
Zásady zodpovědného půjčování 
Ještě než si vezmete půjčku, seznamte se se zásadami zodpovědného 
půjčování. Vyhnout se tak můžete nevýhodným půjčkám, ale i dluhové 
spirále, z níž není snadného úniku.

1. Účel využití prostředků

V první řadě objektivně zhodnoťte, zda je půjčka skutečně nezbytná. 
Nikdy neplaťte půjčku druhou půjčkou. Půjčujte si peníze zodpovědně 
s plným vědomím, že si na půjčku vyčleníte jistou část příjmu. Před tím, 
než požádáte o půjčku, položte si následující otázky: Budou peníze použity
na nezbytné věci? Pokud ano, máte jistotu, že budete moci půjčku splatit?
Nezadlužujte se nákupem věcí jako je oblečení či novější druh elektroniky 
nebo dovolená. Pokud tyto věci snesou odklad, raději si na ně předem 
našetřete a odložte nákup na později. 

2. Výšku splátky si nastavte zodpovědně

Výše vaší splátky by měla být o něco nižší než si měsíčně dokážete 
odložit z výplaty. Vždy nechávejte jistou finanční rezervu pro 
neočekávané události. Pouze rozumně nastavená výška splátky vám 
pomůže nedostat se do komplikací se zpožděním splátky či neschopností 
splácet půjčku.

3. Porovnávejte nabídky

Na našem trhu existuje nepřeberné množství úvěrových produktů, je 
dobré, pokud jejich parametry mezi sebou vzájemně porovnáte. 
Abyste ušetřili spoustu energie a času, využijte online kalkulaček, díky 
nimž získáte bleskový přehled o ověřených bankovních i nebankovních 
půjčkách.

4. Výše úroku není všechno

Vybíráte půjčku na základě jejího úroku? Chyba! Úrok je jedním, nikoli 
jediným parametrem, na který byste se měli při výběru zaměřit. Mnohem 
lepší vypovídací hodnotu má RPSN, které v sobě zahrnuje nejen výši 
úroků, ale také případné poplatky a další výdaje, které budete muset dané
společnosti za půjčku zaplatit. 

5. Prostudujte podmínky úvěru

Vždy si zjistěte, za jakých podmínek je daný úrok nebo akční nabídka 
platná. Někde si musíte půjčit předem daný objem finančních prostředků, 
jinde si musíte k úvěru sjednat bankovní účet nebo kreditní kartu.



6. Ověřte termíny splatnosti

Ne všude platí, že splátku věřitel očekává vždy k pevně stanovenému datu
jednou měsíčně. Někde po vás můžou vyžadovat platbu po týdnech 
nebo dokonce dnech. Vždy je proto důležité pročíst si důkladně obchodní
podmínky a smlouvu o spotřebitelském úvěru.

7. Smlouvu si pečlivě přečtěte

Důkladně si přečtěte obchodní podmínky společnosti, u níž si půjčku 
sjednáváte, ale i smlouvu, která vám bude předložena k podpisu. Pokud 
něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat, popřípadě si dokumenty vyžádat k
domácímu prostudování.

8. Před problémy neutíkejte

Máte-li problém se splatností půjčky, pak věřitele v žádném případě 
neignorujte, ale aktivně jej kontaktujte. Informujte jej o aktuální 
situaci a domluvte se třeba na odkladu splátek nebo nově nastaveném 
splátkovém kalendáři.

9. Berte na vědomí možné komplikace

Zejména v případě dlouhodobých půjček, které budete splácet několik 
dlouhých let, počítejte s možnými komplikacemi. Aby se vám ve 
schránce nehromadily upomínky od věřitelů, myslete do budoucna a 
bokem mějte odložené finance, které by měly ideálně pokrýt až 6 
měsíčních splátek. Zvážit můžete také pojištění proti neschopnosti 
půjčku splácet.


