
1. Nepůjčuji si na zbytečnosti 

Úvěr jsou drahé peníze - přemýšlím. Nekupuji si novou plazmovou televizi 
jen proto, že ji mají sousedé. Za vlastní peníze mohu chtít, za půjčené 
musím potřebovat. 

2. Nepřeplácím životnost 

Nekupuji si na úvěr produkt nebo službu, které budu splácet delší dobu, 
než je budu reálně užívat. Nebudu splácet celý rok čtrnáctidenní 
dovolenou u moře, má ale smysl splácet byt, koupený na úvěr, resp. 
hypotéku. 

3. Neriskuji úpadek (osobní bankrot) 

Pečlivě si spočítám, jakou částku měsíčně si mohu dovolit splácet 
(vzhledem ke své ekonomické situaci - celkové výši příjmů a výdajů). Vždy 
myslím i na zadní vrátka v podobě finanční rezervy na horší časy (měla by 
být alespoň na šest měsíců). 

4. Nedůvěřuji každému 

Pozorně si prověřím subjekt, který mi úvěr nabízí. Půjčky může 
poskytovat v podstatě kdokoliv. Obecně platí: čím snáz, tím dráž. 
Společnosti, které žadatele neprověřují, často kompenzují riziko vyššími 
úroky a sankcemi. Důvěřuji, ale pozorně prověřuji. 

5. Nejsem unáhlený/á 

Neberu automaticky první nabídku půjčky, kterou dostanu. Zvážím, který 
typ úvěru je pro mě a mou situaci nejvhodnější, nechvátám s výběrem, 
porovnávám podmínky. Pokud mě seriózní bankovní/finanční instituce 
s žádostí o úvěr odmítne, zamyslím se znovu nad svou finanční situací, 
než budu žádat o dražší úvěr jinde.  

 

 

6. Neporovnávám pouze úroky 

Zjistím, kolik mě bude úvěr reálně stát včetně všech poplatků za 
uzavření, správu a vedení úvěru, předčasné splacení atd. 
Neporovnávám jen úrokové sazby, ale roční procentní sazby 
nákladů (RPSN) a celkový objem peněz, který za dobu splácení 
zaplatím. 

7. Nepodepisuji neznámé 

Vždy se podrobně seznámím se smlouvou a úvěrovými 
podmínkami včetně případných sankcí a pokut. Nepodepisuji nic, 
čemu jednoznačně nerozumím. V případě potřeby se poradím 
s odborníky, nebo alespoň zkušenějšími lidmi ze svého okolí. 

8. Nemyslím jen na současnost 

Své závazky splácím řádně a včas, tím si buduji pozitivní úvěrovou 
historii do budoucna. To mě umožní půjčit si příště znovu snáze a 
pravděpodobně i levněji. V případě potřeby se pojistím pro 
neschopnost splácet v budoucnu. 

9. Nepůjčuji si na splácení půjčky 

Pokud přes veškerá opatření nastane situace, kdy nejsem 
schopný úvěr splácet, nepůjčuji si další peníze na vyrovnání 
dluhu. Snažím se domluvit řešení přímo s věřitelem. 

10. Nevěřím na zázraky 

Své závazky řeším včas. Pokuty a penále nikdy zázračně nezmizí, 
naopak s časem zaručeně rostou, a to hodně rychle. Čím déle 
vyčkáváme s řešením, tím dražší to bude. Do vážných problémů 
mě může dostat už i nezaplacená pokuta za jízdu na černo či 
neuhrazená faktura mobilního operátora. 
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