TLAČOVÁ SPRÁVA

Viac než štvrtina Slovákov si požičala peniaze pre príbuzných alebo
priateľov
Bratislava 30. októbra 2017 – Podľa prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť KRUK Česká a
Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych
zákazníkov, si vyše 28 % Slovákov niekedy vzalo úver kvôli finančným potrebám niekoho iného.
Najčastejšie si ľudia požičiavajú peniaze pre svoje deti (takmer 38 % úverov pre niekoho iného), ďalej pre
priateľov (27 % pôžičiek), partnerov (19 %) a rodičov (16 %). V najväčšej miere si pôžičky pre niekoho iného
berú ľudia vo veku 54 až 65 rokov s odborným a stredoškolským vzdelaním, pomer mužov a žien je takmer
vyrovnaný. V Prešovskom kraji si financie pre svojich blízkych požičiava 33 % obyvateľov, využívajú ich väčšinou
pre svoje deti. Najopatrnejší sú obyvatelia Bratislavy, z ktorých si pre niekoho iného požičalo len 23 %
respondentov prieskumu.
„Pri pôžičkách pre niekoho iného ide o klasické úvery, len namiesto zaobstarania práčky pre seba odovzdajú
ľudia peniaze niekomu blízkemu. Často svojmu partnerovi alebo dieťaťu dôverujú, že pravidelne posiela
splátky, až na úver na svoje meno zabudnú. Pokiaľ však blízka osoba splátky vynechá, dostáva sa človek, ktorý
je pod pôžičkou podpísaný, do problémov. Preto je vždy kľúčové strážiť pravidelnosť splácania a mať všetko
pod kontrolou,“ hovorí Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.
Nejde len o malé pôžičky, vyše 46 % úverov pre niekoho iného presahuje sumu 800 eur, 33 % pôžičiek je do
200 euro a zostávajúcich 21 % v rozmedzí 200 až 800 eur. Pôžičky pre rodinu a priateľov berú Slováci ako bežnú
vec a na tento účel sa zadlžujú častejšie než napríklad kvôli dovolenke, Vianociam alebo napríklad školským
potrebám pre deti.
„Pokiaľ si niekto nemôže vziať úver sám na seba, má to svoj dôvod. Obvykle by žiadnu pôžičku nedostal – či už
kvôli svojej úverovej histórii, alebo kvôli nízkym príjmom, z ktorých by úver nemohol splácať,“ dodáva Markéta
Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.
Riziká spojené s pôžičkami pre blízke osoby
S pôžičkami pre niekoho iného sa spája značné riziko, že dlžník bude musieť splácať úver sám, bez pomoci
faktického príjemcu peňazí z úveru. Tiež musíme počítať s obmedzenou možnosťou vziať si prípadne ďalší úver
alebo si uzavrieť hypotéku, tentoraz pre vlastnú potrebu. Pri nesplácaní záväzku je dlžník uvedený v registri
dlžníkov a vystavuje sa všetkým súvisiacim následkom. Kvôli nesplácaniu týchto pôžičiek dochádza
k zásadnému nabúraniu vzťahov v rodine, ktoré sa často rozpadajú, rovnako ako priateľské vzťahy.

Pokiaľ si niekto aj napriek všetkým rizikám chce vziať úver pre niekoho iného, mal by aspoň dodržať
nasledujúce pravidlá, ktorá sa týkajú uzavretia úveru aj riešenia prípadných problémov s jeho splácaním:
-

Zistiť dôvody, prečo si daná osoba nemôže vziať úver sama na seba.

-

Spísať riadnu zmluvu o odovzdaní peňazí osobe, pre ktorú sú prostriedky z úveru určené.

-

V prípade nesplácania celý prípad riešiť prostredníctvom občianskoprávneho súdu.

-

Vynútiť rozhodnutie o vrátení prevzatých peňazí hoci aj v exekučnom konaní.

-

Komunikovať s veriteľom, vysvetliť mu situáciu a spoločne hľadať riešenie, napríklad v podobe
splátkového kalendára.

-

Komunikovať s príjemcom peňazí z pôžičky, ktorý môže pristúpiť k pôžičke ako spoludlžník alebo si celý
úver previesť na seba.

Pozn.: Prieskum pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika spracovala agentúra Ipsos.

O spoločnosti KRUK
Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej
spoločnosti, založenej v roku 1998, ktorá pôsobí v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Nemecku,
Rumunsku, Taliansku a Španielsku. Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov
a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, poisťovní, telefónnych operátorov i poskytovateľov
energií a ďalších služieb. Motto spoločnosti „Pomáhame splácať dlhy“ je výsledkom inovačnej politiky
orientovanej na zmierne riešenia. Medzi hlavné prednosti, ktorými sa vyznačuje spoločnosť KRUK, patrí
partnerský a osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie. Cieľom tohto prístupu
je motivovať zadlžené osoby, aby začali rokovať o splatení dlhov vo forme splátok, ktoré si môžu dovoliť
podľa svojej aktuálnej finančnej situácie. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webovej
lokalite www.sk.kruk.eu.
Kontakt pre médiá:
Markéta Kolářová
PR Specialist

Lucie Peřinová
Senior Account Manager

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
Československé armády 954/7
Hradec Králové, 500 03

Move up, s.r.o.
Zvonařka 95
Brno, 602 00

Mobil: +420 778 050 661
E-mail: marketa.kolarova@cz.kruk.eu

Mobil: +420 777 728 090
E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

