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Kde si půjčit?

Jsou lepší banky, nebo soukromé firmy?
Čas od času téměř každý z nás potřebuje půjčit peníze. A hned je tu
otázka: je lepší si půjčit
od banky, nebo od soukromé ﬁrmy? Porovnání jednotlivých možností
pproo ná
pr
náss př
při
ipravil odborpřipravil
ník Petr Votápek.

půjčku zažádají, odejdou s nepo- RPSN např. 200 %. Navíc jsouu
řízenou.“
tyto sazby uváděny většinouu
slovem »od«. Jedná-li se o tiště-Jaké jsou výhody a
ný leták, bývají tyto údaje psányy
naopak nevýhody půjčky od velmi malým a těžko čitelným
m
soukromých firem?
písmem.“
„Výhodou jistě bude zpravidla
pouze symbolické prověřování
Jaká jsou rizika půjčklienta a jeho schopnosti splá- ky u bank?
cet. Mezi nevýhody patří jistě
„Pokud se klient dostane do
skutečnost, že soukromé firmy platebních potíží a přestane splápůjčují spíše menší finanční cet, může se o něm velmi rychčástky, zpravidla do desetitisíců le objevit záznam v bankovním
korun. Na co by si však měl dát registru. To ho může na další 4
pozor každý klient, to je úroko- roky vyřadit z možnosti čerpat
vá sazba. Samotný úrok však jakoukoli další bankovní půjčku
může být velmi nepřesný, pro- nebo například půjčku od splátto je třeba si hlídat RPSN, což kové společnosti.“
je procentuelní sazba doplněná
Jaká jsou rizika půjčo veškeré poplatky. U soukromých firem nejsou výjimkou ky u soukromých firem?
„Velmi mnoho lidí podlehne
roční sazby o mnoha desítkách
procent. Bohužel se setkáváme lákavým nabídkám okamžitých
i se společnostmi, které uvádí půjček a často se bezmyšlen-

Jaké jsou výhody a
nevýhody půjčky u bank?
„Obecně platí, že úrokové sazby u bank jsou příznivější než u
soukromých firem. Pokud jde o
půjčku, jejímž účelem jsou bytové potřeby klienta, využije se
zpravidla hypoteční úvěr, kde
se úrokové sazby v dnešní době
dobb
pohybují v rozmezí cca 4 – 6 %
%.
Jde-li o neúčelovou půjčku,
půjčkuu
bavíme se o sazbě řádo-vě 10 – 25 %. Nevý-hodou je, že každáá
banka si klienta velmi důsledně prověřuje, zejména jeho
bonitu – schopnost
splácet. Proto se
běžně stává,
že mnozí
k l i e nntt i,
kteří o

Odpovídá Petr Votápek, oblastní
ředitel ALFA Finance, s.r.o.
kovitě zadlužují. Při podpisu
smlouvy se zpravidla zajímají
jen o částku, která jim bude okamžitě vyplacena, maximálně o
výši splátky. Mnohdy vůbec nic
neví o vysokých RPSN, o pokutách při neplacení a o dalších
»pastích« ve smlouvě. Těmto
lidem se stává, že překročí své
finanční možnosti, splácejí jednu půjčku druhou a dostávají se
tak do sestupné spirály, která
je může finančně zlikvidovat.
V neposlední řadě je třeba dát si
velký pozor na podvodné firmy.
Může se stát, že klient zaplatí
vstupní poplatek, ale žádné peníze nikdy neuvidí.“

INZERCE

PENÍZE JEŠTĚ DNES,
AŽ K VÁM DO DOMU
Tel:

Kde je vlastně lepší
si půjčit? Je třeba si
to dobře rozmyslet.

STÁHNĚTE SI TAPETU DO MOBILU!

Pošlete
514844 na
907 99 30

INZERCE

Cena SMS 30 Kč vč.
DPH. Více info o službě
a provozovateli v tiráži.
www.platmobilem.cz

MÁTE DLUHY?
Ve Finančním centru
Vám je pomohou řešit

Půjčku do 600.000,- vyřídíme
IHNED!!! Nad 600.000,- do týdne!

774 531 715

Hrozí Vám exekuce nebo dražba?

U nás neplatíte žádné poplatky ani za vyŉízení
a schválení žádosti, ale dokonce ani za vyplacení ÀnanĀní hotovosti. ňešíme
exekuce, nevýhodné úvėry
apod.

Závazky vůči úřadům, bankám, nebankovním institucím, mobil.operátorům, dodavatelům elektřiny, plynu
či dokonce exekutorům
Vztahuje se na dlužníky z celé ČR
ŽÁDNÉ POPLATKY PŘEDEM
ANI RUČENÍ MAJETKEM

Jsme pŉesvėdĀeni, že Ālovėk,
který má exekuci, nebo jiné
podobné problémy nemá peníze na poplatky ani Āas na pla154982/18

Finanční centrum Nymburk
Tel: 722 119 924 (stačí sms se jménem a adresou)
e-mail: finance.nymburk@seznam.cz

Nikde vám
nepůjčí?

né sliby. Každá situace má
své ŉešení, jen je tŉeba si vybrat spolehlivého partnera pro
jeho realizaci. Zprostŉedkováváme bankovní úvėry, poskytujeme úvėry se zástavou
nemovitosti, v pŉípadė pŉedluženosti, pokud hrozí ztráta
nemovitosti a závazky klienta již nejdou ŉešit jakýmkoli
úvėrem, vykoupíme nemovitost a necháme v ní klienta

bydlet. Platí i pro družstevní
byty. Splatnost 2 mėsíce až 20
let, až do výše 5 mil. KĀ. Nejde nám o krátkodobé lepení
ÀnanĀních problémś, vždy
se snažíme o úplné vyplacení
všech zástav a stávajících pśjĀek. Pokud máte ÀnanĀní problémy, ŉešte je s profesionály.
Za zeptání nic nedáte, zato
špatného rozhodnutí mśžete
litovat celý život.

Tel. 777 032 486, email: stopexekucim@seznam.cz
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Foto Aha! – M. Pekárek, ara

608 051 052
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pro velký úspěch
akce prodloužena!!!
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Ještě snazší
EXPRES PŮJČKA

