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UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 

 
NBP: niektórym ubezpieczycielom grozi niewypłacalność z powodu 
pandemii Covid-19 
 
Narodowy Bank Polski  ocenia, że  pandemia OVID-19 może wywołać efekt double-hit w 
sektorze ubezpieczeń - informuje „Business Insider Polska (www.businessinsider.com.pl z 
17.06.2020 r. ). Oznacza to, że w niektórych firmach  z branży może zmniejszyć się wartość 
posiadanych aktywów, przy równoczesnym wzroście rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,  
a w skrajnych przypadkach nawet ich  niewypłacalność . 
NBP  tłumaczy,   że „wrażliwość sektora ubezpieczeń  w obliczu pandemii wiąże się głównie 
z prowadzoną przez zakłady działalnością lokacyjną, a w mniejszym stopniu z działalnością 
ubezpieczeniową". Albowiem środki własne zakładu  ubezpieczeń, który nabył istotne 
udziały w instytucjach finansowych, nie są pomniejszane o ich kapitały - podkreśla NBP. Zaś  
w przypadku materializacji ryzyka w podmiocie zależnym (np. banku) w firmie 
ubezpieczeniowej nastąpi automatyczny spadek wartości środków własnych jako "efekt 
zarażania między instytucjami lub sektorami". Spada też  popyt na usługi ubezpieczeniowe, 
a więc i dynamika przypisu składki. 
"Wszystkie te zjawiska prowadzą do zmniejszenia dochodowości zakładów ubezpieczeń, a 
w skrajnym przypadku mogą skutkować zagrożeniem wypłacalności niektórych podmiotów". 
 

Skarga nadzwyczajna PG  w  sprawie szkody całkowitej pojazdu 
 
Prokurator Generalny wniósł skargę  nadzwyczajną do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych Sądu Najwyższego  od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży w sprawie zbyt 
niskiej   wypłaty odszkodowania  za  tzw. szkodę całkowitą  pojazdu - informuje 
"Prawo.pl"(www.prawo.pl z 19.06.2020 r.). 
Chodzi o sprawę z 2010 r. Właściciel uszkodzonego auta domagał się od ubezpieczyciela  
pokrycia rzeczywistej wartości szkody  na kwotę ponad 30 tys. zł, podczas gdy sąd I instancji 
przyznał mu odszkodowanie na nieco ponad 1,5 tys. zł  wraz z ustawowymi odsetkami, a 
sąd II instancji jego apelację odrzucił. Powód  uważa, że doszło do błędów w wyliczeniach 
sądu  i domaga się uchylenia wyroku. Ubezpieczyciel wcześniej wypłacił mu odszkodowanie 
w wysokości nieco ponad 15 tys. zł. Kwota ta obejmowała  wynikające z kalkulacji 
sporządzonej w postępowaniu likwidacyjnym koszty naprawy oraz koszty holowania 
pojazdu. Tymczasem SR  orzekł, iż  należna kwota za szkodę to różnica pomiędzy wartością 
rynkową auta - 26 tys. 100 zł, a jego wartością w stanie uszkodzonym - 8 tys. zł. Według 
sądu, sumę tę dodatkowo  należało zmniejszyć o 14 tys. 697 zł, otrzymane już przez powoda 
od ubezpieczyciela  i  o kwotę 4 tys. zł uzyskaną ze sprzedaży wraku pojazdu. 
 
  



 

Skarb Państwa  będzie reasekurować  kredyt kupiecki 
 
Rząd przyjął projekt zabezpieczający należności handlowe , który  umożliwi  firmom   
ubezpieczającym  kredyt kupiecki, scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa (SP) w 
zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej -  podaje "Dziennik Gazeta 
Prawna"(Nr z 18.06.2020 r.). 
"W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko 
(…) w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej, a Skarb Państwa - poprzez 
odpowiednie zapisy umów reasekuracyjnych - będzie miał możliwość wpływania na politykę 
oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń" - pisze gazeta. 
Reasekuracja dotyczyć będzie ubezpieczonych krajowych i eksportowych należności 
handlowych  w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.  SP  ma pokrywać  80 proc. 
szkód wypłaconych przez  ubezpieczycieli z tytułu wystawionych polis  w zamian za 80 proc. 
składki brutto. SP  pokryje 100 proc. kwoty odszkodowań po przekroczeniu kwoty 
odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela, pomniejszonej o regres  uzyskany przez 
towarzystwo,  a równej 243,75 proc. składki  brutto  w 2019 r. Przy tym,  odpowiedzialność 
SP z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375 proc. 
składki brutto z z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r. 
 
 

SN zadecyduje o zasadach odszkodowania za szkody spowodowane 
przez niebezpieczny produkt 
 
Sąd Najwyższy ma przesądzić, kto i na jakich zasadach odpowiada za szkody wyrządzone 
na zdrowiu przez produkt niebezpieczny. 
O rozstrzygnięcie tych kwestii zwrócił się do SN poznański  Sąd Okręgowy - pisze 
"Rzeczpospolita"(Nr z 15.06.2020 r.).   
SO w Poznaniu  rozpatruje sprawę Sebastiana S., który w zakładzie pracy uległ wypadkowi 
podczas   otwierania   szklanej butelki z wodą gazowaną, dostarczonej przez pracodawcę. 
Kawałki szkła z naczynia  zraniły go w twarz i ramię. W rezultacie nie ma czucia w ramieniu 
od nadgarstka po łokieć. Poszkodowany zażądał więc  od  ubezpieczyciela producenta 
napoju kwoty 30 tys. zł tytułem  zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu. 
Jednak sąd rejonowy oddalił jego roszczenie, stwierdzając, iż  postępowanie dowodowe nie 
wykazało, aby producent wody wprowadził na rynek produkt wadliwy. Zdaniem sądu I 
instancji,  nie można   zatem producentowi napoju  przypisać odpowiedzialności za 
zdarzenie, a w konsekwencji także i ubezpieczycielowi, którego polisę OC producent 
posiada. 
Jednaj zgodnie z art. 449 (1) kodeksu cywilnego, kto wytwarza w swej działalności 
gospodarczej produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez 
ten produkt. 
 
 

Nowela ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych bez poprawek trafi do 
Senatu RP 

 
Senacka komisja budżetu i finansów publicznych zaakceptowała bez poprawek nowelizację  
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, mającej  zapewnić skuteczny nadzór Komisji 
Nadzoru Finansowego (KNF) nad działającymi w Polsce oddziałami ubezpieczycieli  i 
reasekuratorów  z innych krajów UE - donosi "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 16.06.2020 r.). 
 Ustawa trafi na posiedzenie plenarne Senatu RP. 



 Nowela daje KNF  możliwość  "natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji KNF w 
stosunku do zagranicznych zakładów ubezpieczeń z UE (...). W przypadku konieczności 
niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszenia interesu ubezpieczających, 
ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia" -  oświadczył senatorom Piotr 
Nowak, wiceminister finansów. 
Uprawnienie to ma  być ograniczone jedynie do przypadków pilnych, kiedy interes 
wymienionych podmiotów musi być niezwłocznie zabezpieczony. Podjęte środki mają mieć 
charakter zabezpieczający i będą obowiązywać do momentu podjęcia odpowiednich działań 
nadzorczych przez macierzysty organ nadzorczy. 
Według noweli, regulacje dotyczące terminów na wypłatę odszkodowania oraz 
odpowiedzialności w razie ich przekroczenia będą obejmować również zagranicznych 
zakładów ubezpieczeń. 
 

 
ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE 
 

PPK w sektorze publicznym od 2022 r. ? 
 
Senat RP chce   wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w sektorze 
publicznym dopiero w  2022 r.  - donosi "Interia.pl"(www.interia.pl z 19.06.2020 r.).  Jednak 
o tym, czy ostatecznie senacka   poprawka  do tzw. tarczy 4.0.  zostanie przyjęta, zdecyduje 
Sejm RP. 
Senatorowie  na ostatnim posiedzeniu przegłosowali  zmianę terminu  obowiązkowego  
utworzenia PPK  o rok  dla jednostek wchodzących w skład sektora finansów publicznych. 
Do art. 137 ustawy  wprowadzono  zapis,  że  "w przypadku podmiotów zatrudniających 
będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych, ten obowiązek 
powstaje w dniu 1 stycznia 2022 r.,  a umowę o prowadzenie PPK podmiot powinien zawrzeć 
najpóźniej do 10 kwietnia 2022 r."  Tymczasem  według obowiązujących jeszcze przepisów, 
taki obowiązek miałyby one od 2021 r. (umowa o zarządzanie PPK ma być zawarta 
najpóźniej do 26 marca 2021 r., a o prowadzenie PPK  do 10 kwietnia 2021 r.). Ponadto,  w 
ramach pierwszej tarczy antykryzysowej wydłużono termin utworzenia programu dla 
pracodawców z tzw. II fali (zatrudniających co najmniej 50 osób) o pół roku, wyznaczając 
nowe terminy: 27 października 2020 roku na umowę o zarządzaniu oraz 10 listopada 2020 
r. na umowę o prowadzenie PPK. 

 
Aktywa PPK przekroczyły już  1,25 mld zł netto 
 
Jeżeli jeszcze na  koniec marca 2020 r. wartość aktywów netto zgromadzonych w ramach 
pracowniczych planów  kapitałowych (PPK) - według danych KNF- kształtowała się na 
poziomie  609 mln 515 tys. 081,34 zł, to już w maju br. osiągnęła  ona poziom 1,25 mld zł 
(dane Analizy.pl)  - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 16.06.2020 r.), powołując się na informacje 
zamieszczone na  internetowej stronie  MojePPK.pl przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). 
  W tym,  średni wypracowany zysk za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w maju 
2020 r. wyniósł od 1,5 proc. (dla funduszy zdefiniowanej daty, w których uczestnik ukończy 
60 lat w 2025 r.), do wypracowanego przez  fundusze (2050 - 2055 r.) zysku w wysokości   
2,6 proc. 
Natomiast średnia wysokość opłat za zarządzanie PPK  kształtuje  się  obecnie  od 0,20 
proc. dla funduszy 2025,  do 0,47 proc. dla funduszy 2060. 



Tymczasem maksymalna opłata określona w ustawie o pracowniczych planach 
kapitałowych (PPK) wynosi  0,50 proc. - przypomina "PB". 
 
 

Ponad połową środków zgromadzonych w PPK zarządzają  trzy  firmy 
 
Według dziennika "Parkiet" (Nr z 16.06.2020 r.), liderem firm zarządzających  środkami 
emerytalnymi w ramach  pracowniczych planów kapitałowych (PPK) jest PKO TFI, 
wchodzące w skład   grupy  PKO BP. To największe towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
na rynku kapitałowym w Polsce zgromadziło  już blisko 434 mln zł w PPK. Z kolei drugie w 
tej klasyfikacji:  TFI PZU,  ma niecałe 170 mln zł w PPK, zaś  trzecie na podium 
zarządzających  środkami PPK - NN - Investment Partners TFI,  zarządza blisko 105 mln zł. 
Gazeta podkreśla, iż  kapitał pod zarządzaniem funduszy działających w ramach 
pracowniczych planów kapitałowych  rośnie dynamicznie. Aktywa PPK w maju 2020 r. 
przekroczyły już  ponad 1 mld zł, a więc o ponad 20 proc. więcej niż z końcem kwietnia br. 
 

PKO TFI w maju br.  zebrało  45 proc. wszystkich składek 
odprowadzanych do  PPK 

 
Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych (PPK), zarządzanych przez PKO TFI 
zgromadzili na rachunkach PPK  już blisko  pół mld zł - podaje "PRNews.pl"(www.prnewspl 
z 18.06.2020 r.). 
W tym, PKO TFI - rynkowy  lider pod względem zgromadzonych aktywów uczestników PPK 
- ma już 35 proc. udziału w ogólnej sumie aktywów całego rynku PPK w Polsce, gdy wśród 
samych towarzystw funduszy inwestycyjnych udział ten wynosi 42 proc. (stan  według  
danych z końca maja br.).  Ponadto,  tylko od lutego br.  aktywa PPK w PKO TFI  wzrosły 
blisko trzykrotnie; w maju br PKO TFI  odnotował zaś   22 proc. wzrost.   
Jak informuje portal, w ubiegłym miesiącu na 149 mln zł netto nowych wpłat na całym rynku 
PPK, aż 45 proc. z nich  (66,3 mln zł) trafiło do funduszy PKO TFI. Jest to trzy razy więcej 
niż do drugiej w rankingu instytucji zarządzających PPK. 
Wśród klientów  PKO TFI  są m. in. Allegro, Leroy Merlin Polska, T-mobile, Play, Jeronimo 
Martins Polska, Lidl Polska i Grupa Azoty ZA „Puławy”, Grupa Warta, Emitel S.A. firma BSH 
Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. prowadząca na polskim rynku m.in. takie marki 
jak BOSH i Siemens. 
 

Na jaki czas można zawiesić finansowanie PPE? 
 
Wielu pracodawców ostatnio decyduje się na zawieszenie  finansowania  pracowniczych 
programów emerytalnych (PPE), m. in. z powodu  COVID-19 - informuje 'Dziennik Gazeta 
Prawna"(Nr z 18.06.2020 r.). Pracodawca może bowiem jednostronnie zadecydować o 
zawieszeniu odprowadzania składek do PPE i  przekierować   te  środki na inne cele, przede 
wszystkim na dotowanie zasadniczych wynagrodzeń pracowników.  I to od decyzji 
pracodawcy zależy, czy i kiedy zdecyduje się na tego rodzaju zawieszenie - pisze gazeta. 
W związku z tym -pisze "DGP” -    pojawiły się  rozbieżności w interpretacji przepisów ustawy 
o pracowniczych programach emerytalnych. Chodzi o to, czy takie zawieszenie oznacza 
brak obowiązku finansowania składek podstawowych do PPE przez trzy miesiące, czy przez  
sześć miesięcy, „o ile umowa zakładowa przewiduje taką możliwość", czy też jest to tylko 
odroczenie w czasie tego obowiązku. 
Według art. 38 ust. 2 , „w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
łączny okres jednostronnego zawieszenia nie może przekroczyć 3 miesięcy”, a  według ust. 
3,  „jeżeli umowa zakładowa to przewiduje, łączny okres jednostronnego zawieszenia może 
wynosić do 6 miesięcy w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych”. 



 
 

BANKOWOŚĆ & RYNEK KAPITAŁOWY 
 
Na  GPW odtrąbiono odwrót 
 
Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie jest coraz  mniej atrakcyjnym źródłem  
pozyskiwania kapitału. Na debiut na warszawskim parkiecie decydują się  nieliczne  firmy, a 
coraz więcej  ich ubywa - informuje Bankier.pl"(www.bankier.pl z 16.06.2020 r.). 
Według danych na 12.06.2020 r., w br.  na głównym rynku GPW przestało być notowanych 
już 7 spółek , a następne  czeka ją w kolejce  na wyjście. W całym 2019 r. z GPW wycofały 
się  23 spółki, a w 2018 r.  - 25, gdy  średnia dla wcześniejszych lat kształtowała się w 
pobliżu 10 wycofań.  Z kolei  dwa lata temu, po raz pierwszy od 2003 r., całoroczna liczba 
debiutów wyniosła 7. Podobnie było w 2018 r. Tymczasem do połowy br.  na  GPW 
zadebiutował  zaledwie 1 podmiot i "nie zapowiada się, by statystyka ta miała się wyraźnie 
poprawić". 
Obecnie na głównym parkiecie GPW notowane są 443 spółki,  najmniej od sierpnia 2013 r., 
a ich ilość od szczytu  w listopadzie 2016 r. (488) zmalała o blisko 10 proc. Giełdę opuścił 
ostatnio m.in. Indykpol (obecny na GPW od 26 lat )  czy Orbis. 
Brak debiutów to  pokłosie istotnych obciążeń prawnych, wynikających z obecności na 
giełdzie oraz niskich stóp procentowych – pisze portal . Przez lata giełdowe debiuty 
napędzały  prywatyzacje. Ostatnio trend ten się odwrócił . 
 
 

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej a jej nieważność,  to różne 
pojęcia 

 
Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej we frankach  a   nieważność  umowy   nie są 
pojęciami zamiennymi  - twierdzi radca prawny Klaudia Chróścik w "Prawo.pl"(ww.prawo.pl 
z 18.06.2020 r.).  Powództwo o unieważnienie umowy kredytowej  tym różni się od  
powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z art. 189 k.p.c. (czyli o stwierdzenie 
nieważności umowy) - wyjaśnia  w portalu mec. Chrościk -  że "powód nie potrzebuje 
wykazywać swego interesu prawnego, jaki ma we wniesieniu powództwa. Wystarczy tu 
bowiem legitymacja powoda wynikająca wprost z przepisów prawa materialnego lub 
przepisów prawa procesowego”. 
Zdaniem prawniczki, brak precyzji w formułowaniu wypowiedzi,  czy nieświadomy brak 
rozróżnienia tych pojęć widoczny jest na poziomie postępowań sądowych. Strony czy sądy 
posługują się więc sformułowaniem unieważnienia umowy, mając na myśli stwierdzenie 
nieważności w oparciu o art. 189 k.p.c.(...) w sentencji orzeczenia, iż sąd „ustala nieważność 
umowy czy stwierdza nieistnienie stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy”. 
 W rezultacie może to prowadzić  do błędnych orzeczeń i nie sprzyjać ugruntowaniu linii 
orzeczniczej w   sprawach kredytów frankowych. 
 
 

Powstanie Millennium Bank Hipoteczny 

 
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na utworzenie Millennium Banku 
Hipotecznego (MBH). Jest to piąta taka licencja bankowa w Polsce, po licencji dla Pekao, 
mBank i PKO BP i ING Banku Śląskiego - pisze "Rzeczpospolita" (Nr z 17.06.2020 r.). 



Kapitał zakładowy MBH w wysokości 40 mln zł ma być w całości  pokryty przez Bank 
Millennium, który zajmuje piąte miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych z kwotą  
podpisanych   w ciągu 4 miesięcy br.   umów o  wartości ponad 2 mld zł oraz udziałem w 
rynku powyżej 10 proc.   
 Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium twierdzi, iż stworzenie Millennium Banku 
Hipotecznego jest kolejnym ważnym krokiem w strategii rozwoju Banku Millennium na lata 
2018 -2020, po  akwizycji Euro Banku w 2019 r., gdyż  pozwoli to  sfinansować akcję 
kredytową na korzystnych warunkach. Albowiem banki hipoteczne jako jedyne mogą 
emitować listy zastawne, czyli długoterminowe, bezpieczne obligacje zabezpieczone na 
najlepszej jakości (najbezpieczniejszych) kredytach mieszkaniowych (tylko złotowych).  Ich 
emitowanie pozwala na uzyskanie długoterminowego i taniego finansowania,  najtańszego  
poza depozytami - tłumaczy gazeta. 
 
 

Firmy z  MŚP szybciej odzyskują  należności 
 
Podczas pandemii Covid-19 przedsiębiorcy szybciej  odzyskują  należności od 
kontrahentów - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 16.06.2020 r.)  za komunikatem Krajowego 
Rejestru Długów (KRD).            Średni okres przeterminowania faktur przekazywanych do 
odzyskania skrócił się ze 181 dni w lutym br.  do 165 w maju br., podczas gdy  wcześniej w 
sektorze MŚP zazwyczaj  zwlekano, nawet 4-5 miesięcy bez upominania się o pieniądze od  
kontrahenta. 
Według Jakuba Kosteckiego, prezesa firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, będącej 
partnerem KRD, firma  ta  ma obecnie "zarówno wzrost liczby zleceń, jak i szybszą reakcję 
wierzycieli z sektora MŚP  w przypadku braku płatności". Np. w porównaniu z lutym 2020 r., 
(ostatni pełny miesiąc bez epidemii),  liczba spraw zleconych do windykacji wzrosła o blisko 
połowę, a ich wartość o prawie 30 proc. Przybyło też spraw o krótkim terminie przedawnienia.  
I o ile w lutym br. długi przedterminowe do 30 dni stanowiły niecałe 13 proc. wszystkich 
zleceń, to w maju br. stanowiły  już  ponad 18 proc. Przede wszystkim w   w zadłużonych 
branżach (transport, gastronomia, turystyka), wierzyciele częściej decydują się na oddanie  
sprawy do sądu, żeby uzyskać tytuł wykonawczy na wypadek ogłoszenia upadłości przez 
dłużnika. 
 

Banki tracą dochody 
 
Obecny kryzys może spowodować  konsolidację w polskim sektorze bankowym  - pisze 
"Parkiet”(Nr z 16.06.2020 r.). Zaostrzenie regulacji prawnych i  pandemia sprawia, że rośnie 
prawdopodobieństwo upadłości i  fuzji banków.  Banki ponoszą  wyższy koszt ryzyka oraz 
odnotowują duży spadek dochodów. Zdaniem  Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu 
Rozwoju (PFR), może to powodować  presję do konsolidacji w sektorze. 
Według Związku Banków Polskich (ZBP), ostatnia obniżka stóp procentowych do 0,1 proc. 
oraz  brak możliwości wzrostu dochodów odsetkowych z  nowych kredytów; wzrost o połowę 
odpisów kredytowych, zmniejszą wynik finansowy sektora bankowego aż o 80-85 proc.  W 
rezultacie mniejsze banki,  zwłaszcza  „mniej efektywne kosztowo”, mogą odnotować stratę 
- zauważa ZBP . 
Największe banki szacują  obniżenie dochodów odsetkowych o 20 proc. do końca br., a  
mniejsze banki o 50 proc.  Zdaniem ZBP, jeszcze gorzej ma być w 2021 r., gdy duże banki 
odczują spadek przychodu z odsetek na poziomie 50 proc., a banki mniejsze - w tym 
spółdzielcze - znacznie ponad 50 proc. Według  ZBP, skutki niższych dochodów i wzrostu 
kosztów odpisów kredytowych będą dla niektórych banków „wręcz dramatyczne i wymuszą 
wprowadzenie programów naprawczych lub wycofanie się z rynku bankowego". 
 



Rynek kredytów konsumpcyjnych  na  progu  kryzysu 
 
Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych spadła w maju 2020 r.  o 44 proc. rok do 
roku (r.d.r.) i wyniosła 4,366 mld zł - informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl" z 18.06.2020 r.)  
za komunikatem Biura Informacji Kredytowej (BIK). Przy tym, w ujęciu liczbowym udzielono 
485,3 tys. kredytów, a więc o 22,1 proc. mniej r.d.r. 
Z kolei w okresie styczeń-maj  br. wartość kredytów konsumpcyjnych spadła o 29,6 proc. 
r.d.r.  do 26,189 mld zł (w ujęciu liczbowym r.d.r.  udzielono 2,35 mln kredytów; o 19,8 proc. 
mniej). 
Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w maju br.  wyniosła 8.997 zł i była 
niższa o 28,4 proc. w stosunku do średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego 
w maju 2019 r.  BIK  obserwuje poziom ryzyka kredytowego portfela kredytów 
konsumpcyjnych w oparciu o Indeks Jakości i  spodziewa się jego dużego pogorszenia  w 
kolejnych miesiącach, zwłaszcza w końcu roku. Albowiem  epidemia koronawirusa i jej 
negatywny wpływ na gospodarkę, w tym "możliwy kryzys gospodarczy wywołany 
lockdownem, spowoduje wysoki wzrost bezrobocia oraz spadek dochodów gospodarstw 
domowych". 


