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Zastanów się, zanim podpiszesz. 

Forma „Kup teraz, zapłać później” może skusić Cię 
do podjęcia szybkiej decyzji. Daj sobie jednak trochę 
czasu, zanim cokolwiek podpiszesz. Zastanów się nad 
tą rzeczą. Zastanów się też, czy pożyczka to najlepszy 
sposób na jej zakup. Być może najlepiej będzie 
zaczekać z zakupem, aż uzbierasz tyle, żeby zapłacić 
od razu za całość.

Czytaj to, co napisano  
drobnym drukiem. 

Pożyczki typu „Kup teraz, zapłać później” mają bardzo 
różne okresy płatności, prowizje i kwoty odsetek. 
Niektóre pożyczki są reklamowane jako bezprowizyjne i 
bezodsetkowe, ale wtedy płaci się więcej za opóźnioną 
spłatę lub jej brak. Pożyczki w różnych firmach 
zazwyczaj mają różne harmonogramy spłat. 

Zapewne zdarzyło Ci się widzieć w 
sklepach lub w sieci opcje płatności 
„Kup teraz, zapłać później” lub „Zapłać 
w 4 ratach”, ale czy wiesz, co one 
oznaczają? Są to krótkoterminowe 
pożyczki umożliwiające płacenie za coś 
w małych ratach i uniknięcie prowizji i 
odsetek, jeżeli zapłacisz wszystko 
w terminie. Niestety łatwo jest wydać 
więcej, niż zamierzasz. Wydział Spraw 
Konsumenckich i Ochrony Pracowników 
(Department of Consumer and Worker 
Protection, DCWP) opracował te porady, 
aby pomóc Ci chronić Twoje pieniądze.
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Sprawdź zasady zwrotów. 

Dowiedz się, jak wygląda kwestia zwrotów, refundacji 
i wymiany w przypadku pożyczki, którą zaciągasz. 
Konsumenci zgłaszali trudności ze zwrotem rzeczy, 
które kupili za pożyczkę typu „Kup teraz, zapłać później”.

Oblicz swój budżet, zanim kupisz. 

Upewnij się, że będziesz w stanie spłacić pożyczkę 
w terminie. Twój dochód w okresie spłaty pożyczki 
powinien pokrywać spłaty tej pożyczki i najważniejsze 
potrzeby jak mieszkanie, wyżywienie i dojazdy. Jeżeli 
Twój cotygodniowy dochód się waha, być może 
lepiej będzie odłożyć kwotę na zakup danej rzeczy 
i zapłacić całą cenę. Nowojorskie ośrodki Financial 
Empowerment Center mogą udzielić Ci pomocy w 
planowaniu budżetu.

Zrozum, jak pożyczki typu „Kup 
teraz, zapłać później” mogą 
wpłynąć na Twój rating kredytowy. 

Firmy udzielające pożyczek „Kup teraz, zapłać później” 
nie mają jednolitych zasad zgłaszania spłat do biur 
informacji kredytowej. Opóźnione spłaty często 
pogarszają rating kredytowy, a terminowe spłaty mogą 
go nie poprawiać. Jeżeli chcesz poprawić swój rating 
kredytowy, być może lepiej rozważyć skorzystanie  
z innej pożyczki lub produktu kredytowego.

Ogranicz liczbę zaciąganych 
pożyczek typu „Kup teraz,  
zapłać później”. 

Może być Ci trudno zarządzać kilkoma pożyczkami 
naraz, ponieważ mogą się one bardzo różnić pod 
względem harmonogramów spłat i warunków. Unikaj 
nakładania się spłaty kilku pożyczek w tym samym 
czasie. Jeżeli musisz zaciągnąć więcej niż jedną taką 
pożyczkę, skorzystaj z tej samej firmy, aby ustalić 
odpowiednie daty i warunki spłaty. Upewnij się, że 
będziesz dostawać przypomnienia o spłatach przez 
e-mail i SMS, żeby nie przeoczyć żadnej spłaty.

Jeżeli nie chcesz, żeby spłaty 
ściągano automatycznie, wyłącz 
opcję autopłatności. 

Wiele firm oferujących formę zapłaty „Kup teraz, zapłać 
później” domyślnie uruchamia spłaty automatyczne. 
Automatyczne spłaty mogą nie być dla Ciebie 
odpowiednie, jeżeli Twój bank pozwala na debet na 
rachunku albo jeżeli zamierzasz spłacić pożyczkę 
wcześniej. Masz ustawowe prawo do zatrzymania 
automatycznych płatności. Jeżeli nie możesz zatrzymać 
płatności automatycznych, możesz wysłać do banku i 
firmy pożyczkowej pismo z odwołaniem ich autoryzacji. 
Odwiedź stronę consumerfinance.gov, aby uzyskać 
więcej informacji.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, 
skorzystaj z bezpłatnego doradztwa 
finansowego. 

Nowojorskie ośrodki Financial Empowerment Center 
oferują bezpłatne indywidualne doradztwo w sprawach 
finansowych osobiście lub telefonicznie. Odwiedź 
stronę nyc.gov/TalkMoney lub zadzwoń pod numer 
311, aby umówić się na spotkanie.

Skargi
Skontaktuj się DCWP przez stronę  
nyc.gov/dcwp lub zadzwoń pod numer 311 i 
powiedz „Store Complaint” („Skarga na sklep”).
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