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SERVIS

TEXT MARCELA MARTINKOVÁ

SLEDUJTE RPMN

Jedným z najdôležitejších
parametrov, ktorý vplýva
na výhodnosť či nevýhodnosť
pôžičky, je RPMN, čiže ročná
percentuálna miera nákladov.
Výhodnosť úveru sa totiž
neodzrkadľuje len vo výške
úroku. Do výslednej sumy,
ktorú nakoniec zaplatíte, sa
zaratúvajú aj rôzne poplatky, ktoré môžu úver výrazne
predražiť.

MALI BY STE

vedieť

Pokazila sa vám chladnička, práčka či televízor?
Ak „na to“ nemáte, využite spotrebný úver. Viete,
na čo si máte dať pozor pri jeho výbere?

N

Avybrať

ajskôr musíte mať
jasno v tom, na čo si
potrebujete požičať
peniaze. Na trhu je veľké
množstvo spoločností s rôznymi ponukami a vy si predsa
chcete vybrať tú najlepšiu.

KO SI

spotrebný
úver

OVERENÉ

spoločnosti

Uprednostnite známejšie
spoločnosti a vynechajte
podozrivé firmy, ktoré sa môžu
tváriť ako najviac priateľské
a ústretové. Nepreveria si vás
a peniaze ponúknu úplne každému. Ak máte
hlboko do peňaženky, je to síce fajn, ale iba
z krátkodobého hľadiska, lebo v konečnom
dôsledku splácať musíte.
Ak teda natrafíte na spoločnosť, ktorá by vám bola ochotná požičať,
aj keď ste bez príjmu, ruky preč.
Každá solídna úverová spoločnosť a banka uchádzača o úver
preverí, aby zistila, či je schopný
požičané peniaze splácať.

SLEDUJTE

konkur enciu

Nikdy nič
nepodpisujte, keď
ste v časovej
tiesni.

V

RPMN zahŕňa nielen úrok, ale
aj všetky ďalšie poplatky. Musí
ju obsahovať každá zmluva.
„Keď zadáte do výpočtu
RPMN viaceré ponuky
s rovnakými parametrami, teda tú istú
sumu a obdobie splácania,
výsledná RPMN
ukáže, ktorá
ponuka je
najvýhodnejšia,“ ozrejmuje
Roman Müller.

yberajte si len
z ponuky
bezpečných
a prevere-

ných spoločností,
ideálne
takých,
ktoré
sú pod
kontrolou Národnej banky
Slovenska. „Vyžiadajte si od viacerých
spoločností konkrétne ponuky pre svoje
potreby a doma si ich
v pokoji porovnajte.
Nikdy sa nezamerajte
len na prvú, hoci aj
lákavú ponuku, ktorú

objavíte.
V iných spoločnostiach
môžete dostať
omnoho výhodnejšie podmienky,
a tak ušetriť peniaze
do budúcnosti,“ radí
analytik spotrebiteľského financovania
spoločnosti Home
Credit Roman Müller.
Dôležitým ukazovateľom je výška
mesačnej splátky
a obdobie splácania.
Tieto parametre by
mali byť primerané
vašim možnostiam
a veku, aby ste vedeli
splácať úver, aj keď
dočasne prídete
o príjem.
Foto shutterstock.com
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OPATRNE

s podpisom

P

odpíšte len to, čomu rozumiete na 100 percent. Pred
podpísaním zmluvy o úvere
by ste nemali mať žiadne nezodpovedané otázky či pochybnosti.
Máte právo zobrať si návrh zmluvy
domov na preštudovanie. Nikdy sa
nedajte odradiť rozsahom zmluvy
alebo malými písmenami. Kým si
nie ste úplne istá tým, čo zmluva
obsahuje, pýtajte sa na všetko,
v čom nie ste doma.

ČÍTAJTE SANKCIE

D

a výnimky

ajte si pozor aj na rôzne chytáky, ktoré
môžu výrazne zvýšiť
úver. Zaujímajte sa o podmienky, koľko by vás stála
upomienka, ak napríklad
zabudnete zaplatiť splátku.
Niektoré spoločnosti majú
prvé upozornenie bez
sankčného poplatku, v inej
spoločnosti hneď účtujú
vysoké pokuty. Dôležité je

presne vedieť a strážiť si
termín, kedy presne musí
byť splátka na účte veriteľa.
Pýtajte sa aj na to, ako by
spoločnosť riešila vašu prípadnú neschopnosť splácať
úver. Ak sa ozvete solídnej
spoločnosti, mala by vám
ponúknuť vyhovujúce
riešenie.
Dôležitou súčasťou úveru
môže byť aj poistenie

schopnosti splácať úver,
ktoré vás môže chrániť
v prípade nepredvídateľných komplikácií. „Vo
vlastnom záujme si podrobne preštudujte všetky
podmienky a výnimky,
na aké situácie sa poistenie
nevzťahuje, aby ste neboli
v problémovej situácii
nepríjemne prekvapení,“
približuje R. Müller.
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ŽIVOTNOSŤ VECI, KTORÚ SI KUPUJETE NA ÚVER, BY MALA PRESIAHNUŤ OBDOBIE SPLÁCANIA.

