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ŚWIĄTECZNE WYDATKI POLAKÓW

JAK SFINANSUJEMY ŚWIĘTA?

Mamy grudzień. A to oznacza, że nasze portfele w mgnieniu 

oka opustoszeją i bardzo prawdopodobne, że po Nowym Roku 

skorzystamy z pomocy szybkiej chwilówki.  Jednak, jak się 

okazuje - aż 84 proc. Polaków gwiazdkowe potrzeby zrealizuje 

z bieżących dochodów, a co piąty skorzysta z odłożonych 

na “czarną godzinę” oszczędności. Natomiast 4 proc. 

respondentów pokryje świąteczne koszty z różnego typu 

świadczeń, np. Rodzina “500+”. Tylko 1 proc. zamierza pożyczyć 

pieniądze od rodziny lub zwrócić się do instytucji finansowej.

Świąteczne podarunki to najbardziej kosztowny wydatek 

w gwiazdkowym budżecie. Co pod choinką chciałby odnaleźć 

przeciętny Kowalski? Wybór wymarzonych upominków zależy 

w dużym stopniu od płci. Wśród kobiet królują kosmetyki lub 

perfumy (20 proc.) oraz biżuteria (15 proc.). 

Mężczyźni preferują elektronikę (15 proc.) i właśnie takiego 

prezentu oczekują na Gwiazdkę.

ILE WYDAMY
NA ŚWIĘTA W 2019?
Oszczędne święta - w praktyce brzmi to, jak oksymoron. 

Wraz z nadchodzącym Bożym Narodzeniem czeka nas 

prawdziwy maraton zakupowy. Powoli panikujemy, mamy 

rozbiegane oczy, oblewają nas “zimne poty”, a z głośników 

rozbrzmiewa tradycyjne “Last Christmas”.  Trzeba rozprawić 

się z kreatywnymi pomysłami na prezenty dla mamy, taty, 

dzieci, babć, dziadków, siostrzeńców, cioć i wujków. 

I choć upominki stanowią najbardziej kosztowną pozycję 

w budżecie, to w głowie odkładamy też na Sylwestra, ferie 

zimowe i “czarną godzinę”. Nie bez przyczyny pojawia się 

poświąteczny kac – a sami badacze na wieść o przeinwe-

stowaniu w święta, ukuli nowe zjawisko, które określili 

mianem Blue Monday. Ile faktycznie kosztują święta 

i czy potrafimy planować swoje gwiazdkowe wydatki? NA BOŻE NARODZENIE W 2019 
ROKU ZAMIERZAMY ŚREDNIO 
WYDAĆ 1 722 ZŁ. TAK WYNIKA 
Z NAJNOWSZYCH BADAŃ 
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ 
BAROMETR PROVIDENTA.

AŻ 84 PROCENT POLAKÓW GWIAZDKOWE 
POTRZEBY ZREALIZUJE Z BIEŻĄCYCH 
DOCHODÓW

Badanie zostało zrealizowane przez Danae Sp.z.o.o. na próbie 1116 Polaków, w dniach 15-21.10.2019 roku.
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GDZIE POLACY

SPĘDZAJĄ ŚWIĘTA?

WIGILIA POD PALMAMI

Według badań CBOS nie ma obawy o to, że wigilijny czas 

skomercjalizuje się, przez co część zwyczajów przestanie 

być kultywowana. Nadal chętnie spędzamy czas w gronie 

najbliższych. Jednak oprócz powrotu do rodzinnych 

miejscowości, decydujemy się także na zagraniczne wyjazdy. 

Górskie tereny we Włoszech i Austrii oraz gorąca Turcja, Egipt 

i Hiszpania znajdują się na szczycie najchętniej wybieranych 

kierunków na świąteczny "last minute".

W 2018 ROKU BEZAPELACYJNYM 
ZWYCIĘZCĄ W RAPORCIE PORTALU 
WAKACJE.PL ZOSTAŁ EGIPT (24 PROC.).

NIEMAL POŁOWA POLAKÓW 
SPĘDZI ŚWIĘTA POZA DOMEM 
- GŁÓWNIE U BLISKICH LUB 
POWRACAJĄC DO RODZINNEJ 
MIEJSCOWOŚCI

GDZIE SPĘDZAMY ŚWIĘA?

JAK I ZA ILE JEŹDZIMY?

Trzeba jasno podkreślić, że koszty wyjazdu w okresie gwiazdkowo-noworocznym są znacznie wyższe niż 

w okresie wakacyjnym. Powód jest błahy. Latem mamy do wyboru więcej ciepłych rejonów niż choćby 

zimą. W konsekwencji czego, ucieczka od białych świąt zmusza nas do wyboru odległych zakątków, 

co ma przełożenie w cenie takiego wypoczynku.

Średni koszt wyjazdu planowanego samodzielnie to około 1 100 zł na osobę 

- zaś w przypadku wyjazdów organizowanych za pomocą biur podróży, to koszt przynajmniej 3 200 zł. 

Są to więc sumy, jakie trzeba wyłożyć podczas pobytu  w 4-gwiazdkowych ośrodkach SPA w Polsce. 

A przy podobnym standardzie w pakiecie zagranicznym mamy pewną pogodę, wyżywienie all-inclusive, 

przelot i przede wszystkim - święty spokój.

Raport LOT Travel “Wyjazdy świąteczne Polaków”. Badanie przeprowadzone przez firmę Kantar TNS Polska.

        Źródło: Wakacje.pl.
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POŻYCZKA ONLINE NA ŚWIĘTA 

Vivus - czołowy pożyczkodawca na rynku finansowym 
oferuje darmową pierwszą pożyczkę. W ramach promocji 
“Weź pożyczkę na święta i spłać ją nawet w styczniu”, 
nowi klienci pożyczą do 3 000 zł z RRSO 0% na 61 dni. 

POŻYCZKA ONLINE 
NA ŚWIĘTA
Brać czy nie brać - oto jest pytanie. W kwestii świątecznych 

wydatków wiele osób dostaje białej gorączki. Z jednej strony 

odliczamy dni do momentu, w którym zasiądziemy 

w rodzinnym gronie. A z drugiej - czekająca nas mania 

zakupowa i sprzedawcy “zacierający ręce” na dobry utarg 

wywołują w nas skrajne emocje. Boże Narodzenie tuż-tuż, 

jest to więc właściwy moment, by przyjrzeć się bliżej 

świątecznemu budżetowi. Przygotowanie do prawdziwie 

magicznej Wigilii w momencie, gdy portfel świeci pustkami, 

wymaga racjonalnych rozwiązań. Pożyczka online czy kredyt 

w banku? Na te pytanie powinniśmy odpowiedzieć sobie sami. 

Cóż, idealnych ofert niestety nie ma – ale z tych, które są 

dostępne, można wyłuskać naprawdę atrakcyjną propozycję, 

skrojoną na miarę świątecznych potrzeb.

JAK SFINANSUJEMY ŚWIĘTA?
SPRAWDŹMY, GDZIE NAJLEPIEJ 
WZIĄĆ POŻYCZKĘ NA ŚWIĘTA, 
BY OBFICIE ZASTAWIĆ STÓŁ, 
PIĘKNIE UDEKOROWAĆ 
MIESZKANIE, A NAJBLIŻSZYCH
OBDAROWAĆ WYMARZONYMI 
PREZENTAMI!

Badanie zostało zrealizowane przez Danae Sp.z.o.o. na próbie 1116 Polaków, w dniach 15-21.10.2019 roku.

Oferta ważna jest do 31 grudnia 2019 roku.
Smart Pożyczka - firma proponuje pierwszą chwilówkę za darmo do 3 000 zł na 30 dni. Dodatkowo organizuje 
grudniowy konkurs, w ramach którego autorzy najbardziej kreatywnych życzeń otrzymają bon podarunkowy 
do empik.com, w wysokości 100 zł. Smart Pożyczka od 1 do 24.12.2019 roku codziennie losuje pięciu zwycięzców. 
LoanMe - ta dynamicznie rozwijająca się firma, szybko i dyskretnie pozwala zaciągnąć pierwszą chwilówkę nawet 
do 6 000 zł na 4 tygodnie. Dla nowych konsumentów w prezencie posiada również bon na zakupy, na sumę 200 zł. 
Oferta jest ważna od 11.10.2019 roku.
Provident – w ramach akcji “Pożyczka na Start” dostępna jest chwilówka dla nowych klientów, w wysokości 
od 500 do 5 000 zł aż na 5 miesięcy. Oferta ważna od 25.11.2019 roku.
Szybka Gotówka - w sytuacji, gdy cenny jest każdy grosz oraz długi okres kredytowania, ta firma to “strzał 
w dziesiątkę”. Szybka Gotówka udostępnia pierwszą pożyczkę na dowolny cel do 6 000 zł za 0 zł 
wraz 65-dniowym okresem spłaty.
Finbo – dla potrzebujących zastrzyku gotówki, pożyczkodawca proponuje darmową chwilówkę do 5 000 zł na 30 
dni. W ofercie posiada także rozwiązanie przedłużenia spłaty pożyczki o kolejne 7, 14 lub 30 dni oraz wygodną 
rejestrację dostępną przez całą dobę.
Kuki – firma przy terminowej spłacie zobowiązania oferuje Pierwszą Promocyjną Pożyczkę do 3 000 zł na 30 dni. 
To dobra propozycja dla osób, dla których liczy się czas oraz szybkość przelania gotówki.
LendOn - jeśli pożyczka bez zaświadczeń to tylko w LendOn. Ten jeden z najpopularniejszych pożyczkodawców 
dysponuje pierwszą pożyczką do 3 000 zł za 0 zł na 30 dni. Posiada okresowe rabaty dla klientów.

Zobacz opinie o firmach pożyczkowych na www.czerwona-skarbonka.pl
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CZEKASZ NA PIENIĄDZE?

* Strona Krajowej Izby Rozliczeń, www.kir.pl | * https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/

PRZELEWY W ŚWIĘTA
BOŻEGO NARODZENIA
I SYLWESTERA

SKĄD ZMIANY W PRACY BANKÓW?

Powód jest banalny. Głównym sprawcą jest system przelewów 

Elixir, który na okres świąteczno-sylwestrowy zostaje wyłączony 

i nie obsługuje żadnych rozliczeń międzybankowych. 

Z tej samej przyczyny, w trakcie trwania świąt Bożego Narodzenia 

nie będziemy mogli udać się osobiście do placówki banku. 

Przewidziano za to dyżury na infoliniach, a także w punktach 

obsługi klienta do godziny 13.00.

Ten jeden z najnowocześniejszych systemów w Europie 

ma znaczącą wadę. Rozliczenie następuje w trakcie jednej 

z trzech sesji odbywających się w dni robocze. 

ZA SPRAWĄ EXPRESS ELIXIR - TRANSFER
PIENIĘDZY MIĘDZY KONTAMI W RÓŻNYCH
BANKACH LICZONY JEST W SEKUNDACH!

WYJĄTEK STANOWIĄ PRZELEWY 

WEWNĘTRZNE W DANYM BANKU, 

KTÓRE KSIĘGOWANE SĄ NIEMAL 

7 DNI W TYGODNIU W CZASIE 

RZECZYWISTYM.

PRZELEWY ELEKTRONICZNE W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-SYLWESTROWYM

24 grudnia - dwie sesje rozliczeniowe.

25 grudnia - przelewy nie są realizowane.

26 grudnia - przelewy nie są realizowane.

27 grudnia - trzy sesje rozliczeniowe.

28 grudnia - trzy sesje rozliczeniowe.

29 grudnia - trzy sesje rozliczeniowe.

30 grudnia - trzy sesje rozliczeniowe.

31 grudnia - dwie sesje rozliczeniowe.

1 stycznia 2020 roku – przelewy nie są realizowane.

2 stycznia 2020 roku – trzy sesje rozliczeniowe.

Sesje Elixir to system rozliczeń międzybankowych, który obsługiwany jest przez Krajową Izbę 

Rozliczeń. Nazwę KIR zna zapewne niewielu – za to Elixir obecny jest niemal przy każdej 

transakcji w polskich złotych. 
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CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

NAJWAŻNIEJSZE 
JEST BEZPIECZEŃSTWO

Morał z powyższego badania jest jeden. Cyberprzestępcy 

nie odpuszczą Mikołajowi nawet w ten czas pełen magicznej 

atmosfery. Ostatni raport firmy F-Secure wskazuje jasno, 

że w samym 2017 roku w Polsce podjęto ponad 6 mln prób 

cyberataków. Niemal 1,5 mln z nich pochodziło z USA. 

Co interesujące - jedną trzecią prób przeprowadzono właśnie 

w Boże Narodzenie. Dlatego ochrona przed cyfrowymi 

zagrożeniami musi być podstawą zarówno w zachowaniu 

zwykłych konsumentów, jak i przedsiębiorców. Działania 

crackerów tylko to potwierdzają. Sam atak wirusa WannaCry 

spowodował straty na całym świecie, sięgające 1,5-4 mld 

dolarów.

Boże Narodzenie to czas wzmożonej aktywności nie 
tylko dla złodziei kieszonkowych szukających okazji 
w galeriach handlowych. To również obfity okres 
dla cyberprzestępców. Coraz więcej prezentów 
kupujemy bowiem w sieci. Crackerzy czyhają 
i z łatwością zastawiają sidła na swoje ofiary. 
Raport badawczy Carbon Black wskazuje, że sezon 
świąteczny jest prawdziwym żniwem 
dla cyberprzestępców. W 2017 roku liczba ataków 
na konsumentów oraz sklepy online w tym czasie 
wzrosła o 57 proc. Analitycy prognozują, że pod tym 
względem rok 2019 będzie zbliżony - szczególnie, 
że coraz więcej z nas robi zakupy online.

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

SKĄD TAKIE ZAGROŻENIE ATAKAMI 

ZE STRONY HAKERÓW? ANALITYCY 

CARBON BLACK, ZA WZROST 

CYBERATAKÓW OBWINIAJĄ BRAKI 

KADROWE W ZESPOŁACH IT. 

CYBERPRZESTĘPCY KORZYSTAJĄ 

WIĘC Z LUK W FIRMOWYCH 

PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA.

KONSUMENT = SŁABE OGNIWO 
BEZPIECZEŃSTWA

Źródło: inPlus Media
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PARTNERZY SERWISU
Efinanse to nowoczesny portal internetowy, który porusza szeroko 
pojętą tematykę finansów, oszczędzania, lokowania i pozyskiwania 

pieniędzy, a także najbardziej innowacyjnego sektora fintech. 
Staramy się, aby treści publikowane na łamach naszego serwisu 
były aktualne, zrozumiałe dla wszystkich – a przede wszystkim 

wartościowe.

CHCESZ ZOSTAĆ PARTNEREM?

Bądź świadomym czytelnikiem. Serwis Efinanse dociera do szerokiego 
grona odbiorców – żądnych wiedzy, ciekawych świata i ceniących sobie 
życiowy balans. Jeśli podpisujesz się pod tym wszystkim, to zapraszamy 

do współpracy. Zostań Partnerem medialnym i wraz z nami promuj 
dobre praktyki finansowania.

Współpraca oparta jest na zasadzie dobrowolności obu stron i nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności prawnej.


