Nerozhodujte se rychle a bez uvážení. Zkuste
si spočítat, jak peníze pracují v čase. Zkuste
si tedy spočítat, kolik zaplatíte na úrocích a
všech poplatcích za rok, za měsíc, po dobu
celého splácení půjčky
Když už se rozhodnete půjčit si peníze, je
důležité zvážit jeden faktor a to, že úroky
nejsou zpravidla tím rozhodujícím prvkem,
co ovlivňuje výši splátek. Náklady půjčky se
mohou zvýšit o různé poplatky, smluvní
pokuty a jiné. Velmi nevýhodná je
i rozhodčí doložka
Pokud banka nevyhoví Vaší žádosti o úvěr, je
zde prostor pro zamyšlení, proč tomu tak je.
Žádost je většinou zamítnuta z důvodu
nedostatku vašich finančních prostředků a
věřitel se tímto kryje z důvodu pozdější
neschopnosti splácet. V tomto případě
nemusí být nebankovní půjčka tím nejlepším
řešením
Důležitým ukazatelem je tzv. RPSN (roční
procentní sazba nákladů). Je to nejpřesnější
ukazatel,
který
umožňuje
posoudit
výhodnost půjčky. Vypočítává se za rok
a obsahuje v sobě veškeré poplatky.
RPSN znamená, o kolik víc vás bude půjčka
ročně stát

Občanská poradna Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 449
(zadní trakt budovy polikliniky)
telefon:
mobil:

+420 566 616 121
+420 731 487 284
+420 733 510 693

Provozní doba:
Po
8:00 – 12:00*
St
8:00 – 12:00
Pá

12:30 – 17:00
12:30 – 14:30
14:30 – 17:00*

8:00 – 12:00

* pouze pro objednané

Občanská poradna Bystřice nad Pernštejnem
Zahradní 580
(budova polikliniky)
telefon:
mobil:

+420 566 688 227
+420 731 487 284
+420 733 510 693

Provozní doba:
Út
8:30 – 12:00
Čt
8:30 – 12:00

12:30 – 17:00*
12:30 – 17:00

* pouze pro objednané

Bankovní
a nebankovní
půjčky
Jaké jsou výhody a nevýhody?
Aneb nad čím se zamyslet,
než se zadlužím…

Bankovní půjčky - výhody
 pro Vás může být výhoda i to, že
vždy požadují doklad o výši
příjmu
 jsou zde výhodnější úroky
 zpravidla mají menší poplatky
oproti nebankovním společnostem
 nejsou zde smluvní pokuty
 výhoda pro Vás může být i to, že
pokud zájemce svým příjmem na
půjčku nedosáhne, tak ji nedostane.
Tím se v podstatě žadatel nedostane
do vážných finančních problémů
 nabízí jistotu a stabilitu ve splácení
půjčky

Bankovní půjčky - nevýhody
 dlouhý proces schvalování půjčky,
vyřízení žádosti ve většině případů
trvá déle
 každý bankovní věřitel je velmi
opatrný
 většinou musíte ručit majetkem
 banka si důkladně prověřuje Vaši
osobu a důkladně sleduje plnění
splátkového kalendáře
 pokud zájemce svým příjmem na
půjčku nedosáhne, tak ji nedostane

Nebankovní půjčky - výhody
 peníze dostanete ihned (zpravidla
do 24 hodin)
 nevyžadují doklad o výši příjmu
 vyřízení půjčky můžete většinou
vyřídit z pohodlí Vašeho domova
(nikomu nemusíte sdělovat, co
s penězi uděláte; nemusíte nikam
chodit, vše lze vyřídit po telefonu
nebo přes internet)
 nemusíte si zajistit ručitele
 peníze můžete dostat i v hotovosti

Nebankovní půjčky - nevýhody
 je
nutné
si
velmi
důkladně
prostudovat smluvní podmínky před
podpisem smlouvy o půjčce. Pokud
tyto
podmínky
nedodržíte
do
posledního putníku, můžete se velmi
snadno a rychle dostat do vážných
finančních problémů
 jsou zde vyšší úroky
 stačí, když se jen jednou opozdíte se
splátkou a může se stát, že sankce
mohou vyšplhat do obrovských částek
 větší
přísnost
při
vymáhání
pohledávky

Zásady zodpovědného zadlužování
 kupujte si jen to, co skutečně potřebujete
a zboží, které odpovídá Vašim
skutečným potřebám. Značka a vzhled
často tvoří polovinu ceny
 za určitých podmínek může být
výhodnější si půjčit od banky i přesto, že
vyřízení žádosti trvá déle
 zjistěte si smluvní podmínky, které
mohou být nepřiměřeně vysoké – jste si
jistý/á, že nebudete mít skutečně
problém se splácením?
 pokud je v reklamě např. úrok od 9 %,
zpravidla budete platit větší úrok. Ptejte
se na všechny poplatky spojené
s úvěrem
 po odečtení všech důležitých nákladů
(nájem, strava, telefon, jízdné aj.) a všech
splátek by Vám mělo zbýt ještě 20 %
 smlouvu
čtěte
i
se
smluvními
podmínkami a nepodepisujte, pokud ji
nerozumíte
 v žádném
případě
nepodepisujte
smlouvu, pokud je podmínkou povolení
inkasa na Vašem účtu nebo obsahuje
nevyplněnou směnku!
 neberte si půjčku ani nákup na splátky,
pokud ručíte za půjčku známému, jehož
finanční situaci neznáte dobře
 život s dluhy nepodceňujte, mějte vše
pod kontrolou. V případě problémů se
splácením jste ohroženi nejen Vy, ale
i vaše rodina

