Grace period, czyli jak nie płacić za używanie karty
kredytowej
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Spirala zadłużenia to problematyczne zjawisko, które często kojarzy się nie tylko z
niespłacanymi kredytami i pożyczkami, ale także kartami kredytowymi. Tymczasem
korzystanie z karty kredytowej może być w 100% darmowe. Nie dotyczy to żadnej promocji.
Wystarczy jedynie poznać, jak naprawdę działa karta kredytowa!

Czy płacenie kartą kredytową może być darmowe?
Według statystyk Polacy posiadają ponad osiem milionów kart kredytowych, a w przeciągu
następnych lat liczba ta wzrośnie o około 15% – 20%. Z jednej strony można powiedzieć, że płacenie
kartą kredytową stało się modne. Ostatecznie jeszcze nigdy nie używaliśmy tego produktu na tak
masową skalę. Jednak przyczyna, która sprawia, że karta kredytowa jest tak popularna, może być
inna.
Społeczna świadomość na temat finansów i produktów bankowych systematycznie rośnie. Wciąż
jednak nie każdy wie, że karty kredytowe mogą być zupełnie darmowe - można płacić za zakupy

zupełnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci oprocentowania. Taka możliwość istnieje
od zawsze, ale nie każdy o niej wie. Poniżej przedstawiamy, jak działają karty kredytowe i jak
korzystać z nich bez zbędnych kosztów.

Grace period, okres bezodsetkowy i cykl rozliczeniowy –
sposób działania kart kredytowych w pigułce
Sposobem na darmowe korzystanie z limitu karty kredytowej jest dokładne planowanie płatności.
Każda karta kredytowa działa w obrębie tzw. okresu rozliczeniowego. W Polsce trwa on zazwyczaj 30
dni – wszystkie transakcje kartą kredytową w tym czasie będą wygenerowane na koniec okresu
rozliczeniowego.
Równolegle wraz z początkiem okresu rozliczeniowego rozpoczyna się okres bezodsetkowy, lecz trwa
on dłużej – zwykle ok. 50 dni. To bardzo ważny czas, ponieważ nie są wówczas pobierane odsetki od
zobowiązań powstałych na karcie kredytowej (wykorzystanego limitu). Okres rozliczeniowy wraz z
bezodsetkowym tworzą tytułowy grace period (okres prolongaty).
Po okresie bezodsetkowym zaczyna się ostatni – odsetkowy. Zgodnie z nazwą bank będzie wtedy
pobierał odsetki od zadłużenia. Jak zatem korzystać z karty kredytowej za darmo?
Wystarczy jedynie pilnować uważnie powyższych cykli. Zadłużenie najlepiej generować przez
pierwsze 30 dni. Następnie należy spłacić całe zobowiązanie przed rozpoczęciem się okresu
odsetkowego. Dzięki temu za pożyczone środki dosłownie nic się nie płaci!

Co warto wiedzieć o grace period?
Okres bezodsetkowy i rozliczeniowy może mieć różną długość. Ostatecznie zależy od kilku
czynników, w tym przed przede wszystkim kraju oraz rodzaju karty kredytowej. Maksymalny czas
trwania okresu rozliczeniowego w zdecydowanej większości przypadków wynosi w Polsce 30 dni, ale
może trwać także 29 dni lub 31 dni. Mając na celu odpowiedzialne dysponowanie przyznanym do
karty limitem, warto wcześniej dowiedzieć się, ile czasu w naszym przypadku zajmuje cykl
rozliczeniowy.

Na co należy uważać, używając karty kredytowej?
Podobnie jak wiele innych rozwiązań karta kredytowa w dobrych rękach może być cennym
narzędziem, skutecznie pomagającym w sytuacji, gdy planuje się wydatek wykraczający poza
miesięczny budżet. Z drugiej strony nie bez powodu mówi się o ryzyku spirali zadłużenia.
Korzystanie z karty kredytowej powinno być świadome, planowane i umiejętne. Spłata zadłużenia
musi być z kolei całkowita, tzn. należy spłacić jego całość. W przeciwnym razie mogą zostać
nałożone opłaty karne. Teoretycznie nieregularność spłaty zadłużenia w przypadku karty kredytowej
może trwać w nieskończoność. Wynika to właśnie z oprocentowania i dodatkowych opłat,
nakładanych w przypadku braku uregulowania zobowiązania.

Zakupy kartą kredytową i wypłaty z bankomatów
Oprócz przestrzegania cyklu rozliczeniowego i spłaty długu w okresie bezodsetkowym, warto uważać
na wykonywanie innych czynności. Czasem robienie zakupów przez internet za pomocą karty może
być droższe. Obecnie mamy do czynienia z odchodzeniem od takich praktyk, jednak niegdyś były one
powszechne. To, co pozostało aktualne, dotyczy wypłaty gotówki. Zawsze lepiej wypłacić pieniądze
ze zwykłej karty płatniczej, niż kredytowej, gdyż w innym przypadku pobrane zostaną wyższe opłaty.

Dotyczy to zarówno korzystania z bankomatu, jak i usług typu CashBack. Zamiast używać karty
kredytowej środki z jej limitu można przetransferować na konto osobiste i z niego wyprowadzić
potrzebną ilość gotówki. W każdym przypadku warto wcześniej zapoznać się z kosztami danej usługi,
które znaleźć można w Tabeli Opłat i Prowizji.
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