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Rok 2021 mamy już za sobą. Jedni powiedzą: “na szczęście”, a inni będą 
wspominać go z rozrzewnieniem. Tak, czy inaczej, czas na kilka podsumowań. 

Zadłużenia Polaków w Norwegii
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Jeśli czytasz ten raport, to prawdopodobnie
miałeś okazję zapoznać się z nowym
narzędziem Multinor finans, które w ubiegłym
roku weszło na rynek. (Jeżeli nie miałeś takiej
okazji, to możesz nadrobić tę zaległość tutaj.)

Narzędzie powstało we współpracy Multinor
finans z Gjeldsregisteret i służy 
do bezpłatnego generowania przejrzystego
salda zadłużeń w Norwegii wraz z sugestiami
dotyczącymi obniżenia kosztów swoich
zadłużeń. 

Na podstawie zbiorczej analizy danych z Gjeldsregisteret stworzyliśmy niniejsze
podsumowanie, które wiele Tobie powie na temat tego, jak zadłużają się Polacy 
w Norwegii. W zaciszu swojego komputera lub telefonu będziesz mógł porównać
swoją własną sytuację finansową do sytuacji statystycznego polskiego kredytobiorcy 
w Norwegii.
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Oto, co znajdziesz w poniższym raporcie:

Zadłużenia Polaków w Norwegii
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Kto spośród Polaków w Norwegii zadłuża się najbardziej?

Jak wysokie zadłużenia mają Polacy w Norwegii w kredytach

i w kartach kredytowych?

Które banki cieszą się największą popularnością wśród Polaków w Norwegii?

Czy Polacy w Norwegii przepłacają za swoje kredyty i karty kredytowe?

Jakie warunki kredytowe otrzymują Polacy w Norwegii?

Na początek…

ustalmy kilka faktów. Przeanalizowaliśmy sytuacje kredytowe Polaków mieszkających 
w Norwegii, będących w wieku od 24 do 60 lat. Podzieliliśmy zbiorowość użytkowników
narzędzia na 5 grup wiekowych, zaczynając od 24 lat (minimalny wiek, który należy
osiągnąć, aby uzyskać kredyt konsumencki w Norwegii to 23 lata), a kończąc na grupie
powyżej 50. roku życia. 
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Najwyższe kredyty zaciągają w Norwegii Polacy między 45 a 49 rokiem życia. 

Średnia wysokość zadłużenia w przedziale wiekowym 45 - 59 wynosi 
ponad 290 tys. NOK, z czego kredyty konsumenckie stanowią ponad 224 tys.
NOK, a ponad 65 tys. NOK stanowi zadłużenie na kartach kredytowych.

Grupę, która zadłuża się średnio na najniższą kwotę stanowią osoby
poniżej 34. roku życia. 

Średnia wysokość zadłużenia wśród nich wynosi ponad 164 tys. NOK, z czego
kredyty konsumenckie stanowią ponad 122 tys. NOK, a ponad 42 tys. NOK
stanowi zadłużenie na kartach kredytowych.

Drugą grupą zadłużającą się na niemalże równie wysokie kwoty jest najstarsza
grupa emigrantów powyżej 50. roku życia. W tym przedziale wiekowym
średnie zadłużenie wynosi ponad 287 tys. NOK.

45 - 49

50 - 60

< 34

www.multinorfinans.no

https://www.multinorfinans.no/?from=report


Jak wysokie kredyty zaciągają Polacy w Norwegii?
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Readers appreciate
accurate information

średnia wysokość zadłużenia na karcie kredytowej

54 455 NOK

Powyższa tabela ilustruje średnią wysokość kredytu oraz średnią wysokość zadłużenia 
na kartach kredytowych w każdej z 5 wymienionych kategorii wiekowych.

W przypadku zobowiązań niezabezpieczonych, Polacy w Norwegii ogółem zadłużają się
średnio na ponad 229 000 NOK, z czego średnio ponad 175 000 NOK stanowią kredyty
konsumenckie, a karty kredytowe - średnio ponad 54 000 NOK.

średnia wysokość kredytu

175 237 NOK

24-34

WIEK ŚR. WYS. KREDYTU
ŚR. ZADŁUŻENIE 
NA KARTACH KRED.

ŚR. ZADŁUŻENIE
OGÓŁEM

40-44

35-39

45-49

122 092 NOK

126 271 NOK

224 603 NOK

189 445 NOK

42 585 NOK

43 263 NOK

52 800 NOK

65 554 NOK

164 678 NOK

169 534 NOK

242 245 NOK

290 158 NOK

50-60 216 168 NOK 287 272 NOK
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niższych niż 100 tys. NOK wynosi 14,68%
między 100 tys., a 300 tys. NOK wynosi 12,59%
na kwotę wyższą niż 300 tys. NOK wynosi 11,98%.

Średnia wysokość oprocentowania dla kredytu
konsumenckiego wśród Polaków w Norwegii wynosi 13,7%. 

Średnie oprocentowanie kredytów:
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W przypadku kart kredytowych oprocentowanie wynosi 
około 20% dla wszystkich 5 grup wiekowych. Wysokość
oprocentowania nieznacznie różni się w poszczególnych
kategoriach wiekowych.

Poniższy wykres ilustruje średnie oprocentowanie dla kredytów
konsumenckich i dla kart kredytowych w 5 przedziałach
wiekowych.

średnie
oprocentowanie kredytu

średnie oprocentowanie 
karty kredytowej

13,7%

~20%

Jakie warunki kredytowe otrzymują Polacy w Norwegii?
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Czy Polacy w Norwegii przepłacają za swoje kredyty 
i karty kredytowe?

Wśród znacznej większości analizowanych przypadków (klientów z niezabezpieczonymi
zadłużeniami w Norwegii) konsultanci Multinor finans wskazują możliwości obniżenia rat
kredytów i kart kredytowych.

Średnia kwota oszczędności kredytowych, jaką wskazują symulacje 
miesięcznej raty kredytu po obniżce kosztów wynosi ponad 1 300 NOK miesięcznie.

1 300 NOK/mies.średnia propozycja
oszczędności
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Które banki cieszą się 
największą popularnością 
wśród Polaków w Norwegii?

Najczęściej wybieranym bankiem przez Polaków w
Norwegii jest Santander Consumer Bank AS.
Największa liczba zaciągniętych kredytów 
i kart kredytowych znajduje się właśnie w nim. 

Poniżej przedstawiamy TOP 10 banków cieszących 
się największą popularnością, a więc największą liczbą
kredytów i kart kredytowych w Norwegii 
oraz 10 banków z najwyższą łączną sumą zadłużeń
Polaków w Norwegii.
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Popularność banków a średnia wysokość kredytów

Zaskakujący jest fakt, że najwyższe kwoty zadłużeń nie pochodzą z najbardziej
popularnych banków. Dla przykładu, w  Santander Consumer Bank AS. średnia wysokość
zadłużenia wynosi ponad 39 tys. NOK i nie został on uwzględniony na poniższym wykresie
10 banków, w których zaciągane sa najwyższe kredyty przez Polaków w Norwegii.
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Zapraszamy do kontaktu

 
finanse@multinorfinans.no

www.multinorfinans.no
21 999 413
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A czy Ty przepłacasz za swój kredyt w Norwegii?

Zbiorcza analiza danych pochodzących z narzędzia opracowanego przez Multinor finans
dla obcokrajowców żyjących w Norwegii pozwoliła ustalić na jakich warunkach zadłużają
się Polacy w Norwegii. 

Każdy, kto spłaca kredyt w Norwegii może sprawdzić, jak wypada na tle wyróżnionych w
raporcie grup. Wystarczy skorzystać z bezpłatnego narzędzia do sprawdzania swoich
zadłużeń w Norwegii >> TUTAJ.
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