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Netechnické zhrnutie
Právne predpisy z oblasti ochrany finančného spotrebiteľa obsiahnuté najmä v Občianskom zákonníku
a zákone 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch vytvorili relatívne silnú ochrannú bariéru. Ak spotrebiteľ
nepozná tieto práva a aktívne ich nepresadzuje, miera reálnej ochrany je nízka.
Pri hodnotení produktov spotrebiteľských úverov by mal spotrebiteľ posudzovať 3 kľúčové oblasti:
transparentnosť veriteľa v predzmluvnej fáze; ekonomickú výhodnosť produktu a dôsledky pri
nesplácaní úveru.
Hlavné zistenia pri hodnotení všetkých troch oblastí spotrebiteľského úveru je možné zhrnúť nasledovne:
[1] „Klient má právo na predzmluvné informácie a veriteľ má povinnosť ich v dostatočnom časovom
predstihu pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi poskytnúť.“ Výsledok výskumu: „ZABUDNITE na
predzmluvné informácie! Jednoducho sa k nim nedostanete!“
Férovosť a transparentnosť konania bánk aj nebankových spoločností je rozdielna, pričom nie je možné
potvrdiť, že nebankové spoločnosti sú menej transparentné ako banky. Rozdiely v prístupoch ku klientovi sú
výrazné a aj niektoré banky majú problém transparentne a férovo spotrebiteľovi predložiť pred podpísaním
zmluvy všetky predzmluvné informácie, ktoré spotrebiteľovi umožnia sa informovane rozhodnúť. Využívanie
časovej tiesne a odmietanie poskytnúť predzmluvné informácie sa objavuje u „kamenných“ spoločností (tak
bánk ako aj nebankových spoločností). Spoločnosti fungujúce „online“ sú transparentnejšie.
[2] „Bankové produkty sú ekonomicky výhodnejšie ako produkty nebankových spoločností.“ Výsledok
výskumu: „Nebankové spoločnosti sú schopné konkurovať aj ekonomickými parametrami úveru
bankám. Posudzovať produkty nebankových spoločností sa oplatí, najmä ak ide o spoločnosti, ktoré
sú transparentnejšie.“
Ekonomická výhodnosť produktov ponúkaných bankami je vo všeobecnosti lepšia. Avšak na trhu začali
pôsobiť nebankové spoločnosti, ktoré okrem transparentného prístupu k poskytovaniu predzmluvných
informácií, ponúkajú aj akceptovateľné ekonomické parametre úverov, ktorými dokážu konkurovať aj
bankám. Jedna nebanková spoločnosť má dokonca výhodnejšie ekonomické parametre svojho produktu ako
väčšina bánk.
[3] „Ak spotrebiteľ úver nespláca, sankcie môžu byť veľmi tvrdé.“ Výsledky výskumu: „Dávajte si pozor
na sankcie v prípade nesplácania úveru. Spotrebiteľa môžu vyjsť veľmi draho, najmä pri
nebankových spoločnostiach.“
Dôsledky nesplácania úveru majú významný vplyv na celkovú cenu úveru a môžu spôsobiť finančné
problémy, s ktorými spotrebiteľ nepočítal. Nebankové spoločnosti majú prísnejšie sankcie za nesplácanie
úveru. Avšak aj sankcie bánk majú významný vplyv na celkovú cenu úveru. Práve oblasť sankcií pri nesplácaní
úverov zostáva šedou zónou spotrebiteľských úverov. Schopnosť vyjadriť ich výšku je častokrát veľmi zložité.
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Úvod

Spotrebiteľské úvery sú štandardným nástrojom financovania krátkodobej spotreby domácností. Ich
prednosťou je jednoduchosť, minimálne požiadavky na ručenie a relatívne rýchle vybavenie.
Preferencie spotrebiteľov pri spotrebiteľských úveroch sa sústreďujú najmä na samotné ekonomické parametre
produktu, ako napríklad výška úveru, dĺžka splácania, úrok, resp. poplatky a celkové náklady. Avšak postupne
na váhe získavajú aj také aspekty, akým je jednoduchosť a rýchlosť vybavenia úveru a v neposlednom rade aj
transparentnosť a dôveryhodnosť veriteľa.
Nové podmienky licencovania veriteľov, ktoré platia od roku 2015, chcú priniesť vyššiu mieru profesionality
do poskytovania úverov, vyššiu mieru transparentnosti a dôveryhodnosti veriteľov a v neposlednom rade
posilniť konkurenciu medzi bankami a nebankovými spoločnosťami.
Štúdia sa zameriava na hodnotenie spotrebiteľských úverov poskytovaných kľúčovými veriteľmi na trhu,
pričom sa snaží o komplexné hodnotenie produktov prostredníctvom množstva kritérií. Okrem tradičných
ekonomických parametrov sú produkty hodnotené aj z pohľadu transparentnosti veriteľa pred samotným
nákupom produktu. Možnosť získať všetky informácie o produkte pred samotným podpísaním zmluvy začína
byť spotrebiteľmi vysoko hodnotená a požadovaná. V neposlednom rade sa pozeráme bližšie aj na dôsledky
v prípade nesplácania úveru. Práve prísne podmienky a vysoké poplatky v prípade porušenia zmluvných
podmienok môžu z relatívne výhodného produktu urobiť potenciálne nebezpečný produkt.
Pri spotrebiteľských úveroch platí, že úver je dobrý sluha, ale zlý pán. Preto sa v štúdii snažíme vysvetliť práva
a povinnosti veriteľov aj spotrebiteľov pri rôznych situáciách. Spotrebitelia často posudzujú produkt za
predpokladu ideálnej situácie, keď všetko ide „dobre“. Posudzujú najmä ekonomické parametre a rýchlosť
vybavenia úveru. V štúdii však poukazujeme aj na dôsledky v situácii, keď sa stane niečo „zlé“. Čitateľom
prinášame okrem samotného hodnotenia produktov aj analýzu inštitúcií, na ktoré sa môžu spotrebitelia obrátiť
s prípadnými sťažnosťami alebo žalobami.
Dúfame, že naša štúdia pomôže spotrebiteľom (a snáď aj veriteľom) pri rozhodovaní o výbere správneho
produktu, poučí spotrebiteľov o postupe tvorby rozhodnutí a v neposlednom rade prispeje k zvyšovaniu
transparentnosti fungovania trhu.
Prajeme príjemné čítanie.

tím Inštitútu sporenia a investovania
V Banskej Bystrici, dňa 1. 12. 2015
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1 Trh spotrebiteľských úverov

V úvodnej kapitole štúdie sa zameriame na makroekonomický vývoj a vývoj zadlžovania domácností
na Slovensku. Cieľom kapitoly je pochopiť veľkosť trhu spotrebiteľských úverov v porovnaní s inými
úverovými produktmi a prezentovať budúci vývoj v objeme a štruktúre úverovania domácností.
Pri spracovaní analýzy úverového zaťaženia postupujeme v súlade s medzinárodnou metodikou používanou
nadnárodnými inštitúciami ako sú OECD, IMF a ECB. Následne upriamime pozornosť na analýzu
spotrebiteľského trhu a spotrebiteľských úverov na Slovensku.

1.1 Zadlžovanie domácností v SR
1.1.1

Makroekonomický vývoj v SR

Z ekonomického pohľadu majú spotrebiteľské úvery prekleňovaciu úlohu pri udržaní vyváženej spotreby
domácností, pričom z ich krátkodobého charakteru by mala byť zjavná korelovanosť s celkovým
ekonomickým vývojom.
Slovensko, podobne ako zvyšok sveta, si za posledných 10 rokov prešlo obdobím vrcholiaceho hospodárskeho
boomu, po ktorom nasledoval hospodársky prepad vplyvom globálnej hospodárskej a finančnej krízy. Na
Grafe 1 zobrazujeme vývoj tempa rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska a ostatných krajín tzv.
V4 – Poľska, Maďarska, Českej republiky a Nemecka, ako hospodársky najväčšiu ekonomiku v Európskej
únii (EU) a Eurozóne.
Graf 1 Vývoj tempa rastu HDP (zmena oproti predchádzajúcemu roku)
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Zdroj: Autori podľa Eurostatu (2015)
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Od roku 2004 najvýraznejšie rástla z porovnávaných krajín ekonomika Slovenska, ktorá dosiahla vrchol v roku
2007. V roku 2008 nasledoval pokles tempa rastu z 10,7 % na 5,4 %. Ekonomiky okolitých krajín, vrátane
Nemecka, zaznamenali pokles tempa rastu ich HDP, v prípade Českej republiky išlo o pokles tempa rastu HDP
v roku 2008 o 2,8 percentuálneho bodu (p.b.) na 2,7 %, v prípade Poľska o 3,3 p.b. na 3,9. Väčšina
Európskych krajín zaznamenala najväčší pokles v tempe rastu HDP v roku 2009. V tom čase ekonomika
Slovenskej republiky medziročne poklesla o 5,3 %, ekonomika Nemecka o 5,6 %. Najmenší pokles
zaznamenala Česká republika, a to o 4,8 %. Naopak, najväčší pokles pripadal ekonomike Maďarska (o 6,6 %).
Jediná z pozorovaných krajín, ktorá nezaznamenala hospodársky prepad počas sledovaného obdobia, bolo
Poľsko. V roku 2009, kedy sa ekonomiky ostatných pozorovaných krajín prepadli, rástla ekonomika Poľska
2,6 % mierou.
V pokrízovom období sa Slovenskej ekonomike, aj vplyvom rozsiahlych fiškálnych stimulov zo strany
Slovenskej vlády, podarilo opäť mierne naštartovať ekonomický rast. Až do súčasnosti tempo rastu HDP
na Slovensku osciluje okolo hladiny 2 %. Slovenskej republike sa nepodarilo dosiahnuť úroveň spred krízy.
Nemecko, podobne ako Slovenská a Česká republika v pokrízovom období dosiahli relatívne vyššie úrovne
hospodárskeho rastu. Od roku 2012 však nastalo mierne spomalenie tempa rastu HDP. Kladné tempo
ekonomického rastu si aj v pokrízovom období udržiavalo Poľsko. V roku 2010 dosiahli takmer predkrízový
stav. Hoci tempo rastu (vplyvom spomalenia celej Európskej ekonomiky a prepuknutiu dlhovej krízy
v Európskej únii a Eurozóne) mierne pokleslo, dosahovať kladný hospodársky rast sa Poľsku darilo.
Graf 2 znázorňuje okrem vývoja tempa rastu HDP na Slovensku aj vývoj nezamestnanosti a inflácie (meranej
harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien).
Graf 2 Vývoj nezamestnanosti, inflácie (meranej HICP) a tempa rastu HDP na Slovensku za sledované obdobie
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Zdroj: Autori podľa NBS a ŠÚ SR (2015)
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Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2006 postupne klesala z úrovne 13,50 % až pod 10 %-nú hranicu
v roku 2008. Tento pokles nezamestnanosti bol spôsobený veľmi dobrými ekonomickými výsledkami, ktoré
Slovensko dosahovalo v danom období. Úroveň inflácie v tom čase oscilovala okolo 3 %. Rok 2009 priniesol
opäť nárast miery nezamestnanosti, ktorý bol sprevádzaný poklesom miery inflácie. Ide o nepriamo úmerný
vzťah, ktorý v 60. rokoch 20. storočia dostal názov Phillipsova krivka (autorom je britský ekonóm A.W. H.
Phillips). V nasledujúcom období miera rastu nezamestnanosti opäť rástla a v roku 2010 sa priblížila k 15 %
hranici. Od tohto roku až po súčasnosť oscilovala okolo 14 %. Miera inflácie postupne od roku 2009 mierne
rástla až do roku 2011, a to na úroveň takmer 5 %. Od tohto momentu miera inflácie medziročne klesala.
V roku 2014 dosiahla úroveň cenovej hladiny zápornú hodnotu a Slovensko zaznamenalo záporný rast cien
(defláciu) vo výške – 0,13 %.
1.1.2

Vývoj úrokových mier

Pri analýze makroekonomického vývoja musíme spomenúť aj vývoj úrokových mier ako ceny, ktorú platia
dlžníci veriteľom za požičaný kapitál. Graf 3 znázorňuje vývoj priemerných ročných úrokových sadzieb
na novo poskytnuté spotrebiteľské úvery so splatnosťou do 1 roka na Slovensku, v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku a Nemecku (2008 – 2014).
Graf 3 Priemerné ročné úrokové sadzby na novo poskytnuté spotrebiteľské úvery so splatnosťou do 1 roka na
Slovensku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku a Českej republike (2008 – 2014)
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Zdroj: Autori podľa ECB (2015)
Vývoj úrokových sadzieb bol v každej sledovanej krajine rozdielny. Dlhodobo nízke úrokové sadzby na novo
poskytnuté spotrebiteľské úvery majú v Nemecku (počas celého obdobia ich výška oscilovala okolo 4 % až
5 %). Slovenská republika až do roku 2010 zaznamenala pokles úrokových sadzieb novo poskytnutých
krátkodobých spotrebných úverov. V roku 2011 úroková sadzba vzrástla na necelých 15 % a ku koncu roku
2014 sa pohybovala okolo úrovne 10 %. Nárast v roku 2011 bol spôsobený najmä hospodárskym vývojom,
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ktorý ovplyvnil nárast nezamestnanosti a následne bonitu klientov, ktorú banky posudzujú pri schvaľovaní
úverov. Úroková sadzba v Českej republike mierne rástla až do roku 2010, kedy dosiahla úroveň 15,26 %. Od
roku 2010 krátkodobé úrokové sadzby na spotrebiteľské úvery klesali. V roku 2014 klesli na úroveň 10,11 %.
Z porovnávaných krajín najvyššie úrokové sadzby na novo poskytnuté spotrebiteľské úvery boli v Maďarsku,
kde počas sledovanej periódy, s výnimkou roku 2010, neboli nižšie ako 15 %. Krátkodobé úrokové sadzby
na novo poskytnuté spotrebiteľské úvery v Poľsku počas daného obdobia oscilovali okolo 15 %. Od roku 2012
začali mierne klesať a v súčasnosti dosahujú úroveň 9,25 %.
Pre spotrebiteľov je dôležitejším údajom informácia o ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN). RPMN
udáva celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou, ktoré bude musieť dlžník zaplatiť za obdobie jedného
roka veriteľovi. RPMN obsahuje okrem úroku ako ceny za vypožičané peniaze aj poplatky za uzatvorenie
zmluvy (poplatky za poskytnutie pôžičky), poplatky za správu a vedenie úveru a pôžičky, poplatky za
poistenie či poplatky za prevod peňažných prostriedkov. Výška RPMN v porovnaní s úrokovou sadzbou teda
presnejšie identifikuje celkové náklady úveru. V prípade výraznejšieho rozdielu medzi RPMN a úrokovou
sadzbou je možné identifikovať politiku veriteľa a (ne)transparentnosť pri poskytovaní úverov.
Na nasledujúcom grafe 4 porovnávame výšku RPMN na novo poskytnuté spotrebiteľské úvery na Slovensku,
Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Nemecku v období od roku 2006 po rok 2014
Graf 4 Ročná percentuálna miera nákladov novo poskytnutých spotrebiteľských úverov
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Zdroj: Autori podľa ECB (2015)

Najnižšiu RPMN z pozorovaných krajín má Nemecko. Od roku 2006 klesla úroveň RPMN zo 7,36% na 6,61%.
Na Slovensku od roku 2006 vzrástla priemerná RPMN zo 14,18% na 16,09% v roku 2013. V roku 2014 mierne
klesla 13,73%. Obdobný vývoj zaznamenala RPMN aj v Českej republike a Poľsku. Z pozorovaných krajín
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bola najvyššia priemerná RPMN v Maďarsku. V roku 2006 dosiahla úroveň 26,25%. V roku 2009 stúpla na
28,51%, pričom následne klesla až na úroveň 20,73 % v roku 2014.
1.1.3

Štruktúra zadlženosti domácností

V ďalšej časti budeme podrobnejšie analyzovať úvery poskytnuté obyvateľstvu, štruktúru výdavkov
domácností a vývoj zadlženosti domácností na Slovensku. Štruktúru celkových poskytnutých úverov bankami
obyvateľstvu na Slovensku podľa klasifikácie NBS zobrazuje Graf 5.
Graf 5 Štruktúra celkových poskytnutých úverov obyvateľstvu (ku koncu roka - ľavá os) a podielu zlyhaných
úverov na celkových úveroch poskytnutých obyvateľstvu (pravá os) za obdobie od roku 2006 do roku 2015
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Zdroj: Autori podľa NBS (2015)
Celkový objem úverov poskytnutých obyvateľstvu v sledovanom období (2006 – 2014) rástol takmer lineárne,
i napriek nepriaznivému hospodárskemu vývoju v rokoch 2008 až 2011. Za sledované obdobie vzrástol objem
poskytnutých úverov obyvateľstvu o 297 %. Zaujímavejší je pohľad na štruktúru úverov poskytnutých
obyvateľstvu. Najvyšší podiel v jednotlivých mesiacoch počas sledovaného obdobia tvorili úvery
na nehnuteľnosti. Za dané obdobie vzrástlo množstvo poskytnutých úverov na kúpu nehnuteľností
o 323,44 %, čo predstavuje nárast o 12 410,13 mil. €. Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov sa navýšil
o 234,5 % (2 161,58 mil. €) a množstvo ostatných typov úverov vzrástlo o 240,95 % (1 883,11 €). Práve nárast
objemu úverov na kúpu nehnuteľností, napriek nie príliš vhodným makroekonomickým podmienkam na
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Slovensku, bol veľmi výrazný. Na tento nárast vplývala aj monetárna politika ECB, ktorá v pokrízovom období
okrem štandardných nástrojov začala využívať aj neštandardné nástroje menovej politiky.
Graf 5 ďalej zobrazuje podiel zlyhaných úverov na celkovom objeme poskytnutých úverov obyvateľstvu (na
pravej osi). Podľa metodickej pomôcky Národnej banky Slovenska sa pod zlyhanými úvermi rozumejú úvery,
ktorých podmienky zlyhania upravuje § 73 opatrenia NBS č. 4/2007 z 13. marca 2007 v znení neskorších
predpisov. Podľa tohto opatrenia sa za vznik zlyhania v súvislosti s konkrétnym dlžníkom považuje, ak sa
dlžník omešká s plnením záväzku voči banke o viac ako 90 dní, resp. banka usúdi, že dlžník si pravdepodobne
nesplní voči nej alebo jej dcérskej, prípadne materskej spoločnosti svoj záväzok bez toho, aby prišlo napríklad
k realizácii zabezpečenia. Od začiatku roku 2007 vzrástol podiel zlyhaných úverov na celkových úveroch
z 0,85 % na 2,81 % (nárast o 2 p.b.) a v roku 2010 dosiahol úroveň okolo 5 %.Od roku 2011 sa držal na úrovni
medzi 4 až 4,5 %. Tento nárast bol spôsobený prevažne negatívnymi očakávaniami ohľadom kreditného rizika
domácností nie len v Slovenskom bankovom sektore, ale aj v bankových sektoroch okolitých krajín (NBS,
2011). Za zvýšením kreditného rizika stoja najmä očakávania ekonomického poklesu a rastu úrokových
sadzieb.
Objem zlyhaných úverov v absolútnom vyjadrení v miliónoch € a vývoj tempa rastu celkového objemu úverov
a objemu zlyhaných úverov obyvateľstva môžete vidieť na Grafe 6.
Graf 6 Objem zlyhaných úverov poskytnutých obyvateľstvu a mesačná zmena celkového objemu úverov
poskytnutých obyvateľstvu
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Zdroj: Autori podľa NBS (2015)
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Za sledované obdobie kontinuálne rástla celková spotreba domácností. Najvýraznejší nárast v spotrebe
domácností nastal v predkrízovom období, kedy od roku 2006 do roku 2008 vrástla spotreba o 23,31 %.
V tomto období najvyšší nárast zaznamenali náklady na bývanie, vodu, elektrinu a plyn. Zároveň v tomto
období vzrástli aj výdavky na hotely, kaviarne a reštaurácie. V roku 2009 spotreba domácností mierne
poklesla, čo bolo spôsobené spomalením ekonomického rastu na Slovensku a hospodárskou krízou, ktorá
zasiahla krajiny Eurozóny a Európskej únie. V roku 2010 sa mierny ekonomický rast na Slovensku podpísal
aj pod rast spotreby domácností, ktorý od tohto roku rástol až do roku 2012. V roku 2013 vzrástla celková
spotreba domácnosti o 0,55 %, pričom následne v roku 2014 vzrástla o 2,13 %, Medzi rokmi 2009 a 2011 bol
nárast v spotrebe ovplyvnený rastom cenovej hladiny, ktorá rástla rýchlejšie ako spotreba domácností.
V poslednom roku bol 2,13 %-ný nárast spotreby domácností vyvolaný najmä 2,4 %-ným rastom Slovenského
hospodárstva. Úroveň cenovej hladiny v poslednom roku dosiahla zápornú hodnotu -0,13%, preto jej vplyv
na nárast spotreby v poslednom roku nebol badateľný.
Vývoj spotreby domácností (vrátane jej štruktúry) od roku 2006 po rok 2014 zobrazuje Graf 7.
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Graf 7 Vývoj spotreby domácností a tempa rastu celkovej spotreby domácností
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Na záver tejto časti porovnávame vývoj čistého disponibilného príjmu domácností, celkovej spotreby
domácností a objem úverov poskytnutých obyvateľstvu od roku 2006 po rok 2014 (Graf 8).
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Graf 8 Vývoj konečnej spotreby a čistého disponibilného príjmu domácností ,objemu úverov poskytnutých
obyvateľstvu a podielu poskytnutých úverov obyvateľstvu k HDP a čistému disponibilnému príjmu
60 000

45%
40%

50 000
35%

Mil. €

40 000

30%
25%

30 000
20%
20 000

15%
10%

10 000
5%
0

0%

Konečná spotreba domácností
Čistý disponibilný príjem domácností
Objem úverov poskytnutých obyvateľstvu
Podiel úverov poskytnutých obyvateľstvu k HDP
Podiel úverov poskytnutých obyvateľstvu k čistému disponibilnému príjmu

Zdroj: Autori podľa Eurostatu, Slovstatu a NBS (2015)
V predkrízovom období (2006 – 2008) disponibilný príjem domácností na Slovensku vzrástol o 24 %.
V danom období rástla aj celková spotreba domácností a objem úverov poskytnutých obyvateľstvu. V roku
2009 poklesol disponibilný príjem aj spotreba domácností, čo bolo spôsobené najmä vplyvom hospodárskeho
poklesu. V nasledujúcich rokoch opäť rástol disponibilný príjem domácností, ktorý v roku 2014 dosiahol
úroveň 56 096,50 mil. €. Rovnako za sledované obdobie nepretržite rástol objem poskytnutých úverov
obyvateľstvu. Podiel úverov poskytnutých obyvateľstvu na celkovej spotrebe domácností v čase rástol, až
v roku 2014 dosiahol takmer 50 %.
Graf 8 zároveň na svojej pravej vertikálnej osi zobrazuje celkovú zadlženosť obyvateľstva ako pomer
poskytnutých úverov obyvateľstvu k HDP a podiel poskytnutých úverov obyvateľstvu ako pomer k čistému
disponibilnému príjmu. Za sledované obdobie zaznamenali celkový nárast spotrebné výdavky domácností
o 34,33 %, pričom nárast v čistom disponibilnom príjme bol o 30,76 %. V relatívnom vyjadrení zadlženosť
obyvateľstva k čistému disponibilnému príjmu z tohto dôvodu rastie, i keď v poslednom období (2012 – 2014)
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bola stabilná úroveň spotreby domácností. Úroveň pomeru úverov čerpaných obyvateľstvom k čistému
disponibilnému príjmu v zrástla zo 17,08 % v roku 2006 na úroveň 39,21 % v roku 2014. Nárast v zadlžovaní
obyvateľstva bol ovplyvnený politikou ECB, ktorá sa najmä od roku 2011, prostredníctvom znižovania
kľúčovej úrokovej miery, snažila pomôcť naštartovať ekonomický rast v Eurozóne. Úrokové sadzby, najmä
na hypotekárne úvery, klesali. Pre porovnávanie zadlženosti obyvateľstva medzi krajinami sa používa
pomerový ukazovateľ – objem úverov poskytnutých obyvateľstvu k HDP. Aj podľa tohto ukazovateľa na
Slovensku zadlženosť obyvateľstva rástla takmer lineárne počas sledovaného obdobia. V medzi krízovom
období sme zaznamenali väčší percentuálny nárast zadlženosti domácností, aj napriek hospodárskemu poklesu
(pokles HDP a rast objemu úverov poskytnutých domácnostiam).
V štúdii o spotrebiteľských úveroch vychádzame zo zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch
a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon okrem
úpravy všetkých náležitostí týkajúcich sa spotrebiteľských úverov, vymedzuje v § 2 spotrebiteľa, ktorý si
zoberie spotrebiteľský úver, ako fyzickú osobu. V štúdií vychádzame z údajov o poskytnutých úveroch
obyvateľstvu (berieme do úvahy celkový objem úverov poskytnutých, nie iba objem nesplatených úverov),
vrátane spotrebiteľských. Pri medzinárodnom porovnaní zadlženosti budeme akceptovať pre zjednodušenie
porovnávania ekonomické hľadisko, podľa ktorého je poberateľom úverov, vrátane spotrebiteľských
domácnosť. V tomto prípade budeme pri porovnávaní zadlženosti domácností vychádzať z údajov o objeme
úverov poskytnutých domácnostiam (agregované údaje za domácnosti a neziskové organizácie slúžiace
domácnostiam).
Na nasledujúcich dvoch grafoch porovnávame úroveň zadlženosti na Slovensku a v okolitých krajinách ako
sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Nemecko. Graf 9 prezentuje úroveň zadlženosti domácností ako
pomer poskytnutých úverov domácnostiam k čistému disponibilnému príjmu v rokoch 2006 až 2013.
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Graf 9 Zadlženosť domácností ako pomer poskytnutých úverov domácnostiam k čistému disponibilnému príjmu
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Zdroj: Autori podľa OECD (2015)
Najvyššiu zadlženosť ako podiel úverov poskytnutých domácnostiam a neziskovým organizáciám slúžiacim
domácnostiam k čistému disponibilnému príjmu vykazuje počas sledovaného obdobia Nemecko. Slovenské
domácnosti, v porovnaní s ostatnými krajinami, dosahujú najnižšiu úroveň zadlženosti. Spoločne s Českou
republikou a Maďarskom v sledovanom období vykazovali nárast miery zadlženosti domácnosti. V roku 2013
zadlženosť domácnosti v Nemecku dosiahla 93,91 %, v Českej republike 69,40 %, na Slovensku 57,58 %
a v Maďarsku len 56,23 %.
Pri uskutočňovaní medzinárodných porovnaní krajín, ako sme spomínali vyššie, sa využívajú pomerové
ukazovatele, ktoré majú v menovateli hrubý domáci produkt (HDP). Na Grafu 9 vidíte porovnanie zadlženosti
domácností vyjadrenej ako podiel celkového objemu úverov poskytnutých domácnostiam k HDP vo
vybraných krajinách.
Opäť môžeme vidieť (Graf 10), že najvyššiu relatívnu zadlženosť k HDP dosahujú domácnosti v Nemecku,
pričom úroveň zadlženia má klesajúci trend.
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Graf 10 Zadlženosť domácností ako pomer poskytnutých úverov domácnostiam k HDP
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Zdroj: Autori podľa Eurostatu (2015)
Úroveň zadlženosti v Slovenskej a Českej republike mala v sledovanom období kontinuálny rastúci trend.
Zadlženosť domácnosti v Maďarsku od roku 2006 mierne rástla, ale od roku 2010 má trend klesajúci. V roku
2013 dosiahla úroveň zadlženosti domácností v Nemecku 55,65 %, v Českej republike 30,08 %, na Slovensku
29,79 % a v Maďarsku 28,32 %.

1.2 Trh spotrebiteľských úverov v SR
Poskytovanie spotrebiteľských úverov je upravené zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch
a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov. Do tohto zákona bola implementovaná metodická pomôcka
k výkladu smernice 2008/48/ES (smernica o spotrebiteľskom úvere) vo vzťahu k nákladom a ročnej
percentuálnej miere nákladov.
Trh spotrebiteľských úverov na Slovensku je tvorený viacerými subjektmi. Podľa klasifikácie Ministerstva
financií SR (MF SR) okrem bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobia na spotrebiteľskom trhu spoločnosti
splátkového predaja, lízingové spoločnosti a ostatné spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery. Od roku
2008 spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery vykazujú na štvrťročnej báze štatistiky o novo
poskytnutých spotrebiteľských úveroch MF SR. Ich zoznam za vykazované obdobia nájdete na webovom sídle
MF SR v sekcii Financie - Finančný trh – Bankovníctvo a Spotrebiteľské úvery.
Graf 11 zobrazuje vývoj objemu novo poskytnutých spotrebiteľských úverov veriteľmi za jednotlivé štvrťroky
(Q – kvartál) od roku 2009 po rok 2015, vykázané MF SR prostredníctvom štvrťročných výkazov. Okrem
objemu novo poskytnutých spotrebiteľských úverov v členení na spotrebiteľské úvery so zabezpečením, lízing,
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ostatné spotrebiteľské úvery a spotrebiteľské úvery poskytnuté prostredníctvom kreditných kariet 1(na ľavej
vertikálnej osi) poskytuje graf informáciu o priemernej RPMN novo poskytnutých spotrebiteľských úverov
(na pravej vertikálnej osi).
Graf 11 Objem novo poskytnutých spotrebiteľských úverov so zabezpečením, lízing alebo ostatné typy
spotrebiteľských úverov vrátane kreditných kariet na Slovensku a priemerná ročná percentuálna nákladov
(RPMN)*
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* Poznámka: údaje za 3Q2010 až 1Q2011 nie sú k dispozícii
Nárast objemu novo poskytnutých spotrebiteľských úverov poskytnutých veriteľmi podľa MF SR vzrástol
v 2Q 2009 na 679 863 511 €. V nasledujúcich štvrťrokoch aj vplyvom zhoršenej ekonomickej situácie na
Slovensku i vo svete klesal objem novo poskytnutých spotrebiteľských úverov až do 2Q 2010, kedy dosiahol
531 025 603 €. Mierny nárast nasledoval v 2Q 2011 s miernym poklesom v 1Q 2012. Od tohto momentu rástol
objem novo poskytnutých spotrebiteľských úverov až do roku 2015. V 2Q 2015 boli poskytnuté nové
spotrebiteľské úvery v celkovej výške 1 036 483 841 €. Z toho objem novo poskytnutých spotrebiteľských
Údaje o objeme novo poskytnutých spotrebiteľských úveroch prostredníctvom kreditných kariet neboli k dispozícii
z databázy MF SR za 3. a 4. kvartál 2010 a 1. kvartál 2011
1
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úverov so zabezpečením, lízing a o ostatné spotrebiteľské úvery predstavovali 969 804 819 € a objem
spotrebiteľských úverov prostredníctvom kreditných kariet činil 66 679 022 € Pri porovnaní výšky objemu
novo poskytnutých spotrebiteľských úverov v 1Q každého roku z predchádzajúcim kvartálom zisťujeme, že
v 1Q bol zaznamenaný nižší objem novo poskytnutých spotrebiteľských úverov ako v predchádzajúcom
kvartáli.
Vývoj priemernej RPMN v sledovaných kvartáloch predstavuje vážený aritmetický priemer ročných
percentuálnych mier jednotlivých typov novo poskytnutých spotrebiteľských úverov poskytnutých veriteľmi.
Výška priemernej RPMN mala nepriamo úmerný vplyv v sledovanom období na výšku objemu novo
poskytnutých úverov. V čase hospodárskeho prepadu na Slovensku v roku 2009 bol nárast RPMN logickým
vyústením zhoršenej ekonomickej situácie (nárast z 19,40% v 1Q 2009 na 21,03% v 4Q 2012). Kredibilita
dlžníkov v mnohých prípadov vplyvom neistej pracovnej alebo podnikateľskej budúcnosti klesala, čo sme
spomenuli v predchádzajúcej kapitole venovanej makroekonomickej analýze. Rast priemernej RPMN bol
spojený s poklesom objemu novo poskytnutých spotrebiteľských úverov. Od 4Q 2012 začala priemernej
RPMN miera nákladov klesať, čo sa prejavilo i na raste objemu novo poskytnutých spotrebiteľských úverov.
V 4Q 2013 dosiahla priemerná RPMN úroveň 18,01%, v 4Q 2014 15,23% a v 2Q 2015 bola úroveň priemernej
RPMN 14,64 %.
V nasledujúcej časti rozanalyzujeme podiel jednotlivých typov na celkovom objeme novo poskytnutých
spotrebiteľských úverov podľa členenia MF SR v 2Q 2015 (zoznam 49 vykazovaných spoločností podľa MF
SR nájdete v prílohe 1). V zozname sa nachádza 17 bánk, zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk,
7 spoločností splátkového predaja, 12 lízingových spoločností a 13 ostatných spoločností poskytujúcich
spotrebiteľské úvery.
Graf 12 zobrazuje podiel jednotlivých typov spoločností na celkovom objeme novo poskytnutých
spotrebiteľských úverov
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Graf 12 Podiel jednotlivých typov spoločností na celkovom objeme novo poskytnutých spotrebiteľských úverov
v 2Q 2015

0,69%

16,64%
Banky, zahraničné banky
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4,33%
Lízingové spoločnosti

Spoločnosti splátkového
predaja

78,34%
Iné spoločnosti poskytujúce
spotrebiteľské úvery

Zdroj: Autori podľa MF SR (2015)
Najväčší podiel v 2Q 2015, až 78,34%, na novo poskytnutých spotrebiteľských úveroch majú banky,
zahraničné banky alebo pobočky zahraničných bánk. Spoločnosti splátkového predaja ako sú Cetelem
Slovensko, a.s., Cofidis, a.s., Consumer Finance Holding, a.s., Home Credit Slovakia, s.r.o., Profi Credit
Slovakia, s.r.o., Provident Financial, s.r.o. a TELERVIS PLUS, a.s. tvoria 16,64% novo poskytnutých
spotrebiteľských úverov. Iba 4,33% podiel majú lízingové spoločnosti. Najmenší, iba 0,69 % podiel tvoria iné
spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery.
Trh spotrebiteľských úverov si rozdeľujeme zároveň podľa splatnosti novo poskytnutých spotrebiteľských
úverov v Grafe 13. Medzi úvery so splatnosťou do 1 roka budeme uvažovať aj spotrebiteľské úvery poskytnuté
formou kreditných kariet podľa usmernenia MF SR.
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Graf 13 Objem novo poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa splatnosti
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Zdroj: Autori podľa MF SR (2015)
V období od 1Q 2009 po 2Q 2010 boli novo poskytnuté spotrebiteľské úvery poskytované najmä so
splatnosťou do 1 roka a nad 5 rokov. V 3Q a 4Q 2010 a 1Q 2011 je podiel spotrebiteľských úverov výrazne
nižší, čo je spôsobené nevykazovaním údajov o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov kreditnými
kartami v tomto období. Od 2Q 2011 narastá podiel novo poskytnutých úverov so splatnosťou nad 5 rokov
a od 1 do 5 rokov. Podiel novo poskytnutých úverov so splatnosťou do 1 roka klesá.
Posledný Graf 14 porovnáva objem novo poskytnutých spotrebiteľských úverov bankovými a nebankovými
inštitúciami na Slovensku za jednotlivé štvrťroky medzi rokmi 2013 a 2015.
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Graf 14 Objem novo poskytnutých bankových a nebankových spotrebiteľských úverov na Slovensku kvartálne
(Q) od roku 2013 po rok 2015
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Zdroj: Autori podľa MF SR (2015)
Počas sledovaného obdobia narástol objem novo poskytnutých spotrebiteľských úverov bankovými
inštitúciami zo 442,64 mil. € na 812 mil. €, čo predstavuje 83,45 % nárast za viac ako 2 roky. Podiel
nebankových novo poskytnutých spotrebiteľských úverov na celkovom objeme poskytnutých spotrebiteľských
úverov. Napriek tejto skutočnosti v sledovanom období vzrástol objem novo poskytnutých nebankových
spotrebiteľských úverov o 64,75 mil. € z pôvodných 159,74 mil. € na 224,48 mil. €, čo predstavovalo 40,53 %
nárast. Pri výbere veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na Slovensku ľudia dávajú prednosť vo väčšine
prípadov bankovým inštitúciám pred nebankovými.
Z analýzy trhu úverov pre domácnosť v porovnaní s inými krajinami môžeme vyvodiť niekoľko skutočností.
Trh na Slovensku je veľmi podobný trhu v Českej republike. Konvergenčný trend k úrovni zadlženia vo
vyspelých krajinách je možné chápať ako očakávanie kontinuálneho zvyšovania úverov pre domácnosť. I keď
spotrebiteľské úvery sú voči hypotekárnym úverom tvoria len malú časť úverov pre domácnosť, predlžovanie
splatnosti spotrebiteľských úverov naznačuje, že spotrebiteľské úvery sa stávajú integrálnou súčasťou
financovania potrieb domácností. Dominantnými hráčmi zostávajú bankové inštitúcie, pričom nebankové
spoločnosti majú len malý podiel na trhu, ktorý je nevykazuje vyššiu mieru rastu.

1.3 Analýza dopytovej strany trhu
Táto časť nadväzuje na výsledky z predchádzajúcej podkapitoly. Pohľad na preferencie dopytovej strany voči
spotrebiteľským úverom a veriteľom umožňuje chápať, či existujú aj iné ako len ekonomické pohnútky pri
výbere úverového produktu.
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V rámci implementácie smernice o spotrebiteľských úveroch (CCD – Consumer Credit Directive) sa v roku
2013v krajinách EÚ realizoval rozsiahly výskum, ktorý zisťoval správanie populácie v Európskej únii
v prípade spotrebných úverov (Study on the Functioning of Consumer Credit Market in Europe, 2013). Nosnou
metódou získavania údajov bol mystery shopping a následný dotazníkový prieskum realizovaný na vybranej
vzorke spotrebiteľov (cca 12500 spotrebiteľov v EÚ a približne 500 spotrebiteľov z každej krajiny). Výskum
sa zameriaval na rôzne oblasti spotrebiteľských úverov, avšak pre účely našej štúdie sú zaujímavé dve oblasti:
spôsob získavania informácií o úverových produktoch a preferencie spotrebiteľov pri výbere typu veriteľa
(banka vs. nebanková spoločnosť) včítane dôvery voči veriteľovi.
1.3.1

Spôsob získavania informácií

S rešpektovaním obmedzení, ktoré sú spojené s výskumnou metódou a psychologickými aspektmi
respondentov, získame základné informácie o správaní sa spotrebiteľov.
Dôležité je vedieť, odkiaľ vlastne slovenský spotrebiteľ čerpá informácie pred tým, ako sa rozhodne zobrať si
úver. Z viacerých možností, ktoré mali možnosť si respondenti zvoliť vyplýva zaujímavé zistenie – najčastejšie
ide o informácie, ktoré dostane priamo na pobočke danej inštitúcie – takúto možnosť označilo až 85 %
respondentov v prieskume Európskej únie. Toto číslo je výrazne vyššie v porovnaní s inými krajinami. Priemer
sledovaných krajín bol 58,21 %, v prípade krajín V4 (vrátane Slovenska) 72,5 %. Dá sa tak čiastočne
konštatovať, že slovenský klient je „lenivý“ a informácie preberá až na samotnej pobočke. Druhou najčastejšou
možnosťou, ktorú označili respondenti bolo, že informácie dostávajú na základe odporúčaní (známi, rodina) –
28 %, čo je však na úrovni európskeho priemeru. Často tiež čerpáme informácie z webových stránok bánk (27
%), online pôžičkární (11%), telefonicky (11%). Zanedbateľný počet informácii však Slováci poberajú zo
stránok oficiálnych inštitúcií – iba 4 % respondentov označili túto možnosť. To je zároveň menej ako deklaruje
EU 15 (7,27 % respondentov) ale i ako je priemer V4 (5,5% respondentov).
Pri pochopení získaných informácií majú slovenskí spotrebitelia tiež medzery. Pri testovaní ich schopnosti
pochopiť ponuky a vybrať si najvhodnejšie podmienky si len 45% zvolilo výhodnejší produkty, pričom
priemer EÚ bol na úrovni 54%. Na druhej strane je nutné povedať, že slovenskí spotrebitelia porovnávajú
v priemer 2 a viac ponúk (medián na úrovni 2,47), čo je viac ako spotrebitelia v iných krajinách EÚ.
Najvýraznejšie medzery v chápaní podmienok majú slovenskí sporitelia v schopnosti pochopiť výšku
nákladov na úver, pričom len 29% respondentov označilo, že presne vie, akú úrokovú sadzbu majú v zmluve
o spotrebiteľskom úvere a aká bola v čase brania úveru na trhu.
1.3.2

Preferencie a dôvera spotrebiteľov voči veriteľovi

Špecifikom slovenského trhu je vysoký podiel zahraničných spoločností na poskytnutých úveroch – viac ako
23,3 %. Pravdepodobne sa tak prejavuje jav, pri ktorom veľkú časť úverov obyvateľstvu poskytujú spoločnosti,
ktoré sú právne registrované v Českej republike a na Slovensku „iba“ poskytujú úvery. Pre lepšie priblíženie,
aké veľké tieto rozdiely, sú pripájame aj tabuľku.
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Údaje o vzatých spotrebiteľských úveroch spotrebiteľmi podľa krajiny veriteľa
Krajina
Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Írsko
Island
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovenská republika
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Taliansko
Veľká Británia
Priemer celkovo
Priemer EU 12
Priemer EU 15

Domovská krajina

Iná krajina

Nevie

98,20%
84,80%
97,30%
89,40%
84,50%
99,60%
93,30%
96,90%
96,20%
97,20%
93,40%
100,00%
93,80%
97,80%
91,90%
85,20%
97,60%
96,60%
86,10%
94,80%
90,90%
99,80%
84,40%
71,30%
92,40%
94,30%
93,40%
94,40%
94,40%
92,76%
90,70%
94,36%

1,20%
9,60%
2,70%
5,80%
12,30%
0,40%
3,10%
3,10%
2,20%
2,00%
5,60%
0,00%
1,80%
1,20%
6,30%
7,20%
2,40%
2,20%
8,40%
2,80%
5,90%
0,20%
10,90%
23,30%
7,00%
4,10%
2,80%
3,20%
3,60%
4,87%
6,26%
3,85%

0,60%
5,60%
0,00%
4,80%
3,20%
0,00%
3,70%
0,00%
1,60%
0,80%
1,00%
0,00%
4,40%
1,00%
1,80%
7,60%
0,00%
1,20%
5,60%
2,40%
3,30%
0,00%
4,70%
5,40%
0,60%
1,60%
3,80%
2,40%
2,00%
2,38%
3,04%
1,80%

Zdroj: London Economics (2013)
Najčastejšie si Slováci berú úvery od bánk (86,67 % respondentov) a nebankových inštitúcií 8,96 %.
Zaujímavosťou je, že v prieskume Európskej únie žiaden z respondentov nedeklaroval požičiavanie cez online
spoločnosti a teda ich vplyv sa na slovenskom trhu neprejavuje, čo môže byť v kontraste s realitou, keďže
spoločnosti poskytujúce SMS pôžičky (resp. veľmi krátkodobé pôžičky – payday loans vo Veľkej Británii)
majú nezanedbateľné postavenie na trhu. Celkovo je miera požičiavania si prostredníctvom online pôžičiek
v Európe nízka, výnimkou je v tomto smere iba Lotyšsko (13,02 %) a Litva (8,84%).
Pri skúmaní dôvery voči bankám môžeme tvrdiť, že slovenskí spotrebitelia prejavujú voči bankám vyššiu
mieru dôvery.
Miera odpovedí na otázku: „Veríte bankám, že dodržujú zákonné podmienky pre ochranu práv
spotrebiteľov?“
Krajina

Úplná dôvera

Mierna dôvera

Mierna
nedôvera
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Rakúsko
Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Nemecko
Grécko
Fínsko
Francúzsko
Maďarsko
Írsko
Island
Taliansko
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Malta
Holandsko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko

62.83%
47.64%
43.51%
23.64%
60.80%
53.61%
53.63%
55.76%
13.68%
78.07%
38.15%
31.66%
21.84%
27.81%
19.03%
52.52%
66.94%
77.60%
60.20%
33.60%
68.48%
45.88%
33.68%
57.93%

13.96%
33.27%
19.36%
25.86%
15.20%
22.29%
20.77%
21.41%
26.96%
13.88%
28.31%
18.44%
21.04%
23.31%
23.89%
26.56%
18.07%
14.20%
24.00%
41.45%
19.39%
18.31%
22.38%
20.94%

14.17%
12.80%
21.36%
27.27%
17.80%
15.86%
19.56%
14.55%
20.32%
5.23%
23.69%
20.44%
26.65%
21.68%
30.36%
13.48%
11.50%
6.60%
9.80%
16.90%
9.09%
24.55%
27.41%
10.96%

Slovensko

52.70%

15.35%

23.24%

8.71%

Slovinsko
Španielsko
Švédsko
UK
Priemer

40.00%
20.51%
60.73%
39.16%
46.26%

19.17%
19.53%
21.26%
22.29%
21.77%

25.83%
26.43%
11.94%
18.67%
18.18%

15.00%
33.53%
6.07%
19.88%
13.78%

9.03%
6.30%
15.77%
23.23%
6.20%
8.23%
6.05%
8.28%
39.03%
2.82%
9.84%
29.46%
30.46%
27.20%
26.72%
7.44%
3.49%
1.60%
6.00%
8.05%
3.03%
11.27%
16.53%
10.18%

Zdroj: London Economics (2013)
Pri pohľade na dôveru k nebankovým spoločnostiam sú výsledky prieskumu diametrálne odlišné. Slovenskí
spotrebitelia majú vysokú mieru nedôvery k nebankovým veriteľom.
Miera odpovedí na otázku: „Veríte nebankovým spoločnostiam, že dodržujú zákonné
podmienky pre ochranu práv spotrebiteľov?“
Krajina
Rakúsko
Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Nemecko
Grécko
Fínsko
Francúzsko
Maďarsko
Írsko

Úplná dôvera

Mierna dôvera

Mierna
nedôvera

Úplná
nedôvera

36.38%
15.64%
11.42%
33.98%
15.94%
30.30%
11.19%
31.12%
7.47%
24.44%
10.78%
13.80%
19.24%

9.15%
38.68%
10.96%
24.09%
11.59%
22.29%
15.71%
26.39%
13.57%
36.67%
25.37%
9.73%
23.89%

20.76%
30.04%
21.00%
19.35%
23.19%
24.03%
31.67%
20.82%
19.91%
25.78%
35.73%
16.06%
29.18%

33.71%
15.64%
56.62%
22.58%
49.28%
23.38%
41.43%
21.67%
59.05%
13.11%
28.12%
60.41%
27.70%
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Island
Taliansko
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Malta
Holandsko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko

13.33%
6.90%
21.17%
23.33%
47.23%
17.07%
8.86%
21.78%
6.64%
9.57%
34.73%
3.85%
11.19%
6.37%
17.77%
20.74%
18.46%

Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
UK
Priemer

25.29%
24.57%
20.13%
26.43%
28.38%
29.27%
42.83%
25.78%
9.42%
11.84%
24.35%
4.71%
12.44%
10.33%
26.42%
29.69%
21.53%

25.29%
34.91%
25.16%
20.71%
15.52%
29.71%
31.43%
34.89%
25.05%
31.74%
18.96%
13.70%
33.08%
28.57%
34.62%
25.76%
25.69%

36.09%
33.62%
33.54%
29.52%
8.87%
23.95%
16.88%
17.56%
58.89%
46.85%
21.96%
77.73%
43.28%
54.73%
21.18%
23.80%
34.32%

Zdroj: London Economics (2013)
Na základe výsledkov výskumu Európskej únie môžeme konštatovať, že slovenský klient je zodpovedný
klient, ktorý sa snaží platiť svoje dlhy. Ako ukazuje štatistika už spomenutej štúdie, problém väčšinou platiť
svoje dlhy má len niečo okolo 8,76 % slovenských klientov, čo je viac ako jeden percentuálny bod pod
priemerom všetkých krajín. Z času na čas má však problém platiť svoje účty 27,89 % Slovákov. Načas platí
62,75 % Slovákov zaradených do výskumu. Tieto čísla sa veľmi približujú celkovým číslam za EÚ, o čosi
lepšie vyznieva Slovensko v prípade, ak berieme do úvahy len nové členské krajiny EÚ. V danom výskume
najhoršie dopadol prieskum v Grécku, kde má problémy splácať svoje úvery až tretina respondentov (35,33
%). Z krajín V4 je na tom najhoršie Maďarsko, kde deklarovalo problémy so splácaním úverov až 21,03 %
respondentov.
Tiež môžeme pozorovať, že relatívne vysoké percento spotrebiteľov má snahu vyplatiť pôžičku ešte pred
uplynutím štandardnej lehoty – ide až o každého piateho občana (18,53%). Toto číslo je na úrovni pôvodnej
EÚ 15, ktorá dosiahla v prieskume 18,00%. V porovnaní s novými krajinami EU je toto číslo nižšie 25,53 %.
V prípade krajín V4 (vrátane Slovenska) sa Slovensko nachádza pod priemerom, pričom priemer V4 je
27,78 %.
Zaujímavé výsledky však prinieslo aj zisťovanie Európskej únie o počte klientov, ktorí sa pokúsia
konsolidovať pôžičku pred úplným splatením. Slovenská republika vyplynula z prieskumu ako jedna z krajín,
kde sa ľudia pokúšajú konsolidovať svoje pôžičky najčastejšie. V prípade Slovenskej republiky konsoliduje
svoj úver až 11,75 % respondentov prieskumu. Vyššie číslo dosiahla už len Česká republika (11,98 %). Ide
o vysoký nadpriemer voči Európe (6,41 %), „starým“ členským krajinám (5,95 %), „novým“ členským
krajinám (7,03 %) a dokonca aj voči V4 (vrátane SR) – 9,70 %. Tieto výsledky interpretujeme aj v nasledujúcej
tabuľke.
Percento spotrebiteľov, ktorí konsolidovali svoj úver
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Áno

Nie

Belgicko

3,00%

97,00%

Bulharsko

9,78%

90,22%

Cyprus

5,34%

94,66%

Česká republika

11,98%

88,02%

Dánsko

5,42%

94,58%

Estónsko

6,10%

93,90%

Fínsko

11,27%

88,73%

Francúzsko

11,22%

88,78%

Grécko

10,04%

89,96%

Holandsko

6,65%

93,35%

Írsko

6,20%

93,80%

Island

5,19%

94,81%

Litva

4,22%

95,78%

Lotyšsko

4,54%

95,46%

Luxembursko

2,22%

97,78%

Maďarsko

6,80%

93,20%

Malta

5,44%

94,56%

Nemecko

2,04%

97,96%

Nórsko

6,96%

93,04%

Poľsko

8,27%

91,73%

Portugalsko

5,08%

94,92%

Rakúsko

2,80%

97,20%

Rumunsko

6,56%

93,44%

11,75%

88,25%

Slovinsko

3,61%

96,39%

Španielsko

4,90%

95,10%

Švédsko

7,78%

92,22%

Taliansko

6,19%

93,81%

Veľká Británia

4,40%

95,60%

Krajina

Slovenská republika

Zdroj: London Economics (2013)
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2 Finančná gramotnosť

Spoliehať sa na finančné vzdelávanie ako nástroj riešenia finančnej gramotnosti je
chybné.
Vplyv finančného vzdelávania na zvýšenie finančnej gramotnosti je len 0,1%. Zvyšných
99,9% percenta charakteristík správania jednotlivcov pri hospodárení s financiami sa
nedá vysvetliť rozdielmi v získanom finančnom vzdelaní.
(Fernandes, Lynch, Netemeyer; 2014)
Problematika finančnej gramotnosti a všeobecne projekty, plány, stratégie a iné dokumenty na jej zvyšovanie
sa pomaly stali dogmou doby.
Čo to vlastne je, finančná gramotnosť. Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a
skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné
zabezpečenie seba a svojej domácnosti. (OECD, 2005)
Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými
ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja,
ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa
ekonomické prostredie.
Z pohľadu bežného spotrebiteľa je možné finančnú gramotnosť pretaviť do praktickejšej roviny. Je to
schopnosť spotrebiteľa identifikovať potreby, zvážiť ich priority a potrebnosť. Následne je to spôsob
identifikovať zdroje krytia týchto potrieb. V prípade potreby financovania z cudzích zdrojov (úver) je finančná
gramotnosť zhmotnená v schopnostiach získať informácie o produktoch, schopnosti porozumieť ich obsahu.
Následne vyhodnotenia najvýhodnejšieho produktu a zároveň zabezpečenia schopnosti ho splácať v čase, čo
predpokladá zmenu štruktúry výdavkov tak, aby zostali voľné zdroje na splácanie.
Z viacerých výskumov sa potvrdzuje, že Slováci majú nízku mieru finančnej gramotnosti. Tá sa prejavuje
najvypuklejšie u dvoch skupín obyvateľstva: nízkopríjmoví (nízko vzdelaní) jednotlivci a vo všeobecnosti
staršia populácia. V týchto skupinách sú dôvody nízkej finančnej gramotnosti rôzne, ale výskumy naznačujú,
že primárnym zdrojom je neschopnosť pochopiť text v súvislosti s dôsledkami úverov. Druhou veľkou
sociologickou skupinou dôvodov pre nízku finančnú gramotnosť je nízka miera historickej skúsenosti
s produktmi úverovania. Zjednodušene povedané, táto skupina obyvateľstva sa nemala od koho naučiť
zodpovednému požičiavaniu a chápaniu úverových produktov.
V podmienkach SR sa však zvyšovanie finančnej gramotnosti zameriava na inú časť populácie – školopovinné
deti a študentov. Vytvorený a následne implementovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1
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(NŠFG) z roku 2014 jasne proklamuje, že cieľovou skupinou projektov je predproduktívna skupina
obyvateľstva.
V rámci NŠFG sú definované úrovne náročnosti a zároveň je problematika rozdelená do 7 tém, ku ktorým sú
vytvorené študijné texty a definované štandardy poznania a kompetencií. Problematikou finančného
rozhodovania pri zabezpečovaní zdrojov na financovanie potrieb sa zaoberajú témy č. 2 (Finančná
zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí), téma č. 3 (Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb
– príjem a práca) a téma č. 4 (Plánovanie a hospodárenie s peniazmi). Osobitná pozornosť úverovým
produktom je venovaná v téme č. 5 (Úver a dlh), ktorej cieľom je vybudovanie kompetencií pre udržanie
výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu. Čiastkové kompetencie zahŕňajú
schopnosti:
1. identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov,
2. zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zdĺžením alebo ako ich zvládnuť.
3. mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov.
Riešenie problému finančnej gramotnosti cez finančné vzdelávanie však naráža na vlnu kritiky nielen
z odborných kruhov. Množstvo výskumov v tejto oblasti potvrdilo, že zvyšovanie finančnej gramotnosti cez
vzdelávanie je ekonomicky neefektívne. Poukazujú na malú mieru korelácie medzi úrovňou finančnej
gramotnosti a absolvovania finančného vzdelávania.
V roku 2014 vyšla štúdia troch amerických ekonómov (Fernandes, Lynch, Netemeyer; 2014), ktorí zrealizovali
analýzu 168 výskumných štúdií pokrývajúcich 201 výskumných úloh v danej oblasti. Vo svojom závere tvrdia,
že síce finančné vzdelávanie je chvályhodné, ale pri rozhodovaní ľudí v reálnom živote je jeho vplyv
minimálny. Na základe jedného z najrozsiahlejších výskumov v tejto oblasti tvrdia, že spotrebitelia s nízkym
finančným vzdelaním majú problém šetriť a ich ekonomické rozhodnutia neprimerane zvyšujú dlh domácnosti.
Deprimujúcou zložkou výskumu bolo zistenie, že takmer také isté chabé výsledky dosiahli aj spotrebitelia,
ktorí absolvovali kurzy finančného vzdelávania. Podstata zistení výskumu spočívala v tom, že finančná
gramotnosť u „vyškolených“ spotrebiteľov sa síce mohla zvýšiť, ale ich spotrebné správanie sa nezmenilo.
Účinok kurzov bol v konečnom dôsledku pri rozhodovaní zanedbateľný. Vplyv finančného vzdelávania na
zvýšenie finančnej gramotnosti, ktorej overenie sa realizovali v praxi bol len 0,1%. Zvyšných 99,9% percenta
charakteristík správania jednotlivcov pri hospodárení s financiami sa nedá vysvetliť rozdielmi v získanom
finančnom vzdelaní. Zároveň potvrdili problém exponenciálneho úpadku poznatkov a zručností pri finančnom
rozhodovaní s plynúcim časom od absolvovania kurzu.
Problematika finančnej gramotnosti sa vo výskumoch často spája so získaním praktických skúseností
a zručností. V prípade, že nerealizujete pravidelne finančné rozhodnutia, schopnosť vnímať všetky podstatné
aspekty daného produktu sa stráca. V prípade finančných kurzov sa „úplné zabudnutie“ prejavilo u ľudí z
nižších príjmových vrstiev po dvadsiatich mesiacoch.
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Z pohľadu finančnej gramotnosti sa však do popredia dostávajú otázky psychológie a tvorby základných
všeobecných rámcov tvorby rozhodnutí, ktoré majú za úlohu riešiť iný problém – problém systematického
chybného rozhodovania v dôsledku iracionality spotrebiteľov. Táto oblasť riešenia finančnej gramotnosti je
úzko spojená s behaviorálnou ekonómiou. Jeden z jej najvýznamnejších predstaviteľov, Richard H. Thaler z
University of Chicago, tvrdí, že finančnú gramotnosť je možné zvyšovať prostredníctvom jednoduchých
vzorcov (patternov) správania. Nezáleží na schopnosti vedieť si presne vypočítať vzorce z finančnej
matematiky. Tvrdí, že mať zručnosť spočívajúcu vo všeobecnom rámci uvažovania nad určitým produktom
a vedieť si „zhruba“ spočítať ekonomické a finančné dôsledky transakcie.
Úzke prelínanie finančnej gramotnosti s behaviorálnou ekonómiou, ktorá skúma hlavné príčiny iracionálneho
správania jednotlivcov nás motivovala osobitne sa pozrieť na poznatky behaviorálnej ekonómie, identifikovať
správanie spotrebiteľov i veriteľov, ktoré využíva tieto odchýlky od racionality a navrhnúť rámec pre
uvažovanie pri rozhodovaní o spotrebiteľskom úvere.

3 Informačná asymetria v oblasti spotrebiteľských úverov a
behaviorálny pohľad na rozhodovanie

Spotrebitelia sú čoraz častejšie vystavení tomu, aby sami rozhodovali o použití
svojich dnešných a často aj budúcich príjmov. Ich rozhodovanie je silno
ovplyvňované dobre prepracovanou propagačnou činnosťou finančných
inštitúcií a ich sprostredkovateľov. Spotrebiteľ však nemá veľkú istotu, že jeho
záverečné rozhodnutie o použití jeho prostriedkov bolo racionálne a s
dostatočnou znalosťou problematiky.
Koncepcia ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, MF SR (2014)

3.1 Informačná asymetria
Zabezpečiť dokonalú informovanosť medzi dvoma subjektmi kontraktu nie je vždy možné. Preto sa v literatúre
stretávame s pojmom informačnej asymetrie. Informačná asymetria vyjadruje situáciu na trhu, kedy má jedna
zo strán transakcie viac informácií ako druhá strana transakcie. Túto výhodu potom dokáže využívať vo svoj
prospech tak, aby maximalizovala svoj zisk, resp. úžitok.
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Jednoduchšie bude ukázať si takúto situáciu na príklade:
Predstavme si situáciu, kedy do obchodu príde človek kúpiť si televízor. Predajca, resp. výrobca vie
o televízore nepomerne viac informácií ako kupujúci – vie výrobnú cenu, resp. náklady, servis, podmienky
v akých bol vyrábaný, množstvo a počet reklamácií, skladovacie podmienky a pod. Naproti tomu kupujúci má
len obmedzený počet informácií k dispozícii a to napríklad technickú špecifikáciu, cenu, referencie
o predávajúcom a podobne. Dochádza tak k asymetrii na trhu informácií.
V prípade finančných produktov sa tento jav prejavuje ešte intenzívnejšie. Je to najmä z dôvodu
sofistikovaných finančných produktov, ktoré sú pre bežného spotrebiteľa náročné na pochopenie a vyžadujú
množstvo znalostí a pozornosti. O to viac, ak sú právne texty písané malým písmom. Existujú však
spotrebiteľské združenia a webové stránky, prípadne finanční poradcovia, ktorí môžu spotrebiteľom pomôcť
zorientovať sa a získať dostatok objektívnych informácií pre správne rozhodnutie.
Informačná asymetria však funguje aj opačným smerom. Typickým príkladom, ktorý sa uvádza nielen pri
teoretickom objasnení problému, ale je dokladovaný aj empirickými výskumami je životná poistka. Práve
spotrebiteľ má záujem o využití informačnej asymetrie voči poisťovni, a to tým, že neposkytne všetky
informácie o svojom zdravotnom stave, ktoré by mu mohli zhoršiť podmienky poistnej zmluvy. Náklady na
získanie úplných informácií pre ocenenie individuálneho rizika tak zostávajú na poisťovni. Obdobne je možné
uvažovať aj pri využití informačnej asymetrie pri hodnotení bonity klienta veriteľom. Spotrebiteľ môže využiť
informačnú asymetriu a zvýšiť si svoju bonitu nadhodnotením príjmov, resp. podhodnotením výdavkov alebo
celkového zadlženia. Ak sú náklady na získanie informácií o spotrebiteľovi vysoké, veriteľ sa bude musieť
spoliehať na informácie a údaje poskytnuté klientom. Zníženie informačnej asymetrie dáva teda opodstatnenie
existencii úverových registrov, resp. databáz o bonite klienta. Zároveň však otvárajú ďalšie otázky spojené
s ochranou osobných údajov, použitia údajov na iné účely, kvality údajov vedených v registri, ktoré môžu byť
chybné, resp. neaktuálne.

3.2 Kde zlyhávame v rozhodovaní?
Tvrdiť o ľuďoch, že vždy konajú ako racionálni ekonomickí agenti, ktorí za účelom maximalizácie svojho
zisku spravia čokoľvek, nie je správny prístup. Pomerne nový smer ekonómie – behaviorálna ekonómia sa ho
snaží pomocou výskumov odmietnuť tento predpoklad a tvrdí, že ľudia systematicky zlyhávajú v tvorbe
rozhodnutí.
Z pohľadu spotrebiteľa ide o to, že behaviorálna ekonómia chápe ľudí ako omylné bytosti, ktoré svoje
rozhodnutia robia pod vplyvom rôznych psychologických faktorov. Človek ako tvor omylný nedokáže
odfiltrovať nepodstatné a zavádzajúce informácie. Rozhoduje sa často v strese a s určitým cieľom, ktorý nie
je schopný spojiť s každým detailom produktu.
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3.3 Framing
Každý človek sa rozhoduje v určitých podmienkach a na základe informácii, ktoré dostáva. Poznatky
behaviorálnej ekonómie však dospievajú k jednoznačnému záveru.
Predstavme si nasledujúcu situáciu. Na stole je pohár s vodou a naplnený je spolovice. Jav, ktorý je neutrálny.
Prezentovať informáciu o tomto pohári môžeme však dvojako:
„Pohár je poloplný“
„Pohár je poloprázdny“
Obe informácie sú z logického hľadiska správne, obe však vyvolávajú rôzne emócie. Jav framingu sa často
spomína práve v súvislosti s neurovedou a emóciami v rozhodovaní. Pre účely našej štúdie je však dôležité
aplikovať tento jav na oblasť financií.
Jeden z príkladov uvádza vo svojom diele aj nositeľ Nobelovej ceny Daniel Kahneman (2001):
„Akceptovali by ste riskantnú hru, ktorá ponúka 10 % šancu vyhrať 95 € a 90 % šancu prehrať 5 €?“ alebo
„Zaplatili by ste 5 € za možnosť účasti v lotérii, ktorá ponúka 10 % šancu vyhrať 100 € a 90 % šancu nevyhrať
nič?“
Z hľadiska výsledku sú oboje situácie identické. V oboch prípadoch ide o rozhodnutie o možnej výhre 95 €
alebo strate na úrovni 5 €. Ako však tvrdí Kahneman (2001), iba málo ľudí dá v konečnom dôsledku rovnakú
odpoveď na obe otázky.
Niektoré z príkladov na ovplyvnenie rozhodovania daného jednotlivca uvádza aj americký autor Donald
Cunningham.
Napríklad spôsob odprezentovania spokojnosti zákazníkov:
A: 90 % zákazníkov je spokojných s našimi službami je ekvivalentné
B: 9 z 10 zákazníkov je spokojných s našimi službami,
Avšak vedecky je dokázané, že ľudia citlivejšie reagujú na druhý príklad. Je to preto, že pre človeka je ľahšie
predstaviť si 10 ľudí v zástupe a z toho 9 usmiatych a jedného zamračeného, ako si týchto ľudí predstaviť na
percentá. Využívanie tohto nástroja je časté aj v našich končinách.
Iný príkladom môže byť rôzne uvádzanie ceny. Opäť sa oprieme o výskumný článok Donalda Cunninghama,
ktorý tvrdí nasledovné:
„Uvedenie ceny 500 € za televízor s dovozom a uvedenie ceny vo formáte 490 € televízor a 10 € za dovoz je
z matematického hľadiska to isté, v oboch prípadoch zaplatím 500 €. V prípade, že však samostatne uvediem
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cenu za dovoz, odpútame pozornosť spotrebiteľa, ktorý je potom náchylnejší, pod vplyvom pocitu, že ušetrí za
dovoz, daný kontrakt uzavrieť.“
V prípade úverového trhu sa často stretávame s prístupom, kedy daná spoločnosť, ktorá poskytuje úvery
prezentuje len časť informácií, resp. prezentuje informácie v určitej forme. Typickou formou na našom trhu je
napríklad:
„Úver máte len za 5 € denne“
Takáto prezentácia informácie je ekvivalentná s informáciou: „Úver máte len za 150 eur (155) mesačne“ avšak
pre ekonomického agenta je zaujímavejšia práve možnosť s uvedením nižšej čiastky.

3.4 Hyperbolické diskontovanie a problém so sebakontrolou
Prvou odchýlkou od racionality, ktorú si spomenieme a ktorú môžeme pozorovať aj pri úverovaní je tzv.
hyperbolické diskontovanie. Hyperbolické diskontovanie je jav, pri ktorom sa ľudia správajú takým spôsobom,
že uprednostňujú súčasný, častokrát nižší „zisk“ pred dlhodobým, ale vyšším „ziskom“. Dlhodobá
maximalizácia úžitku (napríklad z dlhodobého hľadiska chcem bývať vo veľkom dome s bazénom) je
častokrát narušená túžbou po krátkodobom vyžití („teraz si ešte užijem peniaze ale o týždeň už budem šetriť“)
a neustálym odkladaním plnenia dlhodobého cieľa dochádza k narušeniu plnenia tohto cieľa.
Je pravdou, že v literatúre sa najčastejšie stretávame s javom hyperbolického diskontovania v rámci
dôchodkových schém, uplatnenie tejto odchýlky od racionality je možné aj na úverovanie.
Jav takzvaného hyperbolického diskontovania opisuje vo svojich štúdiách aj OECD. Zjednodušene povedané,
hyperbolické diskontovanie nie je nič iné, iba problém sebakontroly. Aj OECD preto hovorí, že v prípade
jednotlivcov, ktorí majú problémy so sebakontrolou môže dôjsť k tomu, že takíto jednotlivci budú citliví na
nadmerné požičiavanie a dostanú sa neskôr do problémov s dlhmi. Pre lepšie znázornenie je vhodné ukázať si
túto situáciu na obrázku nižšie.
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Obrázok 1 Diskontovanie a vnímanie hodnoty peňazí v čase

Zdroj: vlastné spracovanie na základe Blake (2006)
Výskumy napríklad dokazujú (Maier a Sprenger, 2007), že tento jav je pozorovateľný pri raste úverov
z kreditných kariet. Ako poukazuje vo svojom výskume Ausubel (1999), ľudia si zvyknú vyberať napríklad
kreditnú kartu s nižšou krátkodobou úrokovou sadzbou a vyššími dlhodobými úrokovými sadzbami. To
znamená, že ľudia napriek tomu, že z dlhodobého hľadiska je pre nich nevýhodné, resp. menej výhodné si
požičať, k pôžičkám pristupujú, lebo maximalizujú práve svoj krátkodobý prospech.

3.5 Zotrvačnosť
Jav zotrvačnosti alebo inercie sa v behaviorálnej ekonómii tiež opisuje ako systematické zlyhávanie ľudskej
racionality. Zotrvačnosť, alebo inercia je jav, pri ktorom jednotlivec zotrváva na svojich postojoch, názoroch,
rozhodnutiach bez zjavného dôvodu alebo len preto, že prekonanie určitej drobnej prekážky si vyžaduje určité
úsilie. Tento jav je spojený s prekonávaním tzv. status quo. Status quo je súčasný stav, určitá situácia, ktorá
jednotlivcovi síce nevyhovuje, no v danom momente sa mu ju jednoducho nechce riešiť.
Ilustrujme si to na príklade:
Platený program káblovej televízie poskytuje 5 najsledovanejších televíznych kanálov zdarma a za určitý
mesačný poplatok je dostupných ďalších 150 staníc. Jednotlivec však sleduje len týchto 5 staníc a nič viac.
Káblová spoločnosť, ktorá poskytuje túto službu má tieto informácie (na základe prieskumu a informačnej
asymetrie, ktorá je na trhu) a preto poskytne nasledovnú akciu: „Prvé tri mesiace máte všetky programy,
platené aj neplatené zdarma, po troch mesiacoch nám pošlite list a my vám predplatené služby zrušíme“.
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Daná spoločnosť v tomto ilustratívnom príklade tak vytvorila určitý stav a na jeho prekonanie je potrebný
úkon. Spoločnosť predpokladá, že istá časť populácie tento úkon nevykoná a ona tak zvýši svoj zisk. V SR sa
s týmto prístupom môžeme stretnúť nielen v prípade televíznych spoločností, ale napríklad aj v prípade
internetových predplatných novín (automatické obnovovanie, ktoré je nutné zrušiť). V prípade finančného trhu
môžeme podobné správanie pozorovať napríklad pri prečerpaniach na bežnom účte:
„V našej spoločnosti máte povolené prečerpanie prvých päť mesiacov bez poplatku“
Ide teda o vytvorenie určitej situácie, na ktorú si človek zvykne (vyššia spotreba, život na dlh) a následne, po
piatich mesiacoch jednotlivec zotrváva na tejto hladine ale tak, že spoločnosti už platí. Prekonať takýto jav
inercie, zotrvačnosti môže byť náročné a bez kvalitného finančného poradenstva niekedy až takmer nemožné.2

3.6 Stádovitosť
Poslednou odchýlkou od racionality, ktorou sa budeme pre účely tejto štúdie zaoberať je jav tzv. stádovitosti.
Stádovitosťou chápeme jav, kedy človek, ekonomický agent jedná pod vplyvom prostredia, resp. iných ľudí.
Aj Baláž (2014) hovorí, že človek je spoločenský tvor a vplyv spoločnosti má na neho nezanedbateľný vplyv.
Stádovitosť teda môžeme charakterizovať ako odchýlku od racionality, pri ktorej dochádza k tendencii človeka
veriť iným ľuďom viac ako samému sebe. Ghalandari a Ghahremanpour (2013) hovoria o efekte

stádovitosti ako o vôli ľudí nasledovať konanie iných ľudí. S efektom stádovitosti sa však spomína aj iný
jav – nasledovanie autority. Ľudia majú prirodzene tendenciu kopírovať konanie ľudí, ktorí sú vo svojom
odbore vyhlásení ako „experti“ a uskutočňovať rovnaké rozhodnutia ako uskutočňuje človek, ktorému
dôverujú.
Prejavy stádovitosti vidíme v našich každodenných životoch. Najčastejšie sa tento jav objavuje na
futbalových štadiónoch, kedy futbaloví fanúšikovia vystupujú doslova ako jeden muž, keď spievajú
„hymnu“ svojho klubu a podobne.
Na trhu je stádovitosť tiež pomerne bežným javom. Pekným príkladom je každoročné predstavenie
nových smartfónov istej značky. Ľudia sú ochotní celé noci stáť v rade, len aby sa dostali k najnovšiemu
typu mobilného telefónu čo najskôr. Nie je to však preto, že tento telefón nutne potrebujú, väčšina z nich
má plne funkčné mobily a nákup by pokojne počkal určitú dobu (mesiac, dva, tri) ale práve preto, že tento
telefón chcú „všetci“. A ak aj nie „všetci“, tak chce a má ho človek, ktorému veríme, ktorého prirodzene
„uznávame“. Tento efekt využívajú častokrát aj marketingové spoločnosti, resp. veľké spoločnosti
v prípade reklamných kampaní na propagáciu určitého výrobku či služby. Ide najmä o vystupovanie
slávnych, mediálne známych osobností (športovcov, hercov, moderátorov) v reklamách.

2

http://www.boomerandecho.com/how-to-overcome-financial-inertia/
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Priamo v oblasti spotrebných úverov je krásnym príkladom kampaň istej stredne veľkej banky. Na
propagáciu využíva dobre oblečeného herca, v roli manažéra, ktorý propaguje produkty banky.
S efektom stádovitosti sa zvykne spájať aj jav okázalej spotreby. Ako prvý ho opísal nórsky ekonóm Thorstein
Veblen v knihe Teória záhalčivej triedy (1899). Veblen tvrdí, že bohatstvo a moc je treba vystavovať na obdiv
a to práve preto, lebo takto vystavené bohatstvo vedie jednotlivcov k získaniu určitého spoločenského statusu.
Viditeľné známky bohatstva tak môžu slúžiť ako nástroj na vzbudenie úcty u iných členov spoločnosti ale
taktiež môžu slúžiť na určité vnútorné uspokojenie človeka.
V praxi sa často stretávame s príkladom nosenia drahých, zlatých reťazí príslušníkmi chudobnejších
černošských štvrtí v USA. Tento jav sa najčastejšie uvádza ako efekt okázalej spotreby.
Iným, menej extrémnym prípadom je práve napríklad nosenie značkového oblečenia chudobnejšími vrstvami
obyvateľstva, túžba vlastniť drahý mobilný telefón aj napriek tomu, že stojí mesačný plat robotníka a pod.
Tento jav vedie veľmi často k zvýšenému úverovaniu a môže tiež viesť k neskorším problémom s dlhmi.
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Na čo si dať pozor pri rozhodovaní o úvere?
Pred samotnou pôžičkou si zistite dostatok
informácií o produkte a poskytovateľovi úveru.
Zaujímajte sa nielen o finančné podmienky úveru,
ale aj o právne aspekty zmluvy. Poraďte sa
s rodinou a so známymi. Nebojte sa klásť otázky
a žiadajte priame a jednoznačné odpovede.

Informačná asymetria

Nepodľahnite hneď reklame. Marketingoví
stratégovia veľmi účinne pracujú s vašimi
emóciami a preto je nutné čítať a prepočítať si
úroky, resp. poplatky v reklame. Porovnajte si
rôzne ponuky a až potom sa rozhodnite.

Framing

Hyperbolické diskontovanie

Zotrvačnosť

Stádovitosť

Zvážte si dlhodobé aspekty a dôsledky vašej
pôžičky. Vždy sa spýtajte samých seba, čo bude
s vami tesne pred splatením pôžičky. Kde budete
pracovať, z čoho budete žiť, kde budete asi
bývať?
Odkladajte spotrebu a tvorte úspory, ak je to
možné. Nepozerajte len na krátkodobú
maximalizáciu zisku v štýle „teraz si kúpim, lebo
teraz som mladý“, ale rozmýšľajte viac strategicky
a dlhodobejšie. Vypočítajte si cenu úveru
z dlhodobého hľadiska.
Dôrazne zvážte, či je nutné brať nielen daný úver,
ale či nie je jednoduchšie „zosekať“ výdavky.
Zistite si administratívne prekážky ukončenia
zmluvy (poplatok za predčasné splatenie
a podobne). Z dlhodobého hľadiska sa snažte
predísť situácii, aby ste žili „nad pomery“.

Nepodliehajte módnym vlnám. Ak chcete nový
druh tovaru (napríklad mobil, tablet, počítač),
zvažujte aj lacnejšie, resp. iné alternatívy, ktoré sú
v súlade s vašim príjmom.

Ak ste dostatočne zvážili všetky alternatívy a ste si istí, že nezlyháte v situáciách opísaných
vyššie, no spotrebiteľský úver aj tak potrebujete, až teraz sa začnite rozhodovať pre niektorú
spoločnosť a jej produkt.

Zdroj: autori, 2015
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4 Právna úprava a dozor nad trhom spotrebiteľských úverov

Účelom tejto kapitoly je poskytnúť čitateľovi základné informácie o právnom rámci, resp. právnej úprave
vzťahov v súvislosti so spotrebiteľskými úvermi. Kapitola zároveň prezentuje informácie o subjektoch, ktoré
majú v kompetencii riešenie problémov a sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských úverov. V neposlednom
rade sa v kapitole venujeme praktikám a podmienkam, ktoré sú, či už zo zákona alebo na základe rozhodnutia
súdov, označené za nekalé praktiky a neprijateľné zmluvné podmienky.

4.1 Právny rámec spotrebiteľských úverov v SR

„Z právneho hľadiska má spotrebiteľ silnejšie postavenie.
...z právneho...“

Účelom tejto podkapitoly je poskytnúť priemernému spotrebiteľovi základné informácie týkajúce sa zmlúv o
spotrebiteľských úveroch a oboznámiť spotrebiteľa s najčastejšie používanými zmluvnými podmienkami.
Inými slovami povedané, chceme čitateľovi priniesť informácie o tom, čo musí zmluva o spotrebiteľskom
úvere obsahovať, čo musí a čo nemôže veriteľ, čo musí a čo nemusí spotrebiteľ.
Objektívne môžeme povedať, že právna úprava i samotná judikatúra je nastavená tak, aby vo väčšej miere
chránila spotrebiteľa. Nepredpokladá teda zmluvnú rovnosť strán a predpokladá, že jedna strana zmluvné
vzťahu je objektívne slabšia. Súdy sú povinné zohľadňovať istú mieru spotrebiteľskej nedbanlivosti
a neznalosti práva pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv. Avšak je lacnejšie a menej rizikové z pohľadu oboch
strán pristupovať k úprave vzájomného vzťahu transparentne a pozerať sa budúci vzťah s istou mierou
prevencie. Vyjasnenie pojmov, budúcich povinností oboch strán a hlavných podmienok vzťahu ešte pred
vstupom do vzťahu vytvára menšie riziká, ako následné riešenie sporov. Neustále „omieľaná“ fráza o
dôslednom prečítaní zmluvy a v prípade nejasností ich ozrejmením buď druhou zmluvnou stranou alebo s
osobou znalou danej problematiky by však nemala znieť len v ušiach spotrebiteľa, ale aj veriteľa.
Základnou právnou úpravou spotrebiteľských úverov je zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a
o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Ale nie je jediným právnym predpisom, ktorý upravuje oblasť právnych vzťahov medzi
spotrebiteľom a veriteľom. Základnými právnymi predpismi, ktoré by mal spotrebiteľ poznať v prípade
uzatvárania zmluvy o spotrebiteľskom úvere sú:
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[1] §52 - § 54 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“),
[2] zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon
129/2010“),
[3] zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon 266/2005“)
[4] zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len
„zákon 250/2007“).
Občiansky zákonník (OZ) ako aj zákon 129/2010 odkazujú na Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, a ktoré sú dôležité
z pohľadu detailov práv a povinností veriteľov.
Aby sa kapitola, ktorá je aj po veľkej snahe autorov stále pretkaná „právničtinou“, ľahšie čítala, je dobré na
začiatku jasne uviesť, čo sa rozumie základnými pojmami, ktoré sa v zmluvách o spotrebiteľskom úvere
(„spotrebáku“) vyskytujú.
Kto je spotrebiteľ? SPOTREBITEĽ je človek (fyzická osoba), ktorá si berie úver na vlastnú spotrebu. To
znamená, že za spotrebiteľa nie je možné považovať toho istého človeka, ktorý je napríklad živnostníkom
a berie si úver pre potreby financovania svojho podnikania.
Kto je veriteľ? VERITEĽ je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá spotrebiteľovi poskytuje úver v rámci
svojej hlavnej podnikateľskej činnosti a má na túto činnosť udelenú licenciu Národnej banky Slovenska
(NBS). Nestačí len registrácia v NBS, veriteľ musí mať licenciu. Aktuálny zoznam veriteľov, ktorým NBS
udelila licenciu na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu (§20a zákona 129/2010) je
dostupný na webovej stránke NBS (kontrolované k 30. 10. 2015): http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nadfinancnym-trhom-prakticke-informacie/zoznamy-subjektov-registre-a-formulare/zoznamysubjektov/veritelia. Takýmto veriteľom však môže byť len banka (nežiada o licenciu, pretože ju získava ako
súčasť bankovej licencie) alebo nebanková spoločnosť založená ako akciová spoločnosť (a.s.) alebo
spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Licenciu na

poskytovanie spotrebiteľských úverov

v neobmedzenom rozsahu majú automaticky na základe získania bankovej licencie banky a pobočky
zahraničných bánk pôsobiacich na trhu v SR. Čo sa týka nebankových spoločností, k 30.10.2015 malo licenciu
udelených 22 nebankových spoločností.
Spotrebiteľské úvery môže v obmedzenom rozsahu (v celkovom kumulatívnom objeme maximálne 10 000
Eur ročne) poskytovať aj iná právnická alebo fyzická osoba, ale tiež len na základe udelenej licencie (§20b
zákona 129/2010). K dátumu písania tejto správy (30. 10. 2015) však nebola vydaná ani jedna licencia. Preto
ani nie sú objektom tejto správy.
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Čo je spotrebiteľský úver? SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER je písomná zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje
dočasne a bezhotovostne poskytnúť finančné prostriedky spotrebiteľovi a spotrebiteľ sa zaväzuje
poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom.
Spotrebiteľský úver môže mať rôznu podobu: pôžička, úver, odložená platba a podobne. Ale spotrebiteľským
úverom nie sú hypotéky, krátkodobé úvery do 3 mesiacov, prečerpanie účtu splatné do 1 mesiaca, pôžičky do
100 Eur a nad 75000 Eur a podobne (vyčerpávajúci prehľad je uvedený v §3 zákona č. 129/2010 Z.z.
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
Čo sú celkové náklady? CELKOVÉ NÁKLADY sú všetky náklady uvedené v zmluve vrátane úrokov,
provízií, daní a poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti so zmluvou o
spotrebiteľskom úvere a ktoré sú veriteľovi známe, okrem notárskych poplatkov. Do celkových nákladov
patria aj náklady na doplnkové služby súvisiace so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, a to najmä poistné, ak
spotrebiteľ musí navyše uzavrieť zmluvu o poskytnutí takejto doplnkovej služby, aby získal spotrebiteľský
úver alebo aby ho získal za ponúkaných podmienok. Celkovú čiastku, ktorú spotrebiteľ bude musieť veriteľovi
splatiť, tvorí istina (požičaná suma) plus celkové náklady.
Keď sa spotrebiteľ rozhodne, po zvážení všetkých rizík spojených so zvýšením svojej zadlženosti, uvažovať
nad „spotrebákom“, mal by pred výberom ponuky a uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere poznať
právnu úpravu a zmluvné podmienky. Poznávanie právnej úpravy a zmluvných podmienok v zmluve je
jednoduchšie, ak sa na to pozrieme z dvoch odlišných situácií:
1) situácia, keď všetko pôjde „dobre“;
2) situácia, keď sa stane niečo „zlé“.
Spotrebiteľ sa častokrát pozerá na vzťah cez „ružové okuliare“, t.j. zisťuje si podmienky za situácie, že všetko
pôjde dobre. Druhá strana mince (situácia, keď sa stane niečo „zlé“) tak zostáva v úzadí.
4.1.1

Právna úprava spotrebiteľskej zmluvy v situácii, keď všetko pôjde „dobre“

Na začiatku spravidla všetko ide „dobre“. Spotrebiteľ chce úver, veriteľ chce úver poskytnúť a spoločným
záujmom oboch strán je dopracovať sa k podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, na základe ktorej veriteľ
poskytne prostriedky spotrebiteľovi.
Aké práva a povinnosti majú obe strany do momentu uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere? Podmienky,
práva a povinnosti budúcich zmluvných strán (spotrebiteľ, veriteľ) upravuje zákon 129/2010 podľa logiky,
v akej sa v realite postupuje až k uzatvoreniu zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
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Reklama a propagácia spotrebiteľských úverov
Predpokladajme, že spotrebiteľ potrebuje spotrebiteľský úver. Ako dopytová strana vyhľadáva v rôznych
médiách (TV, médiá, internet, sociálne siete) ponuky, ktoré by ho oslovili. Kľúčovou informáciou je cena
úveru. Na vyjadrenie ceny úveru však neslúži len úrok, resp. úroková sadzba. Tá je len jednou, aj keď
podstatnou, informáciou o cene úveru. Je však ľahko propagovateľná, pretože je vyjadriteľná jedným číslom.
A to číslo je spravidla nižšie ako iný podstatný ukazovateľ ceny úveru – ročná percentuálna miera nákladov
(RPMN) úveru. RPMN už obsahuje takmer všetky náklady (nielen úrok), ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť.
Ďalšou podstatnou informáciou o cene úveru je však ukazovateľ celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ
vrátiť. Toto číslo môže byť omnoho vyššie ako predchádzajúce dve čísla. Marketingové aktivity, ktorými
veritelia prezentujú cenu ponúkaných úverov, nemôžu prezentovať len úrok (úrokovú sadzbu. Regulácia (§3
zákona 129/2010) vyžaduje, aby reklama alebo akákoľvek ponuka o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa uvádza
úroková sadzba alebo akýkoľvek číselný údaj o celkových nákladoch úveru, musel obsahovať zrozumiteľne,
stručne a zreteľne vo forme reprezentatívneho príkladu tieto informácie:
a) úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, fixnú alebo variabilnú alebo obidve,
b) podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským
úverom,
c) celkovú výšku spotrebiteľského úveru,
d) ročnú percentuálnu mieru nákladov,
e) dobu splatnosti spotrebiteľského úveru,
f) pri spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby na konkrétny tovar alebo službu výšku predajnej
ceny tovaru alebo služby a výšku akejkoľvek zálohy,
g) celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a výšku a počet splátok.
Ak sa spotrebiteľ k úveru nedostane, kým si nezakúpi aj doplnkovú službu (napríklad poistenie, bežný účet
alebo inú finančnú službu vo forme asistencie pri splácaní a administratívy úveru), musí reklama obsahovať aj
informáciu o tom, že zakúpenie doplnkovej služby je povinné.

Predzmluvné informácie a zmluva o spotrebiteľskom úvere

Predzmluvné informácie sú o transparentnosti veriteľa!
To, s akou ochotou ako aj to, koľko z nižšie uvedených informácií, veriteľ ochotne a bez problémov poskytne
spotrebiteľovi, je najvýznamnejší signál o transparentnosti a dôveryhodnosti veriteľa. Ak sa spotrebiteľovi
nepodarí získať minimálne informácie zvýraznené v texte nižšie, mal by okamžite ukončiť rokovanie
s veriteľom. Ak veriteľ nechce poskytnúť zákonom stanovené informácie svojmu budúcemu klientovi, resp.
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podmieňuje poskytnutie predzmluvných informácií až podpisom zmluvy o spotrebiteľskom úvere, je to jasný
signál o skrytých rizikách pre spotrebiteľa a zároveň sa veriteľ dopúšťa porušovania zákona.
Propagované ponuky cez rôzne druhy reklám nemusia zodpovedať skutočným podmienkam v zmluve. Preto
je vhodné získať predzmluvné informácie, ktoré sú personalizované, t.j. zohľadňujú individuálne požiadavky
a parametre budúceho spotrebiteľa. Konkrétne predzmluvné informácie je možné žiadať a získať buď
telefonicky, emailom, online alebo osobne návštevou pobočiek veriteľov. Až po posúdení konkrétnych
podmienok v zmluve alebo štandardizovanom formulári by spotrebiteľ mal prijať rozhodnutie. Skôr určite nie.
Za týmto účelom právna úprava uvedená najmä v §4 zákona 129/2010 kladie veriteľom povinnosť poskytnúť
detailné a individualizované informácie o konkrétnej ponuke spotrebiteľského úveru. Predzmluvné
informácie musí spotrebiteľ dostať za každých okolností v dostatočnom predstihu pred podpísaním
zmluvy. Dostatočný predstih určite nie je 15 minút alebo prípad, kedy máte predzmluvné informácie alebo
zmluvu preštudovať pred zamestnancom (finančným sprostredkovateľom), a následne podpísať zmluvu
o spotrebiteľskom úvere. Vytvorenie takejto časovej tiesne je typickou nekalou praktikou, ktorá sa stále
využíva v praxi.
Na aké predzmluvné informácie má spotrebiteľ zákonný nárok?
Spotrebiteľ má právo požadovať v písomnej podobe a na tento účel vytvorenom formulári pre štandardné
informácie o spotrebiteľskom úvere (platí v rovnakej podobe v celej Európskej únii) najmä informácie o:
a) druhu spotrebiteľského úveru ide (pôžička, úver, prečerpanie, lízing, úver poskytnutý na kreditnej karte
a podobne);
b) veriteľovi (finančnom agentovi), pretože nie vždy podpisujete zmluvu s tou istou spoločnosťou, s ktorou
práve vediete rozhovor o spotrebiteľskom úvere. Typickým príkladom môže byť spoločnosť Tesco
finančné služby, Quatro alebo Triangel;
c) celkovej výške úveru a podmienkach jeho čerpania (za akých okolností sa dostane spotrebiteľ
k peniazom po podpise zmluvy, t.j. ako a kam budú peniaze prevedené);
d) dobe trvania zmluvy a termíne konečnej splatnosti úveru,
e) úrokovej sadzbe a podmienkach, na základe ktorých je úroková sadzba stanovená;
f) celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a o ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN)
znázornenej pomocou reprezentatívneho príkladu, v ktorom sa uvedú všetky predpoklady použité na
výpočet RPMN. Veriteľ povinný zohľadniť:
1. návrh podmienok poskytnutia úveru, ktoré veriteľovi oznámil spotrebiteľ (najmä výšku požadovaného
úveru a dobu splácania),
2. či zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje rozličné spôsoby čerpania úveru s rôznymi poplatkami
alebo úrokovými sadzbami (ak áno, veriteľ musí uviesť, že iné mechanizmy čerpania úveru môžu viesť k
vyššej RPMN);
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g) výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadne o poradí, v ktorom sa budú
splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami úveru na účely
jeho splatenia (splátkový kalendár),
h) poplatkoch za vedenie jedného alebo viacerých účtov (bežné bankové účty), na ktorých sa zaznamenávajú
platobné operácie a čerpania, ak je otvorenie účtu povinné, o poplatkoch za používanie platobných
prostriedkov na platobné operácie (účty ku kreditným kartám) a čerpania, iných poplatkoch vyplývajúcich
zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a o podmienkach, za ktorých sa tieto poplatky môžu zmeniť. Avšak
veriteľ nemôže spoplatniť úverový účet, ktorý slúži len pre potreby vedenia spotrebiteľského úveru (§9 ods.
10 zákona 129/2010);
i)

výške poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára pri uzavretí zmluvy,

j)

povinnosti uzavrieť zmluvu o doplnkovej službe súvisiacej s úverom, najmä poistenie, ak uzavretie
takej zmluvy je povinné na získanie úveru za ponúkaných podmienok

k) úrokovej sadzbe v prípade omeškania s platením splátok a poplatkoch pri neplnení zmluvy;
l)

následkoch nesplácania spotrebiteľského úveru;

m) veriteľom vyžadovanom zabezpečení alebo poistení;
n) práve na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere;
o) práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti;
p) práve spotrebiteľa na okamžité a bezplatné informácie o výsledku nahliadnutia veriteľa do príslušnej
databázy na účely posúdenia jeho schopnosti splácať spotrebiteľský úver;
q) práve spotrebiteľa dostať na vlastnú žiadosť a bezplatne jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o
spotrebiteľskom úvere (alebo aspoň štandardizovaný formulár);
r) dobe, počas ktorej je veriteľ viazaný informáciami poskytovanými pred uzavretím zmluvy o úvere, t.j.
dobe, počas ktorej je ponuka platná a spotrebiteľ má čas sa rozhodnúť.
Ak by sme sa pozreli na obsah predzmluvných informácií „ružovými okuliarmi“, mohli by sme povedať, že
spotrebiteľ dostane od veriteľa (banky alebo „nebankovky“) všetky informácie o ponúkanom úvere. Bude mať
čas ich v kľude preštudovať, porovnať a vybrať si najlepšiu ponuku. Realita je však častokrát iná. Pokiaľ
spotrebiteľ aktívne nevyužíva právo na predzmluvné informácie, dostane len pár informácií o úrokovej sadzbe,
RPMN a mesačnej splátke. Právo na predzmluvné informácie treba aktívne využívať, t.j. vyžadovať si
informácie v písomnej podobe od veriteľa. Ak ich spotrebiteľ nedostane, najlepšou stratégiou je od takéhoto
veriteľa odísť. Na trhu si môže spotrebiteľ vybrať produkt od transparentnejších veriteľov.
Po získaní predzmluvných informácií o ponukách by mal spotrebiteľ venovať čas ich preštudovaniu
a porovnaniu. Kritériá, ktoré by mal brať do úvahy, sme pre potreby tejto štúdie uviedli v časti metodika
výskumu. Zároveň sme podľa zvolených kritérií porovnali ponuky spotrebiteľských úverov a vytvorili
rebríček ponúk.
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Zmluva o spotrebiteľskom úvere je základný dokument, podľa ktorého sa správajú obe zmluvné strany. Jej
obsah je do značnej miery regulovaný §9 zákona 129/2010. Zmluva musí byť písomná, inak je neplatná.
Zároveň výška písma v zmluve ako aj vo všetkých dokumentoch súvisiacich so zmluvou musia byť vysoké
najmenej 1,9 milimetra. Obsahové náležitosti sú veľmi podobné predzmluvným informáciám. V ďalšom teste
sa preto len tým náležitostiam zmluvy, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť.
Zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré má drvivá väčšina veriteľov (nestretli sme sa inými) vytvorené, sú vo
forme štandardných formulárových zmlúv, kde spotrebiteľ nemá možnosť individuálne dohodnúť podmienky
zmluvy, ale len zadať parametre úveru vo forme požadovanej výšky úveru a dĺžky splácania. Ostatné
parametre sú preddefinované veriteľom. Z tohto dôvodu nie je možné hovoriť o individuálne dohodnutých
zmluvách o spotrebiteľskom úvere. Na jednej strane je to sčasti nevýhoda pre spotrebiteľa, na strane druhej
požívajú takéto formulárové zmluvy značnú mieru štandardizovanosti a teda aj väčšej prepracovanosti
a ochrany zo strany zákona.
Dôležitým parametrom v zmluve je samozrejme cena úveru. Spotrebiteľ by mal posudzovať 3 základné
ekonomické veličiny: úrokovú sadzbu, RPMN a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ počas splácania
úveru zaplatiť. Platí zásada, že ak RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo
úver za bezúročný a bezodplatný, t.j. spotrebiteľ spláca len požičanú sumu bez zvýšenia o úroky a poplatky.
V praxi je úroková sadzba vždy nižšia (najviac rovná) ako RPMN. Prečo je tomu tak? Pretože úrok je len
jednou časťou odplaty, ktorú spotrebiteľ za poskytnutý úrok platí. Odplatu, ktorá vstupuje do výpočtu RPMN
ako aj celkovej čiastky úveru, tvoria úrok, poplatky a akékoľvek iné odplatné plnenia alebo náklady, ktoré sú
dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy a ktoré sú spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo
vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov. Už len poplatok za poskytnutie úveru vo výške 1 eura by
tak zvýšil RPMN oproti úroku.
Prečo posudzovať RPMN voči úrokovej sadzbe? Práve táto otázka by mala spotrebiteľa a aj veriteľa zaujímať.
Zoberme si jednoduchý príklad. Propagovaná úroková sadzba spotrebiteľského úveru je vo výške 9,99%.
Avšak skutočné náklady úroky prepočítané na ročnú bázu (RPMN) sú vo výške 18,99%. Okamžite vás napadne
otázka, ako takýto obrovský rozdiel medzi úrokovou sadzbou a RPMN vznikol. Ak sa RPMN výrazne odlišuje
od úrokovej sadzby, jediné vysvetlenie je v rôznych poplatkoch a iných nákladoch spojených so získaním
a splácaním úveru. Čím výraznejší rozdiel medzi úrokovou sadzbou a RPMN, tým komplikovanejšia zmluva
o spotrebiteľskom úvere v dôsledku poplatkov za rôzne ďalšie úkony a služby. Zároveň môžeme povedať, že
čím väčší rozdiel medzi úrokovou sadzbou a RPMN, tým nižšia transparentnosť veriteľa. Ak by veriteľ
vytvoril jednoduchú zmluvu a neskrýval rôzne poplatky a náklady, potom by sa úroková sadzba rovnala výške
RPMN. Celý koncept RPMN je dostupný na stránke http://www.fininfo.sk/sk/ja-a-financie/rocnapercentualna-miera-nakladov.
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Výrazný rozdiel medzi úrokovou sadzbou a RPMN naznačuje
netransparentnosť veriteľa.

Zákon stanovuje maximálnu prípustnú RPMN. Zakazuje ponúkať úvery, ktoré prekračujú svojou RPMN
stanovený limit (2-násobok priemernej RPMN poskytovanej pre príslušné druhy spotrebiteľských
úverov bankami za predchádzajúci kvartál). Maximálna prípustná RPMN sa mení každé 3 mesiace
a vyhlasuje ju Ministerstvo financií SR (maximálna výška RPMN pre spotrebiteľské úvery sú pravidelne
aktualizované a dostupné na stránke FinInfo: http://www.fininfo.sk/sk/titulka).
Pre spotrebiteľské úvery uzavreté od 16.11.2015 do 15.2.2016 sú najvyššie prípustné RPMN (v %) nasledovné:
Typ
spotrebiteľského
úveru

od 3 do 6
mesiacov
vrátane

Zmluvná splatnosť
nad 5 do 10
nad 6 do 12
nad 1 do 5
rokov
mesiacov
rokov
vrátane
vrátane
vrátane

Ostatné
spotrebiteľské
24,18
21,94
37,58
26,72
úvery
Zdroj: http://www.fininfo.sk/sk/clanky-medialne-analyzy/detail/_3-stvrtrok-2015

nad 10 rokov

5,74

Podľa §13 ods. 1 zákona 129/2010 má spotrebiteľ právo do 14 dní odstúpiť od zmluvy bez udania
akéhokoľvek dôvodu. Stačí poslať písomne alebo elektronicky oznámenie o odstúpení od zmluvy a na účet
určený v zmluve vrátiť celú požičanú sumu spolu s úrokmi za obdobie od požičania prostriedkov do dňa ich
vrátenia vypočítanými podľa úrokovej sadzby (nie RPMN) určenej v zmluve.
Spotrebiteľ má právo, aby mu veriteľ bezplatne kedykoľvek po podpise zmluvy o spotrebiteľskom úvere
vystavil splátkový kalendár, v ktorom sú uvedené termíny, podmienky a výšky splátok (§9 ods. 2 písm. l
zákona 129/2010) a amortizačná tabuľka (§9 ods. 2 písm. m, n, o zákona 129/2010).
Spotrebiteľ má právo na predčasné splatenie úveru kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o
spotrebiteľskom úvere. V takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové
obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia. Veriteľ má však nárok na náhradu nákladov,
ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Výška náhrady
nákladov nemôže presiahnuť 1 % výšky predčasne splatenej sumy úveru, ak do konca zmluvy je viac ako 1
rok. Ak toto obdobie nepresahuje 1 rok, výška náhrady nemôže presiahnuť 0,5 % výšky predčasne splatenej
sumy úveru. Veriteľ nie je oprávnený požadovať náklady, ak výška predčasnej splátky za predchádzajúcich
12 po sebe nasledujúcich mesiacov nepresiahne 10 000 eur.
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Právna úprava spotrebiteľskej zmluvy v situácii, keď sa stane niečo „zlé“

Ideálna situácia je, keď spotrebiteľ dostane požadovaný úver a riadne ho spláca. Ale v realite sa môže
čokoľvek stať. Hlavne na strane spotrebiteľa. V mnohých prípadoch sa spotrebitelia pozerajú výlučne na
ekonomické parametre úveru (úrok, RPMN, celková čiastka). Podmienkam, ktoré upravujú povinnosti
spotrebiteľa v prípadoch, ak nebude splácať (z akéhokoľvek dôvodu), však spotrebitelia nevenujú pozornosť.
Potom zistia, že úver je síce výhodný za situácie, keď všetko ide „dobre“, ale výrazne zlý za situácie, keď sa
stane niečo „zlé“.
Veriteľ je povinný postupovať pri poskytovaní spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom
úvere obozretne a s odbornou starostlivosťou ponúkať a poskytovať spotrebiteľské úvery spôsobom, ktorý
nepoškodzuje spotrebiteľov (§7 ods. 15 zákona 129/2010). Zároveň musí veriteľ (a nie spotrebiteľ)
hodnoverne preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti, ktorá spočíva v poskytnutí predzmluvných
informácií a zároveň v posúdení schopnosti klienta splácať úver. Každý veriteľ musí mať zároveň zriadené
reklamačné postupy a procedúry, ktoré posudzuje Národná banka Slovenska pred vydaním licencie (článok 2
ods. 1 písm. k a odsek 7 Metodického usmernenia ÚFT NBS 1/2015). V prípade problémov je preto nutné
obracať sa s reklamáciou alebo sťažnosťami v prvom rade na veriteľa, ktorý musí sťažnosť alebo žiadosť
riešiť.
Veriteľ je pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej v
navýšení spotrebiteľského úveru povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa
splácať spotrebiteľský úver, pričom berie do úvahy najmä dobu, na ktorú sa poskytuje spotrebiteľský úver,
výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa a prípadne aj účel spotrebiteľského úveru. Aby to veriteľ
mohol urobiť, spotrebiteľ je povinný poskytnúť údaje o svojej finančnej situácii a veriteľ má právo overiť si
údaje nahliadnutím do príslušných registrov bankových a nebankových úverov (najmä Spoločný register
bankových informácií slúžiaci bankám; Nebankový register klientskych informácií slúžiaci nebankovým
spoločnostiam) pre overenie existujúcich záväzkov a nahliadnuť do databázy Sociálnej poisťovne pre overenie
príjmovej situácie. Odbornou starostlivosťou pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver je možné
chápať ohodnotenie bonity klienta na základe systému riadenia rizika. Tento systém musí veriteľ predložiť
NBS pri žiadosti o licenciu (článok 2 ods. 1 písm. g a odsek 6 Metodického usmernenia ÚFT NBS 1/2015)
Pri rozhodovaní o uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere odporúčame spotrebiteľom najskôr
navodiť negatívnu finančnú situáciu, ktorá môže v ich živote nastať. A potom začať rozmýšľať to
prioritách vo finančnej oblasti. Ak pôžička nebude prvá medzi prioritami splácania, potom si treba
sadnúť a pozorne začať študovať podmienky pri nesplácaní.
Každý veriteľ (za predpokladu, že nie je predátorom) má záujem riešiť situáciu tak, aby na jednej strane mal
zabezpečené splácanie a na druhej strane nestratil klienta. To implikuje, že ak spotrebiteľ dopredu vie, že
najbližšiu splátku nebude môcť zaplatiť, prvé, čo by mal urobiť je kontaktovať veriteľa a dohodnúť zmenu
v splátkovom kalendári. Zmena zmluvy je častokrát spoplatnená, ale určite je to jeden z najnižších poplatkov
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pri nesplácaní. V prípade, že spotrebiteľ mešká jednou splátkou viac ako 3 mesiace, celý úver sa stane splatným
a veriteľ má právo pristúpiť k vymáhaniu splatenia celého dlhu.
Spotrebiteľ by si mal dôsledne prečítať a porovnať právne ustanovenia v zmluvách (predzmluvných
informáciách) spojené so sankciami a so zákonnými limitmi na tieto sankcie. Sankciami sa rozumejú úroky z
omeškania, zmluvné pokuty a akékoľvek iné plnenia za omeškanie spotrebiteľa so splácaním. Zákon
129/2010 (§9 ods. 11) však pre ochranu spotrebiteľa prikazuje veriteľovi upozorniť na omeškanie splátok buď
písomne alebo formou SMS-ky, a to do 15 dní od splatnosti splátky.
Výška úrokov z omeškania je maximálne o 5% vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej
banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
Sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú spolu prevýšiť naposledy
zverejnenú priemernú hodnotu RPMN pred vznikom omeškania o viac ako 10% a súčasne nesmú prevýšiť
trojnásobok úrokov z omeškania.
Ak sankcie dosiahnu výšku poskytnutých peňažných prostriedkov, následné sankcie za omeškanie spotrebiteľa
so splácaním peňažných prostriedkov nesmú prevýšiť úroky z omeškania. Poplatok z omeškania je za každý
deň omeškania 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý i začatý mesiac omeškania.
Vyššie uvedené informácie predstavujú zákonné obmedzenia na sankcie v prípade nesplácania. Avšak v realite
sa veritelia snažia zabezpečiť pre prípad nesplácania. Vhodnou alternatívou, ktorú by mohol zvažovať
spotrebiteľ je poistenie schopnosti splácať. V žiadnom prípade by však nemal podpisovať dohodu o zrážkach
zo mzdy. Už len z dôvodu, že je to protizákonné.
Nasledujúca kapitola prináša práve najbežnejšie sa vyskytujúce nekalé praktiky a neprijateľné zmluvné
podmienky, ktoré sa ešte stále vyskytujú v zmluvách. Pri našom výskume sme tiež potvrdili existenciu
viacerých protizákonných ustanovení v zmluvách o spotrebiteľských úveroch.
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4.2 Nekalé praktiky a neprijateľné podmienky v zmluvách o spotrebiteľskom
úvere

Azda najflagrantnejšie prípady porušenia uvedených zákonných povinností sme
zaznamenali pri veriteľoch, ktorí ponúkali spotrebiteľské úvery prostredníctvom
prostriedkov diaľkovej komunikácie. Predmetné zmluvy o spotrebiteľských úveroch
obsahovali iba torzo zo zákonom ustanovených podstatných náležitostí. Netreba
opomenúť fakt, že v súčasnosti sú predmetom posudzovania aj možné opomenutia
plnenia zákonných povinností, s ktorými je NBS konfrontovaná v podaniach
namierených voči činnosti bánk, ktoré vo všeobecnosti požívajú na finančnom
trhu oveľa väčšiu dôveru a spotrebiteľ je pri vstupovaní do zmluvného vzťahu s
nimi menej ostražitý.
Jakub Keračík, NBS (Biatec, ročník 23, 6/2015, str. 18)

Cieľom tejto časti je preto upozorniť na najčastejšie nekalé praktiky, ktoré využívajú veritelia a finanční
sprostredkovatelia úverov spolu s praktickou aplikáciou na príkladoch tak, aby sme prípadného žiadateľa
o úver upozornili na skutočnosti, na ktoré je nutné sa zamerať ešte pred podpisom zmluvy.
Základný rámec práv a povinnosti pri spotrebiteľských zmluvách je upravený v ustanoveniach §52 až §54
OZ, ktoré prevzali ustanovenia Smernice Rady 93/13/EHS o nekalých praktikách v spotrebiteľských
zmluvách. V zmysle §53 ods. 1 OZ spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú
značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. To neplatí,
ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané (t.z. že spotrebiteľ mal skutočnú možnosť
zmeniť podmienky zmluvy navrhnuté veriteľom). Zároveň v zmysle §54 ods.1 cit. zákona zmluvné
podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od Občianskeho zákonníka v
neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu Občiansky
zákonník priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. Z aplikačnej praxe vyberáme viacero
nekalých praktík a zmluvných podmienok, ktoré boli na základe rozhodnutia súdov označené ako značne
znevýhodňujúce spotrebiteľa, resp. odchyľujúce sa od ustanovení Občianskeho zákonníka v prípade
spotrebiteľských zmlúv.
Zneužitie situácie
Úplne najčastejší spôsob, ako donútiť spotrebiteľa podpísať pre neho nevýhodnú zmluvu je zneužitie situácie.
Zobrať si spotrebiteľský úver je veľakrát donútený spotrebiteľ v núdzi – chýbajú prostriedky na rekonštrukciu,
pokazilo sa auto, práčka, syn/dcéra sa vydáva, má promócie, výpoveď v práci, a podobne. Takáto zložitá
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životná situácia vedie k tomu, že ľudia majú tendenciu zadlžiť sa. Typickým spôsob ako využiť situáciu je
vytvorenie časovej tiesne: „Podpíšte, takáto ponuka sa už nezopakuje...“, „Ani to nečítajte, predsa by som Vás
neoklamal...“ sú najčastejšie formulky využívané na zneužitie situácie.
Inou situáciou je oklamanie žiadateľa: „Takéto podmienky sú pre našu spoločnosť štandardné a iné
neposkytujeme...“, „Ak ich neakceptujete, zmluvu nikdy nepodpíšeme, pretože iné podmienky Vám schváliť
podľa interných smerníc nemôžeme...“ atď.
S podobnými technikami predajcov sme sa stretli aj pri samotnej realizácii výskumu.
Poskytnutie „v balíčku“ s niečím iným
Nevýhodný spotrebný úver môže byť poskytnutý ako spôsob financovania nákupu tovaru alebo služby. Tu je
u spotrebiteľa predmetom jeho záujmu samotný tovar alebo služba. Je náchylnejší dávať menej pozornosti
spôsobu financovania.
Malé písmo a zložité zmluvy
Častý spôsob nekalých praktík je samotná konštrukcia zmlúv a všeobecných zmluvných podmienok
v prepojenosti na rôzne ďalšie dodatkové služby s komplikovanými vzťahmi. Nielenže sú veľakrát písané
ťažkým, právnickým spôsobom, ale problémom je i to, že niektoré spoločnosti používajú neprimerane malé
písmo a snažia sa tak odradiť sporiteľa od toho aby zmluvy čítal. Nariadenie vlády vyžaduje, aby všetky
spotrebiteľské zmluvy boli písané písmom minimálne 1,9 mm vysokým.
Príklad:
Pani Anna uzatvára zmluvu o spotrebiteľskom úvere, kde je napísané: „... v prípade, že sú podmienky napísané takýmto veľkým
písmom je dosť možné, že bude aj uvedené niečo, s čím ako klient nebudete úplne spokojný....“.

Asi sami uznáte, že takéto písmo môže byť pre

mnohých ľudí nečitateľné.
Neprimerané sankcie
Niektoré predátorské spoločnosti počítajú práve so situáciou, že spotrebiteľ nie je schopný splácať, resp. sa so
splátkou omešká. Ich výnos je založených na využívaní takýchto sankčných poplatkov aj napriek tomu, že
úrok aj RPMN môžu byť relatívne nízke. Seriózna spoločnosť by mala mať záujem dostať svoje peniaze od
klienta čo najskôr. Preto je štandardným postupom najprv ponúknutie upraveného splátkového kalendára
a komunikácia s klientom. Až potom nastupuje proces sankcií, pokút a následných exekúcií. Neseriózne
spoločnosti postupujú inak. Po omeškaní splátok okamžite vyrubujú sankcie, úroky z omeškania, tieto nechajú
narásť do určitej výšky (podľa zmluvných podmienok, ktoré klient podpísal) a následne pristupuje
k exekúciám. Klient takto môže prísť o celý svoj majetok.
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Nariadenie vlády 87/1995 stanovuje stropy na sankcie spojené s omeškaním splácania, ktoré sme uviedli
v kapitole 4.1.2.
Rozhodcovská doložka
Rozhodcovská doložka je dôležitá v prípade vzniku sporu medzi spotrebiteľom a veriteľom. V prípade, že
klient podpíše zmluvu, v ktorej je obsiahnutá aj rozhodcovská doložka, táto doložka je neplatná. Zákon
neumožňuje do zmluvy o spotrebiteľskom úvere vsunúť rozhodcovskú doložku. Rozhodcovská zmluva (nie
doložka) musí mať osobitnú formu a určený rozhodcovský súd musí mať oprávnenie na rozhodovanie
spotrebiteľských sporov. Nemôže to byť teda hociktorý rozhodcovský súd. Spotrebiteľ má právo odmietnuť
rozhodcovskú zmluvu. V prípade, že ju má podpísanú, aj tak môže podať žalobu na všeobecný súd. Avšak
mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom rozhodcovskej zmluvy je rýchlejšie a efektívnejšie.
Rozhodcovská doložka k zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktorá bráni spotrebiteľovi uplatniť práva na
všeobecnom súde, je neprijateľnou podmienkou podľa § 53 ods.4 písm. r) OZ a principiálne je neplatnou.
Neplatnosť a neprijateľnosť zmluvnej podmienky spočíva aj v skutočnosti, že doložka je súčasťou zmluvy
o spotrebiteľskom úvere.
Dohoda o zrážkach zo mzdy
Niekedy sa stane, že spoločnosť, poskytovateľ úverov automaticky do zmluvy, či obchodných podmienok
zahrnie, že úver bude splácaný automatickými zrážkami zo mzdy. Klient sa tak dostáva do situácie, kedy po
výplate zistí, že mu na účet nepribudlo ani toľko prostriedkov, ktoré sú nutné na splatenie základných vecí.
Dohoda o zrážkach zo mzdy podpísaná spolu so zmluvou o spotrebiteľskom úvere je neplatná, pretože nie je
možné zabezpečovať budúcu pohľadávku a takáto forma zabezpečenia budúcej pohľadávky je v rozpore s 53
ods. 1 OZ ako aj z dôvodu, že sa v neprospech spotrebiteľa odchyľujú od § 551 OZ., § 53 ods. 1 a § 54 ods. 1
OZ.
Obchodný zákonník miesto Občianskeho zákonníka
Veľmi nebezpečná nekalá praktika. Menej seriózne spoločnosti využívajú tento spôsob najmä v prípade, ak
uzatvárajú zmluvy s fyzickými osobami, ktoré sú zároveň SZČO (živnostníkmi). Namiesto štandardného
poskytnutia spotrebiteľského úveru fyzickej osobe poskytnú úver, ktorý označia ako podnikateľský, odvolajú
sa na Obchodný zákonník, ktorý je principiálne založený na rovnosti zmluvných strán a preto nechráni
spotrebiteľa tak ako Občiansky zákonník. Zjavné obchádzanie OZ a zákona 129/2010 je považované za nekalú
praktiku.
Vynucovanie písomného súhlasu od spotrebiteľa
Typickým príkladom nekalej praktiky je, keď veriteľ vyžaduje od spotrebiteľa písomný súhlas, že bol
oboznámený a plne súhlasí a rozumie ustanoveniam zmluvy a všeobecným obchodným podmienkam (VOP),
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podmienkam poistnej zmluvy, ktoré sú mu zrozumiteľné a súhlasí s ich obsahom. Alebo vyžaduje súhlas, že
spotrebiteľ bol oboznámený so všetkými informáciami podľa §9 zákona 129/2010 bez poskytnutia
predzmluvných informácií, uzatvoril zmluvu bez nátlaku, dostal dosť informácií na posúdenie vhodnosti
úveru. Táto zmluvná podmienka je neprijateľná, je v rozpore s požiadavkou dobrej viery a zakladá hrubý
nepomer v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Veriteľ takouto zmluvnou podmienkou prenáša
dôkazné bremeno v otázke skutočného oboznámenia sa so zmluvou a VOP na spotrebiteľa a navyše priemerný
spotrebiteľ nemusí byť znalý povinností, ktoré veriteľovi ukladá zákon.
Predĺženia premlčacej lehoty na všetky nároky veriteľa
Veritelia vyžadovali v zmluvnej podmienke predĺženie premlčacej lehoty na všetky nároky veriteľa na 10
rokov. Ide o ustanovenie zmluvy zjavne neprimerané a neprijateľné pre spotrebiteľa, ktorého zaväzuje, aby už
pri vzniku zmluvy súhlasil s predĺžením premlčacej lehoty na všetky nároky veriteľa.
Doručovanie písomností
Veritelia

považovali

písomnosť

zasielanú

poštou

spotrebiteľom

za

doručenú

uplynutím

5-dňovej lehoty odo dňa uloženia zásielky na pošte a to aj v prípade, ak sa klient o zaslaní príslušnej písomnosti
nedozvedel. Táto podmienka je pre spotrebiteľa neprijateľná, pretože podľa § 45 ods. 1 OZ prejav vôle pôsobí
voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde. Z citovaného zákonného ustanovenia možno usúdiť, že
prejav vôle vrátane písomnosti je účinný voči adresátovi od okamihu, keď sa dostane do jeho sféry dispozície.
Túto požiadavku však zmluvná podmienka nespĺňala.
Započítanie pohľadávok a ich postúpenie tretím osobám
Veritelia si vyhradzovali právo postúpiť akúkoľvek pohľadávku zo zmluvy voči spotrebiteľovi tretej osobe,
pričom toto právo spotrebiteľovi odmietali resp. podmieňovali súhlasom veriteľa. Veritelia taktiež odmietali
právo spotrebiteľovi započítať si bez predchádzajúceho písomného súhlasu veriteľa akékoľvek jeho
pohľadávky voči pohľadávkam veriteľa.
Uvedená zmluvná podmienka je zameraná jednostranne v neprospech spotrebiteľa a je v rozpore s § 524 OZ,
podľa ktorého veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému.
S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. Podmienka, ktorá
v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa neprimerane obmedzuje alebo
vylučuje možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči dodávateľovi vrátane práv spotrebiteľa započítať
pohľadávku voči dodávateľovi sa podľa § 53 ods. 4 písm. m) považuje za neprijateľnú.
Úhrada splátok
Spotrebiteľovi bola zmluvne stanovená povinnosť uvádzať na príkaze k platbe variabilný symbol, pričom
v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu bude splátka považovaná za neuhradenú.
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Podmienka je pre spotrebiteľa neprijateľná, pretože sa odchyľuje od ustanovenia § 567 ods. 2 OZ, podľa
ktorého peňažný dlh, plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového podniku, je
splnený pripísaním dlhu na účet veriteľa v peňažnom ústave.

Pre stále pribúdajúce súdne rozhodnutia, ktoré identifikujú nekalé praktiky a neprípustné zmluvné podmienky,
existuje pri Ministerstve spravodlivosti Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách.
Na jej stránkach je možné nájsť pravidelne aktualizované súdne rozhodnutia vo veci ochrany spotrebiteľa.

4.3 Subjekty regulácie a ochrany spotrebiteľa pri spotrebiteľských úveroch

Národná banka Slovenska v oblasti dohľadu nad poskytovateľmi
spotrebiteľských úverov zatiaľ nemá také skúsenosti ako s výkonom
dohľadu nad inými dohliadanými subjektmi, ale už v tejto fáze možno
odôvodnene predpokladať, že pôjde o jeden z najproblematickejších
sektorov

finančného

trhu

z

pohľadu

ochrany

finančných

spotrebiteľov.
Jakub Keračík, NBS (Biatec, ročník 23, 6/2015, str. 18)

V minulých rokoch dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákonov sledujúcich ochranu spotrebiteľa na
finančnom trhu vykonávali viaceré štátne orgány. Koncepcia Ministerstva financií SR schválená uznesením
vlády SR č. 9/2014 dňa 8. januára 2014 naznačila smer vývoja ochrany finančného spotrebiteľa. Koncepcia
reagovala jednak na rozdrobenosť dohľadu, ale aj na tendencie badateľné v Európskej únii charakterizované
prenášaním kompetencií v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa na národné orgány, ktoré dovtedy
dohliadali výhradne na dodržiavanie prudenciálnych pravidiel činností dohliadaných subjektov.

4.3.1

Národná banka Slovenska

NBS nemá kompetenciu rozhodovať spory medzi veriteľmi a ich klientmi.
Legislatívnymi zmenami účinnými od roku 2015 prebrala Národná banka Slovenska (NBS) hlavnú úlohu v
oblasti verejnoprávnej ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, s ktorým pri ponúkaní finančnej služby či pri
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uzatváraní alebo plnení spotrebiteľskej zmluvy o poskytnutí finančnej služby koná veriteľ alebo finančný
sprostredkovateľ.
Zároveň NBS vedie jednotné kontaktné miesto, kde je možné online podávať sťažnosti a podania na veriteľov.

NBS neskúma zmluvné vzťahy medzi klientom a finančnou inštitúciou, ale skúma, či došlo alebo nedošlo
k porušeniu niektorého zo zákonov, ktorých uplatňovanie NBS dohliada. Len súd môže rozhodnúť v prípade
sporu o plnenie zo zmluvy medzi klientom a dohliadaným subjektom.
V rámci dohľadu nad veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery zisťuje NBS nedostatky v činnosti
veriteľa. Ak NBS zistí nedostatky spočívajúce v nedodržaní podmienok určených v licencii, podmienok alebo
povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí NBS uložených veriteľovi, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní
ustanovení zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na poskytovanie spotrebiteľských
úverov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, NBS má kompetenciu podľa závažnosti,
rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov prijať opatrenia, najmä:
a) uložiť veriteľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov,
b) uložiť veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou, pokutu do 3 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo
závažnom nedostatku až do 7 000 eur; veriteľovi, ktorý je právnickou osobou, pokutu do 70 000 eur a pri
opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku až do 140 000 eur,
c) uložiť veriteľovi povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie,
d) obmedziť alebo pozastaviť veriteľovi výkon činnosti poskytovania spotrebiteľských úverov,
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e) odobrať veriteľovi povolenie.
NBS môže uložiť pokuty aj majiteľom a/alebo riadiacim pracovníkom veriteľa (členovi štatutárneho orgánu
veriteľa, členovi dozornej rady veriteľa, prokuristovi, vedúcemu vnútornej kontroly) za porušenie povinností.
Pokutu môže uložiť podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, miery zavinenia a povahy porušenia až do výšky
12-násobku mesačného priemeru celkových príjmov od veriteľa za predchádzajúci rok. Vedúcemu
organizačnej zložky možno uložiť pokutu najviac do výšky 6-násobku mesačného priemeru celkových príjmov
od veriteľa za predchádzajúci rok. Osoba, ktorej NBS uloží pokutu sa stane nedôveryhodnou, a veriteľ ju musí
bezodkladne odvolať z funkcie.
Pracovníci NBS majú právomoc kontrolovať veriteľov buď na diaľku (monitorovanie marketingu a
komunikácie o ponúkaných finančných službách, vyhodnocovanie informácii a hlásení zasielaných do NBS)
alebo priamo na mieste (zisťovanie skutočností priamo v sídle alebo v prevádzkach veriteľa, napríklad formou
mystery shoppingu).
S prechodom kompetencií zo Slovenskej obchodnej inšpekcie na NBS súvisí aj nárast počtu podaní z
oblasti spotrebiteľských úverov, ktoré sú doručované NBS. Za celý rok 2014 bolo NBS doručených 49
podnetov z oblasti spotrebiteľských úverov. Už k 1. júnu 2015 však NBS evidovala viac ako 70 podaní v tejto
oblasti. Podania voči veriteľom bez bankovej licencie prevýšili tie, ktoré smerovali voči bankám. Z výročnej
správy SOI za rok 2014 vyplýva, že jej bolo celkovo doručených 293 podaní týkajúcich sa poskytovania
spotrebiteľských úverov poskytované tak bankami ako aj veriteľmi bez bankovej licencie.

4.3.2

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

SOI nemá kompetenciu rozhodovať spory medzi veriteľmi a ich klientmi.
SOI je orgán štátnej správy. Je všeobecným orgánom trhového dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa na
vnútornom trhu. Postihuje porušovanie práv a povinností predávajúcich vo vzťahu k spotrebiteľovi. SOI bola
do roku 2015 oprávnená kontrolovať používanie neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých
obchodných praktík a sankcionovať porušovanie zákona aj pri spotrebiteľských úveroch. Túto oblasť prevzala
do svojej kompetencie NBS. SOI je však naďalej oprávnená vydať predbežné opatrenie, ktorým môže zakázať
napríklad používanie neprimeraných nekalých obchodných praktík.
Nakoľko spory o platnosť zmluvy a o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy o spotrebiteľskom
úvere rozhoduje súd (resp. príslušný rozhodcovský súd oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory),
a subjekty dohliada NBS, SOI nemôže vstupovať do sporov, ktoré sa týkajú neplnenia zmluvných podmienok.
V oblasti ochrany spotrebiteľa SOI vykonáva prevenciu s cieľom dosiahnuť, avšak SOI už nemá kompetenciu
dohliadať, aby veritelia dodržiavali ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch. S podnetom na vykonanie
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kontroly dodržiavania zákona o spotrebiteľských úveroch sa môžu spotrebitelia obrátiť na príslušný
inšpektorát SOI, na území ktorého sa sídlo veriteľa nachádza. SOI však odstúpi sťažnosť na NBS. Adresy
inšpektorátov sú zverejnené na internetovej stránke SOI. K podaniu je potrebné priložiť kópie všetkých
súvisiacich dokladov.
Kontakt:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

4.3.3

Všeobecné súdy

Všeobecné súdy majú právomoc rozhodovať spory medzi veriteľmi a ich klientmi.
Všeobecné súdy sú principiálne orgánmi, ktorých úlohou je rozhodovať súdne spory medzi veriteľom
a spotrebiteľom. Nevýhodou využitia súdnych žalôb je ich časová náročnosť.
Koncepcia ochrany spotrebiteľa však na základe Rozhodnutia3 Súdneho dvora ES bola posunutá na novú
úroveň, keďže každý vnútroštátny súd musí ex offo pred vydaním rozhodnutia posúdiť zmluvy
o spotrebiteľskom úvere a každú podmienku preskúmať z hľadiska nekalého konania.
Konanie pred všeobecným súdom je okrem časovej náročnosti aj odborne náročné a preto je zo strany
spotrebiteľa vhodné využiť buď alternatívne formy riešenia sporov alebo zabezpečiť si právneho zástupcu
(advokáta alebo skúsené spotrebiteľské združenie).

4.3.4

Rozhodcovský súd oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory

Spotrebiteľský rozhodcovský súd má kompetenciu rozhodovať spory medzi veriteľmi a ich klientmi.
Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní č. 335/2014 Z.z. je účinný od roku 2015. V oblasti
mimosúdneho rozhodovania sporov posilňuje postavenie spotrebiteľov, čo súvisí predovšetkým s členstvom
Slovenska v Európskej únii a povinnosťou preberať jej právne záväzné akty.

Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-240/98 až C-244/98, Océano Grupo Editorial SA proti Roció
Murciano Quintero (C-240/98) a Salvat Editores SA proti José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis
Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) a Emilio Viñas Feliú (C-244/98). Zb. 2000, s. I04941.
3
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Rozhodcovské konania je vo všeobecnosti rýchlejšie a efektívnejšie, ako rozhodovanie všeobecného súdu.
Rozhodcovský súd oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory je určený na základe rozhodcovskej zmluvy.
Rozhodcovská zmluva predstavuje dohodu veriteľa a spotrebiteľa o tom, že potenciálne spory vyplývajúce zo
zmluvy sa budú riešiť v rozhodcovskom konaní. Do konca roka 2014 všeobecne platilo, že takáto dohoda
mohla mať aj formu rozhodcovskej doložky, ktorá je priamo zakomponovaná v zmluve. Zákon od roku 2015
zakazuje vkladať do zmluvy o spotrebiteľskom úvere rozhodcovské doložky.
Ak by chceli veriteľ a spotrebiteľ uprednostniť pri riešení potenciálneho sporu pred všeobecnými súdmi
rozhodcovský súd, tak takúto dohodu budú môcť uzavrieť výlučne už len ako samostatnú písomnú
rozhodcovskú zmluvu, pričom treba zdôrazniť, že zákon vylučuje, aby uzavretie samotnej zmluvy
o spotrebiteľskom úvere bolo podmienené súčasným uzavretím rozhodcovskej zmluvy. Spotrebiteľ musí
teda mať možnosť slobodne sa rozhodnúť, či na takúto dohodu pristúpi.
Základné obsahové náležitosti spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy nový zákon presne stanovuje, pričom
akékoľvek iné, s problematikou riešenia prípadných sporov nesúvisiace, ustanovenia v nej nemôžu byť
obsiahnuté. Už priamo v zmluve si strany určia aj konkrétny rozhodcovský súd, ktorý bude prípadný spor
rozhodovať, avšak zákon zakazuje uviesť aj meno konkrétneho sudcu, ktorý má spor rozhodovať. Zmluvné
strany si zároveň môžu vybrať len taký rozhodcovský súd, ktorý je zapísaný v zozname rozhodcovských súdov
oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory vedený Ministerstvom spravodlivosti SR.
Zákon v prílohe uvádza poučenie, ktoré spotrebiteľovi poskytuje stručný návod ako postupovať v prípade
vzniku spotrebiteľského sporu a vymenúva niektoré práva, ktoré mu v takom prípade prináležia.
Veľmi významnou novinkou a odlišnosťou nového druhu konania je právo spotrebiteľa obrátiť sa so sporom,
aj napriek platne uzavretej rozhodcovskej zmluve, na všeobecný súd. Pri „bežnom“ rozhodcovskom konaní
platí, že uzavretím platnej rozhodcovskej zmluvy stráca všeobecný súd právomoc rozhodovať príslušný spor.
Pri spotrebiteľských sporoch však veritelia musia počítať s tým, že ak spor bude chcieť iniciovať sám
spotrebiteľ, tak môže dohodnutý rozhodcovský súd vynechať a žalobu podať priamo na všeobecný súd. Táto
výnimka prestáva platiť v prípade, že predmetný spor už bol na rozhodcovskom súde riadne začatý.
Riešením problematiky mimosúdneho riešenia sporov vzhľadom na požiadavku efektívneho, jednoduchého,
lacného a hlavne nestranného rozhodovania sa ako ideálne do budúcnosti javí zriadenie samostatného a
nezávislého stáleho rozhodcovského súdu, ktorý by bol sústredený pod jediný subjekt spolu s mediáciou.

4.3.5

Mediácia

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý
vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Ide o dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom
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neutrálna osoba (mediátor) pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporov. Mediáciu je možné
využiť aj na riešenie sporov klientov s finančnými inštitúciami. Register mediátorov a mediačných centier
vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Klienti alternatívne riešenie sporov využívajú málo, a to hlavne z
dôvodu slabej záväznosti výstupov (s dohodou o mediácii a urovnaní sporu musia súhlasiť obe zmluvné
strany).
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje
riešiť spory za účasti nezávislého mediátora vybraného oboma stranami. O riešení sporu mediáciou je potrebné
však uzatvoriť dohodu, ktorá by do budúcna mohla byť jednou z podstatných náležitostí zmluvy medzi
klientom a finančnou inštitúciou. V porovnaní s rozhodcovským konaním však ide o menej účinnejší spôsob
ako rozhodcovské konanie, keďže mediáciu môže kedykoľvek ukončiť ktorákoľvek zo strán. Výsledok
mediácie (dohoda) je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzný. Ako exekučný titul slúži dohoda, ako
výsledok mediácie vtedy, ak je spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo je schválená ako zmier pred súdom
alebo rozhodcovským orgánom.

4.3.6

Bankový ombudsman

Bankový ombudsman nemá právomoc spory rozhodovať, ani zastupovať klienta pri sťažnostiach.
Bankový ombudsman nie je verejným orgánom. Bol vytvorený členmi Slovenskej bankovej asociácie (SBA),
ktorá združuje banky. Úlohou ombudsmana je posudzovanie dodržiavania pravidiel etického správania sa
členov SBA v prípadoch na ochranu spotrebiteľa alebo v iných pravidlách etického správania sa bánk, ktoré
sú banky povinné dodržiavať na základe rozhodnutia SBA.
Ombudsman spory nerozhoduje, jeho činnosť má len charakter odporúčaní. Jeho úlohou je pokúsiť sa o
vyriešenie konfliktu dohodou. Pôsobnosť ombudsmana nenahrádza rozhodovaciu činnosť všeobecných alebo
rozhodcovských súdov.
Na ombudsmana sa môže obrátiť spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že banka pri poskytovaní bankových služieb
a produktov poškodila jeho záujmy a neuskutočnila nápravu na základe sťažnosti/reklamácie spotrebiteľa.
Ombudsman teda len napomáha klientovi posúdiť opodstatnenosť sťažnosti a preskúmať okolnosti. Nedokáže
ho zastupovať ani v spore rozhodnúť, len spotrebiteľovi podať písomné upovedomenie o výsledkoch
vybavenia podnetu. Ak ombudsman zistí, že podnet je podľa svojho obsahu opravným prostriedkom (napr.
súdnou žalobou), bezodkladne upovedomí o tom spotrebiteľa.
Bankového ombudsmana je možné kontaktovať a podať sťažnosť na banku prostredníctvom formulára na
webovej stránke.
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Spotrebiteľské združenia

Spotrebiteľské združenia nemajú právomoc spor rozhodnúť, ale môžu výrazne pomôcť.
Právne postavenie spotrebiteľských združení upravuje v SR zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov. Medzi hlavné úlohy spotrebiteľských združení v oblasti ochrany spotrebiteľa
patria vzdelávanie a šírenie spotrebiteľského povedomia, poradenstvo pri riešení konkrétnych spotrebiteľských
problémov a zastupovanie spotrebiteľov pri konkrétnych spotrebiteľských sporoch. V poslednom období sa
spotrebiteľské združenia viac zapájajú aj do tvorby a pripomienkovania spotrebiteľskej legislatívy.
Spotrebiteľské združenia aj na Slovensku zohrávajú nezameniteľnú úlohu pri snahe o dodržiavanie
spotrebiteľských práv.
V SR nie je zatiaľ zriadené zastrešujúce spotrebiteľské združenie, ktoré by zastupovalo záujmy jednotlivých
združení zriadených na ochranu spotrebiteľa. Ako spoločné fórum pre spotrebiteľské združenia a pre
zabezpečenie efektívnej spolupráce spotrebiteľských združení s ústrednými orgánmi štátnej správy pôsobí v
SR „Spotrebiteľský poradný výbor“, zriadený na Ministerstve hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“). Z
pohľadu veľkosti, rozsahu pôsobnosti, kvalifikovanosti a odbornosti ide o veľké množstvo malých
regionálnych spotrebiteľských združení, ktoré nemusia byť vždy schopné komplexne zabezpečovať úlohy,
ktoré tieto spotrebiteľské združenia majú vo vzťahu k spotrebiteľovi plniť.
MH SR má vedomosť o činnostiach iba o približne 40 % spotrebiteľských združení. Tieto informácie sú
všeobecné a nášmu mladému človeku to bližšie vôbec nepomôže sa zamerať na užší výber združení, ktoré by
mu pomohli predísť problémom so spotrebiteľským úverom, prípadne pomoc pri riešení nekalých praktík zo
strany veriteľa. Prehľadný zoznam spoločností uvádzame v Prílohe 1, ktorá informuje o skutočnosti, či má
alebo nemá ministerstvo vedomosť o činnosti tohto združenia.
Celkovo sa nám z oficiálnych dokumentov ministerstva podarilo identifikovať 56 spotrebiteľských združení.
O 22 združeniach má ministerstvo vedomosť o ich činnosti. Dostupnosť kontaktných informácií uvádzame
v Grafe 15.
Z 56-tich združení je iba pri 31 združeniach zverejnený telefonický kontakt. Ak dlžník dáva prednosť riešeniu
svojich problémov, resp. konzultácií prostredníctvom elektronickej pošty máte k dispozícií 32 združení, ktoré
majú svoj e-mailový kontakt zverejnený v dokumentoch ministerstva. Ak sa chce spotrebiteľ dopátrať
k bližším informáciám pri prieskume jednotlivých spotrebiteľských združení z pohodlia svojho domova siahne
po informáciách z web stránok. Ministerstvo uvádza iba 19 združení, ktoré majú svoj vlastný web. Aby toho
však nebolo málo, nie všetky web stránky spotrebiteľských združení sú aktuálne a nie všetky počas svojej
dlhej existencie fungujú. Funkčnú web stránku má 15 spotrebiteľov.
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Graf 15 Dostupné kontaktné údaje spotrebiteľských združení zverejnených v dokumentoch MHSR
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe verejne dostupných informácií z MHSR, 2015

Jedna otázka ostáva nezodpovedaná a to oblasť problematiky, ktorej sa spotrebiteľské združenia venujú. Siahli
sme po informáciách dostupných z funkčných web stránok združení. Túto informáciu je pri niektorých
združeniach veľmi náročné vyhľadať, pretože web rozhranie je vytvorené štýlom „len aby bolo“. Orientácia
na stránke náročná, neprehľadná a vyžaduje sústredenie a zdĺhavé čítanie a pátranie po informáciách.
Oblasť hájenia spotrebiteľských práv, resp. poskytovanie pomoci spotrebiteľom v oblasti finančných
produktov a konkrétne spotrebiteľských úverov, je spomedzi 56-tich združení v záujme 8 spotrebiteľských
združení. Medzi tieto spotrebiteľské združenia patria: Asociácia spotrebiteľov Slovenska, Asociácia
spotrebiteľských subjektov Slovenska, INFOSPOT, Ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými
podmienkami, OMBUDSPOT, Regionálne združenie spotrebiteľov – Poprad, SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE
CENTRUM a Združenie slovenských spotrebiteľov.
Ak potrebuje spotrebiteľ pomoc, môže sa obrátiť so svojím problémom na každé jedno spomenuté združenie
a očakávať odpoveď či je niektoré spotrebiteľské združenie ochotné mu pomôcť s problémom, ktorý má.
Právne a finančné záležitosti sú vo všeobecnosti veľmi citlivé a logicky bude spotrebiteľ v núdzi požadovať
najlepšiu pomoc, aká mu na tomto trhu môže byť poskytnutá. V tomto bode sme sa rozhodli na základe
aktuálnosti obsahu web stránky združení vybrať tie najaktuálnejšie, aby tak spotrebiteľ mohol lepšie zvážiť
výber združenia, na ktoré sa so svojím problémom obráti a prejaví mu plnú dôveru.
Združenia na svojich web stránkach poskytujú spotrebiteľom prevažne všeobecné informácie o náležitostiach
zmluvných podmienok, aktualitách, projektoch, judikatíve a podobne.
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Aktuálnosť informácií zobrazovaných na webe je pre oslovenie skupiny trhu veľmi dôležitá. V súčasnej dobe
si cieľovú skupinu trhu poskytovateľ služieb vie osloviť vizuálnou stránkou webu, ktorá ho reprezentuje. Ľudia
vo vážnych ťažkostiach hľadajú to najlepšie riešenie, od niekoho kto ho najlepšie vie vyriešiť. Zo vzorky 15tich spotrebiteľských združení má žiaľ iba 7 združení prehľadný a aktualizovaný web. Aktuálnosť web portálu
vidíme predovšetkým v interakcii prevádzkovateľa webu, pridávaním aktualít, recenzií od spotrebiteľov
a podobne.
Nedostatky u ostatných poskytovateľov sú neaktuálnosť cieľových aktivít, v niektorom prípade
neaktualizované až 11 rokov. Niektoré združenia na svojich web stránkach uvádzajú len veľmi málo článkov,
vyriešených sporov a podobne. Všetky podobné nedostatky môžu v konečnom dôsledku odradiť spotrebiteľa
aby sa so svojím problémom obrátil práve na spotrebiteľské združenie, o ktorom si myslí, že nemá za sebou
žiadnu činnosť.
Na základe posúdenia aktuálnosti obsahu a jeho zamerania na riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich
zo zmlúv o spotrebiteľskom úvere sme do ďalšej analýzy vybrali nasledovné spotrebiteľské združenia:
SPOTREBITEĽSKÉ

CENTRUM,

Ochranca

spotrebiteľa

pred

neprijateľnými

zmluvnými

podmienkami, SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM, Brániť sa oplatí, OMBUDSPOT.
Ostatné spotrebiteľské združenia ako napríklad: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S), Asociácia
spotrebiteľských subjektov Slovenska a Združenie Slovenských Spotrebiteľov neposkytujú také množstvo
informácií, ktoré by zaujali spotrebiteľa ak by potreboval pomoc.
Čo chýba týmto webom, aby si získali záujem spotrebiteľa? Jedným, už spomínaným faktorom je prehľadný
a stále aktuálny web. Jedno zo združení má to, čo dokáže osloviť asi každého, kto hľadá pomoc. To „niečo“ je
štatistika, ktorá vizuálne predstavuje témy, ktorým sa spotrebiteľské združenie venuje a aká je ich časť na
celkovej činnosti združenia.
Graf 16 poukazuje, akým témam sa venujú odborníci a poskytujú bezplatné právne poradenstvo svojim
klientom. Práve takýto prvok vizualizácie dokáže spotrebiteľa osloviť a poskytnúť mu informácie, či je jeho
problém možné riešiť práve s takýmto spotrebiteľským združením. Druhým prvkom, ktorý spotrebiteľa osloví
a ovplyvní pri výbere, môže byť napríklad vizualizácia vyjadrujúca stav riešenia podaných podnetov. Jeho
ukážku uvádzame na Obrázku 2.
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Graf 16 Oblasti riešených spotrebiteľských problémov www.spotrebitelskecentrum.sk
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z www.spotrebitelskecentrum.sk, 2015

Obrázok 2 Stav riešených podnetov podaných spotrebiteľmi

Zdroj: www.spotrebitelskecentrum.sk, 2015
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Spotrebiteľské centrum nie je jediné, ktoré obsahom web stránky dokáže zaujať spotrebiteľov hľadajúcich
informácie a pomoc. MHSR na svojej web stránke zverejnila dokument, ktorý spotrebiteľov informuje
o kontaktných miestach pre jednotlivé kraje do koncu roka 2015. Jedná sa o dve spotrebiteľské združenia a to
OMBUDSTPOT, Združenie na ochranu práv spotrebiteľov a Spoločnosť ochrany spotrebiteľov
(S.O.S.) Poprad s pobočkou v Poprade a Bratislave. Informácie sú relatívne prehľadné a aktuálne.
Najdôležitejšie je však, že ich ministerstvo zverejňuje a takýmto spôsobom aj odporúča pre jednotlivé kraje.
Spotrebiteľským združením s kvalitným webovým obsahom je Ochranca spotrebiteľa pred neprijateľnými
zmluvnými podmienkami. Ich web nie je tak podrobný, no nájdeme na ňom aktuálne informácie, nakoľko sa
jedná o relatívne „mladé“ združenie založené v roku 2013. Z obsahu webu môžeme konštatovať, že jeho
činnosť sa prioritne zameriava na neprijateľné zmluvné podmienky spotrebiteľských úverov poskytovanými
nebankovými subjektmi. Zverejňuje taktiež aj recenzie spotrebiteľov, ktorí prejavili združeniu dôveru
v zastupovaní a riešení problémov.
Dostupnosť

a aktuálnosť

informácií

je

dôležitá

pre

spotrebiteľa,

ktorý

hľadá

informácie

o

činnosti spotrebiteľských združení, kontaktoch, pobočkách, a podobne.
Ex-post vs. ex-ante prístup k riešeniu spotrebiteľských problémov
Nemôžeme uvažovať len o situáciách spotrebiteľov, ktorí hľadajú pomoc v situácii, keď sa stane niečo „zlé“.
Takúto situáciu a pomoc zo strany spotrebiteľského združenia môžeme nazvať ex-post prístupom k riešeniu
problému, tzn. že informácie sú dopytované až po vzniku problému. Opakom sa dá vnímať prevencia pri
odhaľovaní a upozorňovaní na nekalé praktiky. Vnímať ju môžeme ako ex-ante prístup.
Ako sa spotrebiteľské združenia správajú pri ex-ante prístupe? Na základe predchádzajúcej analýzy obsahu
web stránok spotrebiteľských združení a aktuálnosti zverejnených informácií sme uskutočnili hlbšiu obsahovú
analýzu zverejnených informácií s cieľom identifikovať ex-ante prístup zo strany združenia z dôvodu, aby sa
mohli spotrebitelia preventívne informovať. Po predchádzajúcich krokoch a informáciách plynúcich z analýzy
obsahu web stránok sa výber združení znížil na len niekoľko málo združení z celkového počtu 56-tich
spotrebiteľských združení.
Spotrebiteľské združenia s aktuálnymi informáciami na svojich weboch uvádzajú záložky s názvami „Blog“,
„Príbehy so šťastným koncom“, „Rozsudky“, „Judikatíva“, atď. Práve takéto informácie vzbudzujú
u spotrebiteľa rešpekt a dodajú mu dávku opatrnosti a vedomostí. Najlepšie informáciami vybavený portál, na
ktorom je možné nájsť aj rozsiahle správy zo súdov a procesov riešení vo veci so spotrebnými úvermi je portál
„Brániť sa oplatí“. Portál spolupracuje s kompetentnými štátnymi orgánmi, spotrebiteľskými združeniami
a občianskymi združeniami. Portál sa venuje informovaniu spotrebiteľov o postupovaní pri uzatváraní zmlúv
o spotrebných úveroch a ako sa brániť úžerníckym praktikami nebankových subjektov. Je to doslova
informáciami nabité prostredie s množstvom užitočných informácií.
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Vzhľadom, že časť štúdie venovaná Spotrebiteľským združeniam, je objektívnym posúdením, nesmieme
zabudnúť aj na iné združenia, ktoré uverejňujú informácie ex-ante prístupu k problému. Spotrebiteľské
právne centrum podáva informácie v článku o „Novej pasci pre spotrebiteľov“. Informácie o súdnych
rozhodnutiach zverejňujú Spoločnosť Ochrany Spotrebiteľov, Asociácia spotrebiteľských subjektov
Slovenska, Spotrebiteľské centrum, OMBUDSPOT. Nie všetky súdne rozhodnutia sa týkajú problematiky
riešenia nekalých praktík spoločností pri poskytovaní spotrebiteľských úverov. Rozhodnutia nie sú
kategorizované a hľadanie potrebných informácií sa môže stať časovo náročné.
Posledným spôsobom ako spotrebiteľom poskytnúť informácie je vzdelávanie. Združenia sa venujú
vzdelávaniu prostredníctvom internetu formou Consumer Classroom. Consumer Classroom je zameraná na
spotrebiteľské vzdelávanie a komunikáciu vyučujúcich. Poskytuje kvalitné zdroje, interaktívne vyučovanie
a spoluprácu medzi žiakmi a vyučujúcimi z celej EÚ.
Finančná podpora spotrebiteľských združení zo strany Ministerstva hospodárstva SR
Spotrebiteľské združenia, ktoré majú štatút neziskovej organizácie, resp. občianskeho združenia, získavajú
svoje finančné prostriedky z členských poplatkov, podpory štátu v podobe finančných dotácií zo strany
Ministerstva hospodárstva SR alebo z príspevkov 2 % z daní daňových poplatníkov. V doplnkovej časti štúdie
sa zameriavame na prehľad výšky dotácií a ich pridelenia spotrebiteľským združeniam. Dáta sme čerpali zo
stránky MHSR od roku 2010 po rok 2015. Kumulatívne dáta o žiadosti a poskytnutí štátnej dotácie pre
spotrebiteľské združenia nižšie v Grafe 17.
Graf 17 Vývoj žiadanej a priznanej výšky dotácií spotrebiteľským združeniam
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát MHSR, 2015

Výška žiadanej aj priznanej dotácie počas sledovaného obdobia klesala. Celkovo počas analyzovaného
obdobia o štátnu dotáciu žiadalo 22 spotrebiteľských združení bez ohľadu na oblasť problematiky, ktorej sa
venujú. Z toho 50 % združení počas sledovaného obdobia neuspelo a nikdy im nebola poskytnutá štátna
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dotácia. Počas skúmaného obdobia združenia žiadali dotácie vo výške 1 626 134,38 €. MHSR im priznalo
finančnú podporu vo výške 48,74 % zo žiadanej sumy, čo celkovo predstavuje 792 616,00 €. Najvyššie dotácie
boli poskytnuté v roku 2010, kedy spotrebiteľské združenia pôsobiace na Slovensku žiadali na svoje projekty
viac ako 659 000 €. Ministerstvo hospodárstva SR prispelo na projekty združení finančnými prostriedkami vo
výške viac ako 538 000 €.
Vývoj výšky žiadanej a priznanej sumy dotácií uvádzame na základe podrobnejších dát v jednotlivých rokoch,
ktoré sú znázornené nižšie.
Graf 18 Prehľad výšky žiadaných a poskytnutých dotácií spotrebiteľským združeniam v roku 2010
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Zdroj: Vlastné spracovanie, 2015
V roku 2010 bola požadovaná a schválená výška dotácií najvyššia v sledovanom období. V tomto období
požiadalo 8 združení o štátnu dotáciu na realizáciu vypracovaných a predložených projektov. Každej
organizácii bola priznaná suma nižšia ako bola suma požadovaná. Celkovo bola požadovaná výška dotácií
659 272,50 € pričom bolo poskytnutých na realizáciu projektov 538 712,00 €. Najvyššiu výšku dotácie žiadal
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S. O. S.) Poprad vo výške 178 560,00 €, z toho jej bola schválená dotácia
vo výške 72,80 % zo sumy, ktorú žiadali (130 000,00 €).
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Graf 19 Prehľad požadovanej a poskytnutej výšky dotácií pre občianske združenia v roku 2011
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Zdroj: Vlastné spracovanie, 2015

V roku 2011 bol rozdiel medzi požadovanou výškou dotácií a schválenou výškou dotácií výraznejší.
Spotrebiteľské združenia žiadali 366 356,00 € pričom im bolo vyhovené dotáciami vo výške 69 930,00 €.
Medzi „víťazmi“ už neboli všetky združenia, ktoré žiadali dotáciu. Dotáciu získalo celkom 6 z 9-tich
spotrebiteľských združení. Najväčšiu dotáciu vo výške 28 860,00 € získalo združenie OMBUDSPOT.
Združenie slovenských spotrebiteľov získalo plnú žiadanú sumu dotácie vo výške 23 250,00 €.
Požadovaná výška dotácií v roku 2012 klesla oproti roku 2011 o 58,49 %. Celková schválená výška dotácií
v roku 2012 klesla oproti roku 2011 o 5 956,00 € čo predstavuje 8,52 %-ný pokles.
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Graf 20 Prehľad požadovanej a priznanej výšky dotácie spotrebiteľským združeniam v roku
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Zdroj: Vlastné spracovanie, 2015
V roku 2012 požadovalo dotáciu celkom 8 spotrebiteľských združení. Celkovo bola požadovaná výška dotácií
v hodnote 152 060,00 € a dotáciu získalo iba 6 subjektov v celkovej výške 63 974,00 €. Najvyššiu dotáciu
Združenie slovenských spotrebiteľov vo výške 40 000,00 €. Suma je totožná so sumou, o ktorú žiadali na
realizáciu projektov v roku 2012. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S. O. S.) Poprad získalo dotáciu aj v roku
2012. OMBUDSPOT v tomto roku nezískalo žiadnu dotáciu. Asociácia užívateľov služieb, Spotrebiteľský
inštitút, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Združenie občianskej sebaobrany patria medzi
združenia, ktoré v roku 2012 požiadali a aj získali dotáciu.
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Graf 21 Prehľad požadovanej a priznanej výšky dotácie spotrebiteľským združeniam v roku 2013

Prehľad výšky žiadaných a poskytnutých dotácií
rok 2013
€70 000,00
€60 000,00
€50 000,00
€40 000,00
€30 000,00
€20 000,00
€10 000,00
€-

Schválená výška dotácií

Požadovaná výška dotácií

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2015
V roku 2013 požiadalo o dotáciu celkovo 9 spotrebiteľských združení, z ktorých bolo 44,44 % úspešných.
Medzi tieto združenia patria Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S. O. S.) Poprad, Združenie na ochranu
finančného spotrebiteľa OFS, Združenie občianskej sebaobrany, Združenie slovenských spotrebiteľov.
Celkovo spotrebiteľské združenia žiadali 210 292,20 €, čo predstavuje oproti minulému roku 38,30 %-ný
nárast. Schválená výška dotácií vzrástla o 16 026,00 €, čo v reálnom vyjadrení predstavuje 25,05 %-ný
medziročný nárast. Najvyššiu výšku dotácií v roku 2013získalo Združenie slovenských spotrebiteľov, ktoré
získalo väčšinovú časť z celkovej výšky dotácií, ktoré boli v tomto roku poskytnuté (49 000,00 €). Druhá
najvyššia dotácia v hodnote 15 000,00 € bola poskytnutá Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S. O. S.) Poprad.
V rokoch 2014 a 2015 sa situácia vyvíjala odlišne. V predchádzajúcich obdobiach sa výška schválených
dotácií líšila. V rokoch 2014 až 2015 bola výška schválených finančných prostriedkov fixná na úrovni
20 000,00 €. V roku 2014 klesla výška požadovaných dotácií oproti roku 2013 o 103 868,36 €, čo predstavuje
takmer 50 %-ný pokles. Celkovo dotáciu žiadalo 10 združení v celkovej výške 106 423,84 €.
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Graf 22 Prehľad požadovanej a priznanej výšky dotácie spotrebiteľským združeniam v roku 2014
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Zdroj: Vlastné spracovanie, 2015
Rozdielom v roku 2014 oproti predchádzajúcim rokom je aj počet občianskych združení, ktoré dotáciu získali.
V roku 2014 sú to len dve spoločnosti (Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S. O. S.) Poprad, Združenie
občianskej sebaobrany). Najvyššia výška dotácie bola poskytnutá Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S. O. S.)
Poprad vo výške 19 000,00 €. Zvyšnú časť (1 000,00 €) získalo Združenie občianskej sebaobrany.
V poslednom analyzovanom roku 2015 sa v porovnaní s rokom 2014 situácia veľmi neodlišuje. O dotáciu
žiadalo celkom 10 združení, z ktorých boli úspešné iba 2 spotrebiteľské združenia. Celkovo bola požadovaná
výška dotácia v sume 131 729,84 €. Záujem o získanie štátnej dotácie sa medziročne zvýšil o 23,78 %, na
základe výšky požadovanej dotácie.
V roku 2015 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 20 000,00 € dvom spotrebiteľským združeniam
OMBUDSPOT z Združenie na ochranu práv spotrebiteľov a Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S. O. S.)
Poprad, ktoré získalo väčší podiel výšky dotácie (14 200,00 €).
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Graf 23 Prehľad požadovanej a priznanej výšky dotácie spotrebiteľským združeniam v roku 2015
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Zdroj: Vlastné spracovanie, 2015
Najväčšiu úspešnosť v získavaní štátnych dotácií za sledované obdobie dosiahlo spotrebiteľské združenie
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S. O. S.) Poprad, ktorý celkovo žiadali dotácie vo výške 278 274,00 €. Zo
strany Ministerstva hospodárstva SR im bolo pridelených 197 460,00 €.
Použité zdroje
http://www.zss.sk/ochrana-spotrebitela
http://www.spotrebitelinfo.sk/index.php/informujme
http://www.sospotrebitelov.sk/
http://www.chranimespotrebitelov.info/
http://www.ombudspot.sk/index.php?lang=SK
http://www.ochrancaspotrebitela.sk/
http://www.spotrebitelskecentrum.sk/
http://www.aosl.sk/
https://www.dtest.sk/
http://www.asu.sk/
http://www.byvajmebezpecne.sk/
http://www.spotrebitel.estranky.sk/
http://www.nestracajnadej.exo.eu/
http://www.consuminstit.sk/
http://www.branitsaoplati.sk/
http://oz-hoos.wix.com/
http://www.sebaobrana.szm.com/
http://www.mhsr.sk/
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5 Metodika výskumu a hodnotenia spotrebiteľských úverov

Cieľom výskumnej štúdie „Manažér Úverov“ je poskytnúť potenciálnemu spotrebiteľovi čo možno najlepší
prehľad o ponukách a kvalite spotrebiteľských úverov ponúkaných veriteľmi pôsobiacimi na slovenskom trhu
spotrebiteľských úverov. Z pozície nezávislej inštitúcie sme sa sústredili na realizáciu výskumu založenom na
posúdení 3 oblastí ponúk spotrebiteľských úverov z pohľadu klienta. Výsledky a hodnotenie ponúk majú za
cieľ pomôcť bežnému spotrebiteľovi vybrať si spoločnosť a produkt, ktorý najlepšie vyhovuje jeho potrebám.
Vzhľadom na rôznorodosť ponúk a individuálne preferencie spotrebiteľom vnímame náročnosť splnenia cieľa
a preto sa snažíme posúdiť množstvo kritérií tak, aby sme dokázali čo najlepšie vyhodnotiť 3 kľúčové oblasti:

1. kvalita veriteľa (transparentnosť)
2. ekonomická výhodnosť produktu
3. následky nesplácania (omeškania splátok).
Objektom výskumu boli vybrané spotrebiteľské úvery ponúkané bankami a nebankovými spoločnosťami.
Hodnotili sme celkovo 19* poskytovateľov spotrebiteľských úverov:

Banky
ČSOB Banka a.s.
mBank a.s.

Nebankové spoločnosti
Cetelem Slovensko a.s.
Consumer Finance Holding a. s.
(Triangel pôžičky, Quatro pôžičky, Slovenská pôžičkáreň)

OTP Banka a.s.

Home Credit Slovakia a.s.

Poštová banka a.s.

Provident Financial s.r.o.

Prima banka a.s.

Telervis plus a.s. (Kešovka)

Sberbank Slovensko a.s.

Pohotovosť s. r. o.

Slovenská sporiteľňa a.s.

Profi Credit Slovakia s.r.o.

Tatra banka, a.s.
Raiffeisen banka (obchodný názov: Tatra
banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka)
UniCredit Bank a.s.
VÚB Banka a.s.
ZUNO banka, a.s.
* Pôvodne bola do hodnotenia zaradená aj spoločnosť COFIDIS, a.s., avšak na Slovensku prestala poskytovať
spotrebiteľské úvery a preto bola z hodnotenia vyradená.
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Rozhodnutie vybrať práve týchto poskytovateľov spotrebiteľských úverov pramení z toho, že ide
o najvýznamnejšie subjekty pôsobiace na trhu spotrebiteľských úverov v SR z pohľadu objemu. Posúdením
práve týchto subjektov získame relevantné hodnotenie väčšiny trhu. Všetkých veriteľov sme overili z pohľadu
licencie NBS na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia a zároveň faktického poskytovania
úverov spotrebiteľom, t.j. reálneho poskytovania úverov.
Hodnotené produkty
Produkty spotrebiteľských úverov bánk a nebankových spoločností, ktoré majú licenciu NBS sú hodnotené na
základe analýzy získaných štandardizovaných európskych podmienok o spotrebiteľských úveroch,
predzmluvných informácií, všeobecných obchodných podmienok a údajov dostupných na webových stránkach
produktov jednotlivých poskytovateľov.
Pre účely hodnotenia ponúk spotrebiteľských úverov sme vytvorili 2 typy požadovaných produktov:
1. bezúčelový spotrebiteľský úver vo výške 1000 eur so splatnosťou 12 mesiacov - produkt navrhnutý
najmä pre posúdenie ponúk nebankových spoločností. V prípade, ak nebankové spoločnosti odmietnu
poskytnúť úver vo výške 1000 eur, je do tejto kategórie zaradený úver s rovnakou dobou splatnosti
a s maximálnou výškou, akú bola daná spoločnosť ochotná nášmu agentovi poskytnúť.
2. bezúčelový spotrebiteľský úver vo výške 3000 Eur so splatnosťou 36 mesiacov - základný produkt
analýzy, pri ktorom je možné zahrnúť do hodnotenia väčšinu bánk a aj väčšie nebankové spoločnosti.
V prípade, ak daný subjekt odmietne poskytnúť úver vo výške 3000 eur, do tejto kategórie zaradíme úvery
s rovnakou splatnosťou a maximálnou výškou, akú daný veriteľ poskytol. Vychádzame z predpokladu, že
v prípade poskytnutia aj nižšieho úveru od banky, prípadne o niečo vyššieho úveru z nebankovej
spoločnosti by sa významne nezmenila výška RPMN a úroku, resp. ceny úveru, čo by nevyhnutne
nemuselo znamenať zdraženie úveru.
Sme si vedomí faktu, že veritelia ponúkanú „akcie“ na rôzne druhy úverov, resp. iné parametre úveru. Pre
schopnosť porovnať ponuky sme pri získavaní údajov vyžadovali presne špecifikované parametre úveru.

5.1 Spôsob a metóda získavania dát
Časový harmonogram realizácie výskumu a spracovanie štúdie:
Aktivita

Trvanie

Spracovanie metodiky
Sekundárny zber údajov o trhu
Primárny výskum ponúk a komunikácia s veriteľmi
Mystery shopping
Analýza dát z primárneho výskumu
Spracovanie štúdie
Finálna kontrola a dopracovanie štúdie
Zverejnenie štúdie

Jún – Júl 2015
August – September 2015
September 2015 – Október 2015
Október 2015
November 2015
December – Február 2016
Február – Apríl 2016
Máj 2016
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1. krok – Zber a analýza informácií, ktoré majú veritelia uvedené na svojich webových stránkach. Cieľom
tejto časti bolo preveriť dostupnosť informácií o veriteľoch a dostupnosť základných dokumentov
o produktoch (všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok, cenníky, rozhodcovskú zmluvu,
poistné podmienky, atď.). Overovali sme zároveň existenciu webovej online kalkulačky ako nástroja pre
získanie ponuky o výške úvere, úroku, RPMN a cene úveru z webových stránok potenciálneho
poskytovateľa.
2. krok – Oslovenie veriteľa s konkrétnou požiadavkou na druhy a parametre úveru. V prípade nebankových
spoločností nasledovne:
I.

e-mailovým formulárom na stránke, prípadne na kontaktný e-mail, ktorý mala daná spoločnosť
uvedený na tejto stránke. Za týmto účelom sme vytvorili niekoľko e-mailových schránok určených
len na komunikáciu s potenciálnymi poskytovateľmi úverov. Celú komunikáciu sme archivovali.

II.

v prípade neodpovedania na e-mail sme realizovali telefonický kontakt. Na tento účel sme
vytvorili samostatné telefónne číslo evidované na agenta, ktoré bolo po skončení výskumu
zrušené.

III.

v prípade nezískania požadovaných predzmluvných informácií a návrhu zmluvy s konkrétnymi
parametrami zmluvy sme požiadali o osobné stretnutie so zamestnancom (finančným agentom)
veriteľa.

3. krok – Realizácia mystery shoppingu. Parametre a priebeh samotného mystery shoppingu sú spomenuté
nižšie. V prípade veriteľov, ktoré neposkytli dostatočné množstvo informácií na svojich webových
stránkach, sme údaje zaznamenávali nanovo, pričom sme veriteľov podľa metodiky „penalizovali“ za
nedostatočné poskytovanie informácií na webovej stránke, najmä z dôvodu chýbajúcich, či nefunkčných
kalkulačiek. V prípade spoločností, ktoré online kalkulačky majú, boli tieto údaje porovnané s reálnou
ponukou.
Na účely mystery shoppingu sme vytvorili agenta, ktorý v každom realizovanom prípade postupoval v zmysle
stanoveného „príbehu“. Agent požadoval úver pre dofinancovania zamýšľanej kúpy, pričom požadoval dve
alternatívy, t.j. parametre produktu podľa: spotrebiteľský úver vo výške 1000 eur so splatnosťou 12 mesiacov,
resp. vo výške 3000 eur so splatnosťou 36 mesiacov.
Profil „klienta“ pre potreby mystery shoppingu
Pohlavie

muž

Vek

37 rokov

Vzdelanie

vysokoškolské

Stav

ženatý

Počet vyživovaných členov domácnosti

2

Zamestnanie

učiteľ

Typ pracovného pomeru

trvalý pracovný pomer na dobu určitú
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Čistý mesačný príjem (za posledné tri mesiace)

1500 EUR

Typ bývania

vlastný byt s hypotékou (BSM)

Výška splátky hypotéky (mesačne)

350 Eur

Výška splátok iných úverov (mesačne)

250 Eur

Kreditná karta / výška úverového rámca

áno / 2500 Eur

V prípade, ak veriteľ vyžadoval spoludlžníka, pre potreby realizácie mystery shoppingu a získanie informácií
bola v úlohe spoluagenta manželka.
Agent pri realizácii mystery shoppingu postupoval ako „priemerný“ spotrebiteľ. Kládol otázky k ponukám
spôsobom, ktorým aktívne nepresadzoval svoje práva na predzmluvné informácie. Neupozorňoval na prípadné
chyby zamestnanca (finančného agenta) veriteľa. Jeho cieľom bolo hodnoverne preukázať všetky požadované
osobné údaje a doklady o príjme a finančnej situácii tak, aby sa dopracoval k predzmluvným informáciám
a návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa preferovaných parametrov úveru. V prípadoch, že
zamestnanec (finančný agent) veriteľa ponúkal iné druhy alebo parametre úveru, snažil sa aktívne prezentovať
svoje požiadavky ohľadne nastavenia parametrov úveru. Ak bol úver ponúkaný s poistením alebo inou
doplnkovou službou, ktoré bolo možné odmietnuť, boli tieto ponuky odmietnuté, aj keď menili ekonomické
parametre produktu, pretože doplnkové služby umožňovali získať „zľavu z úrokovej sadzby“. Ak bolo
podmienkou získania úveru (návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere s konkrétnymi parametrami úveru podľa
posúdenia schopnosti splácať úver veriteľom na základe overenia bonity agenta) uzavretie aj zmlúv
o doplnkových službách, bola cena týchto služieb zapracovaná do hodnotenia ekonomických parametrov
úveru.
Po realizácii výskumu a mystery shoppingu sme do hodnotenia nezaradili 4 banky. Tatra banka neschválila
spotrebiteľovi úver s požadovanými parametrami už pri prvom stretnutí, t.j klient neprešiel ani úvodným
testom schopnosti splácať. Tatra banka následne v záujme nestratenia potenciálneho klienta vygenerovala
ponuku, ktorá svojimi parametrami nebola porovnateľná s ostatnými ponukami. Zahrnutie do hodnotenia by
znamenalo porovnávanie neporovnateľných produktov. Namiesto Tatra banky sme tak do hodnotenia zahrnuli
Raiffeisen banku, ktorá je odštepným závodom Tatra banky. I keď sme u Tatra banky nezaznamenali žiadne
problémy s transparentnosťou, vyhodnotenie získanej ponuky s inými parametrami by skresľovalo výsledky.
Hodnotenie nebolo možné ani v prípade Sberbanky. Dôvodom nezaradenia Sberbanky do hodnotenia bolo
okrem neschválenia žiadosti o úver pri požadovaných parametroch najmä to, že Sberbank odmietla poskytnúť
predzmluvné informácie v podobe formulára alebo návrhu zmluvy klientovi aj po opakovaných výzvach.
K predzmluvným informáciám mal možnosť sa klient dostať až pri podpise zmluvy, pričom Sberbank
podmienila ich vydanie klientovi na preštudovanie osobnou prítomnosťou klienta v pobočke banky. Agent
nemohol zobrať predzmluvné informácie domov, aby s dostatočným časovým predstihom mohol podmienky
(zmluvu alebo aspoň formulár) preštudovať, porovnať a vyhodnotiť.
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V prípade ČSOB agent dostal ponuku, pričom pre účely získania predzmluvných informácií podal žiadosť
o úver. ČSOB schválila žiadosť, avšak klientovi odmietla poskytnúť akékoľvek predzmluvné informácie.
Zamestnanec banky odôvodňoval neposkytnutie predzmluvných informácií argumentom, že pred samotnou
žiadosťou o úver boli klientovi predložené dostatočné informácie o ponuke. Jednalo sa však len o výšku úroku,
RPMN, celkovej ceny úveru a možnosti kedykoľvek bez poplatku predčasne splatiť úver. Po predložení
zmluvy o spotrebiteľskom úvere na podpis nedovolil pracovník banky agentovi prevziať zmluvu na
preštudovanie domov. Po viacerých otázkach agenta na dôvod neposkytnutia zmluvy alebo aspoň formulára
na preštudovanie podmienok zmluvy a viacerých žiadostiach o to, aby pracovník banky nevytváral časovú
tieseň u klienta, pracovník banky odobral zmluvy klientom a na mieste ich skartoval.
Obdobný prípad neposkytnutia predzmluvných informácií ani počas viacnásobných návštev a rokovaní
s pracovníkmi banky sa objavil v OTP banke. Pracovník banky vygeneroval zakaždým len informatívnu
ponuku. Aj napriek podanej žiadosti o úver s požadovanými parametrami agent nedokázal získať predzmluvné
informácie, ktoré by umožňovali analyzovať podmienky úveru. Zároveň pracovník banky aj napriek jasnej
žiadosti klienta o ponuku podľa nastavených parametrov tlačil klienta do akceptovania refinancovania úverov
a vygeneroval „informatívne ponuky“ podľa predstáv banky a nie klienta.
Z vyššie uvedených dôvodov by všetky tri banky (Sberbank, OTP banka aj ČSOB) získali nulové skóre
z oblasti transparentnosti veriteľa. Z dôvodu odmietnutia poskytnutia predzmluvných informácií sme
nedokázali objektívne vyhodnotiť zmluvné podmienky a skutočné parametre produktu bánk. Vyhodnotenie
ponúk len na základe „informatívnych a právne nezáväzných ponúk“ by skreslilo výsledky v prospech týchto
inštitúcií, pričom je možné očakávať, že v realite by sa klient k takýmto podmienkam nedostal.

5.2 Metodika hodnotenia
Metodika hodnotenia spotrebiteľských úverov vychádza z logiky, podľa ktorej bola realizovaná analýza
právna úpravy oblasti spotrebiteľských úverov. Hodnotili sme tri oblasti, cez ktoré spotrebiteľ postupne
prechádza. Uvedené tri oblasti súvisia s transparentnosťou veriteľa vyjadrenou najmä predzmluvnými
informáciami, ich rozsahom a kvalitou obsahu podľa zákona 129/2010. Druhou oblasťou sú ekonomické
parametre úveru. Prvé dve oblasti sú charakterizované situáciou, keď všetko ide „dobre“. Treťou hodnotenou
oblasťou sú dôsledky nesplácania, resp. dôsledky porušenia zmluvy zo strany spotrebiteľa. Sledované kritériá
hodnotia situácia, keď sa stane niečo „zlé“.
Hodnotené oblasti:
[1] hodnotenie veriteľa (transparentnosť ponuky a predzmluvných informácií),
[2] ekonomické parametre úveru,
[3] hodnotenie podmienok v prípade nesplácania úveru (porušenia zmluvy zo strany spotrebiteľa).
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Pri zostavovaní metodiky sme vychádzali z českej štúdie „Navigátor bezpečného úvěru“.
5.2.1

Hodnotenie veriteľa

Hodnotených poskytovateľov spotrebiteľských úverov rozdeľujeme do dvoch skupín:
A. banky (resp. pobočky zahraničných bánk),
B. nebankové spoločnosti s platne vydanou licenciou NBS na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez
obmedzenia4.
Hodnotenie potenciálneho veriteľa je realizované na základe nasledovných kritérií:
1. posúdenie členstva v registroch a organizáciách:
o

členstvo v SOLUS

o

členstvo v ASPU (neplatí pre banky)

o

členstvo v NBCB/SBCB

o

členstvo v SBA

Účasť samotnej spoločnosti v organizáciách a registroch má len informatívny charakter, neovplyvnia
hodnotenie spoločnosti, ani jej označenie za menej alebo viac „bezpečného“ veriteľa. Na rozdiel od českého
„Navigátora bezpěčného úvěru“, samotná účasť organizácií v registroch neovplyvní hodnotenie danej
organizácie. Rozhodli sme sa tak preto, že rozdiely oproti českej legislatíve sú značné a na Slovensku môže
úvery poskytovať len organizácia s platnou licenciou od NBS. Práve preto je členstvo v iných organizáciách
v zásade irelevantné. Je úlohou NBS dôsledne posúdiť všetky aspekty žiadateľa a preto nemôžeme a priori
predpokladať, že nebankové spoločnosti, ktoré prešli licenčným konaním pred orgánom dohadu a splnili
všetky požiadavky na získanie licencie, budú menej „bezpeční“ poskytovatelia. Vylúčili sme tak zaujatosť
voči určitej právnej forme a podnikateľskému modelu. Napriek tomuto faktu sme sa ale rozhodli skúmať
zaradenie danej organizácie do jednotlivých registrov. Dôvod je jednoduchý, možnosť porovnania
jednotlivých subjektov oproti českej štúdii a dosiahnuť tak aspoň sčasti porovnateľnosť výsledkov.
Ďalšie kritériá, ktoré vstupujú do samotného hodnotenia a tvorby skóre poskytovateľov spotrebiteľských
úverov, sú založené na skúmaní nasledovných otázok:
2. Žiada veriteľ doklady preukazujúce finančnú situáciu žiadateľa o úver?
3. Odvoláva sa veriteľ v zmluve alebo všeobecných obchodných podmienkach na Občiansky zákonník?
4. Poskytol veriteľ po posúdení schopnosti splácať a zapracovaní osobných údajov žiadateľa vzorovú zmluvu
alebo návrh zmluvy o spotrebiteľskom úvere klientovi v dostatočnom časovom predstihu? (dostatočný
časový predstih predstavuje pre účely štúdie dobu minimálne 24 hodín pred dohodnutým časom podpisu
zmluvy, resp. odovzdanie alebo zaslanie zmluvnej dokumentácie elektronicky klientovi)
Do hodnotenia nezahŕňame lízingové spoločnosti s licenciou ani spoločnosti, ktorých predmet činnosti je poskytovanie
iných ako bezúčelových spotrebných úverov – napríklad spoločnosti vydávajúce kreditné karty a podobne.
4
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5. Poskytol veriteľ žiadateľovi štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere v dostatočnom
časovom predstihu?
6. Vyžaduje alebo aspoň navrhuje veriteľ dohodu o zrážkach zo mzdy už pri rokovaní o návrhu zmluvy?
7. Poskytol veriteľ všeobecné obchodné podmienky a ostatnú zmluvnú dokumentáciu týkajúcu sa
spotrebiteľského úveru a súvisiacich doplnkových služieb (ak sú vyžadované zo strany veriteľa)?
Vyššie uvedené otázky skúmajú štandardné správanie sa veriteľa pri rokovaní o návrhu zmluvy
o spotrebiteľskom úvere podľa požiadaviek klienta. Osobitne sme sa však venovali samotnej transparentnosti
fungovania veriteľa, kde sme posudzovali jeho správanie sa vo forme reklamy prezentovanej cez „kalkulačky“
a propagované ponuky. Tieto údaje sme konfrontovali s reálnymi ponukami prezentovanými v zmluve (resp.
v predzmluvných informáciách). Lepšie boli hodnotení veritelia, ktorých „online kalkulačky“ sa minimálne
líšili od reálnych ponúk uvedených v návrhu zmluvy (v predzmluvných informáciách). Kritériá zamerané na
skúmanie odlišnosti medzi propagovanou a reálnou ponukou považujeme za kľúčové z pohľadu
transparentnosti a férovosti podnikania veriteľov. Posudzovali sme preto výskumné otázky:
8. Je na stránke veriteľa dostupná on-line kalkulačka na posúdenie úveru? (pre tento ukazovateľ sme sa
rozhodli aj z dôvodu, že je použitý i v českej štúdii „Navigátor bezpěčného úvěru“)
9. Je v online kalkulačke uvedená úroková sadzba ponúkaného úveru?
10. Je v online kalkulačke uvedená RPMN ponúkaného úveru?
11. Je v online kalkulačke uvedená celková cena úveru?
12. Je z online kalkulačky možné zistiť celkovú výšku poplatkov?
13. Do akej miery sa zhoduje ponuka z online kalkulačky s reálnou ponukou prezentovanou veriteľom
agentovi počas mystery shoppingu? (vyššia miera rozdielu medzi propagovanou a reálnou ponukou
naznačuje nižšiu mieru férovosti a korektnosti správania veriteľa cez marketingové aktivity)
a) ak nie, je skutočná ponuka výhodnejšia?
b) ak nie, je skutočná ponuka menej výhodná pre sporiteľa?
14. Podmieňoval veriteľ uzavretie zmluvy o spotrebiteľskom úvere s nákupom iného produktu (doplnkovej
služby)? (najmä banky vyžadovali od agenta otvorenie a vedenie osobného účtu aj napriek odmietnutiu
tejto služby klientom, ktorý účet vôbec nepotreboval a jasne túto informáciu prezentoval veriteľovi)
15. Je v zmluve (alebo predzmluvných informáciách) uvedená výška úroku, resp. úrokovej sadzby?
16. Je v zmluve (alebo predzmluvných informáciách) uvedená celková výška RPMN?
17. Je v zmluve (alebo predzmluvných informáciách) uvedená celková cena úveru?
18. Uvádza veriteľ priemernú RPMN pre daný okruh úverov tak, ako to vyžaduje zákon 129/2010?

5.2.2

Hodnotenie ekonomických parametrov produktu

Z ekonomickej stránky výhodnosti ponuky je najdôležitejším parametrom ročná percentuálna miera nákladov
(RPMN), ktorá predstavuje celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom prepočítané na ročnú bázu.
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RPMN je presnejším ukazovateľom ceny, ktorú musí klient platiť za poskytnutý úver. Výpočet RPMN v sebe
zohľadňuje viacero faktorov, ktorými sú:


výška poskytovaného úveru,



výška úrokovej sadzby,



doba, na ktorú je úver poskytovaný,



výška nákladov (splátok a poplatkov, ktoré súvisia s poskytnutím úveru) ,



informácia o výške splátok úveru a prípadných ďalších platieb,



informácie o lehote splatnosti každej splátky a ďalšie.

Pri skúmaní ekonomických parametrov sme zisťovali a následne porovnali tieto parametre ponúk
spotrebiteľských úverov jednotlivých veriteľov, ktoré boli uvedené v zmluve, resp. predzmluvných
informáciách, a to:
19. výška úrokovej sadzby;
20. výška RPMN.
Pre potvrdenie správnosti výpočtu RPMN uvedených v zmluvách o spotrebiteľskom úvere (predzmluvných
informáciách) sme zrealizovali vlastný prepočet RPMN podľa štandardných vzorcov finančnej matematiky
a za použitia web stránky http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/spotrebitelsky-uver-rpmn-rpsn.php. K tomuto
kroku sme pristúpili preto, aby aj bežný spotrebiteľ mal šancu overiť si, či daná spoločnosť pri výpočte RPMN
nezavádza spotrebiteľ. V prípade, ak nebolo možné uskutočniť prepočet pomocou nástroja uvedeného na
webovej stránke (napríklad z dôvodu špecifickosti splátkového kalendára danej spoločnosti), pristúpili sme
k počítaniu podľa štandardného vzorca uvedeného v prílohe č. 2 zákona 129/2010 a prezentovaného na portáli
www.fininfo.sk (http://www.fininfo.sk/sk/kalkulacky/vypocet-rpmn)
Po prepočte RPMN sme pracovali s nami prepočítanou RPMN, pričom sme do kritérií hodnotenia zaradili
parametre:
21. rozdiel medzi prepočítanou RPMN a RPMN uvedenou na zmluve (v prípade hodnoty nižšej ako 0 by klient
nebol poškodený);
22. rozdiel medzi prepočítanou RPMN a úrokovou sadzbou uvedenou veriteľom (čím vyšší rozdiel, tým viac
nákladov úveru je vo forme rôznych poplatkov a iných nákladov, ktoré vyžadujú nároky na štúdium zmluvy,
pričom veriteľ nevyužíva úrok ako štandardný nástroj vyjadrenia ceny úveru);
23. rozdiel medzi prepočítanou RPMN a úrokom uvedeným v reklamných a propagačných materiáloch
(Veritelia majú tendenciu v reklame podhodnocovať cenu úveru cez prezentovanie nízkej úrokovej sadzby
a prezentujú sa v duchu hesla „Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú“. Preto sme informačne zisťovali aj
to, ako sa v skutočnosti odlišujú skutočné náklady úveru od propagovanej úrokovej sadzby. Ideálny prípad
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by bol rozdiel blízky hodnote 0, čím by sa dosiahol ideálny stav, kedy je celá cena úveru zhodná s úrokovou
sadzbou prezentovanou v reklamných a propagačných materiáloch veriteľa).
Ďalšími kritériami hodnotenia ponúk spotrebiteľských úverov bolo ich porovnanie s priemerom trhu. Nami
prepočítanú RPMN sme porovnali s priemerom trhu a maximálnou prípustnou výškou RPMN pre príslušné
obdobie, ktorým bol 3. kvartál 2015. Skúmali sme najmä, či:
24. prepočítaná RPMN bola nižšia, maximálne rovná ako priemer trhu;
25. prepočítaná RPMN bola vyššia ako priemer trhu, avšak zároveň nižšia ako maximálna výška RPMN pre
príslušné obdobie;
26. prepočítaná RPMN bola vyššia ako maximálna výška RPMN pre príslušné obdobie (v takom prípade však
už ide o porušenie § 1a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka).
Výpočty pre príslušnú RPMN sme uvažovali na základe sadzieb zverejnených MF SR:

Výška priemernej RPMN*
Obdobie
Výška úveru (v Eur)
Splatnosť
RPMN
2 Q 2015
1500 - 6500
od 1 - 5 rokov
18,01%
3 Q 2015
1500 - 6500
od 1 - 5 rokov
18,09%
2 Q 2015
do 1500 EUR
do 1 roka
24,67%
3 Q 2015
do 1500 EUR
do 1 roka
23,66%
2Q 2015
do 1500 EUR
od 1 - 5 rokov
33,96%
* Vzhľadom na to, že zber údajov prebehol na prelome druhého a tretieho kvartálu roka 2015, bolo nutné
zohľadniť zverejnené sadzby podľa toho, v akom období sme danú zmluvu od spoločnosti získali.
Do celkovej ceny úveru sme následne započítali ostatné poplatky, ktoré nevstupujú do RPMN, ale klient ich
musí v konečnom dôsledku zaplatiť. V prípade, že veriteľ „donútil“ nášho agenta k akceptovaniu aj inej
zmluvy o poskytovaní doplnkovej finančnej služby, vypočítali sme s tým súvisiace náklady. Sledovali sme
nasledovné náklady (poplatky):
27. Poplatok za rezerváciu a poskytnutie úveru,
28. Poplatok za zmenu formou dodatku,
29. Poplatok za navýšenie úveru,
30. Poplatok za vedenie úverového účtu,
31. Servisný poplatok,
32. Iné poplatky.
V prípade bánk sme pri zmluvách o zriadení bežného účtu uvažovali s dvoma scenármi:
33. Poplatky súvisiace s bežným účtom počas celého obdobia úverovej zmluvy,
34. Poplatky v prípade, že spotrebiteľ po získaní úveru bežný účet v banke obratom zruší,
35. Poplatky v prípade, že spotrebiteľ zruší bankový účet po splatení úveru (po 36 mesiacoch),
36. Náklady iných zmlúv súvisiacich s poskytnutím úveru (najmä nebankové spoločnosti).
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37. Náklady pri predčasnom splatení úveru.
Pri týchto výpočtoch sme vychádzali z aktuálnych cenníkov bánk a abstrahovali sme od možných zmien cien
v budúcnosti. Klient účet aktívne nevyužíval a slúžil len na účely úveru. Pri nebankových spoločnostiach sme
vyčíslili celkové náklady súvisiace s uzatvorením doplnkovej zmluvy (najmä zmluvy o finančnej službe).
Následne sme pristúpili k výpočtu posledného ekonomického parametru – úplná cena úveru. Posledným
kritériom hodnotenia ponúk bola teda nami prepočítaná a následné porovnaná:
38. Úplná cena úveru.

5.2.3

Hodnotenie podmienok úveru v prípade nesplácania úveru

Poslednou oblasťou, ktorú sme hodnotili, boli dôsledky v prípade nesplácania úveru (situácia, keď sa stane
niečo „zlé“). Tieto kritériá si vyžadujú osobitné skúmanie, nakoľko ide o porušenie podmienok zmluvy zo
strany spotrebiteľa, avšak ich dôsledky na finančnú situáciu spotrebiteľa môžu byť významné. Ich vyčlenenie
nám zároveň umožnilo oddeliť hodnotenie ponúk za podmienky, kedy je úver riadne a včas splácaný (situácia,
keď ide všetko „dobre“). Overili sme tak predpoklad, že podnikateľský model neférových veriteľov (často
označovaných za „predátorov“) je založený práve na extrémne nevýhodných podmienkach v prípade
nesplácania úveru, ktoré sú schopné dostať spotrebiteľa do zložitej finančnej situácie.
Pri hodnotení podmienok úverov sme overovali existenciu a výšku nasledovných parametrov:
39. Rozhodcovská zmluva, resp. rozhodcovská doložka (pre porovnanie s českým „Navigátorom bezpěčného
úvěru“), pričom sme skúmali, či:
a) rozhodcovská zmluva (doložka) existuje a spotrebiteľ ju nemôže odmietnuť (ak existuje doložka
priamo v zmluve o spotrebiteľskom úvere, ide o neprijateľnú zmluvnú podmienku);
b)

rozhodcovská zmluva (doložka) existuje a spotrebiteľ ju môže odmietnuť;

c)

rozhodcovská zmluva (doložka) neexistuje.

40. Výška úroku z omeškania (určená s ohľadom na limit uvedený v § 3 Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka), pričom sme hodnotili
rozpätie v troch intervaloch:
a)

úrok z omeškania vo výške od 0% do 5,04999% p.a.;

b)

úrok z omeškania vo výške práve 5,05% p.a. (zákonný limit platný k 15.11.2015);

c)

úrok z omeškania vo výške viac ako 5,05% p.a. (porušené ustanovenia právneho predpisu).

41. Náklady v prípade 30 dňového nesplácania, ktoré klient podľa zmluvy zaplatí (skúmali sme výšku
zmluvnej alebo inej všeobecnej pokuty za akékoľvek porušenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorú si
spoločnosť účtuje pri nesplácaní úveru a poplatok za upomienku, ak bola táto spoplatnená). Pri viacerých
spoločnostiach sa môžeme stretnúť s tým, že spoločnosť účtuje pokutu za porušenie zmluvy, prípadne inú
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pokutu pri omeškaní, avšak neúčtuje upomienku, ktorú posiela bezplatne. Pri niektorých spoločnostiach
sa môžeme stretnúť s faktom, že spoločnosť účtuje iba upomienku a naopak, pokutu za porušenie zmluvy
odmieta. Naopak, sú spoločnosti, ktoré účtujú aj pokutu za porušenie zmluvy spolu s upomienkou. Preto
sme pristúpili k vyčísleniu nákladov, ktoré klient v prípade 30-dňového omeškania so splátkou zaplatí.
Výsledky za túto časť uvádzame v absolútnej výške a zároveň aj ako % z mesačnej splátky. Posúdenie
finančných dôsledkov nesplácania a ich porovnanie s výškou mesačnej splátky má svoju logiku. Klienti si
totiž vo väčšine prípadov volia pri úvere dva základné parametre: výšku úveru, ktorá determinuje potreby
financovania, a výšku mesačnej splátky, ktorá determinuje ich schopnosť splácať úver.
Hodnotenie dôsledkov nesplácania je náročné z dôvodu existencie rôznych poplatkov a odlišnej schémy
zmluvných pokút, ktorá sa v čase mení a nedopadá na klienta rovnako. Klient pri pokuse o vyhodnotenie
dôsledkov nesplácania úveru je tak nútený urobiť určité predpoklady, resp. modelovať situáciu.
Obdobne sme postupovali aj my, aj napriek tomu, že je veľmi komplikované modelovať presnú situáciu, aká
môže v realite nastať. Situáciu s nesplácaním úveru sme modelovali nasledovne:
-

spotrebiteľ platí pôžičku prvé tri mesiace – bez ohľadu na typ splátky, či ide o týždenné alebo mesačné
splátky;

-

platiť prestáva od momentu splatnosti štvrtej splátky (výnimku tvoril Provident, ktorý bol založený na
týždňových splátkach, a preto sme zvolili model, kde klient splatil prvých 12 splátok, pričom nesplatí
ďalšie štyri);

-

spotrebiteľ je v omeškaní so splátkou v trvaní 30 dní;

-

uvažovali sme pomerne veľkú toleranciu spoločností a z dôvodu zjednodušenia výpočtu sme
uvažovali, že žiadna zo spoločností nevyhlási okamžitú splatnosť úveru. Pre korektnosť je však nutné
podotknúť, že táto podmienka bola stanovená veľmi mierne. Spoločnosti majú v zmluvách uvedené,
že už pri kratšej dobe omeškania môžu vyhlásiť okamžitú splatnosť úveru a pohľadávky by
postupovali na vymáhanie. Hranicu, kedy tak daná spoločnosť spraví, podľa nášho názoru nie je možné
jednoznačne určiť a závisí od viacerých faktorov, akými je nielen profil samotnej spoločnosti, ale
i komunikácia klienta s touto spoločnosťou, snaha o splátkový kalendár a podobne. Z dôvodu
vzájomného porovnania sme však po zrelej úvahe dospeli k tomu, že nebudeme uvažovať s faktorom
vyhlásenia splatnosti celého úveru;

-

uvažovali sme len s jednou upomienkou mesačne, v prípade, ak zmluva alebo obchodné podmienky
neuvádzali inak. Takto nastavená podmienka však paradoxne mohla čiastočne zvýhodniť menej
transparentné spoločnosti.

Hodnotenie podmienok úverov v prípade nesplácania úveru sme realizovali bodovou metódou.
Body sme podľa zvolených hodnotiacich parametrov prideľovali nasledovne:
Rozhodcovská zmluva, resp. rozhodcovská doložka:
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a) rozhodcovská zmluva (doložka) existuje a spotrebiteľ ju nemôže odmietnuť: - 1bod
b)

rozhodcovská zmluva (doložka) existuje a spotrebiteľ ju môže odmietnuť: 0 bodov

c)

rozhodcovská zmluva (doložka) neexistuje: 1 bod

Výška úroku z omeškania
d) úrok z omeškania vo výške od 0% do 5,04999% p.a.: 1 bod
e)

úrok z omeškania vo výške práve 5,05% p.a. (zákonný limit platný k 15.11.2015): 0 bodov

f)

úrok z omeškania vo výške viac ako 5,05% p.a. (porušené ustanovenia právneho predpisu): - 1bod

Následne sme pre každý hodnotený produkt vypočítali absolútnu výšku nákladov (Nabs) v prípade 30-dňového
nesplácania. Z hodnotených produktov sme vybrali ten, pri ktorom sú náklady v dôsledku nesplácania
najnižšie (Nmin). Tento produkt získal 1 bod. Naopak, produkt s najvyššími nákladmi získal 0 bodov. Všetky
ostatné produkty získali príslušné bodové hodnotenie (Xi) v rozmedzí 0 až 1, pričom konkrétne bodové
hodnotenie vychádza zo vzorca:
𝑋𝑖 =

𝑁𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑎𝑏𝑠

Na základe takto určeného bodového hodnotenia sme boli schopní posúdiť spoločnosti nie len na základe ceny,
ale aj na základe komplexnejšieho pohľadu.

5.3 Metodika zostavenie výsledného hodnotenia ponúk
5.3.1

Vyhodnotenie scenárov

Po zozbieraní dát z mystery shoppingu a ich rozdelení podľa jednotlivých kategórií uvedených vyššie sme
zrealizovali porovnanie jednotlivých kritérií a následne oblastí. Pre lepšiu orientáciu vo výsledkoch sme
zostavili tri osobitné výsledky hodnotenia podľa nasledovných scenárov:

1. scenár: „Situácia, keď všetko ide „dobre“ a klient spláca riadne a včas“
2. scenár: „Situácia, keď sa stane niečo „zlé“ a klient poruší podmienky zmluvy“
3. scenár: „Celkový výsledok hodnotenia“.
V prípade 1. scenára sme 50 % váhu pridelili kritériám z oblasti hodnotenia veriteľa (kritériá uvedené
v podkapitole 5.2.1) a 50 % váhu kritériám z oblasti hodnotenia ekonomických parametrov produktu (kritériá
uvedené v podkapitole 5.2.2). Následne sme zostavili rebríček ponúk od najlepšieho po najhoršieho. Logické
zdôvodnenie udelenia váh v rovnakom pomere medzi prvú a druhú oblasť je založené na chápaní priebehu
celého procesu, kde dôležitým aspektom vybrania vhodnej ponuky je samotná existencia možnosti dostať sa
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k informáciám o ponukách, ktoré sú transparentné a najmä dostupné. Až keď ich spotrebiteľ získa (čo nie je
jednoduchá záležitosť), je schopný posúdiť ekonomickú výhodnosť ponúk.
V prípade 2. scenára sme 25 % váhu pridelili kritériám z oblasti hodnotenia veriteľa (kritériá uvedené
v podkapitole 5.2.1), 25 % váhu kritériám z oblasti hodnotenia ekonomických parametrov produktu (kritériá
uvedené v podkapitole 5.2.2) a 50 % váhu kritériám z oblasti, keď spotrebiteľ poruší podmienky zmluvy a úver
nespláca. Následne sme zostavili rebríček od najlepšieho po najhoršieho.
5.3.2

Bodovanie kritérií

Za každé kritérium uvedené v podkapitole 5.2.1 „Hodnotenie veriteľa“ bolo možné získať od 1 do -1 bodu.
V prípade, že hodnotenie bolo jednoznačné (výber z možností „Áno/Nie“), bodovanie bolo nasledovné:
1 bod
0 bodov
-1 bod

ak bola podmienka splnená a je v prospech klienta;
ak je podmienka v neprospech klienta;
ak spoločnosť porušuje právne predpisy alebo sme sa k danému údaju nedostali z dôvodu
takéhoto konania veriteľa.

V prípade hodnotenia kritérií uvedených v podkapitole 5.2.2 „Hodnotenie ekonomických parametrov úveru“
sme využívali reálne čísla, t.j. nepriraďovali sme umelé premenné. Ponuka s najnižšími hodnotami bola
označená za ekonomicky najvýhodnejšiu.
V prípade hodnotenia kritérií uvedených v podkapitole 5.2.3 „Hodnotenie podmienok úveru v prípade
nesplácania úveru“ sme priraďovali umelé premenné, pričom sme využili škálu od 1 do -1 v prípade kritéria
rozhodcovskej zmluvy (doložky) a v prípade úrokov z omeškania. V prípade celkových nákladov nesplácania
sme využili pomer medzi najlepšou ponukou s najnižšími nákladmi nesplácania a hodnotenou ponukou.
V tomto kritériu sa bodová hodnota pohybuje od 0 po 1.
Body za každú z troch hodnotených oblastí sme sčítali a vytvorili skóre pre prvé dva scenáre.
Keďže sme skúmali produkty v dvoch rôznych kategóriách (úver vo výške 3000 Eur so splatnosťou 36
mesiacov a úver vo výške 1000 Eur so splatnosťou 12 mesiacov), získané ponuky sme hodnotili voči najlepšej
ponuke v každej kategórii. Výsledné hodnotenie teda zohľadňuje odlišné parametre produktov.
Celkovo sme vytvorili 5 hodnotení:
1. hodnotenie transparentnosti veriteľa,
2. hodnotenie ekonomických parametrov produktu,
3. dôsledky nesplácania úveru;
4. hodnotenie v prípade riadneho splácania;
5. celkový výsledok hodnotenia.
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6 Výsledky hodnotenia spotrebiteľských úverov

6.1 Výsledky hodnotenia transparentnosti veriteľa
Najtransparentnejší veritelia sú tí, ktorí poskytujú služby online. Ak ako spotrebiteľ zvažujete spotrebiteľský
úver, mali by ste začať práve u „online“ spoločností. Online „kalkulačky“ podporené dostupnou zmluvnou
dokumentáciou a vysvetlením hlavných pojmov, ktoré už počítajú s personalizovanými údajmi sú vo väčšine
prípadov presnejšie a umožnia klientovi získať nezáväznú ponuku, ktorá sa nebude výrazne odlišovať od
reálnej ponuky. Samozrejme, posúdenie schopnosti klienta splácať úver môže viesť k zamietnutiu žiadosti. Pri
realizácii mystery shoppingu sme sa nestretli s jediným prípadom, kedy by pracovník banky alebo
„nebankovky“ nevyžiadal od agenta dôkazy (výplatné pásky, pracovnú zmluvu, mzdový výmer, daňové
priznanie) na preukázanie príjmovej situácie a nepreskúmal jeho schopnosť splácať prostredníctvom
príslušných úverových registrov. U všetkých spoločností transparentne požiadali klienta o podpísanie súhlasu
na použitie osobných údajov a nahliadnutie do príslušných úverových registrov. Výsledky hodnotenia
transparentnosti podľa zvolených kritérií uvádzame v grafe nižšie.
Graf 24 Výsledky hodnotenia transparentnosti veriteľa podľa predložených ponúk

Zdroj: Vlastný výskum, 2015
Poznámky:
* - hviezdička pri veriteľovi znamená, že hodnotená ponuka bola na úver vo výške 1000Eur (alebo čo najbližšie k tejto
sume podľa podmienok veriteľa) so splatnosťou 12 mesiacov (resp. so splatnosťou čo najbližšie k 12 mesiacom).
V ostatných prípadoch ide o úver vo výške 3000 Eur so splatnosťou 36 mesiacov

INŠTITÚT SPORENIA A INVESTOVANIA © 2015

83

Výskumná štúdia

Manažér Úverov

Z pohľadu transparentnosti majú štandardné nebankové spoločnosti fungujúce online (Consumer Finance
Holding, Cetelem, Home Credit) a banky (ZUNO, Raifeisen banka) relatívne dobre prepracované procesy,
ktorých výsledkom je, že spotrebiteľ nemá problém získať podstatné parametre úveru už pri prvom kontakte
s veriteľom. Využitím kalkulačky, ktorá vcelku presne indikuje celkovú cenu úveru, získa spotrebiteľ základný
prehľad o úvere. Po podaní žiadosti a jej schválení má k dispozícii celú zmluvnú dokumentáciu, ktorú môže
bez časového stresu preštudovať a rozhodnúť sa. V tomto smere vcelku transparentne fungujú aj „kamenné“
banky ako VÚB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, či Prima banka. Najtransparentnejšou spoločnosťou
v našom výskume sa stala spoločnosť Cetelem. Nezaostávajú ani ostatné štandardné „nebankovky“ ako Home
Credit, Quatro, Triangel.
Na opačnom konci sú spoločnosti, ktoré majú problém poskytovať predzmluvné informácie (predzmluvné
informácie klient dostane „až po podpise zmluvy“), viažu poskytnutie úveru na zakúpenie doplnkovej služby
a ich marketingové aktivity pri propagovaní ponúk sa pri porovnaní s realitou značne líšia. Typickým
marketingovým ťahom je propagovanie úroku „od 6,9%“, pričom v realite sa klient dostane k RPMN
atakujúcej 25%. Za netransparentné je možné považovať aj prípady, kedy pracovník banky, ktorá podmieňuje
získanie úveru otvorením účtu, povie klientovi, že jeho žiadosť bola schválená. Na základe schválenia žiadosti
si klient otvorí účet, ktorý nechce a nemieni ho využívať. Následne banka zašle klientovi oznámenie, že jeho
žiadosť bola preskúmaná a zrušená. Avšak účet už klient nemôže zrušiť bez poplatku.

6.2 Výsledky hodnotenia ekonomickej výhodnosti produktov
Práve oblasť posudzujúca ekonomické parametre produktov je kľúčovou pri rozhodovaní potenciálneho
spotrebiteľa. Už mnohokrát odznelo, že posudzovanie úrokovej sadzby nedokáže poskytnúť obraz o celkových
nákladoch úveru. Preto je nutné skúmať podstatnejší údaj: ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN).
Rozdiely medzi produktmi z pohľadu porovnania RPMN boli výrazné (viď nasledujúci graf).
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Graf 25 Ročná percentuálna miera nákladov**

Zdroj: Vlastný výskum, 2015
Poznámky:
* - hviezdička pri veriteľovi znamená, že hodnotená ponuka bola na úver vo výške 1000Eur (alebo čo najbližšie k tejto
sume podľa podmienok veriteľa) so splatnosťou 12 mesiacov (resp. so splatnosťou čo najbližšie k 12 mesiacom).
V ostatných prípadoch ide o úver vo výške 3000 Eur so splatnosťou 36 mesiacov
RPMN** - ročná percentuálna miera nákladov úveru prepočítaná autormi na základe analýzy zmluvnej dokumentácie

Pôvodné očakávania ohľadne prvých priečok pre veľké „kamenné“ banky sme nepotvrdili. Veľké banky
(VÚB, Slovenská sporiteľňa, Prima banka, Poštová banka a aj Tatra banka, aj keď nebola hodnotená) si
kontrolujú svoju pozíciu a umiestnili sa medzi bankami na nižších priečkach. Z pohľadu ponúk jasne dominuje
ZUNO banka s prepočítanou RPMN vo výške 8,57%. Raiffeisen banka má výhodnú ponuku, avšak klient pre
jej získanie musí splácať úver celú dobu. Na konci splácania mu banka vráti časť zaplatených úrokov na
otvorený účet. Dobrú ponuku má aj mBank, avšak podmieňuje ju otvorením účtu. Z pohľadu „nebankoviek“
je ďaleko najlepšou ponukou produkt od spoločnosti Cetelem, ktorá predstihla množstvo bánk. Na opačnom
konci sú „nebankovky“, ktoré svojimi ponukami niekoľkonásobne prevyšujú priemer trhu (Telervis –
Kešovka, Provident a Pohotovosť). Pri ponuke spoločnosti Pohotovosť prepočítaná RPMN dosiahla úroveň
304,10%.
Následne sme zrealizovali porovnanie medzi požičanou sumou, ktorú by spotrebiteľ reálne dostal na účet,
a celkových nákladov, ktoré by počas dohodnutej doby splácania zaplatil a sú uvedené v zmluve
o spotrebiteľskom úvere (resp. formulári s predzmluvnými informáciami). Predpokladali sme, že u klienta
nenastanú žiadne problémy so splácaním. Výsledky hodnotenia prezentuje nasledujúci graf.
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Graf 26 Pomer medzi celkovou cenou úveru a požičanou sumou

Zdroj: Vlastný výskum, 2015
Poznámky:
* - hviezdička pri veriteľovi znamená, že hodnotená ponuka bola na úver vo výške 1000Eur (alebo čo najbližšie k tejto
sume podľa podmienok veriteľa) so splatnosťou 12 mesiacov (resp. so splatnosťou čo najbližšie k 12 mesiacom).
V ostatných prípadoch ide o úver vo výške 3000 Eur so splatnosťou 36 mesiacov
*** pomer medzi požičanou sumou a najvyššou uvedenou cenou úveru podľa zmluvnej dokumentácie (v %)

V prípade, že klient dodrží všetky podmienky zmluvy a nenastanú žiadne problémy so splácaním, podľa
zmluvy o spotrebiteľskom úvere by najnižšiu preplatenú sumu zaplatil klient s úverom vo výške 1000 Eur
a splatnosťou 12 mesiacov od spoločnosti Consumer Finance Holding, konkrétne: Triangel, Slovenská
požičovňa a Quatro. Na druhej strane sú znova spoločnosti Pohotovosť, Telervis (Kešovka) a ProfiCredit (ak
by klient podpísal aj zmluvu o finančnej službe, ktorá bola agentovi automaticky počítaná do ceny).
Posledným prístupom pri skúmaní ekonomickej výhodnosti produktu bolo posúdenie všetkých kritérií v danej
skupine. Výsledky prezentujú dosiahnuté skóre oproti maximálnemu možnému bodovému skóre, ktoré sa dalo
v danej oblasti dosiahnuť. Do úvahy sa tak berú aj iné kritériá ako len RPMN alebo celková cena úveru, a to
napríklad započítanie vedľajších poplatkov, ktoré súvisia so zmluvou o spotrebiteľskom úvere (v prípade
niektorých nebankoviek napríklad vedľajšie náklady spojené so Zmluvou o finančných službách). Taktiež to
môžu byť jednorazové, či servisné poplatky alebo samotná „presnosť“ úveru, kedy sme zisťovali ako sa RPMN
uvedená na zmluve líši od toho, aká RPMN vyšla na základe našich prepočtov. Výsledky hodnotenia
ekonomickej výhodnosti produktu prezentuje nasledujúci graf.
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Graf 27 Výsledky hodnotenia ekonomickej výhodnosti produktu podľa predložených ponúk

Zdroj: Vlastný výskum, 2015
Poznámky:
* - hviezdička pri veriteľovi znamená, že hodnotená ponuka bola na úver vo výške 1000Eur (alebo čo najbližšie k tejto
sume podľa podmienok veriteľa) so splatnosťou 12 mesiacov (resp. so splatnosťou čo najbližšie k 12 mesiacom).
V ostatných prípadoch ide o úver vo výške 3000 Eur so splatnosťou 36 mesiacov

Najlepšie hodnotenými produktmi boli ponuky od nebankovej spoločnosti Cetelem, ktorá dosiahla takmer plný
počet bodov. Druhou v poradí bola ponuka ZUNO banky a krátkodobá pôžička Triangel. Ponuky veľkých
„kamenných“ bánk sa umiestnili v strede rebríčka. Na konci zostali ponuky spoločností Telervis (Kešovka),
Pohotovosť, Profi Credit a Provident.

6.3 Výsledky hodnotenia produktov pri nesplácaní úveru
V prípade hodnotenia nesplácania úveru však musíme nevyhnutne podotknúť, že sme boli k spoločnostiam
mierni. Viaceré totiž v zmluvách neuvádzajú napríklad frekvenciu zasielania upomienok. To v praxi znamená,
že takúto upomienku môžu posielať aj raz denne, pričom každú spoplatnia. Do budúcnosti by bolo preto
vhodné, aby dané spoločnosti spresnili právne formulácie v zmluvách týkajúce sa nielen ceny upomienok, ale
najmä frekvencie ich zasielania a systému spoplatňovania.
Ďalším nedostatkom, s ktorým sme sa stretli v prípade jednotlivých zmlúv, bola nejasná formulácia v prípade
úrokov z omeškania. Konkrétne je toto prípad Consumer Finance Holding, ktorý na viacerých svojich
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zmluvách uvádza: „Úrok z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. z dlžnej čiastky
za každý, aj začatý deň omeškania, v prípade omeškania s úhradou jednotlivých splátok.“ V ďalšom texte tej
istej zmluvy spoločnosť uvádza: „V prípade, ak Spoločnosť vyhlási okamžitú splatnosť Pôžičky je Klient
povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 87/1995 Z.z.“ Vysvetliť tieto
ustanovenia zmluvy nedokázalo ani komunikačné oddelenie spoločnosti. Rozhodli sme sa preto pri všetkých
troch značkách Consumer Finance Holdingu neúčtovať klientovi úrok z omeškania. Aj napriek tomu, že sme
tým zlepšili hodnotenie spoločnosti, z pohľadu transparentnosti sa jedná o veľmi nezrozumiteľné podmienky
a daná spoločnosť by mala uvažovať o zrozumiteľnejšom výklade.
Dôsledky nesplácania interpretujeme z dvoch pohľadov.
Prvý pohľad v prípade 30 dňového nesplácania úveru sú náklady vyjadrené v absolútnej výške, t.j. v eurách.
Náklady sme následne porovnali so sumou mesačnej splátky. Je pravdou, že mierne sú zvýhodnené vyššie
pôžičky, avšak ak berieme do úvahy fakt, že spotrebiteľ si výškou splátky v skutočnosti stanovuje svoju
schopnosť splácať, porovnanie nákladov k výške splátky je vcelku relevantné porovnanie.
Druhý pohľad na dôsledky nesplácania už vchádza do samotného hodnotenia uvedeného v podkapitole 5.2.3
a ide o samotné pridelenie bodov v jednotlivých kritériách.
6.3.1

Cena pri 30 dňovom nesplácaní

V prípade, ak vyčíslime iba cenu nesplácania úveru pri 30 dňoch omeškania, najlepšie dopadnú spoločnosti
Cetelem, ZUNO a Reiffeisen Bank. Paradoxom je spoločnosť ProfiCredit, ktorá síce klientovi ponúka istú
nadštandardnú starostlivosť pri podpise „Dohody o poskytovaní služieb“, avšak v prípade relatívne krátkeho
a prvého omeškania v dĺžke 30 dní táto dohoda klientovi nijak nepomôže. Pozitívny dopad na klienta by tak
mohla mať až pri ďalšom meškaní.
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Graf 28 Náklady nesplácania úveru (suma v € pri 30 dňovom meškaní)

Suma zmluvnej pokuty v € v prípade 30 dňového nesplácania
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Zdroj: Vlastný výskum, 2015
Poznámky:
* - hviezdička pri veriteľovi znamená, že hodnotená ponuka bola na úver vo výške 1000Eur (alebo čo najbližšie k tejto
sume podľa podmienok veriteľa) so splatnosťou 12 mesiacov (resp. so splatnosťou čo najbližšie k 12 mesiacom).
V ostatných prípadoch ide o úver vo výške 3000 Eur so splatnosťou 36 mesiacov
ProfiCredit2 predstavuje započítanie oboch zmlúv, t.j. zmluvy o spotrebiteľskom úvere aj zmluvy o finančných službách
so spoločnosťou Finway,a.s.

Pri hodnotení nákladov nesplácania (porovnanie na grafe 28) sme kalkulovali pokuty, ktoré spoločnosť môže,
ale aj nemusí udeliť. Všetky pokuty, ktoré spoločnosť uplatní sme započítali v absolútnom vyjadrení, t.j.
v eurách. Ak by sme brali do úvahy aj poplatky, pri ktorých je nejednoznačné, či ich veriteľ uplatní alebo nie,
významne by to zhoršilo najmä produkt Prima Banky, ktorá má v zmluve uvedené právo na zmluvnú pokutu
v prípade porušenia podmienok zmluvy vo výške až 200 eur.
Pri skúmaní dôsledkov nesplácania sa situácia medzi skúmanými produktmi mierne zmenila. Prekvapením je
spoločnosť Provident, kde sme v zmluvnej dokumentácii nezistili významnejšie zmluvné pokuty a klient nie
je tlačený do podpísania rozhodcovskej zmluvy. V prípade spoločnosti Telervis sme taktiež uvažovali iba
náklady z nesplácania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a nie náklady, ktoré by vyplynuli z nesplácania
v prípade „Zmluvy o finančných službách“, spriaznenej spoločnosti Finway a.s.
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Celkové hodnotenie pri nesplácaní

Vyhodnotiť však len náklady spojené s nesplácaním úveru nie je úplne objektívny prístup. Politika každej
spoločnosti v oblasti nesplácania je iná a je nutné posudzovať prípadné následky nesplácania v širších
súvislostiach. Samozrejme, cena je dôležitá.
Avšak, dodržiava zákonom stanovené limity? Môže vám zaúčtovať vysokú pokutu za porušenie zmluvy
(ktorou nesplácanie nepochybne je)? A bude prípadný nesúlad posudzovať všeobecný súd alebo skončíme
pred rozhodcovským súdom?
Z výskumu vyšli pomerne jednoznačné výsledky. Inštitúcie v prípade nesplácania môžeme rozdeliť do dvoch
skupín.
Prvá skupina inštitúcií je tá, ktorá nemá záujem klienta „zničiť“, keď sa dostane do platobnej neschopnosti.
Samozrejme, rozdiely v cenách, v cenách upomienok a podobne sú miestami značné, čo záleží aj od samotnej
povahy inštitúcie a nastavenia biznis modelu. Avšak cieľom tejto skupiny nie je na klienta uvaliť exekúciu,
skôr ho motivovať splácať úver aj s omeškaním. Vo všeobecnosti by sa dalo konštatovať, že tí, ktorí ponúknu
výhodné parametre pôžičky, ponúknu zároveň férové podmienky v prípade nesplácania.
Inou stránkou veci je motivácia klienta k riadnemu splácaniu. Ako typický príklad by sa dala uviesť Raiffeisen
banka, ktorá klienta motivuje tým, že mu „odpustí“ časť pôžičky v prípade riadneho splácania počas celej
doby. Zároveň ale banka klienta „nezničí“ v momente, kedy nespláca. Tieto podmienky sú však vytvorené
s iným motívom. Klient je skôr motivovaný k tomu, aby nesplatil úver predčasne, resp. nerefinancoval ho iným
(možno aj výhodnejším) úverom.
Z nášho výskumu tiež vyplýva, že niektoré nebankovky sú aj v prípade dôsledkov nesplácania férovejšie ako
banky. V prípade krátkodobej platobnej neschopnosti napríklad klient HomeCreditu nezaplatí nič a inštitúcia
ho nebude ani nijak pokutovať. Férová je tiež spoločnosť Cetelem, ale aj spoločnosť Provident, kde náklady
nie sú neúmerne vysoké. V prípade Providentu však môže dôjsť v prípade 30-dňového nesplácania, s ktorým
sme uvažovali aj v našej štúdii, k vypovedaniu zmluvy a okamžitej splatnosti celého úveru, čo môže klienta
výrazne zasiahnuť. Náklady však nie sú vysoké a spoločnosť sa určite nedá považovať za predátora. Mierne
zaostal Consumer Finance Holding, v prípade ktorého nie je problémom ani tak samotná výška nákladov pri
nesplácaní, ako nejasná formulácia v zmluve, ktorá je pre bežného spotrebiteľa komplikovaná. Z bánk vyniká
opäť ZUNO ale i Raiffeisen Bank a VUB.
Druhú skupinu tvoria inštitúcie, ktoré akoby svoj „biznis model“ postavili na očakávanom nesplácaní úveru
zo strany klienta. Nesplácanie úveru vytvára pri týchto spoločnostiach pre klienta veľké riziko. Klient sa hoc
aj v prípade krátkodobého omeškania môže dostať do vážnych problémov – a to nielen finančných ale aj
právnych. Príkladom môžu dve spoločnosti, ktoré vyplynuli z výskumu – spoločnosť ProfiCredit
a Pohotovosť. Kým v prípade ProfiCreditu môžeme hovoriť aspoň o tom, že je zmluva napísaná prehľadne
a podmienky sú špecifikované jasne, v prípade spoločnosti Pohotovosť nie je možné konštatovať ani to.
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Spoločnosť Pohotovosť napríklad špecifikuje, že poplatok za upomienku je 30 eur, avšak v zmluve nie je jasne
určené v akých lehotách bude tento poplatok uplatnený. Taktiež pri plnení dohody v splátkach sa uvažuje
s pokutou 25 eur pri viac ako 7 dňovom meškaní.
V prípade ProfiCreditu je však zaujímavá iná skutočnosť. Klient má možnosť zaplatiť si istý nadštandard
u spoločnosti, prostredníctvom „Dohody o poskytovaní služieb“, avšak v prípade krátkodobého (v našom
prípade 30-dňového nesplácania) mu je táto dohoda k ničomu a jej efekt je podstatný až v momente dlhšieho
nesplácania. Pri detailnejšej analýze podmienok tejto doplnkovej služby podľa nášho názoru platí, že pre
klienta je nevýhodná a má slúžiť iba na získanie dodatočných prostriedkov od klienta.
To platí aj v prípade spoločnosti Kešovka, kde sme vypočítali relatívne nízku sumu v prípade krátkodobého
nesplácania, avšak ak sa klient omešká s niektorou splátkou, ktorá je dohodnutá v „Zmluve o finančných
službách“ dohodnutou so spoločnosťou Finway, predraženie bude výrazne vyššie.
Celkovo môžeme konštatovať, že čím dlhšie omeškanie, tým horšie následky pre spotrebiteľa. Väčšina
spoločností pristúpi k vyhláseniu okamžitej splatnosti úveru po troch mesiacoch od omeškania. Taktiež väčšina
spoločností „toleruje“ krátkodobú platobnú neschopnosť a poplatky za prvú, či druhú, upomienku nie sú
vysoké. V prípade tretej a ďalšej upomienky sú tieto poplatky vyššie, navyše, veľa spoločností účtuje už aj
pokutu za porušenie zmluvy a tá tiež nemusí byť nízka. Napríklad v prípade Prima banky je to až 200 eur.
Preto sa oplatí úver splácať. V prípade problémov so splácaním je tiež vhodné kontaktovať danú spoločnosť
a situáciu riešiť. Dá sa tak v značnej miere vyhnúť problémom a exekúciám.
Graf 29 Výsledky hodnotenie dôsledkov nesplácania úveru

INŠTITÚT SPORENIA A INVESTOVANIA © 2015

91

Výskumná štúdia

Manažér Úverov

Zdroj: Vlastný výskum, 2015
Poznámky:
* - hviezdička pri veriteľovi znamená, že hodnotená ponuka bola na úver vo výške 1000Eur (alebo čo najbližšie k tejto
sume podľa podmienok veriteľa) so splatnosťou 12 mesiacov (resp. so splatnosťou čo najbližšie k 12 mesiacom).
V ostatných prípadoch ide o úver vo výške 3000 Eur so splatnosťou 36 mesiacov

6.4 Výsledky hodnotenia v prípade riadneho splácania úveru
Čiastkové výsledky hodnotenia jednotlivých oblastí už poskytujú obraz o dobrých, menej dobrých a zlých
ponukách. Hodnotenie v prípade riadneho splácania úveru, resp. za situácie, keď všetko ide „dobre“, je
komplexnejším prístupom, ktorý skúma prvé dve oblasti (transparentnosť a ekonomické parametre). Výsledky
hodnotenia v prípade riadneho splácania úveru prezentujeme na grafoch nižšie.
Graf 30 Výsledky hodnotenia ponúk pri riadnom splácaní úveru

Zdroj: Vlastný výskum, 2015
Poznámky:
* - hviezdička pri veriteľovi znamená, že hodnotená ponuka bola na úver vo výške 1000Eur (alebo čo najbližšie k tejto
sume podľa podmienok veriteľa) so splatnosťou 12 mesiacov (resp. so splatnosťou čo najbližšie k 12 mesiacom).
V ostatných prípadoch ide o úver vo výške 3000 Eur so splatnosťou 36 mesiacov

Pri vzájomnom posúdení dvoch oblastí môžeme potvrdiť, že v prípade riadneho splácania úveru, sú
najvýhodnejšie ponuky ponúkané na trhu spotrebiteľských úverov v SR v dobe medzi októbrom a novembrom
2015, práve ponuky ponúkané spoločnosťou Cetelem. Prekvapivé zistenie je, že práve nebanková spoločnosť
prekonala svojou ponukou všetky ostatné banky. Druhými v poradí bola ponuka ZUNO banky a krátkodobá
pôžička „nebankovky“ Consumer Finance Holding (Triangel). Na druhej strane spektra sa objavili ponuky
„nebankoviek“ Telervis (Kešovka), Profi Credit a Pohotovosť. Je to najmä ich ekonomickou nevýhodnosťou
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a zároveň nízkou transparentnosťou.

6.5 Celkový výsledok hodnotenia produktov
Pri celkovom hodnotení bol vytvorený „ideálny“ produkt, ktorý by získal maximum bodov a zároveň by
z ekonomického hľadiska dosahoval parametre najlepšej ponuky (celkové skóre by mal na úrovni 1). Takýto
ideálny produkt vyžaduje, aby veriteľ vybudoval transparentný systém propagovania ponúk, potenciálnemu
spotrebiteľovi by s dostatočným časovým predstihom vygeneroval záväznú ponuku, predložil predzmluvné
informácie, neviazal poskytnutie úveru na doplnkové služby a v prípade nesplácania by veriteľ uplatňoval
maximálne úrok z omeškania do výšky zákonného limitu. Celkové hodnotenie skúmaných ponúk
prezentujeme v nasledujúcom grafe.
Graf 31 Výsledky celkového hodnotenia produktov

Zdroj: Vlastný výskum, 2015
Poznámky:
* - hviezdička pri veriteľovi znamená, že hodnotená ponuka bola na úver vo výške 1000Eur (alebo čo najbližšie k tejto
sume podľa podmienok veriteľa) so splatnosťou 12 mesiacov (resp. so splatnosťou čo najbližšie k 12 mesiacom).
V ostatných prípadoch ide o úver vo výške 3000 Eur so splatnosťou 36 mesiacov

Z pohľadu skúmaných produktov sa najlepšie produkty dajú označiť za najlepší spotrebiteľský úver práve
pôžička od Cetelem, Zuno. Od nebankovej spoločnosti je to krátkodobá pôžička Cetelem (v čase výskumu ešte
nebanková spoločnosť). Veľmi dobre sa tiež umiestnila spoločnosť Triangel. Na opačnom konci skončili
produkty „nebankoviek“ Pohotovosť, Profi Credit a Telervis (Kešovka) a prekvapivo aj pôžička od mBank.
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7 Skúsenosti a odporúčania „mystery shoppera“
Každá pôžička má za sebou ľudský príbeh a ľudskú stránku celého procesu.
Kým predchádzajúca kapitola bola zameraná na hodnotenie úverových produktov z čisto „technického“
hľadiska, úlohou tejto kapitoly je vniesť do celého procesu vybavovania pôžičky iný pohľad. Pohľad, ktorý je
možno rovnako dôležitý, ako samotné parametre produktu. Kým predchádzajúca kapitola predpokladá tvrdý
racionálny prístup bez emócií, táto kapitola sa snaží dať do popredia behaviorálne aspekty a prezentovať príbeh
vybavovania pôžičky u skúmaných spoločností z ľudského pohľadu. Veď najdôležitejším prvkom v celom
procese je klient – človek.
Hneď na úvod konštatujeme zásadné zistenie „mystery shoppera“: Nie je pravda, že banky sú lepšie alebo
korektnejšie ako nebankové spoločnosti. S neštandardnými až nekalými praktikami sme sa stretli u oboch
typov inštitúcií – tak u bánk aj u nebankoviek. Nie je banka ako banka, a nie je nebankovka ako nebankovka.
Rozdielne neboli len produkty, ale aj spôsob, akým spoločnosti pristupujú ku klientovi. Od mimoriadne
automatizovaného prístupu, kde sa „ľudský“ kontakt obmedzuje na minimum a prím hrajú technické aspekty
celého procesu, až po tvrdý „nátlakový“ prístup predajcov, ktorý vyžaduje značnú dávku obranyshopnosti,
vyjednávacích schopností i znalosti práva.
Prvé závažné zistenie bolo v prípade bánk. Banky považujú takmer za samozrejmosť, že ak žiadate u nich
úver, automaticky podpíšete zmluvu aj o zriadení bežného účtu. Účet si musíte zriadiť pri všetkých
„internetových“ bankách (ZUNO, mBank, Raiffeisen). Počet bánk, ktoré sú bez problémov ochotné previesť
peniaze aj na účet v inej banke je možné spočítať na prstoch jednej ruky. Niektoré dokonca samotné podanie
žiadosti podmieňujú založením bežného účtu. Paradoxom nášho výskumu teda bolo, že náš agent skončil
s troma otvorenými účtami, pričom od banky nezobral ani jeden úver (ZUNO, mBank, Prima Banka).
Štandardne by sme teda očakávali, že banky zvýhodnia svojho klienta napríklad lepšou úrokovou sadzbou
úveru, prípadne mu odpustia poplatok za poskytnutie úveru, nie však to, že klienta „natlačia“ do podpisu
zmluvy o účte.
Všeobecne sme sa v prípade bánk stretli s neochotou poskytovať predzmluvné informácie vopred. Často sú
banky ochotné ísť až na hranu, prípadne za hranicu zákona. Najhoršiu skúsenosť, ktorú sme zaznamenali
v prípade dvoch bánk (ČSOB a Sberbank) bolo absolútne odmietnutie poskytnutia akýchkoľvek
predzmluvných informácií a návrhu zmluvy klientovi so sebou. V jednej z týchto dvoch bánk nám bola aspoň
pracovníčka ochotná poskytnúť zmluvu, či štandardné európske informácie o úvere so sebou, ale s tým, že jej
náš agent musí tieto informácie doniesť späť hneď ako si ich naštuduje a najlepšie v ten istý deň. Banka však
následne zamietla samotnú žiadosť o úver a vo výskume sa preto nevyskytuje.
Druhá a zároveň podľa nášho názoru úplne najhoršia skúsenosť mystery shoppera sa odohrala v pobočke
banky, ktorá je jedným z významných hráčov na trhu. Pracovníčka vyžadovala fyzickú účasť spolužiadateľa.
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Základné parametre úverového produktu vysvetlila, avšak agent mal len možnosť robiť si základné poznámky
na papier. Po predložení ústnej ponuky, ktorá spočívala v prednesení výšky úrokovej sadzby, výšky úveru
a mesačnej splátky ešte dodala „výhody“ banky, akými sú napríklad bezplatné splatenie úveru kedykoľvek
počas doby trvania zmluvy. Po ústnom prednesení informácií o úvere sa pracovníčka spýtala žiadateľov, či
môže v ich mene podať formálnu žiadosť o úver. Agenti prezentovali pracovníčke svoj postoj, t.j. že ak je
podmienkou získania predzmluvných informácií podanie žiadosti o úver, potom chcú podať žiadosť o úver.
Pracovníčka podala žiadosť a po niekoľkých minútach predložila agentom všetky dokumenty (žiadosť o úver,
predzmluvné informácie a samotnú zmluvu). Agenti požiadali pracovníčku, aby si mohli v kľude preštudovať
všetky dokumenty a rozhodnúť sa. Od tohto momentu sa celá komunikácia pracovníčky zmenila na doslova
agresívnu. Pracovníčka banky odmietla poskytnúť klientom akékoľvek dokumenty na preštudovanie, či
štandardizovaný formulár alebo samotnú zmluvu. Argumentácia pracovníčky spočívala v tom, že informácie
si môže klient prečítať, ale pred pracovníčkou banky, prípadne na pobočke a nesmie s nimi odchádzať preč.
V momente, kedy sa náš agent domáhal toho, že dokumenty si chce vziať so sebou a prečítať a na tomto konaní
trval, zo strany pracovníčky mu bolo jasne naznačené, že mrhá jej časom a dokonca arogantným spôsobom
vystupovala voči agentovi s tým, že má odísť. Vytrhla mu dokumenty z ruky, hodila ich do koša a odvrátila sa
od klienta s jasným náznakom, že nemá záujem s ním ďalej komunikovať. Túto banku sme teda nemohli
zaradiť do výskumu, pričom agent výrazne odporúča vyhnúť sa akejkoľvek spoločnosti, ktorá vytvára časový
nátlak na klienta. Nepredpokladáme, že toto je typický proces banky, avšak obrovský nesúlad medzi
propagovanou úrokovou sadzbou (od 6,9%) a výslednou RPMN ponúknutou agentovi (16,98%) naznačuje, že
pri detailnom posúdení produktu by podmienky neboli pre klienta najvýhodnejšie.
Iným príkladom neštandardného jednania bola banka, ktorá síce poskytla všetky dokumenty k zmluve o úvere,
avšak samotné rokovanie na pobočke trvalo viac ako hodinu a pol, pričom náš agent odchádzal s otvoreným
účtom v tejto banke a bez návrhu zmluvy. Pracovníčka banky neustále nahovárala agenta na refinancovanie
existujúcich úverov, pričom agent sa jasne viackrát vyjadril, že refinancovanie existujúcich úverov nie je pre
neho v tejto dobe potrebné. Bankový účet zostal agentovi otvorený aj po odmietnutí ponuky, pričom bankový
účet je spoplatnený a banka pravidelne „obťažuje“ agenta s nutnosťou doplniť prostriedky na účet.
V prípade transparentnosti sa dá hovoriť o tom, že menšie banky, či tzv. internetové banky, poskytnú
prípadnému spotrebiteľovi informácie vo väčšom množstve a kvalite ako kamenné banky. Štandardne je
vygenerovaná žiadosť o úver platná niekoľko hodín a klient má tak pomerne dosť času na naštudovanie
súvisiacich dokumentov (predzmluvné informácie, cenníky aj samotnú zmluvu). Navyše po uplynutí času
väčšinou nie je problém žiadosť obnoviť. V prípade jednej kamennej banky sme sa stretli s tým, že informácie
o úvere nášmu agentovi poskytla e-mailom krátko po jednaní na pobočke.
V prípadoch, kedy bola „predschválená“ zmluva o úver bankou následne zamietnutá sa tak stalo slušne
a v súlade s etikou. Výnimkou bola jedna z internetových bánk. Prvé skúsenosti boli pozitívne, banka
predschválila úver. Klientovi boli poskytnuté štandardizované informácie o spotrebiteľskom úvere, zmluvu
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nemusel, resp. nebol bankou nútený, podpísať priamo na mieste. Banka však trvala na tom, že klient si musí
zriadiť osobný bankový účet okamžite, na ktorý mu budú prostriedky poskytnuté. S tým náš agent spočiatku
nesúhlasil, následne si však účet v banke otvoril.
O to viac nás prekvapil e-mail z banky o deň neskôr v znení:
Dobrý deň,
Vaša žiadosť č. XYZ bola zamietnutá na základe vyhodnotenia vnútorných
kritérií banky.
Tieto kritériá sú súčasťou interných procesov banky, ktoré si banka
vyhradzuje nekomunikovať.
Čiže záver z našej komunikácie s touto bankou je nasledovný: Klient napriek tomu, že si zriadil účet, o ktorý
ani nemal záujem, úver nedostal. A to aj napriek predschválenému úveru od banky a uisteniu, že následný
postup je už len „formalitou“.
Druhú skupinu posudzovaných poskytovateľov tvorili nebankovky. Výskumom sme preukázali, že na
Slovensku existujú dva druhy nebankových subjektov – špičkové a predátorské. Pomyselný „stred“ medzi
týmito dvoma inštitúciami tvorí v podstate iba jeden z posudzovaných subjektov, inak sa dá konštatovať, že
nebankovky sa buď správajú nadštandardne a veľmi proklientsky alebo naopak, neštandardne a predátorsky.
Prvá skupina nebankových poskytovateľov nemá problém zverejniť predzmluvné informácie vopred, prípadne
ich zaslať e-mailom či poštou. Na klienta nevytvára žiaden časový tlak, skôr sa pripomína, či klient rozumel
informáciám a či potrebuje poradiť s vysvetlením podmienok. Komunikácia prebieha vo väčšine prípadov cez
e-mail, sms-ky alebo telefonicky.
Druhá skupina nebankových poskytovateľov postupuje vo väčšine prípadov presne naopak. V prípade
internetovej komunikácie sa odvolá na klientského pracovníka a agenta tak v podstate dotlačili k osobnej
komunikácii s pracovníkmi pobočky, resp. viazaným agentom. Extrémnym prípadom je podmienka, že
akákoľvek komunikácia a rokovanie o úvere môže prebehnúť výlučne v domácnosti klienta a teda pracovník
nebankovky navštívi klienta osobne doma. Je to práve preto, aby daná spoločnosť zistila podmienky, v akých
klient žije, a aby zistila jeho osobné predpoklady na splácanie úveru. Toto konanie sme zaznamenali u dvoch
spoločností aj napriek výraznému odmietnutiu tohto postupu zo strany nášho agenta. Spoločnosti obhajovali
tento postup „štandardne“ zaužívaným postupom spoločnosti, ktorý je „v prospech klienta“ zvyšujúci jeho
komfort. Agent žiadal zdôvodniť, prečo je tento zásah do súkromia nutný a navrhoval stretnutie buď v pobočke
alebo na verejnom mieste. Zatiaľ čo v prípade jednej spoločnosti náš agent bol schopný dojednať aspoň
rokovanie v aute sprostredkovateľky, v prípade druhej spoločnosti sprostredkovateľka vošla až do bytu.
V prípade tejto spoločnosti sprostredkovateľka trvala na tom, že informácie neposkytne na preštudovanie
vopred, ale že si ich klient môže v jej prítomnosti, vo vlastnom byte čítať ako dlho bude potrebovať. Aby sa
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náš agent dostal k zmluve a predzmluvným informáciám, musel zmluvu okamžite podpísať. Bol to jediný úver,
ktorý bol počas tvorby štúdie aj poskytnutý a k jeho vypovedaniu došlo do pár dní od podpisu zmluvy.
S výpoveďou zmluvy však problémy nenastali.
Samotné nekalé konanie a praktiky v prípade nebankových spoločností boli iného rázu ako v prípade bánk.
Kým u bánk je to nátlak na otvorenie bankového účtu, ktorý je podmienkou už len samotného podania žiadosti
o úver, v prípade nebankoviek sú to najmä zmluvy o doplnkových službách. Najvýraznejšou nekalou
praktikou, s ktorou sme sa v prípade nebankoviek v priebehu výskumu stretli, bolo uzatvorenie vedľajšej
zmluvy k zmluve o spotrebiteľskom úvere. Túto situáciu sme zaznamenali v dvoch prípadoch a v oboch
prípadoch išlo o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní ďalších, doplnkových služieb. O čo ide? Nebanková
spoločnosť okrem štandardnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere predložila klientovi na podpis buď „Zmluvu
o finančných službách“ alebo „Dohodu o poskytovaní iných služieb“. V prvom prípade mala klientovi na
základe zmluvy o finančných službách úplne iná (s úverovým vzťahom medzi poskytovateľom
a spotrebiteľom nesúvisiaca) spoločnosť viesť splátkový kalendár. Za túto „službu“ mal klient pri 600 eurovom
úvere zaplatiť sumu takmer 300 eur. V prípade tejto spoločnosti navyše sprostredkovateľka tvrdila, že bez
podpisu aj zmluvy o finančných službách nebude možné poskytnúť úver. Následne svoje vyjadrenie
korigovala a povedala, že žiadosť síce podať môžem, ale bez podpísania „doplnkovej zmluvy“ mi ju zamietnu.
V druhom prípade mala dohoda o finančných službách klientovi poskytnúť určitý nadštandard. Týmto
„nadštandardom“ bolo napríklad väčšie množstvo „bezplatných“ upomienok. No pravdou však ostáva, že ani
po našom prepočte nesplácania úverov, teda meškania 30 dní, sa táto dohoda pre klienta nevyplatí. Tu však
bolo aspoň zrejmé, že klient túto dodatkovú zmluvu podpísať nemusí a bol na to upozornený aj zo strany
pracovníkov spoločnosti. Táto spoločnosť nás však prekvapila ešte jednou vecou. Namiesto štandardnej
„Zmluvy o spotrebiteľskom úvere“, ktorú náš klient žiadal, nám spoločnosť poskytla „Zmluvu
o spotrebiteľskom úvere revolvingového typu“. V praxi to znamená, že po splatení prostriedkov v dohodnutej
lehote, sú automaticky poskytnuté prostriedky v rovnakej výške a trvanie zmluvy sa opäť predlžuje.
V telefonickom rozhovore nám však pracovník danej nebankovej spoločnosti tvrdil, že zmluva zaniká
splatením poslednej splátky a k revolvingu nedochádza. Toto tvrdenie však považujeme za zavádzajúce, keďže
revolving bolo podľa zmluvy nutné vypovedať písomne.
Taktiež nás zarazili chyby vo výpočtoch na zmluvách. Najmarkantnejší príklad predstavuje istá nebanková
spoločnosť, ktorá na zmluve uvádza RPMN 28 %, úrok 68,80 % p.a. (ktorý však z nepochopiteľných dôvodov
nezapočítava do RPMN). Na dohode o plnení v splátkach je však už uvedená RPMN 304,10 %, čo je
mimochodom suma, ktorá vyšla prepočtom aj nám.
Nezaostávajú však ani banky. Jedna z hodnotených bánk na Štandardných európskych informáciách
o spotrebiteľskom úvere uvádza mesačnú výšku splátky 103,36 € a počet splátok 36. Celkovú čiastku, ktorú
má klient splatiť banka uvádza na úrovni 3720,24 €. Prepočet? 103,36 * 36 = 3720,96. Podobnú matematickú
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chybu sme objavili aj pri jednej z najlepších spoločností vo výskume. Banky ako keby odkazovali klientovi,
že si má na pobočku doniesť aj kalkulačku, lebo oni samé počítať nevedia.
Tiež podmienky, aké inštitúcie uplatnia v prípade nesplácania úveru sú zaujímavé. Viacero inštitúcií, či už
bánk alebo nebankoviek, je ochotných klientovi akceptovať určité, často krátkodobé nesplácanie úveru, pričom
v prvých dňoch neuplatnia žiadne sankcie voči klientovi.
Ako však ukázali niektoré banky, už poplatok za prvú upomienku za nesplácanie môže byť až vo výške 25 €.
Jedna z bánk si dokonca môže uplatniť zmluvnú pokutu 200 eur za porušenie zmluvy. V takomto prípade by
prípadné oneskorenie sa so splátkou mohlo klienta vyjsť poriadne draho. Problémom je, že tieto inštitúcie
neposkytujú relevantné informácie, v akom prípade pokutu uplatnia a v akom nie. Z hľadiska transparentnosti
to môže predstavovať problém.
Ešte na jeden problém by sme radi poukázali: Viaceré inštitúcie, či už banky alebo nebankovky, sa v zmluvách
odvolávajú na tzv. obchodné podmienky. Väčšinou s tvrdením „všeobecné obchodné podmienky sú dostupné
na internete a tvoria nedeliteľnú časť tejto zmluvy“. Toto môže byť pre menej zdatného klienta problémom
a bolo by lepšie, ak by boli všetky ustanovenia špecifikované priamo v zmluve.
Z pohľadu „mystery shoppera“, ktorý pre nás zhodnotil nielen ekonomické parametre úverov, ale
posudzoval najmä spôsob konania spoločností, by odporúčal:
1. Z moderných „internetových“ bánk: ZUNO
2. Z klasických „kamenných“ bánk: Poštová banka, Raiffeisen bank, SLSP
3. z nebankových spoločností: Cetelem, Consumer Finance Holding (Quatro, Triangel a Slovenská
požičovňa), Home Credit
Naopak, ak sa klienti nechcú dlho nezmyselne „handrkovať“ o úveroch a produktoch, ktoré vlastne
nechcú, mali by sa vyhnúť Prima banke a OTP banke. Osobitný prípad arogantného správania je
ČSOB. Ak do nej vkročíte s dobrým úmyslom získania dokumentov o úvere, ktoré si chcete v pokoji
doma preštudovať, zabudnite na túto inštitúciu.
Čo sa týka nebankoviek, nemali by sa ani priblížiť k produktom spoločností Telervis (Kešovka)
a ProfiCredit. Pri týchto spoločnostiach menej skúsený spotrebiteľ ani len netuší, čo vlastne podpisuje.
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8 Záver
Na záver celého hodnotenia skúmaných spotrebiteľských úverov je vhodné prezentovať niekoľko zistení z
realizácie samotného výskumu, ktoré neboli síce cieľom samotnej výskumnej štúdie, avšak ich prezentovanie
má svoje opodstatnenie z pohľadu vnímania trhu spotrebiteľských úverov v SR.
S troškou nadhľadu by sme mohli konštatovať, že trh spotrebiteľských úverov predstavuje pre spotrebiteľa
veľkú mútnu vodu, v ktorej je náročné sa vyznať a preto si spotrebiteľ pomáha myšlienkovými
(rozhodovacími) skratkami. Hovoriť však o „dobrých“ bankách a „zlých“ nebankovkách je mýtus. Trh
spotrebiteľských úverov sa mení. Výskumom sme poukázali na to, že dnes už na trhu máme štandardné,
transparentne pôsobiace nebankové spoločnosti, ktoré svojim prístupom i produktmi dokážu reálne
konkurovať bankám. Neplatí to však o všetkých „nebankovkách“ a preto by mal byť spotrebiteľ opatrný pri
výbere veriteľa.
Druhým zistením je katastrofálny stav transparentnosti niektorých veriteľov. Odmietanie poskytnutia
predzmluvných informácií, zneužívanie časovej tiesne (dokonca jej zjavné vyvolávanie), zahmlievanie
vysvetlenia podmienok zmluvy alebo využívanie doplnkových služieb, ktoré spotrebiteľovi aj po neschválení
žiadosti o úver zostanú otvorené, sú len tie najvypuklejšie zistenia. A nehovoríme len o niektorých
nebankových spoločnostiach. Hovoríme aj o viacerých bankách. Pre spotrebiteľa je vhodné sa týmto
inštitúciám vyhnúť. Ak po podaní žiadosti o spotrebiteľský úver automaticky nedostanete ako spotrebiteľ
návrh zmluvy spolu s formulárom so štandardizovanými predzmluvnými informáciami a pracovník banky
alebo „nebankovky“ Vám ho s úsmevom neodovzdá, ani sa nepokúšajte o ďalšie kolo rokovaní o úvere.
Výskumom sme potvrdili zaujímavý vzťah transparentnosti a ekonomickej výhodnosti úveru.
Spoločnosti (tak banky ako aj nebankové spoločnosti), ktoré majú kvalitné online služby (kalkulačky úverov,
elektronické služby, užívateľské rozhrania), sú ďaleko transparentnejšie ako „kamenné banky“ alebo
„nebankovky“, ktoré propagujú svoje služby bez zverejnenia základných parametrov produktov. Existuje
priamoúmerný

vzťah

medzi

transparentnosťou

a výškou

RPMN.

Spoločnosti,

ktoré

boli

najtransparentnejšie predložili aj najlepšie ponuky. Dokonca pri pár spoločnostiach sme sa stretli s tým, že
pracovník spoločnosti poďakoval, že si v kľude prečítame zmluvnú dokumentáciu a porovnáme si ponuky.
Transparentnejšie spoločnosti majú zároveň menšiu tendenciu tlačiť klienta do rýchleho rozhodnutia.
Poslednou oblasťou je hodnotenie dôsledkov pri nesplácaní. Tu platí základné pravidlo: „Úver je dobrý sluha,
ale zlý pán!“ Ponuky, ktoré sú ekonomicky výhodné sa môžu veľmi rýchlo zmeniť na finančnú nočnú moru,
ak opomeniete splátku alebo budete mať problém so splácaním. Preto ako spotrebiteľ musíte veľmi dobre
vedieť, či ste schopný splácať úver počas celej doby. Jedna chyba alebo výpadok splátky Vás môže stáť
obrovskú sumu.
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Príloha 1 Vedomosť Ministerstva hospodárstva SR o činnosti spotrebiteľských združení (SZ)
Vedomosť MHSR o činnosti SZ
Asociácia spotrebiteľov Slovenska
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Asociácia užívateľov bytov
Asociácia užívateľov služieb
Fórum spotrebiteľov
INFOSPOT. Informačné spotrebiteľské centrum
Inštitút bývania
Klub združenia slovenských spotrebiteľov
regiónu Zvolen
Regionálne združenie spotrebiteľov - Poprad
Regionálne združenie spotrebiteľov Regionspot
Slobodné občianske združenie na ochranu
spotrebiteľov SOZOS
Slovenské združenie ochrany práv pacientov a
spotrebiteľov
Spotrebiteľská informačná agentúra - SIA
Spotrebiteľský inštitút
Združenie bratislavských spotrebiteľov
Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v
Poprade
Združenie občianskej sebaobrany
Združenie slovenských spotrebiteľov
Združenie slovenských spotrebiteľov - SOZOS
Košice
Združenie spotrebiteľov Považia a západného
Slovenska
Združenie užívateľov bytov SR
ZSS - Ochrana spotrebiteľa Oravy

Nevedomosť MHSR o činnosti SZ
Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov
Bývajme bezpečne, o. z.
Energetické centrum Bratislava
FÉNIX združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv
Informačné centrum ochrany spotrebiteľa
Klub ochrany spotrebiteľa Ružinov
Miestny klub ochrany spotrebiteľa v Petržalke
Občianske združenie - ZSS SOZOS
Občianske združenie Nestrácaj Nádej
Občianske Združenie slovenských spotrebiteľov AZ
Ochrana slovenských spotrebiteľov
Ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými
podmienkami
OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv sporiteľov
Račianske občianske centrum
Slovenská spotrebiteľská únia
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S. O. S.) Poprad
Spoločnosť spotrebiteľov potravín
Spotrebiteľské centrum generácie 2000
SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM, občianske
združenie
Spotrebiteľský klub Košice
Stabil Slovakia
Združenie - Pomoc a ochrana spotrebiteľa "POS"
Združenie Brániť sa oplatí - BSO
Združenie na ochranu finančného spotrebiteľa OFS
Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS
Združenie na ochranu práv spotrebiteľov
Združenie na ochranu práv spotrebiteľov Krompachy
Združenie na ochranu práv spotrebiteľov Martin
Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Prešove
Združenie na ochranu spotrebiteľov mesta Žiar nad Hronom
Združenie na ochranu spotrebiteľov Stará Ľubovňa
Združenie občanov na ochranu práv a oprávnených záujmov
spotrebiteľov Slovenska
Združenie ochrany práv občanov
ZDRUŽENIE OBČIANSKOPRÁVNEJ OCHRANY
SPOTREBITEĽA
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Ukážka neaktuálneho webového obsahu spotrebiteľských združení
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Príloha 3 Kritériá hodnotenia ponúk
Hodnotenie potenciálneho veriteľa
Má licenciu od NBS?

Iba informačne

Členstvo v SOLUS

Iba informačne

Členstvo v APSU

Iba informačne

Členstvo v SBCB/NBCB

Iba informačne

Odvoláva sa na Občiansky zákonník?

Iba informačne

Žiada veriteľ potvrdenie o príjme a overuje si schopnosť splácať?
Poskytol veriteľ zmluvu alebo návrh zmluvy o spotrebiteľskom úvere
v dostatočnom časovom predstihu?
Poskytol veriteľ štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere
v dostatočnom časovom predstihu?
Vyžaduje veriteľ dohodu o zrážkach zo mzdy?
Poskytol veriteľ všeobecné obchodné podmienky a iné právne dokumenty
(napr. cenník) spojené so zmluvou o spotrebiteľskom úvere v dostatočnom
časovom predstihu?

Iba informačne
Áno – 1 bod
Nie – -1 bodov
Áno – 1 bod
Nie – -1 bodov
Iba informačne
Iba informačne

Zmluva o finančných službách (nebankové spoločnosti)

Áno – 1 bod
Nie – 0 bodov
Áno – 1 bod
Nie – 0 bodov
Áno – 1 bod
Nie – 0 bodov
Áno – 1 bod
Nie – 0 bodov
Áno – 1 bod
Nie – 0 bodov
Áno – 1 bod
Nie – posudzujú sa podmienky
nižšie
Áno – 1 bod
Nie – posudzujú sa podmienky
nižšie
Áno – - 1 bod
Nie – 0 bodov
Áno – 0 bodov (pozri
dodatočné kritériá nižšie)
Nie – 1 bod
Iba informačne

Zmluva o osobnom účte (banky)

Iba informačne

Je dostupná online kalkulačka?
Dozviem sa úrok z online kalkulačky?
Dozviem sa poplatky z online kalkulačky?
Dozviem sa cenu z online kalkulačky?
Dozviem sa sumu, ktorú budem mesačne platiť?
Súhlasia údaje na kalkulačke s tým, čo je uvedené na zmluve?
Ak nesúhlasia, je skutočná ponuka výhodnejšia pre spotrebiteľa?
Ak nesúhlasia, je skutočná ponuka menej výhodná pre spotrebiteľa?
Je uzatvorenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere spojené s uzatvorením inej
zmluvy? Ak áno, určite, aká zmluva to je:

Je v zmluve (PI) uvedená výška úroku?
Je v zmluve (PI) uvedená celková výška RPMN?
Je v zmluve (PI) uvedená cena úveru?
Súhlasí priemerná RPMN na zmluve s tým, čo zverejnilo MF SR pre daný
druh úverov? (ak neuvedená, tak -1 bod)

Áno – 1 bod
Nie – -1 bod
Áno – 1 bod
Nie – - 1 bod
Áno – 1 bod
Nie – - 1 bod
Áno – 1 bod
Nie – - 1 bod

Hodnotenie ekonomických parametrov úveru
Výška úrokovej sadzby uvedená na zmluve (alebo štandardizovaných
informáciách, prípadne inak ponúknutá spoločnosťou)

Iba informačne

Výška RPMN uvedená na zmluve (alebo štandardizovaných informáciách,
prípadne inak ponúknutá spoločnosťou)

Iba informačne
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Je na webových stránkach dostupná informácia o najnižšej možnej úrokovej
sadzbe pre spotrebné úvery (úrok od)

Áno – 1 bod
Nie – - 1 bod

Rozdiel medzi prepočítanou RMPN a úrokovou sadzbou v zmluve

Iba informačne na ďalšie
spracovanie
Bez rozdielu – 1 bod
Rozdiel do 0,50 % - 0,5 bodu
Viac ako 0,50 % - 0 bodov
Proporčne, podľa najlepších

Rozdiel medzi prepočítanou RMPN a úrokom uvedeným v reklame

Proporčne, podľa najlepších

Prepočítaná RPMN
Rozdiel medzi prepočítanou RPMN a RPMN uvedenou na zmluve

prepočítané RPMN nižšie maximálne rovné ako priemer trhu
prepočítané RPMN vyššie ako priemer trhu, maximálne však do dvojnásobku
priemeru za banky
prepočítané RPMN vyššie ako dvojnásobok priemeru za banky
Iné poplatky spojené so spotrebným úverom:
Poplatok za rezerváciu a poskytnutie úveru?

Áno – 1 bod
Nie – posudzuj podmienku
nižšie
Áno – 0 bodov
Nie – posudzuj podmienku
nižšie
Áno - -1 bod
Záporné body sú pripočítané za
kumulovanú sumu poplatkov
podľa proporčného pravidla
- €

Poplatok za zmenu formou dodatku?

- €

Poplatok za navýšenie úveru?

- €

Poplatok za vedenie úverového účtu?

- €

Servisný poplatok

- €

Iné

- €

Náklady v prípade, ak veriteľ vyžaduje aj vedľajšiu zmluvu (viď vyššie)

Proporčne podľa hodnotenia
kritérií v podkapitole 5.3.2

Poplatky súvisiace s účtom počas celého obdobia úverovej zmluvy (banky)
Poplatky v prípade, že účet po obdržaní úveru v banke obratom zruším
(banky)
Poplatky v prípade, že účet zruším po 36 mesiacoch - teda po splatnosti úveru
(banky)
Náklady iných zmlúv súvisiacich s poskytnutím úveru (najmä nebankové
spoločnosti)
Cena úveru uvedená spoločnosťou na zmluve

Informačne

Cena úveru spolu s poplatkami spojenými so spotrebným úverom

Informačne

Cena úveru pri nezrušení účtu
Cena úveru pri započítaní poplatkov vedľajšej zmluvy - pri zrušení
bankového účtu do 30 dní

Informačne

Cena úveru pri započítaní poplatkov vedľajšej zmluvy - pri zrušení
bankového účtu po skončení splatnosti úveru

Informačne

Cena úveru pri započítaní vedľajších finančných zmlúv (ak sú)

Informačne

Pomer medzi uvedenou cenou úveru uvedenou na zmluve a cenou úveru
spolu s poplatkami spojenými so spotrebným úverom

Informačne

Normalizované bodovanie

O koľko % preplatím úver? (pomer medzi požičanou sumou a najvyššou
uvedenou sumou
Pomer medzi cenou úveru uvedenou na zmluve a cenou úveru pri zrušení
bankového účtu do 30 dní

Proporčne
Informačne

Pomer medzi cenou úveru uvedenou na zmluve a cenou úveru pri zrušení
bankového účtu po skončení splatnosti úveru

Informačne

Pomer medzi cenou úveru uvedenou na zmluve a cenou úveru pri započítaní
nákladov vedľajších finančných zmlúv

Informačne
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Poplatok za predčasné splatenie

Áno – 0 bodov
Nie – 1 bod

Hodnotenie podmienok úveru pri nesplácaní úveru
Rozhodcovská doložka (zmluva)

Výška pokuty

Áno - -1bod
Nie – posudzuj nižšie
Áno – 0 bodov
Nie – posudzuj nižšie
Áno – 1 bod
Nie – 0 bodov
Hodnotenie:
1. v absolútnej výške
2. v porovnaní s výškou
mesačnej splátky
Eur

Upomienka

Eur

Suma upomienky

Eur

Áno, klient nemôže odmietnuť
Áno, klient môže odmietnuť
Nenachádza sa, spoločnosť sa odvoláva na všeobecný súd
Pokuta za porušenie zmluvy

Iné náklady

Eur

Výška úroku z omeškania
menej ako 5,05 %
práve 5,05%
viac ako 5,05 %
CELKOVÉ hodnotenie dôsledkov nesplácania

Áno – 1 bod
Nie – 0 bodov
Áno – 0 bodov
Nie – 0 bodov
Áno - -1 bod
Nie – 0 bodov
Bodová metóda normalizáciou
podľa „ideálneho“ produktu
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Partneri

Inštitút sporenia a investovania
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Home Credit Slovakia a.s.
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