
56%

Polacy chcą pośredników kredytowych

badanych chciałoby, 
aby ktoś im pomógł 

w wyborze najbardziej 
optymalnego kredytu

43% posiadaczy kredytów hipotecznych korzystało 
z usług doradcy (pośrednika) kredytowego przy wyborze kredytu

75% Polaków uważa, że porady 
doradcy (pośrednika) kredytowego są pomocne

80% spłacających kredyty hipoteczne uważa, że informacje zaciągnięte 
od doradców (pośredników) kredytowych 

pomogły w podjęciu decyzji, były wiarygodne i rzetelne 
oraz były kompleksowe i świadczyły o dużym rozeznaniu w rynku.

Zarówno doradcy bankowi (w oddziałach), jak i doradcy kredytowi (pośrednicy) 
uważani są przez posiadaczy kredytów za wiarygodne i pomocne źródło, 

przy czym na niezależność i uczciwość doradców (pośredników) kredytowych wskazało 76% 
badanych, natomiast na doradców banków 69%

76% klientów doradców (pośredników) kredytowych deklaruje zadowolenie z ich porad 
jednak tylko 29% z nich sądzi, że skorzystałoby z ich usług, gdyby były odpłatne 

60 % osób planujących wzięcie kredytu hipotecznego, nie chciałoby skorzystać 
z usług doradcy (pośrednika) kredytowego, gdyby jego usługi były płatne

Po wcześniejszym opisie dzisiejszej sytuacji 
doradców (pośredników) kredytowych i planowanych zmian ustawowych, 

polegających na wprowadzeniu zakazu wynagradzania 
pośredników kredytowych przez banki, 

badani zapytani o wybór modelu doradztwa (pośrednictwa) kredytowego 
i kształt przepisów to regulujących wskazali na następujące rozwiązania:

56% wybrało danie klientowi wyboru, czy chce skorzystać z bezpłatnego pośrednictwa, 
czy z płatnego doradztwa, umożliwiając równoległe funkcjonowanie obu tych modeli, 

przy czym biorąc pod uwagę wynikającą z badania barierę w korzystaniu z usług doradztwa (pośrednictwa) kredytowego, 
w momencie gdy usługi są odpłatne, przypuszczalnie większość klientów wybierze bezpłatne pośrednictwo

36 % badanych uznało za lepsze 
pozostawienie pośrednictwa 
bezpłatnego dla klientów 
i jednocześnie wprowadzenie przepisów, 
pozwalających na dobrą kontrolę 
pracy pośredników

Tylko 8% respondentów oczekuje 
wprowadzenia jako wyłącznego modelu 

doradztwa odpłatnego przez klientów 
(całkowita likwidacja bezpłatnego pośrednictwa)

Badanie zostało zrealizowane przez firmę Maison&Partners 
na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna 
na zlecenie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych 
i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

chcą pomocy doradcy

porady są pomocne

korzystali z pomocy doradcy

informcje od doradców
kredytowych są:

niezależność i uczciwość

chcą mieć wybór

chcą usługi bezpłatnej

chcą usługi płatnej

Polaków ocenia, 
że wybór dobrego 

kredytu hipotecznego 
jest trudny

trudny wybór kredytu
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a 64% zamierzających wziąć kredyt 
chętnie skorzystałoby z takich porad
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większość respondentów 
za usługę pośrednictwa byłaby gotowa 

zapłacić bardzo niskie kwoty, nie wyższe niż 400 zł.
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