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Święta Bożego Narodzenia to dla wielu Polaków najważniejszy czas w roku. To również niełatwy okres dla 

budżetu domowego, kiedy musimy udźwignąć dodatkowe wydatki. Jednocześnie te dni stanowią spore 

wyzwanie dla branży handlowej, która musi sprostać oczekiwaniom klientów i wykorzystać najbardziej 

zyskowne tygodnie w roku.

Polacy są zapobiegliwi w zapewnianiu sobie odpowiednich środków finansowych na okres bożonarodzeniowy. 

Część osób stara się ograniczać wydatki (70 proc.), a część zaczyna zawczasu oszczędzać (20 proc.). Pieniądze 

na Święta zaczynają odkładać już latem, na kilka miesięcy przed świąteczną gorączką. Wspierają się również 

pożyczkami od rodziny i kredytami gotówkowymi.

Mimo większych wydatków związanych z przygotowaniem kolacji wigilijnej i innych uroczystości, Polacy 

wykorzystują okres Bożego Narodzenia do kupna droższych prezentów czy nowego sprzętu do domu. 

Sprzyjają temu atrakcyjne promocje w sklepach, czy np. możliwość skorzystania z opcji karencji przy 

udzielaniu kredytu, dostępnej chociażby w Mistrzowskim Kredycie Gotówkowym Santander Consumer 

Banku.  

Zmienia się sposób robienia bożonarodzeniowych zakupów. Związane jest to z rozwojem nowych technologii 

i coraz powszechniejszym korzystaniem z zakupów w sklepach internetowych. Nie bez znaczenia są też 

zmiany prawne, dotyczące ograniczenia liczby niedziel handlowych w sklepach stacjonarnych.

 

Raport „Polaków portfel własny - świąteczne przygotowania” Santander Consumer Banku to próba 

całościowego spojrzenia na wydatki, jakie Polacy ponoszą w okresie Bożego Narodzenia oraz wpływu 

Świąt na budżet domowy. Jak przygotowujemy się do Świąt i ile na nie wydajemy? Co denerwuje Polaków 

szczególnie w okresie bożonarodzeniowym, a na jakie chwile czekamy z utęsknieniem? To tylko niektóre z 

pytań, na jakie odpowiadamy.

Zapraszamy do lektury!

Zespół Santander Consumer Banku  
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16%

ŚWIĄTECZNE WYDATKI POLAKÓW

Największa grupa, bo prawie 30 proc. Polaków planuje wydać na tegoroczną Wigilię kwotę między 300 a 500 zł. 

Więcej niż 1000 zł wyda co piąty, biorący udział w badaniu realizowanym na zlecenie Santander Consumer Banku. W 

ofercie banku znaleźć można m.in. Mistrzowski Kredyt Gotówkowy, pomagający np. sfinansować większe potrzeby 

konsumpcyjne niezależnie od bieżących możliwości domowego budżetu.  

Ponad 45 proc. badanych wyda na Wigilię kwotę do 500 zł. Dla prawie 30 proc. Wigilia będzie zdecydowanie „na 

bogato”. Ta grupa wyda między 800 zł a 1 500 zł. 

Oczywiście, wielkość wydatków związana jest ściśle z dochodami respondentów. Im wyższe zarobki, tym większe 

planowane wydatki na świąteczne uroczystości. Jedna piąta najlepiej zarabiających (powyżej 5 000 złotych), przeznaczy 

na nie ponad 2 000 zł. Z kolei niemała grupa zarabiająca relatywnie najmniej (do 999 zł miesięcznie), pozwoli sobie na 

wydatki wyższe, niż umożliwia im budżet. Co najmniej 8,8 proc. z nich wyda kwotę przekraczającą ich miesięczne dochody.

ILE POLACY WYDADZĄ NA WIGILIĘ?

WIELKOŚĆ WYDATKÓW NA WIGILIĘ JEST SKORELOWANA Z DOCHODAMI RESPONDENTÓW

do 100 zł  

2,7% 15,2%

101 - 300 zł

28,3%

301 - 500 zł 501 - 800 zł

8,6%

801 - 1 000 zł

17,1%

1 001 - 1 500 zł

10%

>  1 500 zł

3,7%

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE NA ŚWIĘTA?

Najpopularniejszym sposobem finansowania świątecznych wydatków są bieżące dochody (70 proc. wskazań). Co 

piąty badany oszczędza na ten cel z wyprzedzeniem. Kredytem wspomoże się niecałe 4 proc. Polaków. To wynik 

zaskakujący, zważywszy na wzrostowy trend w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych i ratalnych w całym 2018 roku. 

Jak pokazują dane Biura Informacji Kredytowej  w tym roku rośnie zarówno sprzedaż kredytów gotówkowych 

oraz na zakup towaróc i usług, czyli popularnych rat. W pierwszym półroczu 2018 r. liczba udzielonych kredytów 

gotówkowych była o 4,5 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Co istotne, 

najbardziej wzrosła liczba udzielonych kredytów do 50 tys. zł.  Można  zatem oczekiwać, że trend ten będzie 

kontynuowany w drugim półroczu 2018 r., z dużym udziałem przygotowań do okresu świątecznego.

W WYNIKACH NIE WZIĘTO POD UWAGĘ ODPOWIEDZI NIE WIEM/TRUDNO POWIEDZIEĆ

do 999 zł
1 000 - 
1 999 zł

2 000 - 
2 999 zł

3 000 - 
3 999 zł

4 000 - 
4 999 zł

5 000
i więcej zł

Do 50 złotych

Od 51 do 100 złotych

Od 101 do 200 złotych

Od 201 do 300 złotych

Od 301 do 400 złotych

Od 401 do 500 złotych

Od 501 do 800 złotych

Od 801 do 1 000 złotych

Od 1 001 do 1 500 złotych

Od 1 501 do 2 000 złotych

Powyżej 2 000 złotych

0,0%

15,4%

6,6%

17,6%

19,8%

17,6%

3,3%

11,0%

4,4%

0,0%

4,4%

0,9%

2,4%

7,6%

12,8%

12,8%

21,7%

10,1%

15,0%

4,0%

1,8%

1,8%

0,0%

1,1%

4,4%

11,7%

6,9%

20,8%

13,9%

19,3%

7,7%

4,0%

0,0%

0,0%

1,2%

1,2%

5,6%

8,6%

24,7%

6,8%

17,9%

17,9%

6,2%

4,9%

0,0%

0,0%

6,2%

0,0%

0,0%

13,8%

0,0%

32,3%

27,7%

9,2%

3,1%

0,0%

0,0%

0,0%

13,1%

2,4%

7,1%

0,0%

11,9%

21,4%

17,9%

19,0%

SPOSÓB FINANSOWANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BOŻYM NARODZENIEM
ODPOWIEDZI NIE SUMUJĄ SIĘ DO 100%. POMINIĘTO WSKAZANIE: NIE WIEM/TRUDNO POWIEDZIEĆ. 

Bieżące dochody
/pensja

69,9%
Oszczędności na ten 
cel z wyprzedzeniem

21,1%
Kredyt

3,8%

Pożyczka od rodziny/
przyjaciół

1,4%
Inna 
strategia

1,1%
Środki z programu 
500+

0,8%

Ponad 2/3 Polaków planuje okołoświąteczne wydatki na podobnym poziomie, co w roku poprzednim. Grupa tych, 

którzy chcą wydać więcej jest nieznacznie większa od liczby osób ograniczających w tym roku konsumpcję.

PORÓWNANIE WYDATKÓW BOŻONARODZENIOWYCH 2018 VS. 2017 R.

11,5% 68,6% 4%

Więcej niż rok temu Mniej niż rok temu Podobną kwotę
co rok temu

Trudno powiedzieć

WYDATKI NA WIGILIĘ:

Dochód netto



KIEDY BRAKUJE 
NA WYMARZONE ŚWIĘTA?
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Nie jest zaskoczeniem, że niemal wszyscy Polacy (95 proc.) zarabiający powyżej 5 000 złotych są w stanie pokryć 

świąteczne wydatki z bieżących dochodów. Natomiast wśród grupy o najniższych dochodach, do 999 zł, tylko 

niecałe 35 proc. może sfinansować święta z pensji. Aby pokryć braki, grupa ta oszczędza z wyprzedzeniem 

lub wspiera się pożyczkami od rodziny (prawie 9 proc.). Po różną formę kredytu sięgają najczęściej osoby 

zarabiające od 2 000 do 2 999 zł netto miesięcznie (ponad 7 proc.) oraz ci z dochodami od 3 000 do 3 999 zł 

(5 proc.). 

Niezależnie od dochodu, wydatki związane ze Świętami Bożego Narodzenia wpływają znacząco na budżety rodzinne 

i decyzje zakupowe nie tylko w poprzedzających ten czas miesiącach, lecz także w ciągu roku. Skala wydatków i ich 

nagromadzenie w listopadzie i grudniu może spowodować wzrost „dziury” w domowym budżecie. Ponad połowa 

Polaków przynajmniej raz w poprzednich latach musiała ograniczyć inne wydatki, aby sfinansować święta. W 

pierwszej kolejności rezygnowali z zakupów dla siebie (przyjemności, ubrania, książki) lub zakupów do domu (np. 

sprzętu RTV/AGD). Mniej chętnie ograniczaliśmy wydatki związane z wyjazdami do rodziny lub tymi przeznaczonymi 

na dzieci. Warto pamiętać, że nie trzeba odkładać swoich planów na później, gdyż na rynku finansowym istnieją 

rozwiązania kredytowe z karencją. Dają one możliwość wzięcia kredytu gotówkowego np. w grudniu, a spłaty 

dopiero na wiosnę.SPOSÓB FINANSOWANIA ŚWIĄTECZNYCH WYDATKÓW PRZEZ POLAKÓW W ZALEŻNOŚCI OD DOCHODU

 Jak finansuje Pan/Pani 
wydatki świąteczne?

do 
999 zł

1 000 -
1 999 zł

2 000 -
2 999 zł

3 000 -
3 999 zł

4 000 -
4 999 zł

5 000 zł 
i więcej

Dochód netto

Korzystam z bieżących 
dochodów/ pensji

Oszczędzam na ten cel 
z wyprzedzeniem

Korzystam z różnej formy 
kredytu lub pożyczki

Pożyczam od rodziny/ 
przyjaciół

Przeznaczam na ten cel 
środki z programu 500+

Stosuję inną strategię

Nie wiem/Trudno powiedzieć

34,4%

38,9%

0,0%

8,9%

4,4%

3,3%

10,0%

64,7%

28,8%

4,0%

0,9%

1,5%

0,0%

0,0%

76,6%

16,1%

7,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

82,6%

12,4%

5,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

82,8%

17,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

95,2%

2,4%

2,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

DECYZJE FINANSOWE POLAKÓW POD WPŁYWEM ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW ŚWIĄTECZNYCH

było zmuszonych opóźnić 
opłacenie rachunków ze 

względu na Święta

5%

musiało oszczędzać, 
aby sfinansować Święta

24,9%
musiało zrezygnować 
z innych zakupów, aby 

sfinansować Święta

16%

musiało zrezygnować 
z wyjazdu lub ferii 

dla dzieci

2,5%

zrezygnowało z zakupu 
sprzętu do domu na rzecz 
wydatków świątecznych

10,4%
zrezygnowało lub odłożyło 

remont mieszkania 
z powodu Świąt

8,1%

ODPOWIEDZI NIE SUMUJĄ SIĘ DO 100%.

musiało zrezygnować
z wydatków na

rzecz dzieci

1,4%

DECYZJE FINANSOWE POLAKÓW POD WPŁYWEM ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW ŚWIĄTECZNYCH
W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI

ODPOWIEDZI NIE SUMUJĄ SIĘ DO 100%.

Rezygnacja z zakupów dla 
siebie (przyjemności, ubrania, 

książki)

22%

Rezygnacja
z remontu

Rezygnacja z zakupu
sprzętu RTV/AGD

Konieczność oszczędzania
w trakcie przedświątecznych 

miesięcy

9% 11%
5% 7%

14%

32%

17%

Mistrzowski	Kredyt	Gotówkowy
Czy wiesz, że zaufało nam już 10 milionów Polaków?

Dowiedz	się	więcej

https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-gotowkowe/mistrzowski-kredyt-gotowkowy,5.html
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wyższe

GDZIE SZUKAMY POMYSŁÓW
NA ŚWIĄTECZNE PREZENTY?

ŚWIĄTECZNE ZAKUPY 2.0

W okresie przedświątecznym sporym wyzwaniem staje się wybór odpowiednich prezentów. To, w jaki 

sposób je wybieramy, gdzie szukamy pomysłów na obdarowanie innych, zależy w dużej mierze od naszego 

wykształcenia. Prawie co druga osoba z wyższym wykształceniem (45 proc.) przegląda strony sklepów 

internetowych by znaleźć odpowiedni upominek. Osoby z wykształceniem podstawowym przede wszystkim 

korzystają w takiej sytuacji z propozycji przygotowanych przez sklepy stacjonarne. Z badania wynika też, że im 

wyższe wykształcenie, tym częściej jesteśmy skłonni szukać inspiracji w wyborze prezentu. Można więc przyjąć, 

że dla osób z wyższym wykształceniem i tych lepiej zarabiających kwestia wyboru odpowiedniego prezentu 

jest szczególnie istotna i przykładają do tego sporą wagę.

POMYSŁY NA PREZENTY ŚWIĄTECZNE ZNAJDUJĘ PRZEDE WSZYSTKIM:
(W ZALEŻNOŚCI OD WYKSZTAŁCENIA) WYNIKI NIE SUMUJĄ SIĘ DO 100 PROC. BO RESPONDENCI MOGLI WYBRAĆ KILKA ODPOWIEDZI

PRZEGLĄDAJĄC 
STRONY SKLEPÓW 
INTERNETOWYCH 

PRZEGLĄDAJĄC 
MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE

OBSERWUJĄC TO, CO 
PROPONUJĄ SKLEPY 
STACJONARNE

NIE SZUKAM 
INSPIRACJI 
W OGÓLE

45%
31%

11%

20%
22%

4,5%

33%
33%

39%

15%
22%

30%

średnie

podstawowe

wyższe

średnie

podstawowe

wyższe

średnie

podstawowe

wyższe

średnie

podstawowe

Tegoroczne zakupy świąteczne będą wyglądały zupełnie inaczej, niż te robione na przykład 5 lat temu. 

Wszystko przez zmiany nawyków wynikające przed wszystkim z rozwoju sklepów internetowych oraz 

upowszechnienie płatności bezgotówkowych. W okresie świątecznym te dwa elementy coraz bardziej wpływają 

dla podejmowanych decyzji zakupowych. Z badania powstałego na potrzeby raportu „Polaków portfel własny 

– świąteczne przygotowania” Santander Consumer Banku oferującego Mistrzowski Kredyt Gotówkowy, wynika 

jasno, że osoby lepiej zarabiające przygotowania do Świąt w znaczącym stopniu przenoszą do sfery online. 

Wśród Polaków z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, czynnikiem mającym największy wpływ na 

sposób robienia świątecznych zakupów był rozwój dyskontów spożywczych (31,8 proc. badanych).

CZYNNIKI MAJĄCE NAJWIĘKSZY WPŁYW NA HANDEL I SPOSÓB ROBIENIA ZAKUPÓW PRZED ŚWIĘTAMI 
PRZEZ POLAKÓW

Możliwość zwrotów
zakupów zrobionych online 

10,3%

Wybór sklepów
internetowych 

28,5%
Większa popularność

płatności bezgotówkowych
(karta/telefon) 

23,3%

Dzień darmowej
dostawy 

8,9%

Start dużych wyprzedaży
po Świętach 

15,4%
Upowszechnienie promocji

na „Black Friday” 

11,5%

Rozwój mobilnych
aplikacji zakupowych 

8%

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 13,8%
31,8%

EKSPANSJA DYSKONTÓW 
SPOŻYWCZYCH

WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE

23,1%
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Nadchodzące święta będą pierwszymi od czasu wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Co piąty badany 

deklaruje, że nowe uregulowania będą miały wpływ na przygotowania świąteczne. Niedziele niehandlowe 

najmniej utrudnień spowodują w miastach do 50 tys. mieszkańców, gdzie problemy przewiduje niecałe 

11 proc. badanych. Najbardziej odczuwalne będą w miastach od 250 do 500 tys. mieszkańców. Prawie 

36 proc. mieszkających tam ankietowanych deklaruje, że ograniczenia w niedzielnym handlu będą mieć wpływ 

na sposób, w jaki zrobią świąteczne zakupy. 

Kupi wszystko
z wyprzedzeniem

21,8%
Kupi więcej

rzeczy online

21%
Skorzysta z niedziel

handlowych

20,4%
Zaplanuje zakupy

świąteczne w inne dni

16%
Skorzysta z wydłużonych

godzin pracy sklepów

12,6%

ŚWIĘTA PLUS

Rządowy program Rodzina 500+, realizowany od kwietnia 2016 r. zakłada wypłacanie nieopodatkowanych 

500 zł rodzicom za każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin o niskich dochodach, także na pierwsze lub 

jedyne dziecko. Według danych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z programu skorzystało już prawie 

3,7 mln dzieci. Co miesiąc świadczenia trafiają do 2,4 mln rodzin, a programem objętych jest 53 proc. dzieci do 18. 

roku życia. W badanej grupie 18 proc. respondentów zadeklarowało, że korzysta z programu Rodzina 500+.

Jak pokazują wyniki badania, beneficjentami przedświątecznych środków z programu Rodzina 500+ będą głównie 

dzieci. Pomimo większych wydatków w okresie świątecznym, zdecydowana większość rodzin deklaruje, że pieniądze 

z programu przeznaczy na prezenty dla dzieci i ich potrzeby. Tylko co dziesiąta rodzina planuje wydać te 

pieniądze na przygotowania do Świąt, finansując w ten sposób zakup artykułów spożywczych. Warto pamiętać, 

że 500 plus uznawane jest także jako dodatkowe źródło dochodu przy staraniu się o udzielenie Mistrzowskiego 

Kredytu Gotówkowego.

PREZENTY 60%
40%

Z GRUPY OSÓB O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH 

(DO 999 ZŁ) WSZYSCY ZADEKLAROWALI, ŻE 

ŚRODKI Z PROGRAMU PRZEZNACZĄ NA DZIECI

INNE POTRZEBY I ARTYKUŁY

18%

NA ZAKUPY I PRZYGOTOWANIE ŚWIĄTECZNE ŚRODKI 

Z PROGRAMU RODZINA 500+ NAJCZĘŚCIEJ BĘDĄ 

WYDAWAĆ ZARABIAJĄCY OD 2 000 DO 2 999 ZŁ 

W PRZYPADKU OSÓB ZARABIAJĄCYCH
OD 4 000 DO 4 999 ZŁ 33%

GRUPA POLAKÓW DEKLARUJĄCYCH, ŻE 

W JAKIEJŚ CZĘŚCI WPŁYWY 500+ PRZEZNACZY 

NA INNE DOMOWE WYDATKI

WŚRÓD OSÓB ZARABIAJĄCYCH 
POWYŻEJ 5 000 ZŁ 20%

Mistrzowski	Kredyt	Gotówkowy
w	praktyce...

Dla obecnych klientów banku
to nawet 50 tys. zł, dla nowych – 35 tys. zł

Poznaj	szczegóły

W MIASTACH DO 50 TYŚ. MIESZKAŃCÓW 10,9%
35,8%

ILU POLAKÓW DEKLARUJE ZMIANY W 

ŚWIĄTECZNYCH PRZYGOTOWANIACH Z POWODU 

OGRANICZONEJ LICZBY NIEDZIEL HANDLOWYCH

W MIASTACH 250 - 500 TYŚ. MIESZKAŃCÓW

22,7%

https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-gotowkowe/mistrzowski-kredyt-gotowkowy,5.html
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SPOKOJNE ŚWIĘTA

Grudzień i magia świętowania kojarzą się zwykle ze spokojem, radością i ciepłem rodzinnych spotkań. W 

rzeczywistości okres ten dla sporej grupy jest źródłem dużego stresu. W ramach raportu „Polaków portfel 

własny - świąteczne przygotowania” Santander Consumer Banku, oferującego Mistrzowski Kredyt Gotówkowy, 

sprawdziliśmy, co najbardziej wyprowadza nas z równowagi w okresie bożonarodzeniowych przygotowań. 

Jako czynnik najbardziej stresogenny ponad połowa badanych wskazała tłum w sklepach. Na drugim miejscu 

znalazły się korki w okolicach sklepów i galerii handlowych, na który wskazuje ponad 43 proc ankietowanych. 

Co czwarty badany na czele listy czynników budzących ich irytację wymienił prace konieczne do przygotowania 

do Wigilii w domu. Zwiększone wydatki w tym okresie mogą wyprowadzić z równowagi co piątego Polaka. Co 

ciekawe, 10 proc. ankietowanych denerwują świąteczne piosenki grane w sklepach.

CO NAJBARDZIEJ IRYTUJE POLAKÓW W OKRESIE PRZEDŚWIĄTECZNYM? 

51,4%TŁUM W SKLEPACH

43,1%KORKI NA ULICACH 
W OKOLICY SKLEPÓW 
I CENTRÓW HANDLOWYCH 

23,2%DUŻO PRACY W DOMU 
I PRZYGOTOWANIA 

20,1%WYDATKI

9,7%ŚWIĄTECZNE 
PIOSENKI

Różnice w tym, co nas denerwuje, widać wyraźnie w odniesieniu do miejsca zamieszkania. Dla mieszkańców małych 

miast źródłem stresu jest spędzanie dłuższego czasu z rodziną. Z kolei osoby mieszkające na wsi wskazywały 

na konieczność zakupu prezentów. Tłumy w sklepach najmniej dokuczliwe są dla mieszkańców małych miast, 

najbardziej w metropoliach. O dziwo, spory problem w tej kwestii widzą mieszkańcy wsi, którzy prawdopodobnie 

nie są przyzwyczajeni do tego zjawiska, a po duże zakupy udają się do większych miejscowości . 

Co denerwuje w Świętach mieszkańców 

wsi, a co metropolii?
wieś małe 

miasto
do 50 tys.

średnie 
miasto

do 250 tys.

duże 
miasto

do 500 tys.

metropolia
powyżej 
500 tys.

Większe wydatki świąteczne

Świąteczne piosenki grane w sklepach

Tłum w sklepach

Korki na ulicach, przy centrach handlowych

Konieczność dłuższego spędzania czasu z rodziną 

Konieczność zakupu prezentów

11,4%

4,3%

27,4%

17,9%

3,0%

5,6%

12,3%

5,3%

24,3%

25,5%

3,4%

1,7%

10,1%

4,8%

29,3%

26%

1,1%

3,4%

14,1%

4,1%

31,2%

23,6%

0,0%

0,0%

6%

8,6%

27,4%

27,7%

2,4%

1,2%

ODPOWIEDZI NIE SUMUJĄ SIĘ DO 100%.

W grupie zarabiających 
do 999 zł netto miesięcznie 

świąteczne wydatki 
wyprowadzają 

z równowagi co 
piątą osobę 

20%

Świąteczne 
przygotowania są 

bardziej stresujące dla 
kobiet niż mężczyzn

16,4%

Większe wydatki 
negatywnie wpływają 

w większym stopniu na 
kobiety niż mężczyzn

Badani z największych 
metropolii - powyżej 

500 tys. mieszkańców - 
najczęściej narzekali na 

korki na ulicach 

27,7%
Zarabiający powyżej 
5 000 zł najbardziej 
narzekają na tłum 

w sklepach i galeriach 
handlowych

32,6%
	7,8%

13,2%
	7,9%

Mistrzowski	Kredyt	Gotówkowy
tak	jak	chcesz...

- online na www.santanderconsumer.pl 
-  w jednym z ponad 320 oddziałów 

Santander Consumer Banku w całej Polsce

Sprawdź

http://www.santanderconsumer.pl 
https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-gotowkowe/mistrzowski-kredyt-gotowkowy,5.html
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Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut 

IBRIS w dniach 5–6 listopada 2018 r. W badaniu wzięły udział osoby dorosłe reprezentatywne dla całej Polski. Próba n=1000. 

Santander	 Consumer	 Bank jest jednym z liderów rynku consumer finance w Polsce. Oferuje klientom szeroki 

zakres produktów obejmujący kredyty gotówkowe, kredyty na nowe i używane samochody, kredyty ratalne, 

karty kredytowe oraz lokaty. Produkty dystrybuowane są online oraz poprzez sieć oddziałów, salony i komisy 

samochodowe, sklepy i punkty usługowe. Wśród dostępnych rozwiązań kredytowych posiada także Mistrzowski 

Kredyt Gotówkowy, który w październiku, listopadzie i grudniu zajął pierwsze miejsce w rankingu kredytów 

gotówkowych na portalu Money.pl. Więcej na  www.santanderconsumer.pl 

O BADANIU:

http://www.santanderconsumer.pl  
https://www.blog.santanderconsumer.pl/
https://www.goldenline.pl/firma/santander-consumer-bank-s-a/
https://www.linkedin.com/company/santander-consumer-bank-sa/
https://www.facebook.com/santanderconsumerbanksa
https://www.youtube.com/user/santanderconsumersa
https://www.santanderconsumer.pl/ldp/kredyt-gotowkowy-e/23004,0,0.html?utm_campaign=reb&utm_content=jk_white&utm_source=SCB&utm_medium=raport 

