Nástroje finančního trhu – TEST - Zadání

1. Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?
a) Debetní kartou lze vybírat hotové peníze z bankomatu, ale nelze s ní bezhotovostně platit
v obchodě. S kreditní kartou naopak mohu bezhotovostně platit v obchodě, ale nemohu
vybírat hotové peníze z bankomatu.
b) Pomocí debetní karty mohu používat pouze peníze na svém běžném účtu, na rozdíl od
kreditní karty, která mi umožňuje financovat výdaje úvěrem.
c) Debetní karta je běžně označovaná jako zlatá karta, kterou mohou používat podnikatelé,
na rozdíl od kreditní karty, která je určena obyčejným lidem.
2. Pokud si rozhodnete vyměnit české koruny za americké dolary, který kurz směnárna nebo
bance použije?
a) USD – prodej
b) USD – nákup
c) CZK – prodej
3. Jaká je obvyklá úroková sazba na běžném účtu?
a) Velmi nízká, obvykle do 0,1% p.a.
b) Nejvýhodnější je hromadit peníze na běžném účtu, protože úroková sazba je velmi
příznivá, obvykle se pohybuje v rozmezí 5% - 10%.
c) Úroková sazba na běžném účtu je obvykle vysoká, pohybuje se v rozmezí 5% - 10%, ale je
to kvůli tomu, že klient podstupuje obrovské riziko, že banka zkrachuje.
4. Co je to RPSN?
a) Registr osob, které nejsou schopny splácet úvěr, a banka jim žádný další úvěr
neposkytne.
b) Rodiny, kterým je přiznán nárok na sociální dávky a nemocenskou.
c) Sazba v procentech, která udává celkovou roční nákladovost úvěru.
5. Co je to hypotéka?
a) Neúčelový bankovní úvěr, který slouží k financování pořízení spotřebního zboží (např. TV,
automobilu, apod.)
b) Účelový bankovní úvěr, kterým se financuje pořízení nemovitosti.
c) Každý úvěr, při kterém dáváte do zástavy nemovitost, o kterou v případě nesplácení
přijdete.
6. Co je to dluhová past?
a) Situace, kdy nejste schopni splácet úvěr/y, a tak si berete nové úvěry, abyste mohli
splácet ty původní.
b) Pokud si půjčíte peníze, nejste schopni je včas vrátit a věřitel vás vláká do pasti a odmítá
vás pustit, dokud dluhy nezaplatíte.
c) Sloučení stávajících úvěrů do jednoho.

7. Na jeden rok je výhodnější půjčka s úrokovou sazbou 1% p.m. nebo 5% p.a.?
a) Oba jsou stejně výhodné.
b) Výhodnější je úvěr s úrokovou sazbou 5% p.a., protože úroková sazba je vyjádřená pro
celý rok.
c) Výhodnější je úvěr s úrokovou sazbou 1% p.m., protože úroková sazba je nižší.
8. Do jaké výše jsou pojištěny vklady v bankách?
a) Vklady nejsou pojištěny.
b) Jsou pojištěny do výše 100.000 CZK.
c) Jsou pojištěny do výše 100.000 EUR, tj. cca do výše 2.500.000 CZK.
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