
Chwilówki 

Chwilówki to pożyczki gotówkowe udzielane na niedługi okres czasu (od 1 do max. 60 dni). 

Można powiedzieć, że udzielane są one „na chwilę” – stąd nazwa „chwilówki”. Pożyczki te 

przydatne się wówczas, gdy pilnie potrzebujemy wsparcia finansowego, a do wypłaty 

pozostało jeszcze kilka, bądź kilkanaście dni. Klienci wybierają chwilówki ze względu na 

proste warunki jej otrzymania, a także krótki czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i 

przelew gotówki. Złożenie wniosku online zajmuje kilka minut, a pieniądze trafiają na 

wskazany rachunek bankowy najczęściej w ciągu 1 godziny. Weryfikacja wprowadzonych 

danych polega najczęściej na wysłanie przelewu 0,01zł z konta bankowego, które zostało 

założone na te same dane co we wniosku o pożyczkę. 

O jaką kwotę pożyczki można się starać? 

Wiele zależy od naszej historii kredytowej oraz firmy, w której chcemy ubiegać się o 

chwilówkę. Każda firma stosuje zasadę, że pierwsza udzielana przez nią pożyczka jest 

najmniejsza, zaś przy każdym następnym wniosku można starać się o więcej pieniędzy. 

Z obecnych na rynku firm obecnie największą kwotę pierwszej pożyczki oferują NetCredit 

(do 2000zł) oraz Vivus (do 1800zł). Należy przy tym dodać, że w obu przypadkach 

zaciągnięcie pierwszej pożyczki nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami – czyli 

spłacamy tyle, ile pożyczyliśmy! W obu wspomnianych firmach można pożyczyć 

maksymalnie 4000 zł i są to aktualnie maksymalne kwoty pożyczek udzielanych na 30 dni. 

 

Jakie są koszta chwilówek? 

Chwilówki postrzegane są jako pożyczki z największymi kosztami i często tak właśnie jest. 

Jednak zawsze, przed zaciągnięciem pożyczki, z góry znamy wszelkie opłaty z nią związane 

(co często nie ma odzwierciedlenia w pożyczkach prywatnych, w których zdarzały się 

sytuacje, że klient pożyczył 500zł, a musiał spłacić kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy 

więcej). Dzięki temu możemy przejrzeć oferty różnych firm i wybrać najtańszą ofertę. 

Rozpiętość RRSO chwilówek jest bardzo duża – jest ona zależna od wielkości pożyczki oraz 

od jej okresu. Zwykle im mniejszy okres tym dużo większe RRSO. Przykładowo dla pożyczki 

2000 zł w vivus RRSO chwilówki zaciągniętej na 5 dni wynosi 9820%, zaś ta sama kwota 

zaciągnięta na 30 dni daje nam RRSO w wysokości 392%. 

Duże koszta nie dotyczą oczywiście chwilówek, które udzielane są bez żadnych kosztów. 

Taka sytuacja ma miejsce w kilku firmach w przypadku pierwszej zaciąganej u nich 

http://www.pozyczka-przez-internet.com/wniosek/netcredit
http://www.pozyczka-przez-internet.com/wniosek/vivus
http://www.pozyczka-przez-internet.com/pozyczki-chwilowki
http://www.pozyczka-przez-internet.com/wniosek/vivus


chwilówki – wówczas pożyczając określoną sumę pieniędzy,  spłacimy dokładnie tyle ile 

pożyczyliśmy. 

Tabela 1. Ranking popularnych firm pożyczkowych w Polsce uwzględniający koszta 

zaciągniętej pożyczki. Symulacja chwilówki w wysokości 1000 zł zaciągniętej na 30 dni. 

Firma pożyczkowa Pożyczka + koszt Kwoty udzielanych 
pożyczek 

Wniosek 

 
1000 + 157 zł 

Pierwsza pożyczka do 2500 zł 
GRATIS! 

100 - 5000 zł Złóż wniosek 

 

1000 + 250 zł 
Pierwsza pożyczka do 1500 zł 

GRATIS! 

100 - 4000 zł Złóż wniosek 

 

 

1000 + 250 zł 
Pierwsza pożyczka do 1000 zł 

GRATIS! 

150 - 4000 zł Złóż wniosek 

 

1000 + 274 zł 
Pierwsza pożyczka do 1000 zł 

GRATIS! 

200 - 3000 zł Złóż wniosek 

 

 
1000 + 282 zł 

Pierwsza pożyczka do 1500 zł 
GRATIS! 

100 - 1500 zł Złóż wniosek 

 

 
 

1000 + 282 zł 300 - 3000 zł Złóż wniosek 

 

Na co można przeznaczyć chwilówkę? 

 

http://www.pozyczka-przez-internet.com/goto/www.vivus.pl
http://www.pozyczka-przez-internet.com/goto/www.viasms.pl
http://www.pozyczka-przez-internet.com/wniosek/netcredit
http://www.pozyczka-przez-internet.com/wniosek/smartpozyczka
http://www.pozyczka-przez-internet.com/wniosek/ekspreskasa
http://www.pozyczka-przez-internet.com/wniosek/kredito
http://www.pozyczka-przez-internet.com/goto/www.vivus.pl
http://www.pozyczka-przez-internet.com/goto/www.viasms.pl
http://www.pozyczka-przez-internet.com/wniosek/netcredit
http://www.pozyczka-przez-internet.com/wniosek/smartpozyczka
http://www.pozyczka-przez-internet.com/wniosek/ekspreskasa
http://www.pozyczka-przez-internet.com/wniosek/kredito


Żadna firma pożyczkowa nie stosuje ograniczeń określających na co można przeznaczyć 

chwilówki. Trzeba jednak pamiętać, aby korzystać z nich korzystać jedynie w nagłych 

przypadkach, np. w przypadku gdy miesięczne wydatki były wyższe niż przewidywane, a 

przed wypłatą trzeba jeszcze pokryć kolejne wydatki. Należy przestrzegać się przed 

zaciąganiem chwilówek, o których z góry wiemy, że nie zdołamy spłacić ich w terminie – 

wówczas albo koszty takiej chwilówki będą bardzo duże, albo na spłatę poprzednich 

zobowiązań będziemy zaciągać kolejne pożyczki, a to już prosta droga do uwikłania się w 

pętlę kredytową. 


