. W tym kontekście warto podkreślić, że – jak wynika
z powołanego wcześniej badania TNS Polska - wśród najczęściej podawanych przez
konsumentów powodów, dla których skorzystaliby z pożyczki w parabanku, jest szybsze
uzyskanie pozytywnej opinii, brak stałych dochodów oraz odmowa udzielenia kredytu przez
bank z uwagi na wcześniejsze zadłużenie. Wyraźnie widać zatem, że kwestie dotyczące
zdolności kredytowej wysuwają się na pierwszy plan przy wyborze instytucji finansowej
przez konsumentów.
Konkludując, Prezes Urzędu uznał opisane powyżej działania pożyczkodawców za
nieuczciwą praktykę rynkową z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r. i wszczął
postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

1.1.2 Reklamy sugerujące wyjątkowość oferty
Kolejnym naruszeniem - ujawnionym w reklamach 6 pożyczkodawców - było nieuprawnione
posługiwanie się hasłami świadczącymi o wyjątkowości oferty na tle konkurencji:
¾ 30-STKA pożyczka niebankowa, Najniższe koszty pożyczek w Polsce (DAIGLOB,
reklama publikowana m.in. w „Nowej Trybunie Opolskiej”, „Gazecie Białostockiej
Współczesnej”, „Gazecie Wrocławskiej”)
¾ najniższe koszty pożyczek w Polsce (Piechocka, reklama publikowana m.in.
w „Głosie Wielkopolskim”, „Fakcie”, „Nowinach Gazecie Codziennej”, „Expressie
Bydgoskim”)
¾ „Duomax” Chwilówki 500 zł, 250 zł najtaniej, natychmiast, bez zaświadczeń,
w domu klienta (Duomax, reklama publikowana m.in. w „Polska Dziennik
Zachodni”)
¾ Najtańsi na rynku. Bez zgody współmałżonka. Ekspresowa wypłata. Minimum
formalności (ES MONEY, reklama publikowana m.in. w „Gazecie Lubuskiej”
i „Kurierze Szczecińskim”)
¾ JEDYNA TAKA POŻYCZKA Najniższe odsetki: 2,99% w skali roku oraz pożyczka
z najniższym oprocentowaniem (PKF SKARBIEC, reklama publikowana w internecie)

22

¾ Najtańsza oferta pożyczek pozabankowych na rynku (PROFINET, reklama na
stronach internetowych: www.profi-net.pl oraz www.pozyczkawdomu.pl).
Żaden z przedsiębiorców nie przedstawił wiarygodnej i rzetelnej analizy porównawczej
ofert, która uzasadniałaby użycie tego rodzaju sformułowań. Informacje dotyczące kosztu
pożyczki są z punktu widzenia konsumenta podstawowe i niezwykle istotne. Z tego powodu
ustawodawca wymaga, aby były one przekazywane w reklamie w sposób jednoznaczny,
zrozumiały i widoczny (art. 7 ust. 1 u.k.k.). Zdaniem Prezesa Urzędu, wyżej wymienione
reklamy mogą wprowadzać konsumenta w błąd w zakresie uznania, że oferowane przez
przedsiębiorców

pożyczki

faktycznie

są

najtańsze,

o

najniższych

kosztach,

czy

z najniższym oprocentowaniem, podczas gdy analiza przedłożonych przez pożyczkodawców
informacji nie daje podstaw do stwierdzenia, aby było to zgodne z rzeczywistością. Takie
fałszywe prezentowanie oferty handlowej może zniekształcić zachowanie konsumenta,
dlatego należy je uznać za nieuczciwą praktykę rynkową, polegającą na wprowadzaniu
w błąd poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji (art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw.
z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r.).
Podobną nieprawidłowość ujawniono też w internetowej reklamie Wonga o treści:
¾ 98 % klientów, którzy skorzystali z innych pożyczkodawców, oceniają Wonga lepiej.
Spółka wyjaśniła, że informacje w tym zakresie oparte zostały na badaniu rynkowym
przeprowadzonym online w styczniu 2012 roku, jednak na skutek błędu ludzkiego,
w reklamie omyłkowo wskazano 98 proc., zamiast 82 proc.
Taki przekaz może wprowadzać konsumenta w błąd sugerując, że 98 proc., czyli prawie
wszyscy konsumenci korzystający z oferty Spółki, oceniają ją lepiej niż konkurencję, a jak
wynika z badań samego przedsiębiorcy nie jest to prawda. Działania Wonga uznano za
bezprawne z punktu widzenia art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r.
W kontekście prezentowania oferty na tle konkurencji zakwestionowano jeszcze reklamę
EUROCENT, zawierającą sformułowanie:
¾ jedyna chwilówka z obsługą w domu (EUROCENT, reklama na stronie internetowej
www.tablica.pl).
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EUROCENT wyjaśnił, że według jego wiedzy, w momencie zamieszczania ogłoszenia nie
funkcjonowały inne krótkoterminowe pożyczki na okres 4 tygodni, z którymi związane
byłyby usługi towarzyszące, tj. obsługa pożyczki w domu klienta. Z informacji posiadanych
przez UOKiK wynika, że takie pożyczki oferują również inne podmioty, dlatego reklama ta
może wprowadzać konsumenta w błąd i wpływać na jego decyzję w zakresie wyboru
pożyczkodawcy. Działanie to wyczerpuje znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej opisanej
w art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r.
Ponadto, w reklamach 2 przedsiębiorców (Soho Credit i MARKA) zamieszczono
nieprawdziwe informacje dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego:
¾ Pierwsza

szybka

pożyczka

bez

dodatkowych

opłat

(Soho

Credit,

reklama

publikowana m.in. w serwisie onet.pl).
Z dokumentów i informacji przekazanych przez Soho Credit wynika, że konsument ponosi
opłatę rejestracyjną, koszty ubezpieczenia pożyczki w wysokości 0,47 proc. od wartości
wypłaconej kwoty pożyczki dziennie oraz opłatę przygotowawczą w wysokości 5 proc. od
wartości wypłaconej kwoty pożyczki. Informacje o braku dodatkowych opłat są zatem
nieprawdziwe.
¾ BEZ opłat wstępnych!!! (MARKA, reklama w formie ulotki)
Dokumenty,

którymi

dysponuje

UOKiK

potwierdzają,

że

MARKA

pobiera

opłatę

przygotowawczą, zarówno w przypadku opcji pożyczki z obsługą w domu, jak i bez tej
opcji. W przypadku opcji pożyczki z obsługą w domu, konsument ma obowiązek zapłacić
opłatę przygotowawczą i dodatkową opłatę przygotowawczą w chwili zawarcia umowy
w miejscu zamieszkania (całkowita kwota pożyczki jest pomniejszana o wartość tych
opłat). W przypadku pożyczki bez opcji obsługi w domu, spółka przelewa kwotę pożyczki
pomniejszoną o opłatę przygotowawczą na konto konsumenta. Nie ma zatem wątpliwości,
że informacje o braku opłat wstępnych są nieprawdziwe, gdyż taki właśnie charakter ma
pobierana przez przedsiębiorcę opłata przygotowawcza.
Jak już wspomniano powyżej, informacja o koszcie kredytu, czyli de facto o cenie usługi,
ma istotne znaczenie dla decyzji konsumenta o wyborze oferty. Dlatego należy wymagać
od przedsiębiorców przywiązywania szczególnej wagi do rzetelnego informowania
konsumentów w tym zakresie. Z uwagi na fakt, że Soho Credit i MARKA przekazywali
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nieprawdziwe informacje, które mogły zniekształcić zachowanie konsumenta przed
zawarciem umowy, uznano za konieczne postawienie tym podmiotom zarzutu stosowania
praktyki z art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r.
PROFI CREDIT z kolei w swoich ogłoszeniach i ulotkach rozpowszechnianych w regionach
„Gdańsk” i „Gliwice” posługiwał się następującymi hasłami:
¾ Bez prowizji i bez opłat wstępnych lub bez opłat wstępnych.
Z informacji przekazanych przez PROFI CREDIT wynika, że sformułowania te odnoszą się do
faktu niepobierania od konsumentów opłat i prowizji w procesie wnioskowania i oceny
ryzyka kredytowego, co oznacza, że w sytuacji niezawarcia umowy pożyczki konsument nie
ponosi żadnych kosztów za czynności podejmowane w tych procesach. W ocenie UOKiK,
trudno

uznać,

aby

przeciętny

konsument

w

ten

właśnie

sposób

interpretował

zakwestionowane zwroty, tym bardziej, że niepobieranie opłat w sytuacji nieudzielenia
pożyczki jest na gruncie obowiązującej u.k.k. powszechne na rynku. Reklamy te, mimo
prawdziwych informacji o niepobieraniu opłat na etapie przedkontraktowym, mogą jednak
wprowadzać konsumenta w błąd co do możliwości uzyskania pożyczki bez żadnych
kosztów. Jak wynika z przedłożonego wzorca umowy pożyczki gotówkowej, pożyczkobiorca
ma obowiązek ponieść m.in. koszt opłaty przygotowawczej i wynagrodzenia umownego.
Takie działanie należało zatem zakwalifikować jako nieuczciwą praktykę rynkową,
polegającą na rozpowszechnianiu prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać
konsumenta w błąd (art. 5 ust. 1 i 2 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r.).
Tego samego rodzajowo naruszenia PROFI CREDIT dopuścił się w innych reklamach
rozpowszechnianych w formie ulotek w regionie „Gliwice”. Przedmiotowa ulotka zawierała
trzy nienumerowane punkty o następującej treści:
¾ nie ponosisz opłat za udzielenie pożyczki
masz możliwość wcześniejszej spłaty
zwracamy koszty ubezpieczenia i odsetki.
Spółka poinformowała, że sformułowanie dotyczące zwrotu kosztów ubezpieczenia
i odsetek odnosi się bezpośrednio do zamieszczonego wyżej na ulotce zapisu informującego
klienta o możliwości wcześniejszej spłaty pożyczki. Wskazała też, że sformułowanie to
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odnosi się do ogółu oferty pożyczkowej, a warunki wcześniejszej spłaty określone są
w postanowieniach umownych i w formularzu informacyjnym.
Pomimo, że wzmianka o zwrocie kosztów ubezpieczenia i odsetek jest zamieszczona pod
informacją o możliwości wcześniejszej spłaty (w odrębnym punkcie), to jednak trudno
ustalić, że odnosi się bezpośrednio do niej. Informacje te mogą być traktowane jako
odrębne cechy oferty. Nie jest też wykluczone, że konsument może powiązać informacje
o zwrocie kosztów ubezpieczenia i odsetek z pierwszym punktem, skoro wskazano w nim,
że Spółka nie pobiera opłat za udzielenie pożyczki.
Przeciętny konsument może zatem zostać wprowadzony w błąd co do możliwości
odzyskania poniesionych kosztów ubezpieczenia i odsetek w każdych okolicznościach,
a więc nie tylko przy wcześniejszej spłacie pożyczki, jak wskazał PROFI CREDIT. Jakkolwiek
informacja o zwrocie kosztów ubezpieczenia i odsetek w powiązaniu z wcześniejszą spłatą
pożyczki jest prawdziwa, to sposób jej przekazania uatrakcyjnia rzeczywistą ofertę PROFI
CREDIT w oczach konsumenta i tym samym może zniekształcić jego zachowanie rynkowe.
W związku z powyższym, Prezes Urzędu uznał, że również w tym zakresie PROFI CREDIT
dopuścił się stosowania praktyki opisanej w art. 5 ust. 1 i 2 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2
u.p.n.p.r.
W ulotkach rozpowszechnianych przez PROFI CREDIT w regionie „Gliwice” Prezes Urzędu
dostrzegł jeszcze inne nieprawidłowości. Materiały te zawierały następujące treści:
¾ NAWET JEŚLI BANK CI ODMÓWIŁ - U NAS OTRZYMASZ POŻYCZKĘ! 99%
przyznawalności
¾ nie ponosisz opłat za udzielenie pożyczki.
Spółka poinformowała, że reklamy te były rozpowszechniane tylko w regionie „Gliwice”
i są wynikiem błędu ludzkiego. Podkreśliła, że nigdy nie pozwalała na tego typu reklamy
i nie było jej zamiarem celowe wprowadzanie klientów w błąd. Oświadczyła też, że
1 lutego

2013

roku

wprowadziła

dodatkową

procedurę

weryfikacji

reklam

wykorzystywanych w regionalnych kampaniach marketingowych, a także nakazała
natychmiastowe zniszczenie wszystkich reklam zawierających zakwestionowane treści.
Należy podkreślić, że PROFI CREDIT nie posiada żadnych dowodów potwierdzających fakt
udzielania pożyczek aż 99 proc. osób ubiegających się o nie. Ponadto, zgodnie
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z przedłożonymi wzorcami umów, PROFI CREDIT pobiera od konsumentów m.in. opłatę
przygotowawczą, wynagrodzenie umowne i odsetki. W konsekwencji obie zacytowane
wyżej informacje są nieprawdziwe i mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Prezes
Urzędu uznał zatem za zasadne postawienie PROFI CREDIT zarzutu stosowania
nieuczciwych praktyk rynkowych określonych w art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw. z art. 4 ust.
1 i 2 u.p.n.p.r.
Wątpliwości Prezesa Urzędu wzbudziła również reklama VIVUS rozpowszechniana
w serwisie google.pl o treści:
¾ weź kredyt za 0%.
Zgodnie z przepisami pr.b., udzielanie kredytów jest czynnością bankową. Zawarta w pr.b.
definicja przewiduje, że bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw,
działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych
obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Przepisy
pr.b. stanowią zarazem, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do
dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych
z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na
warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami
w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
W świetle przywołanych regulacji VIVUS nie posiada statusu banku i tym samym nie udziela
kredytów. W związku z powyższym, VIVUS nie jest uprawniony do używania zwrotu
„kredyt” dla określenia swojej oferty.
Podobne zastrzeżenie dotyczyło też informacji rozpowszechnianej przez PROFINET na
własnych stronach internetowych www.profi-net.pl oraz www.pozyczkawdomu.pl o treści:
¾ Profinet

S.A.

zajmuje

się

udzielaniem

pożyczek

gotówkowych

klientom

indywidualnym – osobom fizycznym, ze środków własnych (na podstawie art. 5 ust.
2 ustawy o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997r.)
Art. 5 ust. 2 pr.b. wskazuje katalog czynności, które stanowią czynności bankowe, o ile są
one wykonywane przez banki. Nie ulega wątpliwości, że PROFINET nie jest bankiem
w rozumieniu ustawy prawo bankowe i nie udziela pożyczek na podstawie tej ustawy.
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Wskazane wyżej informacje mogą wprowadzać konsumenta w błąd co do statusu VIVUS
i PROFINET, faktu podlegania ich działalności reżimowi prawnemu pr.b. oraz charakteru
prawnego ich oferty. W konsekwencji może to wzmacniać wiarygodność pożyczkodawców.
Z tych powodów działania obu podmiotów Prezes Urzędu zakwalifikował jako nieuczciwe
praktyki rynkowe z art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r.
Jako bezprawne Prezes Urzędu potraktował również reklamy prasowe DAIGLOB, w których
powoływano się na bliżej nieokreślone „rep. A”.
DAIGLOB wskazał, że jest to oznaczenie aktu notarialnego, którym udzielono mu
pełnomocnictwa

do

podejmowania

działań

w

imieniu

Przedsiębiorstwa

Obrotu

Wierzytelnościami DAIGLOB FINANCE Magdalena Piechocka w Bydgoszczy. Z wyjaśnień
DAIGLOB wynika, że zawiera umowy pożyczki w imieniu własnym albo w ramach
pośrednictwa kredytowego, a oznaczenie repertorium ma na celu ułatwienie identyfikacji
kredytodawcy, na rzecz którego podejmuje czynności.
Zdaniem UOKiK, posługiwanie się takim oznaczeniem może sugerować, że reklamowane
usługi są urzędowo zatwierdzone bądź podlegają państwowemu nadzorowi, co wyróżnia
ofertę DAIGLOB, dodając jej znaczenia i ważności. Przeciętny konsument może
domniemywać, że DAIGLOB podlega specjalnej kontroli, a co za tym idzie jego działania są
zgodne z prawem. Przedmiotowa praktyka może zatem wyczerpywać znamiona art. 5 ust.
1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r.
Prezes Urzędu zakwestionował również reklamę prasową rozpowszechnianą przez
PROVIDENT m.in. w dodatku do „Głosu Wielkopolskiego – Tele Magazyn” o treści:
¾ Przeprowadzone w grudniu 2012r. badanie UOKiK potwierdza fakt, że Provident ma
powód, by chwalić się swoimi umowami. Są one jednymi z najlepszych na rynku
kredytów konsumenckich. Podstawową zasadą jest ich przejrzystość, brak
jakichkolwiek gwiazdek, czytelna informacja o całkowitej kwocie pożyczki oraz
wysokości rat do spłacenia. Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej
podpisania. Pożyczka w Providencie to bezpieczny wybór.
Należy podkreślić, że Raport UOKiK, na który powołuje się PROVIDENT17, nie zawiera
zacytowanych powyżej stwierdzeń i wniosków. Dla przeciętnego konsumenta, z tej reklamy
17

Raport z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich w 2012 roku.
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wynika, że we wskazanym raporcie Prezes UOKiK uznał pożyczki udzielane przez
PROVIDENT za „jedne z najlepszych na rynku”. W świetle natomiast treści przedmiotowego
Raportu jest to twierdzenie nieprawdziwe i całkowicie nieuprawnione. Przeciętny
konsument przyjmuje wskazaną informację o ofercie PROVIDENT jako wiarygodną, bo
popartą badaniami przeprowadzonymi przez niezależny, powszechnie znany z działań
podejmowanych w interesie konsumentów, UOKiK. Błędne przeświadczenie konsumenta, że
Prezes Urzędu rekomenduje korzystanie z usług PROVIDENT, powoduje postrzeganie tego
przedsiębiorcy jako wyjątkowo rzetelnego, oferującego usługi spełniające wszelkie normy
prawne. Takie bezpodstawne bazowanie na autorytecie organu może wprowadzić
konsumenta w błąd i wpłynąć na jego decyzję o skorzystaniu z usług przedsiębiorcy. Tym
samym Prezes Urzędu uznał, że PROVIDENT – rozpowszechniając nieprawdziwe informacje
- dopuścił się nieuczciwej praktyki rynkowej wprowadzającej w błąd z art. 5 ust. 1 i 2 pkt
1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o p.n.p.r.
Niezależnie od powyższego, informacja zawarta w przedostatnim zdaniu omawianej
reklamy stanowi praktykę rynkową wprowadzającą w błąd uznaną za nieuczciwą w każdych
okolicznościach, co jest szczegółowo omówione w pkt III.1.3. niniejszego Raportu.
Wobec wszystkich przedsiębiorców stosujących omówione w tej części Raportu reklamy
wszczęte zostały postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów.

1.2 Bierne wprowadzanie konsumentów w błąd
W toku kontroli zachowanie jednego przedsiębiorcy zakwalifikowano jako wprowadzające
w błąd zaniechanie. Chodzi o reklamę prasową rozpowszechnianą przez Baltic Money m.in.
w „Fakt Poznań”, „Metro (Łódź)” i „Gazecie Wrocławskiej”, w której dane dotyczące
kosztu pożyczki podano przy użyciu bardzo drobnej, nieczytelnej czcionki. Utrudnia to
niewątpliwie percepcję ich treści przez konsumentów.
Jak już wspomniano powyżej, ustawodawca wymaga, aby dane dotyczące kosztu pożyczki
podane były w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny. Zgodnie z art. 6 ust.
1 u.p.n.p.r.,

przedsiębiorca

dopuszcza

się

praktyki

rynkowej

polegającej

na

wprowadzającym w błąd zaniechaniu, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne
przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym
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powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji
dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Ust. 3 pkt 1 tego przepisu stanowi z kolei,
że wprowadzającym w błąd zaniechaniem może być zatajenie lub nieprzekazanie w sposób
jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu.
Z punktu widzenia konsumenta, informacje o koszcie kredytu konsumenckiego są bardzo
istotne, o czym była już mowa powyżej. Przekazywanie ich drobną, nieczytelną czcionką
należy traktować jako nieuczciwą praktykę rynkową z art. 6 ust. 1 i 3 pkt 1 w zw. z art. 4
ust. 1 i 2 u.p.n.p.r. W związku z tym Prezes UOKiK wszczął przeciwko Balic Money
postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

1.3 Praktyki rynkowe uznane za nieuczciwe w każdych okolicznościach
W wyniku przeprowadzonego postępowania ujawniono również naruszenia stanowiące tzw.
czarne praktyki rynkowe. W ślad za ustawodawstwem wspólnotowym u.p.n.p.r. zawiera
listę tych zachowań, czyli praktyk rynkowych wprowadzających w błąd, uznanych za
nieuczciwe w każdych okolicznościach (art. 7 ustawy). Ich stosowanie zakazane jest z mocy
prawa. Nie podlegają one bowiem ocenie pod kątem spełnienia przesłanek nieuczciwości
z art. 4 u.p.n.p.r., czyli przez pryzmat sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz możliwości
zniekształcenia zachowania rynkowego konsumenta.
Tego rodzaju praktyki ujawniono w działaniach reklamowych 3 przedsiębiorców (PROFI
CREDIT, BEZPIECZNA POŻYCZKA oraz PROVIDENT).
PROFI

CREDIT

w

reklamach

rozpowszechnianych

m.in.

w

Regionach:

„Gdańsk”

i „Warszawa” uwidaczniał charakterystyczne logo z konturami mapy Polski i hasłem o treści
„RZETELNA Firma”, powołując się tym samym na certyfikat wydawany przez Rzetelną
Firmę Sp. z o.o. Z materiałów zgromadzonych w toku postępowania wynika, że
uczestnictwo

PROFI

CREDIT

w

programie

„Rzetelna

Firma”

zostało

zawieszone

w listopadzie 2012 roku, natomiast definitywnie ustało w lutym 2013 roku.
Zgodnie z art. 7 pkt 2 u.p.n.p.r., nieuczciwą praktyką rynkową w każdych okolicznościach
jest posługiwanie się certyfikatem nie mając do tego uprawnienia.

30

PROFI CREDIT, co najmniej od 20 listopada 2012 roku, nie był upoważniony do korzystania
z Certyfikatu Rzetelności, dlatego jego działanie należy zakwalifikować jako ww.
nieuczciwą praktykę rynkową wprowadzającą w błąd.
BEZPIECZNA POŻYCZKA stosowała reklamę prasową o treści:
¾ Pożyczki hipoteczne, bez przenoszenia własności, bez wymeldowania, bez BIK, bez
przedpłat, zgodnie z ustawą.
Wątpliwości dotyczące sformułowania „bez BIK” zostały już omówione w rozdziale 1.1.1,
dlatego w tym miejscu przedmiotem analizy będą jedynie pozostałe zapewnienia
pożyczkodawcy. Z wyjaśnień ww. Spółki wynika, że zwrot „bez wymeldowania” oznacza,
że klient zawierając umowę nie ma obowiązku wymeldowania siebie lub innych osób z nim
zamieszkujących z nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki.
Z kolei „zgodnie z ustawą”, świadczy według przedsiębiorcy o tym, że pożyczka udzielana
jest zgodnie z przepisami u.k.k. oraz wszelkimi innymi obowiązującymi aktami prawnymi,
przy czym intencją Spółki jest zapewnienie klienta, że pożyczki w żadnej mierze nie
naruszają jego interesu. Natomiast „bez przenoszenia własności” to gwarancja Spółki, że
w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, nie żąda od pożyczkobiorców pod jakimkolwiek
pretekstem, w jakiejkolwiek formie i na jakikolwiek okres przenoszenia na nią własności
nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki.
Należy podkreślić, że BEZPIECZNA POŻYCZKA udziela pożyczek zabezpieczonych hipoteką,
w których zgodnie z przepisami nie dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości,
a zatem nie istnieje również obowiązek wymeldowania właścicieli lub innych osób z nimi
zamieszkujących. Przedsiębiorca prezentuje więc uprawnienia przysługujące konsumentom
z mocy prawa (brak obowiązku wymeldowania, brak obowiązku przenoszenia własności,
zgodność z prawem swoich działań) jako cechę wyróżniającą swoją ofertę. Takie działanie
wypełnia znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej z art. 7 pkt 10 u.p.n.p.r. Zgodnie z tym
przepisem, nieuczciwą praktyką rynkową w każdych okolicznościach jest prezentowanie
uprawnień przysługujących konsumentom z mocy prawa jako cechy wyróżniającej ofertę
przedsiębiorcy.
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Jako tzw. czarną praktykę rynkową Prezes Urzędu potraktował również treść zawartą
w końcowej części wyżej wskazanej reklamy prasowej PROVIDENT:
¾ Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.k.k., konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do
odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Prezentowanie tego ustawowego uprawnienia konsumenta w reklamie, jako cechy
wyróżniającej ofertę PROVIDENT, w dodatku w kontekście raportu UOKiK, może
wprowadzać w błąd i stanowić nieuczciwą praktykę rynkową opisaną w art. 7 pkt 10
u.p.n.p.r.
Przeciwko wymienionym wyżej przedsiębiorcom Prezes UOKiK wszczął postępowania
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

2. Bezprawność działań reklamowych parabanków w świetle przepisów u.k.k.
Dla oceny działań reklamowych parabanków podstawowe znaczenie ma przepis art. 7
u.k.k., który określa obowiązki pożyczkodawców w zakresie reklamy. Zasady te obowiązują
jedynie w przypadku tych reklam, które zawierają dane dotyczące kosztu pożyczki.
Zgodnie art. 7 ust. 1, w takich reklamach pożyczkodawca ma obowiązek podać
konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny: 1) stopę oprocentowania
pożyczki wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie pożyczki; 2)
całkowitą kwotę pożyczki; 3) rzeczywistą roczną stopę oprocentowania18. Ust. 2 art. 7
przewiduje z kolei, że pożyczkodawca, w stosownych przypadkach, dodatkowo podaje
konsumentowi: 1) czas obowiązywania umowy; 2) całkowitą kwotę do zapłaty przez
konsumenta19 oraz wysokość rat; 3) cenę towaru lub usługi oraz kwotę wszystkich zaliczek
w przypadku umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności. Zwrot „w stosownych
18

Zgodnie z definicjami zawartymi w u.k.k., stopa oprocentowania pożyczki to stopa oprocentowania
wyrażona jako stałe lub zmienne oprocentowanie stosowane do całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym;
całkowity koszt pożyczki to wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową
pożyczki, w szczególności: a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli są znane pożyczkodawcy oraz b)
koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania pożyczki- z wyjątkiem
kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta; całkowita kwota pożyczki to suma wszystkich
środków pieniężnych, które pożyczkodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o pożyczkę;
rzeczywista roczna stopa oprocentowania to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez konsumenta,
wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym.
19
Zgodnie z definicją zawartą w u.k.k., całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to suma całkowitego
kosztu pożyczki i całkowitej kwoty pożyczki.
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przypadkach” oznacza, że na pożyczkodawcy spoczywa obowiązek podania w reklamie
wymienionych informacji tylko wówczas, gdy będzie to możliwe ze względu na rodzaj
i właściwości reklamowanej pożyczki.
Istotne znaczenie ma także art. 8 ust. 1 u.k.k., który wskazuje, że ww. informacje
pożyczkodawca podaje na podstawie reprezentatywnego przykładu. Art. 8 ust. 2 u.k.k.
precyzuje, że przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy
o pożyczkę, na których pożyczkodawca spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie
umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania,
całkowitej kwoty pożyczki i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.
Stosownie do art. 8 ust. 3 u.k.k., pożyczkodawca jest zobowiązany gromadzić odpowiednie
dane w celu ustalenia na ich podstawie reprezentatywnego przykładu.
Z punktu widzenia wymogów, jakie stawiają pożyczkodawcom przytoczone powyżej
przepisy u.k.k. zastrzeżenia Prezesa UOKiK wzbudziło 10 reklam 6 przedsiębiorców.
Dostrzeżone w reklamach nieprawidłowości w różnym zakresie i stopniu naruszają
określone przez ustawę zasady formułowania przekazów reklamowych.
Cechą charakterystyczną pierwszej grupy reklam, w których stwierdzono uchybienia, jest
określenie wysokości oferowanych pożyczek i kwot, jakie w przypadku zaciągnięcia danej
pożyczki będzie musiał spłacić pożyczkobiorca. Prezes UOKiK zakwestionował dwie reklamy
pożyczek SILDEX, w treści których wskazano:
¾ Możliwa kwota pożyczki od 600 do 1500 zł.
Przykładowe raty pożyczki:
pożyczasz 600 zł- do oddania 750 zł
pożyczasz 900 zł- do oddania 1125 zł
pożyczasz 1200 zł- do oddania 1500 zł
pożyczasz 1500 zł- do oddania 1875 zł (…) oraz
¾

(…) Wysokość możliwych pożyczek to: od 600 zł do 1500 zł np. (opcja 30
dni)
pożyczasz 600 zł Oddajesz 750 zł
900 zł- 1125 zł
1200 zł- 1500 zł
1500 zł- 1875 zł (…)
(SILDEX, reklamy na stronie internetowej www.tablica.pl).
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Zdaniem Prezesa UOKiK, podanie całkowitej kwoty do zapłaty oznacza zawarcie
w reklamie danych dotyczących kosztu pożyczki. Taka reklama powinna spełniać wymogi
przewidziane w u.k.k. Przedstawione reklamy nie określają: stopy oprocentowania
pożyczki wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie pożyczki,
całkowitej

kwoty

obowiązywania

pożyczki,

umowy

i

rzeczywistej

całkowitej

kwot

rocznej
do

stopy

zapłaty

oprocentowania,

przez

konsumenta

czasu
-

dla

reprezentatywnego dla SILDEX przykładu. W ocenie Prezesa UOKiK, wskazanie w reklamie
danych odnoszących się do kilku lub wszystkich kwot pożyczek oferowanych przez danego
pożyczkodawcę

wyklucza

z

góry

możliwość

przyjęcia,

że

mamy

do

czynienia

z reprezentatywnym przykładem w rozumieniu u.k.k. Jak wynika z przytoczonych powyżej
przepisów, u.k.k. nakłada na pożyczkodawcę obowiązek ustalenia reprezentatywnego
przykładu w oparciu o warunki umowy, na których spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie
trzecie umów danego rodzaju. Dane, które wskazał SILDEX nie zostały sformułowane
w sposób jednoznaczny. Na podstawie reklam SILDEX nie jest możliwe ustalenie, jaka
kwota pożyczki jest tą właściwą dla określenia reprezentatywnego przykładu. Prezes UOKiK
uznał zatem, że SILDEX nie wykonał należycie obowiązków informacyjnych, o których
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 i ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z art. 8 ust. 1 u.k.k.
Z uwagi na fakt, że SILDEX udziela pożyczek na okres 15 lub 30 dni, które spłacane są
jednorazowo, wykluczone jest podanie w reklamie wysokości rat. Podstawy zarzutu nie
stanowi więc art. 7 ust. 2 pkt 2 in fine u.k.k.
Podobne naruszenia występują w reklamach rozpowszechnianych przez FANT, w których
wskazano:
¾ Przykładowe oprocentowanie: Pożyczka do 7 dni 6% do 14 dni 12% do 20 dni
18% do 31 dni 21% Minimalna opłata 6 zł (…) gwarantujemy bardzo
atrakcyjnie oprocentowane pożyczki pod zastaw. Przykładowo pożyczając
100 zł na miesiąc po miesiącu zapłacisz jedyne 10,5 zł.
Tabela odsetek:
pożyczka na 31 dni 10,5% w skali miesięcznej
pożyczka na 21 dni 9% w skali 21 dni
pożyczka na 14 dni 6%.
Minimalna opłata to 6 zł (…).
(FANT, reklama na stronie internetowej www.tablica.pl).
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Bez wątpienia reklama określająca wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych na
konkretny okres oraz przykładową wysokość kosztów dla wskazanej kwoty pożyczki jest
reklamą, która zawiera dane dotyczące kosztu pożyczki. Prezentując taki przekaz
reklamowy FANT powinien dostosować jego treść do wymogów u.k.k. W swojej reklamie
FANT nie podał dla reprezentatywnego dla siebie przykładu: stopy oprocentowania
pożyczki i opłat uwzględnionych w całkowitym koszcie pożyczki, całkowitej kwoty pożyczki
oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. FANT nie wskazał także, na podstawie
reprezentatywnego przykładu, czasu obowiązywania umowy i całkowitej kwoty do zapłaty
przez konsumenta.
Tak jak SILDEX, FANT wskazał kilka wariantów kosztów dla pożyczek udzielanych na różny
okres oraz miesięczny koszt dla pożyczki w kwocie 100 zł. Wielość przedstawionych danych
nie pozwala na uznanie, że są jednoznaczne i faktycznie odnoszą się do reprezentatywnego
przykładu w rozumieniu u.k.k. Dlatego też Prezes UOKiK stwierdził, że FANT naruszył
obowiązki informacyjne w zakresie reklamy wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 i ust. 2
pkt 1 i 2 w zw. z art. 8 ust. 1 u.k.k.
Biorąc pod uwagę, że FANT udziela pożyczek konsumentom na okres od 1 do 31 dni, które
spłacane są jednorazowo, a nie w ratach, do reklam jego pożyczek nie stosuje się art. 7
ust. 2 pkt 2 in fine u.k.k., który dotyczy podania, w stosownych przypadkach, wysokości
rat.
Cechą wyróżniającą drugą grupę zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK reklam jest
przedstawienie danych dotyczących kosztów pożyczek w tabelach zamieszczanych na
prowadzonych przez parabanki stronach internetowych. Tabele mają rozbudowaną formę
i wskazują koszty dla co najmniej kilku pożyczek z oferty danego przedsiębiorcy.
Prezentują jednak informacje o pożyczkach w sposób nieodpowiadający wymogom
określonym

w

u.k.k.

Przeprowadzona

przez

Prezesa

UOKiK

analiza

wykazała

nieprawidłowości w reklamach SILDEX i REGITA.
W

tabeli

dotyczącej

pożyczek

SILDEX

zamieszczonej

na

stronie

www.pozyczki-

chwilowki.sildex.pl/oferta.html podano, w odrębnych kolumnach, następujące koszty:
kwotę odsetek, prowizję przygotowawczą, opłatę za poręczenie, całkowity koszt pożyczki
i kwotę do spłaty dla pożyczek w wysokości: 300, 600, 900, 1200 i 1500 zł udzielonych na
okres 15 i 30 dni. Na przykład dla kwoty pożyczki w wysokości 300 zł udzielonej na okres 30

35

dni kwota odsetek wynosi 5 zł, prowizja przygotowawcza 15 zł, opłata za poręczenie 55 zł,
całkowity koszt pożyczki 75 zł, a kwota do spłaty 375 zł.
W reklamie zawarto wybrane informacje w odniesieniu do wszystkich pożyczek będących
w ofercie SILDEX. Uwzględnione przez SILDEX koszty nie odnoszą się jednak do
reprezentatywnego przykładu w znaczeniu, w jakim występuje to pojęcie w u.k.k., co
zostało wyjaśnione na wstępie tego rozdziału. Zawarte w reklamie informacje nie zostały
zatem podane konsumentowi w sposób jednoznaczny i zrozumiały.
Należy podkreślić, że podanie informacji na podstawie reprezentatywnego przykładu ma
umożliwić konsumentowi porównanie ofert różnych pożyczkodawców przed zawarciem
umowy, ułatwiając im dokonanie świadomego wyboru20. Niewątpliwie zapoznanie się
z informacjami

o

pożyczce

opartymi

na

reprezentatywnym

przykładzie

stwarza

konsumentowi szansę na porównanie wielu ofert, z uwzględnieniem częstotliwości
występowania na rynku umów danego rodzaju. Eliminuje jednocześnie ryzyko wybierania
i prezentowania

przez

pożyczkodawców

tych

pożyczek, które

są w

ich ofercie

najkorzystniejsze pod względem warunków finansowych, ale które nie są przez nich
udzielane szerokiemu gronu konsumentów. Mając na uwadze dokonane ustalenia Prezes
UOKiK uznał, że reklama SILDEX nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 7 ust. 1 pkt 1,
2 i 3 i ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z art. 8 ust. 1 u.k.k.
Jedynie

na marginesie należy

poszczególnych,

oferowanych

zauważyć, że tabela przedstawiająca koszty dla

przez

SILDEX

pożyczek

nie

wskazuje

dla

żadnej

z wymienionych opcji rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. W świetle ustawowej
definicji niezgodne z prawem jest także wyrażenie wartości stopy oprocentowania w
kwocie pieniężnej.
Analogiczne uchybienia Prezes UOKiK zauważył w reklamie REGITY zamieszczonej na
stronie internetowej www.sms365.pl. Tabela przedstawiona przez tego przedsiębiorcę
wskazuje możliwe kwoty pożyczek w przypadku ubiegania się o pierwszą, drugą, trzecią,
czwartą i piątą pożyczkę na okres 15 i 30 dni oraz wysokość należnych prowizji za
udzielenie poszczególnych pożyczek i prowizji za przedłużenie terminów ich spłaty. Na
przykład wysokość prowizji z ubezpieczeniem dla pierwszej pożyczki w kwocie 200 zł
20

Założenia do ustawy o kredycie konsumenckim w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki,
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8577/Założenia_kredyt_konsumencki.pdf.
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udzielonej na okres 15 dni wynosi 40 zł, a prowizja z ubezpieczeniem za przedłużenie
spłaty ww. pożyczki o 15 dni ustalona została w kwocie 50 zł. Dla żadnego z wymienionych
wariantów pożyczek nie podano przy tym stopy oprocentowania, rzeczywistej rocznej
stopy oprocentowania i całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta.
W ww. tabeli zabrakło danych, które zgodnie z u.k.k. REGITA powinna podać reklamując
oferowane przez siebie pożyczki. Nie podano więc, na podstawie reprezentatywnego dla
REGITA przykładu: stopy oprocentowania pożyczek i opłat uwzględnianych w całkowitym
koszcie pożyczki, całkowitej kwoty pożyczki, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,
czasu obowiązywania umowy i całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta.
Podobnie jak w przypadku reklam przedstawionych wcześniej, także i w niniejszym
przypadku, odniesienie przez REGITĘ określonych kosztów do wielu kwot pożyczek
uniemożliwia ustalenie, która z opcji stanowi reprezentatywny przykład. Nie można tym
samym uznać, że informacje, które zawarto w tabeli są jednoznaczne i zrozumiałe.
Ujawnione nieprawidłowości stanowią podstawę do postawienia REGICIE zarzutu naruszenia
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 i ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z art. 8 ust. 1 u.k.k.
Zbliżony sposób prezentacji danych o pożyczce ma reklama PolCredit na stronie
internetowej

https://www.latwykredyt.pl.

Na

stronie

tej

zamieszczono

aktywny

kalkulator, który po wybraniu konkretnej kwoty pożyczki (pozycja: „Jaką kwotę chcesz
pożyczyć?”) i okresu pożyczki (pozycja: „Na ile dni potrzebujesz pieniądze?”) wskazuje:
termin spłaty pożyczki, wysokość tzw. opłaty, kwotę wybranej pożyczki oraz kwotę
stanowiącą sumę opłaty i kwoty pożyczki. Na przykład po wybraniu z kalkulatora kwoty
pożyczki w wysokości 500 zł na okres 30 dni, na stronie internetowej pojawia się aktualny
dla wybranej opcji termin spłaty pożyczki a w wyróżnionej ramce następujące dane:
„Opłata: 90.00 PLN, Pożyczka 500 PLN, 590.00 PLN”. Kliknięcie na wskazane poniżej ww.
kosztów pole „weź pożyczkę” przekierowuje na formularz przeznaczony do rejestracji
potencjalnego pożyczkobiorcy i złożenia przez niego wniosku o pożyczkę. Korzystając
z kalkulatora konsument może zatem obliczyć wysokość opłaty za pożyczkę w wybranej
kwocie oraz wysokość całkowitej kwoty do zapłaty. Dla żadnej z wybranych kwot pożyczek
kalkulator nie wskazuje jednak ani stopy oprocentowania, ani rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania.
Kalkulator pozwala konsumentowi na ustalenie niektórych tylko kosztów pożyczki. Nie
może budzić wątpliwości, że taki sposób reklamowania pożyczek wymaga uwzględnienia
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przepisów u.k.k. Wskazywane każdorazowo przez kalkulator: opłata za pożyczkę i kwota
będąca sumą ww. opłaty i kwoty pożyczki, stanowią bowiem koszt pożyczki. Oznacza to,
że w stosowanej przez PolCredit formie reklamy powinny być podane wszystkie
informacje, do których podania zobowiązuje pożyczkodawcę u.k.k., a które powinny
dotyczyć reprezentatywnego dla PolCredit przykładu. Liczba pożyczek udzielanych przez
PolCredit, dla których kalkulator oblicza ww. koszty wyklucza możliwość przyjęcia, że
informacje

podane zostały w

sposób jednoznaczny i zrozumiały, na podstawie

reprezentatywnego przykładu. Stwierdzone uchybienia uzasadniają postawienie ww.
pożyczkodawcy zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 i ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z art. 8
ust. 1 u.k.k.
Częściowo odmienne naruszenia występują w reklamach Aasa. W reklamach tych
wskazano:
¾ Oprocentowanie pożyczki w wysokości 3000 zł na okres 36 miesięcy wynosi
26,83%. Roczna stopa oprocentowania 9%, opłata przygotowawcza 390 zł,
opłata administracyjna 15 zł. Pożyczka jest udostępniona przez Aasa Polska
S.A. (reklamy pożyczek zamieszczane w internecie przez sieci afiliacyjne,
z którymi współpracuje Aasa).
Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudza przede wszystkim niewskazanie w sposób wyraźny
i bezpośredni, że tzw. oprocentowanie pożyczki w wysokości 26,83 proc. stanowi w istocie
rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. W ocenie Prezesa UOKiK, dla uznania, że
pożyczkodawca wykonał prawidłowo ciążący na nim obowiązek informacyjny w zakresie
reklamy, niezbędne jest, aby posługiwał się pojęciami, które występują w u.k.k. Ważne
jest bowiem, aby zapoznając się z reklamą konsument uzyskał konkretne informacje co do
prezentowanych wartości i nie musiał domyślać się lub dodatkowo ustalać, jakie znaczenie
mają użyte przez pożyczkodawcę pojęcia. W prezentowanej reklamie Aasa powinna więc
podać, że wymieniona wartość to rzeczywista roczna stopa oprocentowania, a nie
„oprocentowanie pożyczki”. Należy zauważyć, że u.k.k. nie zawiera definicji pojęcia
„oprocentowanie pożyczki”. Przypomnienia jednak wymaga, że u.k.k. definiuje, co należy
rozumieć przez stopę oprocentowania i rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.
W niniejszym przypadku fakt, że wskazana wielkość stanowi rzeczywistą roczną stopę
oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu dla Aasa został ustalony przez Prezesa
UOKiK na podstawie informacji przekazanych przez Aasa w toku prowadzonego
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postępowania wyjaśniającego. Fakt ten nie wynika jednak z przekazu reklamowego Aasa.
Jak to już wskazano, u.k.k. nakłada na pożyczkodawcę obowiązek podania w reklamie
określonych informacji o pożyczce, w tym rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,
w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Nieprawidłowe oznaczenie przez Aasa podanej
wartości jako „oprocentowanie pożyczki”, a nie jako „rzeczywista roczna stopa
oprocentowania” powoduje, że ww. reklama nie spełnia tych warunków. W konsekwencji
Prezes UOKiK stwierdził, że w swojej reklamie Aasa nie podała rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania zgodnie z zasadami określonymi w u.k.k., tj. w sposób jednoznaczny,
zrozumiały i widoczny.
Dodatkowo Prezes Urzędu stwierdził, że w reklamie Aasa nie podaje wymaganej przez
u.k.k. całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta. Mając na względzie przedstawione
ustalenia Prezes Urzędu uznał działania Aasa za bezprawne z punktu widzenia art. 7 ust. 1
pkt 3 i ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 8 ust. 1 u.k.k.
W toku prowadzonej kontroli Prezes UOKiK zwrócił uwagę na reklamy, których treść
ogranicza się wprawdzie do bardzo krótkich haseł, ale które zawierają dane dotyczące
kosztu pożyczki. W tej grupie Prezes UOKiK zakwestionował reklamę SILDEX, w której
wykorzystano hasło:
¾ tylko 5 zł DZIENNIE Dla kwoty 600 zł (SILDEX, reklama w formie ulotki).
Niewątpliwie przy formułowaniu ww. przekazu reklamowego SILDEX powinien uwzględnić
przepisy u.k.k. dotyczące reklamy, skoro podał w nim wysokość kosztu dziennego dla
pożyczki w wysokości 600 zł. W reklamie nie ma jednak innych informacji, które
określałyby warunki pożyczki, stosownie do wymogów określonych w u.k.k. Reklama nie
wskazuje, na podstawie reprezentatywnego przykładu, ani stopy oprocentowania pożyczki
i opłat uwzględnionych w całkowitym koszcie pożyczki, ani całkowitej kwoty pożyczki, ani
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Nie podaje również czasu obowiązywania
umowy i całkowitej kwoty do zapłaty na podstawie reprezentatywnego przykładu.
Przedstawione koszty mają charakter szczątkowy, co nie pozwala na ich uznanie za dane
sformułowane jednoznacznie i zrozumiale. Wobec stwierdzonych braków Prezes Urzędu
postanowił zarzucić SILDEX naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 i ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z art.
8 ust. 1 u.k.k.
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Specyficzną formą reklamowania usług polegających na udzielaniu pożyczek konsumentom
jest zamieszczanie przez parabanki w krótkich reklamach internetowych – pojawiających
się zarówno w wyszukiwarkach po wpisaniu odpowiedniego hasła, jak i na popularnych
portalach - danych o pożyczkach, bezpośrednio po wskazaniu nazwy strony internetowej,
z której można uzyskać dodatkowe informacje o ofercie. Taki sposób reklamowania
pożyczek wykorzystuje VIVUS i PolCredit. W okresie prowadzonej przez Prezesa UOKiK
kontroli po wpisaniu do wyszukiwarki w serwisie google.pl haseł „chwilówka” lub
„chwilówki”, pod nagłówkiem „Reklamy” pojawiały się reklamy ww. przedsiębiorców
o następującej treści:
¾ Chwilówka od ręki
www.vivus.pl/
Weź kredyt za 0 % i spełnij Swoje marzenia. Sprawdź!
(VIVUS, reklamy w serwisie google.pl)
¾ Chwilówki dla Ciebie
www.latwykredyt.pl/
Bez odsetek!
Łatwo i szybko w 30 minut
(PolCredit, reklamy w serwisie google.pl).
Prezes Urzędu uznał, że przedstawione formy stanowią odrębne przekazy reklamowe,
które promują usługi ww. pożyczkodawców polegające na udzielaniu pożyczek. Oprócz
wskazania nazwy strony internetowej konkretnego pożyczkodawcy zawierają bowiem
typowe hasła reklamowe mające na celu promocję ich oferty. Przekazy te powinny więc
być oceniane autonomicznie, w oderwaniu od tego, czy i po wykonaniu jakich czynności
konsument może poznać szczegóły danej oferty. Nawet zatem, jeśli po kliknięciu
w oznaczenie strony internetowej pożyczkodawcy, konsument zostanie przekierowany na
tę stronę, gdzie może uzyskać pełne bądź dodatkowe informacje o pożyczce, nie pozbawia
to tych przekazów ich samodzielnego charakteru. Wymienieni pożyczkodawcy nie
reklamują w tym wypadku tylko i wyłącznie swoich stron internetowych, ale także wprost
swoje konkretne oferty. Jeśli zdecydowali się więc na taką formę reklamy, powinni też
uwzględnić ewentualne uwarunkowania techniczne, jakie wynikają z tego faktu dla
zakresu i rozmiaru prezentowanych treści. Jak już wspomniano, informacje zawarte
w reklamie powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny.
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Możliwość uzyskania szczegółowych informacji, czy też zweryfikowania ich przez
konsumenta z własnej inicjatywy, poprzez przejście na wskazane w reklamie strony
internetowe ww. pożyczkodawców, nie ma wpływu na ocenę analizowanych przekazów
jako niedopuszczalnych w świetle przepisów u.k.k.
Zawarte w reklamach hasła: „weź kredyt za 0%” i „Bez odsetek!” odnoszą się bezpośrednio
do kosztów pożyczek. W zakwestionowanych reklamach nie podano jednak danych
dotyczących pożyczek zgodnie z wymogami u.k.k.
Reklama VIVUS poprzestaje na wskazaniu, że możliwe jest uzyskanie kredytu za „0 %”. Nie
określa jednak, czy wartość ta stanowi stopę oprocentowania pożyczki, czy też rzeczywistą
roczną stopę oprocentowania, co jest istotne choćby z uwagi na wpływ danej wielkości na
wysokość całkowitego kosztu pożyczki i całkowitej kwoty do zapłaty. Na podstawie użytego
sformułowania nie jest też możliwe ustalenie całkowitej kwoty pożyczki i czasu
obowiązywania umowy. Wszystkie ww. informacje powinny być podane, co już wskazano,
na podstawie reprezentatywnego dla pożyczkodawcy przykładu, w sposób jednoznaczny,
zrozumiały i widoczny. Dokonane w omawianym przypadku ustalenia uzasadniają wniosek,
że VIVUS naruszył art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 i ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z art. 8 ust. 1 u.k.k.
W reklamie PolCredit wykorzystano hasło: „Bez odsetek!”. Uznanie, że PolCredit określił
w ten sposób stopę oprocentowania pożyczki, nie zwalniało pożyczkodawcy z obowiązku
podania pozostałych informacji, które zgodnie z u.k.k. powinny zostać oparte na
reprezentatywnym przykładzie, a zarazem podane jednoznacznie, zrozumiale i widocznie.
Reklama nie wskazuje: opłat uwzględnianych przez PolCredit w całkowitym koszcie
pożyczki, całkowitej kwoty pożyczki, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, czasu
obowiązywania oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta. Uwzględniając
powyższe, Prezes UOKiK uznał, że działania PolCredit są sprzeczne z art. 7 ust. 1 pkt 1 in
fine, 2 i 3 i ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z art. 8 ust. 1 u.k.k.
Przeciwko wszystkim przedsiębiorcom stosujących omówione w tej części Raportu reklamy
Prezes UOKiK wszczął postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów.
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3. Naruszenia przepisów u.k.k. stanowiące wprowadzające w błąd nieuczciwe
praktyki rynkowe
Przedmiotem uwagi Prezesa UOKiK w ramach prowadzonej kontroli były także reklamy
zawierające wszystkie dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 u.k.k., które jednak
wzbudzały wątpliwości co do ich faktycznego oparcia na reprezentatywnym przykładzie.
Była już mowa, że przepisy u.k.k. nakładają na pożyczkodawcę obowiązek ustalenia
reprezentatywnego przykładu poprzez określenie warunków umów o pożyczkę, na których
spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu
przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty pożyczki i częstotliwości
występowania na rynku umów danego rodzaju. Jednocześnie przepisy u.k.k. zobowiązują
pożyczkodawcę do gromadzenia odpowiednich danych w celu ustalenia na ich podstawie
reprezentatywnego przykładu.
Zastrzeżenia Prezesa UOKiK wywołały reklamy PKF SKARBIEC rozpowszechniane w prasie
i internecie, w których informacje o pożyczce poprzedzone zostały wprost zwrotem
„przykład reprezentatywny”. Z analizowanych reklam wynika, że PFK SKARBIEC używa tego
pojęcia dla pożyczki w kwocie 45 tys. zł udzielonej na okres 15 lat.
W związku z wątpliwościami Prezesa UOKiK, PKF SKARBIEC wyjaśnił, że reprezentatywny
przykład został opracowany na bazie umów zawieranych w okresie obowiązywania
poprzedniej ustawy o kredycie konsumenckim oraz umów zawieranych na podstawie
aktualnie obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim21. PKF SKARBIEC poinformował,
że na warunkach określonych w reprezentatywnych przykładach zawarł w 2012 roku tylko
71 umów. W jego opinii, przedstawienie odpowiednich danych jest niemożliwe, gdyż
wymagałoby skopiowania bardzo dużej ilości dokumentów źródłowych - umów.
Zdaniem Prezesa UOKiK, wyjaśnienia te nie są wystarczające dla stwierdzenia należytego
wykonania przez PKF SKARBIEC ustawowych obowiązków informacyjnych w zakresie
reklamy. Reklamy pożyczek PKF SKARBIEC mogą wprowadzać przeciętnego konsumenta
w błąd sugerując, że „przykład reprezentatywny”, na podstawie którego podano
informacje o pożyczce ma rzeczywiście taki charakter w znaczeniu, jakie nadaje temu
pojęciu u.k.k. Zapoznając się z tego rodzaju reklamami przeciętny konsument może uznać,
21

Ustawa ta obowiązuje od 18 grudnia 2011 roku.
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że przykład ten dotyczy faktycznie warunków umowy, na których PKF SKARBIEC spodziewa
się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju, a przypuszczenia te są
poparte stosownymi dowodami. Tymczasem wskazane przez PKF SKARBIEC informacje
o pożyczce nie są w żadnej mierze reprezentatywnym przykładem w rozumieniu u.k.k.,
skoro dotyczą niewielkiej liczby umów pożyczek zawartych przez PKF SKARBIEC w 2012
roku. Trudno uznać, aby dane te były podstawą do ustaleń, że na takich warunkach PKF
SKARBIEC spodziewa się zawrzeć dwie trzecie umów. Przekaz reklamowy PKF SKARBIEC
może więc kształtować mylne wyobrażenie przeciętnego konsumenta w zakresie istotnej
cechy jego oferty. W ocenie Prezesa Urzędu, kierując się danymi oznaczonymi jako
„reprezentatywny przykład” przeciętny konsument może podjąć decyzję dotyczącą
umowy, której w przeciwnym razie by nie podjął, a więc np. zainteresować się ofertą PKF
SKARBIEC lub podjąć działania w celu poznania szczegółów tej oferty. Jak już wspomniano,
decyzja dotycząca umowy nie musi finalnie prowadzić do dokonania przez przeciętnego
konsumenta czynności prawnej. Z uwagi na powyższe, Prezes UOKiK uznał za uzasadnione
podejrzenie, że PKF SKARBIEC dopuścił się stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej,
określonej w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r. w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2
i 3 i ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 u.k.k. i wszczął postępowanie w sprawie
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

4. Inne naruszenia
Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne
z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy
lub klienta. Za czyn nieuczciwej konkurencji art. 3 ust. 2 tej ustawy uznaje m.in.
wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług. Zamieszczona w art. 10 ust. 1
u.z.n.k. definicja wskazuje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do
pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości
zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także
zatajenia ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.
W ramach kontroli rozpowszechnianych przez parabanki reklam pod kątem ewentualnych
naruszeń obowiązujących przepisów prawa, Prezes UOKiK wziął pod uwagę zawarte
w reklamach informacje odnoszące się do innych kwestii niż warunki pożyczek. Zwrócono
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uwagę na to, czy zamieszczane w reklamach informacje nie wprowadzają konsumentów
w błąd, przy czym nie stanowią nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu u.p.n.p.r.22
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że PolCredit prowadzi stronę internetową pod
nazwą www.latwykredyt.pl, na której zamieścił znak towarowy „LATWYKREDYT”.
PolCredit poinformował, że używany przez niego znak nie został zgłoszony do Urzędu
Patentowego i nie posiada prawa ochronnego.
Zdaniem Prezesa UOKiK, w niniejszym przypadku zarówno nazwa strony internetowej, jak
i znak towarowy używane przez PolCredit wraz z innymi informacjami prezentowanymi na
stronie internetowej, stanowią formę działań reklamowych tego przedsiębiorcy. Poprzez
takie działania PolCredit bezpośrednio zachęca konsumentów do skorzystania z jego usług.
Nazwa strony internetowej i wskazany znak mogą kształtować błędne wyobrażenie
konsumenta o przedmiocie i istotnych cechach oferty PolCredit. Odczytując nazwę strony
internetowej konsument może być przekonany, że na stronie znajdzie faktycznie ofertę
bądź oferty kredytów bankowych. Nie może natomiast przypuszczać, że nazwa strony nie
ma żadnego związku z rodzajem prowadzonej przez ww. przedsiębiorcę działalności.
W ocenie Prezesa Urzędu, używana nazwa strony internetowej wywołuje jednoznaczne
skojarzenia konsumenta z charakterem oferty, która została na niej zamieszczona, tj.
udzielaniem kredytów, a nie pożyczek. Stanowi więc de facto oznaczenie usługi, którą
świadczy PolCredit. Tożsamy skutek wywiera posłużenie się znakiem „LATWYKREDYT”,
który pojawia się po wejściu na ww. stronę internetową. Wyróżniony znak może sugerować
konsumentowi, że będzie mógł skorzystać z oferty, która polega na udzieleniu kredytu.
Jak to już wcześniej podkreślono, zgodnie z przepisami pr.b. udzielanie kredytów jest
czynnością bankową. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji
kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem
na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach
określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami
w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
PolCredit nie posiada statusu banku. Nie udziela więc kredytów. Usługi PolCredit polegają
na udzielaniu pożyczek. Co do zasady do umowy pożyczki stosuje się przepisy k.c.,
a w przypadku umów pożyczek udzielanych konsumentom - przepisy u.k.k. Reklamując

22

Zakwestionowane działania parabanków, które stanowią nieuczciwe praktyki rynkowe w rozumieniu
u.p.n.p.r. zostały przedstawione w roz. III.1 niniejszego Raportu.
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swoje usługi PolCredit nie może zatem posługiwać się zwrotem „kredyt”. Stwierdzone
nieprawidłowości uzasadniają podejrzenie stosowania przez PolCredit czynu nieuczciwej
konkurencji z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. W związku z tym, Prezes UOKiK wszczął przeciwko
PolCredit postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
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IV. Podsumowanie

Przeprowadzona przez Prezesa UOKiK kontrola działań reklamowych parabanków wykazała
szereg nieprawidłowości. Wykryte uchybienia polegały na naruszeniu obowiązków
podawania w reklamie kredytu konsumenckiego wymaganych danych dotyczących kosztów
pożyczki,

stosowaniu

nieuczciwych

praktyk

rynkowych

oraz

czynów

nieuczciwej

konkurencji naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Sprawdzono 37 podmiotów.
Ogółem zakwestionowano 32 reklamy stosowane przez 23 podmioty poddane badaniu.
W związku z faktem, iż w niektórych przypadkach w reklamie występowały treści, które
zawierały więcej niż jedno naruszenie, całkowita liczba naruszeń wyniosła 41. W dalszej
kolejności Prezes UOKiK, zgodnie z przysługującymi mu kompetencjami, podjął działania
w celu wyeliminowania stwierdzonych naruszeń, tj. wszczął 23 postępowania w sprawie
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Podsumowując rezultaty przeprowadzonej kontroli należy zauważyć, iż parabanki co do
zasady posługują się w swoich reklamach podobnymi, a nieraz wręcz identycznymi hasłami.
Jest to szczególnie widoczne w przypadku haseł „bez BIK”, co zostało szeroko omówione
w części III.1.1.1 niniejszego Raportu. Stwierdzono 9 takich naruszeń. Ujawniono 31
nieprawidłowości mających charakter nieuczciwych praktyk rynkowych w reklamach
stosowanych przez 19 przedsiębiorców. Zdecydowana większość, 27 nieprawidłowości
polegała na czynnym wprowadzaniu konsumentów w błąd (art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1
i 2 u.p.n.p.r.), tj. poprzez podawanie informacji, które mogą wpływać na decyzje
konsumentów. Oprócz posługiwania się wymienionymi powyżej hasłami „bez BIK” (lub
podobnymi), sugerującymi pewność uzyskania pożyczki, zakwestionowane praktyki
polegały na publikowaniu reklam, w których eksponowano szczególne cechy oferty (np.
najniższe koszty pożyczki lub najniższe oprocentowanie), wyróżniające ofertę na tle ofert
innych przedsiębiorców. Rzecz jednak w tym, że po analizie przedstawionych przez
pożyczkodawców

informacji

okazało

się,

że

deklaracje

takie

nie

były

zgodne

z rzeczywistością. Jeden przedsiębiorca dopuścił się biernego wprowadzenia w błąd (art. 6
ust. 1 i 3 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.n.p.r.), a przypadek ten dotyczył prezentacji
kosztu pożyczki przy użyciu bardzo drobnej, nieczytelnej czcionki. Osobną grupę stanowią
3 ujawnione przypadki stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych uznanych za
nieuczciwe w każdych okolicznościach. Są to naruszenia najpoważniejsze, pochodzące
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z tzw. czarnej listy praktyk zawartej w art. 7 u.p.n.p.r., a polegające na posługiwaniu się
w reklamach bez uprawnień certyfikatem „RZETELNA firma” oraz prezentowaniu (2
przypadki)

uprawnień

przysługujących

konsumentom

z

mocy

prawa

jako

cechy

wyróżniającej swoją ofertę. Sprzeczność działań reklamowych z ustawą o kredycie
konsumenckim stwierdzono w 9 przypadkach. Pozostałe naruszenie ma postać czynu
nieuczciwej konkurencji, określonego w art. 10 u.z.n.k.
Warto także zauważyć, że naruszeń nie stwierdzono u 14 przedsiębiorców, których
działania podlegały badaniu w oparciu o przekazane przez nich materiały reklamowe.
Zastrzeżeń nie wzbudziły reklamy: ARGENTUM, Asper, CAPITAL, Sezam, Providus, EVEREST,
Ferratum, OK Money, OPTIMA, POLI INVEST, Pożyczki NT, SmsBanQ, Tempo i VIA SMS.
Wśród zakwestionowanych reklam nie ma ani jednego przypadku reklamy emitowanej w
telewizji, radiu i telegazecie. Najczęściej natomiast zakwestionowane reklamy pojawiały
się w internecie – 15 reklam oraz w prasie - 11 reklam. Pozostałych 6 to reklamy w formie
ulotek.
Charakter stwierdzonych naruszeń skłania do wniosku, iż konsumenci winni być uważni
i ostrożni w korzystaniu z reklam przy poszukiwaniu oferty pożyczkowej oraz wykazywać
daleko idący krytycyzm wobec deklaracji ukazujących atrakcyjność oferty względem ofert
innych przedsiębiorców. W przypadkach, w których reklamy eksponują informacje
odnoszące się do kosztów pożyczki nieodzowna będzie weryfikacja tych informacji
w oparciu o formularz informacyjny oraz wzór umowy, którą konsument ma podpisać.
Raport w głównej mierze służy celom edukacyjnym dlatego należy wyrazić nadzieję, że
dotrze poprzez m.in. publikację na stronie internetowej UOKiK do szerokiego grona
odbiorców. Przedsiębiorcom oferującym pożyczki konsumentom będzie pomocny przy
formułowaniu przekazu reklamowego, a dla tych, których działania w tym zakresie nie
zostały objęte kontrolą do weryfikacji zgodności z prawem obecnie stosowanych działań
promocyjnych. Z kolei dla konsumentów Raport winien być przydatny w poszukiwaniach
odpowiedniej dla niech oferty pożyczkowej.
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