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Działalność instytucji pożyczkowych, podobnie jak banków mieści się w pojęciu stron z kategorii „Your Money, Your 

life”. W skrócie oznacza serwisy dotyczące zdrowia, finansów i prawa. Według Google zawartość takich witryn może mieć 

znaczący wpływ na decyzje użytkowników, a co za tym idzie, aby rankowały one wysoko muszą zyskać duże zaufanie ze 

strony algorytmu wyszukiwania. 

Frazy związane z pożyczkami typu „chwilówki”, ze względu na dużą konkurencję oraz ilość spamu generowanego 

przez właścicieli serwisów, zarówno w polskich, jak i zagranicznych wynikach wyszukiwania doczekały się 

dedykowanego algorytmu. Algorytm PayDay Loan, bo o nim tu mowa, ma za zadanie odsiewanie bezwartościowych 

stron stworzonych jedynie w celu pozycjonowania, Wszystko po to, aby nie pojawiały się na wysokich pozycjach na 

istotne dla tej branży frazy. Zatem pozycjonerzy pracujący nad SEO dla tego typu witryn muszą szczególnie uważać i 

dokładnie analizować podejmowane działania, aby nie zostały uznane za spamowanie.

Jak widać strony www firm pożyczkowych nie mają łatwo w wyszukiwarce. Sprawdziliśmy jak radzą sobie w tych 

trudnych warunkach. Zbadaliśmy  100 najpopularniejszych stron z tej kategorii pod kątem następujących parametrów:

Widoczność w Top3 wyników wyszukiwania 

Widoczność w Top10 wyników wyszukiwania 

Ilość fraz zajmujących pozycje od 1 do 3 w wynikach organicznych. Im większa ilość fraz w TOP 3, tym większy ruch 

wygenerowany poprzez wyniki organiczne. Frazy zajmujące tak wysokie pozycje w przedziale pomiędzy 1 a 3, 

charakteryzują się wysokim CTR – współczynnikiem klikalności. Dlatego grupa fraz składająca się na widoczność w 

TOP3 jest najważniejszym fragmentem widoczności organicznej.

Ilość fraz zajmujących pozycje od 1 do 10 w wynikach organicznych, czyli na pierwszej stronie wyników 

wyszukiwania. Parametr ten przedstawia bardziej ogólną widoczność organiczną uwzględniając widoczność w TOP3 

oraz frazy zajmujące pozycje z przedziału 4 – 10. Narzędzie Senuto dostarcza dane na temat aktualnej i historycznej 

widoczności w TOP3 i TOP10.

Działania offline - kampanie telewizyjne, radiowe i outdoorowe  mają się dobrze. Szczególnie dotyczy to dużych 

firm o zasięgu ogólnokrajowym, a nawet międzynarodowym. 

Obecnie są najliczniejszą grupą w polskim sektorze finansowym. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego z 

dnia 28 czerwca 2020, jest ich zarejestrowanych w naszym kraju aż 493.  Konkurencja na rynku jest ogromna, a budżety 

marketingowe nie należą do najmniejszych.

W jaki sposób instytucje pożyczkowe walczą o klienta? 

Sprawdźmy jednak, jak marketing tego rodzaju firm wygląda online – zwłaszcza  w przypadku działań organicznych 

w wyszukiwarce Google. Tutaj do głosu mogą dojść także mniejsi gracze, ponieważ koszty działań SEO są 

nieporównywalnie niższe, niż np. kampanii telewizyjnych. 

                Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią naszego badania dotyczącego sektora finansowego w 

wyszukiwarkach. Tym razem zweryfikowaliśmy jak firmy pożyczkowe radzą sobie w świecie online. 

WPROWADZENIE
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ź                 Ilość linków przychodzących, czyli liczba linków opublikowanych na portalach zewnętrznych kierujących 

do pozycjonowanej domeny. Ilość odnośników mówi o popularności danej domeny wpływając w ten sposób 

na jej widoczność organiczną. Linki pochodzące z wartościowych domen w najwyższym stopniu poprawiają 

pozycje organiczne, natomiast odnośniki publikowane na bezwartościowych portalach są ignorowane przez 

wyszukiwarkę.

ź Aktualną pozycję na najważniejsze i najczęściej wyszukiwane słowa kluczowe związane z finansami: "kredyt 

gotówkowy", "pożyczka gotówkowa", "kredyt hipoteczny", "konto osobiste", "kredyt dla firm", "kredyt 

na samochód". Każda fraza posiada średnią miesięczną ilość wyszukiwań, którą można sprawdzić w narzędziu 

jakim jest Planer słów kluczowych. Powyższy zestaw fraz stanowi grupę najbardziej konkurencyjnych 

i najczęściej wyszukiwanych zapytań w sektorze finansowym. Wysokie pozycje na tego typu frazy są w stanie 

wygenerować najwięcej wartościowego ruchu pochodzącego z wyników organicznych.

ź Page Speed, czyli prędkość wczytywania strony jest jednym z istotnych czynników wpływających na pozycje 

w wyszukiwarce. Im szybciej wczytuje się strona, tym większe szanse na osiągnięcie wysokich pozycji 

organicznych. Narzędzie PageSpeed Insights dostarcza danych na temat szybkości wczytywania strony, 

w podziale na mobile i desktop.

Adrianna Napiórkowska
Senior SEO Specialist w Up&More

Pozycja na najważniejsze i najczęściej wyszukiwane słowa kluczowe związane z finansami: kredyt gotówkowy, 

pożyczka gotówkowa, kredyt hipoteczny, najtańsze konto osobiste, kredyt dla firm, kredyt na samochód.

Page Speed 

 Aktualną pozycję

Liczba linków opublikowanych na portalach zewnętrznych kierujących do pozycjonowanej domeny. Ilość 

odnośników mówi o popularności danej domeny wpływając w ten sposób na jej widoczność organiczną. Linki pochodzące 

z wartościowych domen w najwyższym stopniu poprawiają pozycje organiczne, natomiast odnośniki publikowane na 

bezwartościowych portalach są ignorowane przez wyszukiwarkę.

                Trust Flow – współczynnik zaufania Google do witryny 

Parametr stworzony przez narzędzie Majestic SEO określający jakość portali zawierających linki kierujące do 

pozycjonowanej domeny. Trust Flow przedstawia poziom zaufania do domeny w skali od 1 do 100 na bazie jakości linków 

zewnętrznych. Im wyższy parametr Trust Flow tym większe zaufanie wyszukiwarki do domeny, co przekłada się na skalę 

widoczności organicznej.

Ilość linków przychodzących

Każda fraza posiada średnią miesięczną ilość wyszukiwań, którą można sprawdzić w narzędziu -  Planer słów 

kluczowych. Powyższy zestaw fraz stanowi grupę najbardziej konkurencyjnych i najczęściej wyszukiwanych zapytań w 

sektorze finansowym. Wysokie pozycje na tego typu frazy są w stanie wygenerować najwięcej wartościowego ruchu 

pochodzącego z wyników organicznych.

Prędkość wczytywania strony to jeden z istotnych czynników wpływających na pozycje w wyszukiwarce. Im 

szybciej wczytuje się strona, tym większe szanse na osiągnięcie wysokich pozycji organicznych. Narzędzie PageSpeed 

Insights dostarcza danych na temat szybkości wczytywania strony w podziale na mobile i desktop. 
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KOMENTARZ EKSPERTA

Widoczność w Google to wypadkowa wszystkich działań SEO, jakie podejmuje firma. Aby była jak najwyższa, należy 

zadbać o inne czynniki uwzględnione w tym raporcie, takie jak: szybkość ładowania strony, trust flow czy liczbę linków 

przychodzących. 

Widoczność jest dobrym miernikiem efektywności działań SEO jednak z tym zastrzeżeniem, że słowa kluczowe, na 

które pozycjonujemy serwis, będą odpowiednio wyselekcjonowane. Ruch ma generować sprzedaż, więc obierając za cel 

słowa kluczowe, które nie mają potencjału sprzedażowego, popełnia się błąd. 

Warto przy tym pamiętać, że w Google znajdują się klienci na różnych etapach ścieżki zakupowej i każda fraza, którą 

wpiszą na drodze do ostatecznej decyzji o wzięciu pożyczki, jest tą, którą należałoby zagospodarować treścią.

Karolina Matyska
Content Marketing Manager w Senuto
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Najwyższą widoczność w TOP10 wyników wyszukiwania mają te same firmy, jednak w nieco innej kolejności. Na 

pierwszym miejscu znajduje się Vivus z wynikiem 7800 fraz, następne - Loando (4500) i Zaplo (3300). Najgorzej 

wypadają Credilo, Dopożyczka, Ekassa, GetBucks, Feniko, Gotówka Nonstop, Taratatu, Extrakieszeń, Chwilókoland, 

których ogólna widoczność w Top10 wynosi 0.

Dużym problemem w kwestii pozycjonowania, szczególnie dla mniejszych firm pożyczkowych mogą być 

wymagania jakie wynikają z działania algorytmu PayDay Loan. Google poświęca szczególną uwagę wynikom 

wyszukiwania dotyczącym słów kluczowych w tej branży. Działania SEO dotyczące pożyczek poza bankowych wymagają 

dużego doświadczenia w pozycjonowaniu i  znajomości branży. Strategia zajmuje nieco więcej czasu niż w przypadku 

mniej konkurencyjnych fraz.

Duża ilość firm posiadających bardzo małą lub wręcz zerową widoczność wynika przede wszystkim z braku 

prowadzenia działań SEO.

Wnioski

                Widoczność w TOP3 i TOP10

W kontekście widoczności w Top3 oraz Top10 prowadzą dokładnie te same 3 firmy pożyczkowe. Oznacza to, że ich 

działania pozycjonerskie mają zdecydowanie wyższą skuteczność niż pozostałych podmiotów, dzięki czemu zyskują 

znacząco wyższe pozycje niż konkurencja. 

Najwyższą widoczność w TOP3 wyników wyszukiwania osiągają kolejno: Vivus (2600), Zaplo (834) i Loando (665). 

Natomiast najniższą: Alegotówka, eKredycik, Halopożyczka, minipożyczka, POLOżyczka, Pożyczkodaj, Money Planet, 

Zylion, Sloan, Vippo, Chwilówkomat, Credilo, Credissimo, Dopożyczka, Ekassa, Finansowe Posiłki, GetBucks, 

LEWpozyczka, Modna Pożyczka, Smartney, SuperCredit, Feniko, Moja Pożyczka, Finbo, Gotówka Nonstop, Taratatu, 

Fundea, Extrakieszeń, Chwilókoland, LimeKredyt, PozyczkaOrzel z wynikiem 1 lub 0 fraz w Top3. 

BADANIE I WNIOSKI
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                Trust Flow

Najwyższy trust flow  posiadają Kokos (36), Finansowo (31) oraz DailyCredit (26). Najniższy natomiast Money 

Planet, Euro Expert, Chwilókoland -  wynosi  0.

Wnioski

Wysoki trust flow oznacza dużą ilość wartościowych linków prowadzących do pierwszych trzech domen, ich dobrą 

historię oraz wartościowy content.

Trust flow firm pożyczkowych zajmujących trzy pierwsze miejsca jest prawie dwukrotnie niższy niż w przypadku 

analogicznego badania dotyczącego banków. Trust flow banków, które zajęły 3 pierwsze miejsca wahał się w zakresie 50-

60, kiedy maksimum firm pożyczkowych to zakres raczej 25-40. 

Oznacza to, że banki cieszą się zdecydowanie wyższym zaufaniem Google. Content ich witryn uznawany jest za 

bardziej wartościowy, niż w przypadku firm pożyczkowych. 
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Wnioski

Największą ilość linków przychodzących mają Provident (275 176), Finansowo (156 583) oraz TAKTO Finanse 

(92 853). Najmniej linków przychodzących posiada  Money Planet, bo tylko 1. 

Tylko w przypadku - Finansowo - duża ilość linków dała witrynie dość wysoki współczynnik Trust Flow

Największa ilość linków przychodzących w przypadku Providenta wynika najprawdopodobniej z wieku domeny i 

stosunkowo długiego czasu działalności firmy na polskim rynku. 

Oznacza to że ilość linków w przypadku tych witryn (z wyjątkiem Finansowo) nie przekłada się na ich jakość. 

Większość z nich może być ignorowana przez Google lub uznawana za spam. 

                Linki

Duża ilość linków przychodzących wskazanych trzech firm nie przekłada się na ich dużą widoczność organiczną w 

Top10 wyników wyszukiwania.
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                Page Speed

Strony z najlepszym wynikiem Google Page Speed dla wersji desktop to eKredycik (100), Incredit (99), Pożyczkodaj 

(98). Najsłabszy wynik posiada  Bocian (6). 

Strony z najlepszym wynikiem Google Page Speed dla wersji mobile to eKredycik (97), Dopożyczka (81) oraz 

Kredyt1000 (78). Najsłabszy wynik ma Miloan z wynikiem 6. 

Wnioski

Żadna z firm pożyczkowych prowadzących w rankingu widoczności organicznej nie znalazła się na szczycie 

zestawienia dotyczącego oceny czasu wczytywana strony.

Najlepszy wynik Page Speed mają serwisy o bardzo prostej strukturze, zawierające jedynie kilka podstron. Będące 

raczej j formą informacji o firmie niż platformą sprzedaży kredytów.  Dotyczy to zarówno danych dla wyników mobilnych, 

jak i dekstopowych. 

Duże serwisy firm pożyczkowych, posiadające wiele zaawanasowanych funkcji, sporą ilość tekstu i zdjęć mają 

zdecydowanie słabsze wyniki. Oznacza to, że witryny te nie zostały odpowiednio zoptymalizowane w kontekście czasu 

ładowania.

Ciekawym przypadkiem jest serwis firmy Bocian, który posiada wyższy wynik czasu wczytywania na mobile niż 

desktop, co praktycznie nigdy się nie zdarza. Zazwyczaj wynik mobilny nawet w przypadku bardzo dobrze 

dostosowanych stron jest niższy. 
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"chwilówka"

                Pozycje na frazy kluczowe

"pożyczka przez internet"

Najwyższe pozycje w wynikach organicznych dla frazy „pożyczka 

przez Internet” mają Wonga (1), Loando (3), Provident (4). W Top10 

znajdują się także Pożyczka Plus (6), VIA SMS (9), Smart Pożyczka (10). 

Reszta badanych firm znajduje się poza pierwszą 10 wyników, a 64 z 

nich nie posiada pozycji w pierwszej 100 wyników. 

Najwyższe pozycje w wynikach organicznych dla frazy 

„chwilówka” mają VIA SMS (6), Wonga (7), Smart Pożyczka (9). Cała 

reszta badanych firm znajduję się poza pierwszą 10 wyników 

wyszukiwania, natomiast  aż 77 z nich nie posiada pozycji w pierwszej 

100 wyników. 
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"pożyczka bez zaświadczeń"

                  

Najwyższe pozycje w wynikach organicznych dla frazy „pożyczka 

bez zaświadczeń” mają Łatwy Kredyt (10), Vivus (12), VIA SMS (14). 

Poza pierwszą 100 wyników znajduje się aż 81 ze 100 badanych firm.

"pożyczka gotówkowa"

Najwyższe pozycje w wynikach organicznych dla frazy „pożyczka 

gotówkowa” mają AASA (19), Vivus (30), Ferratum (36). Aż 87 ze 100 

badanych firm nie posiada pozycji w pierwszej 100 wyników 

wyszukiwania.
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95,7% 4,3%

Strony z RWD

Strony bez RWD

                  

Najwyższe pozycje w wynikach organicznych dla frazy „pożyczka 

na dowolny cel” mają Lendon (8), AASA (39) i Eden Finance (92). 

Pozostałe 97 firm znajduje się poza pierwszą 100 organicznych 

wyników wyszukiwania.

"pożyczka na dowolny cel"

"pożyczka na dowód"

Najwyższe pozycje w wynikach organicznych dla frazy „pożyczka 

na dowód” mają Loando (5), ŁatwyKredyt (6), VIA SMS (9). Natomiast 

83 z badanych firm znajdują się poza pierwszą 100 wyników 

wyszukiwania. 



95,7% 4,3%

Strony z RWD

Strony bez RWD
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"szybka pożyczka"

Najwyższe pozycje w wynikach organicznych dla frazy „szybka 

pożyczka” mają Szybka Gotówka (1), Pożyczka Plus (2), Wonga (3), 

Smart Pożyczka (4), Szybka Moneta (6), ŁatwyKredyt (8), VIA SMS (9), 

Loan ME (10). Pozostałe firmy znajdują się poza pierwszą 10 wyników 

wyszukiwania, natomiast  aż 63 z nich poza pierwszą 100.

"pożyczka online"

                  

Najwyższe pozycje w wynikach organicznych dla frazy „pożyczka 

online” mają Wonga (1), Loando (3), Provident (4), Smart Pożyczka (6), 

Pożyczka Plus (8), Ferratum (10).  Poza pierwszą 100 wyników dla tej 

frazy znajduje się 61 firm. 



95,7% 4,3%

Strony z RWD

Strony bez RWD

                Wnioski

Wyniki badania dotyczące widoczności firm pożyczkowych na najbardziej wyszukiwane w ich branży słowa 

kluczowe są zaskakujące, podobnie jak w przypadku banków. Niewiele z badanych firm pojawia się w pierwszej 10 

wyników wyszukiwania. Tracą one pozycje kosztem porównywarek, wortali finansowych oraz blogerów.

Wśród najpopularniejszych fraz całkiem dobrze widoczna jest Wonga z pozycjami w Top10 dla fraz: chwilówka, 

pożyczka przez Internet i szybka pożyczka. 

W kontekście pozycjonowania firmy pożyczkowe nadal posiadają ogromny i wciąż niewykorzystany potencjał do 

budowy i zwiększania widoczności serwisów internetowych.

Wśród dużej ilości fraz w Top10, u zwycięzcy kategorii widoczności – Vivusa – z najczęściej wyszukiwanych fraz nie 

pojawia się żadna.

W przypadku frazy „pożyczka gotówkowa”, żadna z badanych firm nie znalazła się w Top10 wyników wyszukiwania, 

zaś aż 87 nie miało nawet pozycji w pierwszej setce. Znaczący może tu być fakt, że pożyczka gotówkowa nie jest jedynie 

produktem poza bankowym. Pożyczek gotówkowych udziela także każdy działający na polskim rynku bank, zatem siłą 

rzeczy w tej kategorii Google wyżej oceniać będzie witryny bankowe, ponieważ cieszą się one większym zaufaniem 

algorytmu. 

Na podstawie powyższych wyników możemy wysnuć wniosek, że działania SEO firm pożyczkowych są 

„zaniedbywane” kosztem innych działań marketingowych. Firmy pożyczkowe chętniej inwestują w działania afiliacyjne, 

ale często także w offline – reklamy, telewizyjne, radiowe czy outdoor. 
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95,7% 4,3%

Strony z RWD

Strony bez RWD
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O AUTORACH BADANIA

Adrianna Napiórkowska
Senior SEO Specialist w Up&More

                 Absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Posiada 8-letnie 

doświadczenie zawodowe, karierę rozpoczynała w agencji Emarketing Experts jako 

młodszy specjalista SEO. Oprócz pozycjonowania stron, zajmowała się prowadzeniem 

projektów marketingu 360° jako Account Manager w They.pl. Pracowała dla firm z 

sektora finansowego, e-commerce oraz usług realizowanych przez 

mikroprzedsiębiorstwa.




