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Spotrebiteľské úvery v bankách
ČSOB
Bezúčelový spotrebný úver, Spotrebný úver na bývanie, Spotrebný úver na auto
mBank
mPôžička Plus
OTP Banka
otp Ideal, otp Rýchly spotrebný úver, Spotrebný úver zabezpečený ﬁnančným majetkom, otp Ručiteľský spotrebný úver, otp Auto úver, otp Študentský úver
Poštová banka
lepšia splátka, pôžička na bývanie, dostupná pôžička, šikovná rezerva,
Prima banka
optim pôžička, optim úver na bývanie
Slovenská sporiteľňa Spotrebný úver na Čokoľvek, Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoľkolákov
Tatra banka
Bezúčelový úver Classic, Bezúčelový úver Garant
UniCredit Bank
Bezúčelový, Špeciálne spotrebné úvery, Plynoúver, Spotrebný úver pre mladomanželov, Študentské úvery
Volksbank Slovensko Bezúčelový spotrebný úver, Autoúver, Úver pre vysokoškolákov
VÚB banka
ﬂexipôžička na čokoľvek, ﬂexipôžička s ﬁnančným ručením, ﬂexipôžička pre študentov, ﬂexipôžička na auto, ﬂexipôžička na výmenu okien, ﬂexipôžička pre mladomanželov
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pravného prostriedku a nezabúdajú ani na
vzdelanie. Sčasti to potvrdzuje aj prieskum
Poštovej banky zisťujúci dôvody zadlženia sa.
Ten ukázal, že najčastejšie (55 %) si jej klienti
berú pôžičku na modernizáciu bývania. Druhou najčastejšou príčinou je splatenie iných
dlhov (12 %), nasleduje kúpa auta (7,5 %) a až
na štvrtom mieste je kúpa darčekov (4,5 %).
Podľa ČSOB je to tak aj preto, lebo na kúpu
darčekov sa používa skôr kreditná karta. Jej
použitie sa dá zdôvodniť tým, že úverový
rámec karty plne kryje plánovanú sumu na
darčeky, ktorá sa v minulom roku pohybovala
podľa prieskumu Home Credit v intervale 300
až 500 eur. Celkovo mali byť podľa prieskumov minuloročné Vianoce štedrejšie než tie
predošlé. To, či respondenti skutočne minuli
toľko, koľko plánovali, sa už nezisťuje. Isté

je, že respondentom sa ich plány pokúšali
naštrbiť akcie a zľavy obchodníkov.

Ak už úver skutočne treba
Voľba života na dlh by nemala byť bezhlavá.
Najpohodlnejšie je zveriť sa do rúk tomu, kto
nevyžaduje potvrdenia o príjme. Za pohodlie
sa však draho platí. Jednoduché a administratívne nenáročné je využiť služby banky, kde
má človek vedený bežný účet. V takom prípade
sa môže stať, že odíde síce s úverom, no drahším, ako by mu ponúkla vedľa stojaca banka.
Pre pokojnejší spánok je tak určite vhodnejšie
popozerať si aspoň internetové stránky bánk,
ktoré ponúkajú úverové kalkulačky, prípadne
zavolať na call centrum banky, kde pracovník
vie vypočítať parametre potrebné pri rozhodovaní o voľbe poskytovateľa úveru.
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Vytriezvenie a ratovanie
Miera zlyhaných spotrebiteľských úverov je
pod hranicou 10 %. História však ukazuje
(graf), že v období po Vianociach sa mierne
zvyšuje. Každý desiaty dlžník začne po určitom čase mať so splácaním problémy. Precenenie vlastných možností môže doviesť
do úverovej špirály, z ktorej niet návratu.
Poslednou možnosťou ako splatiť dlh je síce
vziať si nový dlh, no ten však bezpodmienečne musí mať nižšiu splátku. Ideálne takú,
aby dlžníkovi ostala ešte rezerva na úspory.
Pri konsolidačnom úvere netreba pozerať
na preplatenosť, ale na to, že je to posledná
možnosť, ako splatiť dlhy.

Pavel Škriniar
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Metlife Amslico – poisťovňa roka 2011
Spoločnosť Amslico poisťovňa – Alico, a. s. (ďalej aj „MetLife Amslico“), poisťovňa zameraná
primárne na životné poistenie na Slovensku,
sa stala Poisťovňou roka 2011.
Túto prestížnu výročnú cenu za mimoriadne
podnikateľské úspechy udeľuje ekonomický
týždenník Trend a cenu prevzal generálny
riaditeľ MetLife Amslico a zároveň viceprezident MetLife Zack R. Abounassar.
Poisťovňa pôsobí na slovenskom trhu od
decembra 1995 a odvtedy ani raz nevykázala
stratu a spoločnosť patrí dlhodobo medzi
najziskovejšie poisťovne. MetLife Amslico
získala toto prestížne ocenenie vďaka svojej

ﬁnančnej disciplíne, orientácii na dlhodobé
ciele a ﬁnančnej istote prostredníctvom poskytovaných poistných produktov. Finančná istota je od roku 1995 stálym krédom MetLife
Amslico. Spoločnosť má ako prioritu dlhodobý
vzťah ku klientom a kladie dôraz na kvalitný
a profesionálny servis.
MetLife Amslico, poskytuje v súčasnosti
ﬁnančné zabezpečenie viac ako 450 000
domácnostiam a jej produkty ponúka približne
3 500 ﬁnančných agentov, z toho 500 viazaných ﬁnančných agentov. Od apríla tohto roku
v jej nových priestoroch pracuje viac ako 200
zamestnancov z troch spoločností (MetLife

Amslico, dcérska správcovská spoločnosť a dcérska servisná spoločnosť) a centrála v hlavnom
meste Slovenskej republiky slúži ako subregionálne centrum štyroch krajín - Slovenska, Českej
republiky, Maďarska a Ukrajiny.
MetLife Inc. je globálnym lídrom v poskytovaní poistenia, dôchodkového zabezpečenia
a poistných produktov pre zamestnancov. Svoje služby poskytuje 90 miliónom klientov vo
viac ako 50 krajinách sveta.
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