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Pravda

Letná dovolenka na
ČSOB

Prima banka

VÚB

1. Klient si môže vybrať z viacerých
h možností,
pričom výber tej najvhodnejšej
sa odvíja najmä od sumy, ktorú
si klient potrebuje požičať,
a dĺžky obdobia splácania,
ktoré si potrebuje nastaviť. To sa v konečnom
dôsledku odráža na výške mesačnej splátky.
To znamená, že ak si potrebuje požičať na
kratšie obdobie, môže využiť kreditnú kartu
až s 55–dňovým bezúročným obdobím. Ak si
potrebuje požičať na dlhšie obdobie, vtedy
je možnosťou spotrebný úver, s úrokom od
5,5 %. Možnosť povoleného prečerpania
klientom odporúčame mať k dispozícii pre
prípad, že budú na dovolenke potrebovať
viac finančných prostriedkov, ako napríklad
plánovali. Spotrebiteľskými úvermi odporúčame
financovať skôr dlhodobejšiu spotrebu,
v prípade financovania dovolenky je najlepším
riešením pravidelne si na ňu sporiť. Úroky pri
spotrebnom úvere sú od 5,5 %, pri kreditnej
karte od 13,90 do 19,50 % podľa typu karty a pri
povolenom prečerpaní účtu je to 19,50 %.

1. Klient má možnosť
financovať si
letnú dovolenku
prostredníctvom Spotrebného úveru alebo
povoleného prečerpania k účtu. Vhodnosť produktu
závisí najmä od výšky potrebnej na dovolenku
a predstave klienta o splácaní. Pri vyšších sumách,
ktoré chcú splácať pravidelnou rovnakou mesačnou
splátkou, odporúča skôr poskytnutie Pôžičky. Pri
sume nižšej, ktorú chce klient splatiť v priebehu
niekoľkých mesiacov, je vhodnejšie povolené
prečerpanie účtu.
Pôžička: Je bezúčelový spotrebný úver. Jej
vybavenie je jednoduché a rýchle – klientovi stačí
väčšinou len občiansky preukaz, nepotrebuje
ručiteľa a nedokladuje účel použitia. Už po
niekoľkých minútach od návštevy pobočky
odchádza s načerpanými peniazmi na účte. Výška
úveru: 1 000 až 15 000 eur, splatnosť: 2 až 8 rokov,
úroková sadzba: od 5,9 %, poplatok za poskytnutie
pôžičky: 5 % z výšky pôžičky. Poplatok bude klientovi
vrátený po 18 mesiacoch riadneho splácania.
Povolené prečerpanie k Osobnému účtu:
Je ideálnym riešením, vďaka ktorému môžu klienti
v prípade potreby minúť o niečo viac peňazí, ako
majú reálne k dispozícii na účte a jeho splácanie
je priebežné. Tento produkt slúži na krátkodobé
prekrytie nedostatku finančných prostriedkov. Výška
úveru: 100 až 1 500 eur, úroková sadzba: 19,9 %
z reálne čerpanej sumy, poplatok za poskytnutie: bez
poplatku.
2. Príklad k povolenému prečerpaniu: Maximálna
výška povoleného prečerpania: 1 500 eur, čerpanie
povoleného prečerpania: 31 dní (1 mesiac), úroková
sadzba: 19,9 %. Na úrokoch za dané obdobie klient
zaplatí: 25,71 eura (v prípade, ak by klient celý mesiac
čerpal maximálnu výšku, teda 1 500 eur).
Príklad k Pôžičke: Výška úveru: 2 000 eur, doba
splácania: 8 rokov, mesačná splátka: 30 eur, úroková
sadzba: 9,5 %.

1. Kreditná karta je jednou
z možností financovania
dovolenky. Jej výhodou
je: ak už kartu máte schválenú s dostatočným limitom, jednoducho
ňou dovolenku zaplatíte (bez potreby nového schvaľovania úveru).
Zaplatiť je možné dovolenku priamo v cestovnej kancelárii alebo
akékoľvek ďalšie výdavky pred alebo počas dovolenky (natankovanie
auta alebo nákup leteniek, rezervácia auta, akékoľvek nákupy
počas dovolenky). Ak sa dovolenka nedá kartou zaplatiť, môžete
si jednoducho previesť peniaze z karty na účet. Pozitívne je aj
bezúročné obdobie, teda počas dovolenky môžete kartou
platiť a ak po návrate splatíte celú dlžnú sumu, nebudete platiť
úroky. Výhodné je aj flexibilné splácanie, čiže možnosť zaplatiť
po dovolenke takú sumu, aká vám vyhovuje
a zvyšok splácať. Napríklad zaplatiť polovicu
dlžnej sumy po návrate z dovolenky a zvyšok
postupne splácať podľa svojich možností.
Povolené prečerpanie nie je produkt
na financovanie dovolenky, ale skôr na
krátkodobé preklenutie nedostatku
finančných prostriedkov.
Spotrebný úver je jednou z možností
financovania dovolenky. Je možné oň požiadať
nielen v pobočke, ale aj cez internetbanking,
mobilebanking alebo Kontaktné centrum
(v prípade klientov VÚB). Peniaze
na účte môžete mať okamžite po
podpise úverovej zmluvy. Nie je
potrebné predkladať žiadne doklady
preukazujúce účel úveru. Vďaka
pravidelným mesačným splátkam
budete mať lepší prehľad o svojom
rodinnom rozpočte. Splácať ho
môžete od 13 do 96 mesiacov.
2. Odporúča spotrebný úver
s mesačnou splátkou 17,37 eura na
96 mesiacov.

mBank
1. Klient, ktorý od mBank ešte
nemal spotrebiteľský úver, si od nás môže požičať
až 1 500 eur za 0 % úrok len s jednorazovým
poplatkom vo výške 2 %. Doba splatnosti prvej
mPôžičky Plus je vždy 12 mesiacov a RPMN 3,81 %.
Čiže mesačná splátka vás vyjde zhruba na 123 eur.
K tomu by si však zobral klasickú mPôžičku Plus na
500 eur, keď by počas 12 mesiacov splácal asi 46
eur. Takže dokopy by platil 169 eur.
2. Pri pôžičke 2–tisíc eur bude klient platiť zhruba
43 eur pri splátke počas 60 mesiacov. RPMN bude
v tomto prípade 10,36 %. Ak by sa rozhodol skrátiť
si splátku na 24 mesiacov, bude splácať 91 eur
mesačne. RPMN ostáva 10,36 %. Úroková sadzba je
v oboch prípadoch 9,9 %.

Fio banka
Na financovanie čohokoľvek, napríklad letnej
dovolenky, možno použiť
kontokorent, teda povolené
prečerpanie účtu. Banka
požičiava od 200 do 110
000 eur v závislosti od klientovej bonity.
Kontokorent je rezerva, ktorú klient môže, ale
nemusí využiť, pričom úrok platí len z aktuálne
čerpanej sumy. V mínuse môže byť prakticky
neobmedzene, nie je nutné dostať sa do plusu
ani na jediný deň v roku. Na výber ponúka tri
kontokorentné tarify, ktoré sa od seba líšia
poplatkom za pristavenie úveru a úrokovou
sadzbou. Tarifa 3 je úplne bez poplatkov
a s úrokovou sadzbou 18,90 %. V ponuke
máme momentálne len debetné platobné karty,
s ktorými môžu klienti platiť a vyberať po celom
svete, kde je podporovaný daný typ karty.
Platby kartou spoplatnené nie sú, prvý výber
v mesiaci z akéhokoľvek bankomatu na svete je
tiež zadarmo, každý ďalší stojí 1,20 eura.

Tatra banka
1. Bezúčelový úver poskytuje
s dobou splácania od 12 až do 96
mesiacov. Od zvolenej doby splatnosti bude závisieť
mesačná splátka. Úroková sadzba sa pohybuje od
5,9 % ročne, je stanovená individuálne pre každého
klienta po celkovom posúdení schopnosti splácať
úver. Kreditnú kartu môže získať klient po splnení
kvalifikačných kritérií alebo ako predschválenú
ponuku od banky. Parametre kreditných kariet,
ako sú výška celkového úverového rámca, úroková
sadzba či mesačný poplatok, sa líšia podľa typu karty.
2. Požičaných 2 000 eur pri kreditnej karte
predstavuje štandardnú kreditnú kartu, pri ktorej je
úroková sadzba na úrovni 18,80 %. Klient však môže
využiť bezúročné obdobie až 47 dní. Pri kreditných
kartách sa výška mesačnej splátky odvíja od čerpania
klienta počas predchádzajúceho cyklu. Klient je
povinný uhradiť aspoň minimálnu splátku (5 % dlžnej
sumy, minimálne 15 eur), ale je len na klientovi, či
do dátumu splatnosti uhradí celú vyčerpanú sumu
z predchádzajúceho mesiaca alebo nie.
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úver

Home Credit
1. Na financovanie môžu ľudia použiť hotovostný
bezúčelový úver alebo kreditnú kartu. Závisí to
však od ceny dovolenky a ďalšej predstavy/analýzy potrieb. Ale vzhľadom
na svoju komplexnosť je to skôr kreditná karta, ktorá umožní zabezpečiť
klientovi aj disponibilnú sumu na ďalšie čerpanie v rámci takejto dovolenky.
2. Pri úvere 2–tisíc eur je splátka cca 73 eur a úroková sadzba cca 18 %, bez
poplatkov za dojednanie, vedenie alebo aj predčasné splatenie Pri karte
s rámcom 2–tisíc eur je splátka 4 % z aktuálnej dlžnej sumy (začína
teda na 80 eur), úroková sadzba 26,28 % s možnosťou až 51 dní
bezúročného obdobia na bezhotovostné transakcie.
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Je možné
zvážiť
bezúčelový spotrebný úver na čokoľvek.
Prípadne náklady prefinancovať kreditnou
kartou, najlepšie s využitím 45–dňového
bezúročného obdobia s možnosťou
cestovného poistenia. Kreditná karta
Visa Classic Sphere: medzinárodná
embosovaná platobná karta s platnosťou
na 3 roky s automatickou obnovou. Vďaka
vernostnému programu Sphere card môže
klient využívať zľavy od 5 do 30 % na viac
ako 10 000 obchodných miestach v SR
a ČR, úverový rámec: 500 až 6 000 eur,
cestovné poistenie pre držiteľa karty aj
rodinných príslušníkov, bezplatná e–mail/
SMS notifikácia, informácie o kreditnej
karte prostredníctvom elektronického
bankovníctva Online Banking, možnosť
prevodu finančných prostriedkov z karty
priamo na ktorýkoľvek účet. Program
pre verných: pri aktívnom používaní
kreditnej karty môže klient ušetriť. Ak
objem bezhotovostných platieb počas
zúčtovacieho obdobia dosiahne bankou
stanovenú hodnotu, vráti mu mesačný
poplatok za kartu.
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UniCredit bank

