6. Vždy mějte na paměti, že podrobné
prostudování návrhu smlouvy
znamená návrh pečlivě pročíst slovo
od slova včetně textu napsaného
drobným písmem. Obsahem jsou
často důležitá ustanovení, která
mohou mít nepříjemné důsledky
v podobě nepřiměřených sankcí při
sebemenším porušení smluvních
podmínek. Při jakýchkoliv
pochybnostech o jednotlivých
ustanoveních smlouvy kontaktujte
někoho, kdo se v dané problematice
orientuje a je vám schopen
kvali kovaně poradit (např. nanční
poradce nebo občanské poradny viz kontakty v tomto letáku).
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7. Nikdy nepodepisujte smlouvu, pokud
je požadovanou podmínkou pro její
uzavření jakékoli manipulování
věřitelem nebo jím určenou osobou
s vašimi nančními prostředky nebo
jiným vaším majetkem. Nikdy
nevydávejte vámi podepsané bianco
(tzn. nevyplněné) cenné papíry z ruky
(např. směnky, šeky apod.), anebo
jiné nevyplněné a vámi podepsané
listiny se svolením, aby věřitel či jím
určená osoba do nich dodatečně

mohla libovolně doplňovat údaje.
8. Nikdy nedělejte ručitele nikomu,
o jehož nanční situaci nemáte
podrobné informace. Jím nesplácená
půjčka, za kterou ručíte, pak může
přinést tíživé problémy právě vám.
9. Nikdy nedělejte ručitele nikomu,
o jehož charakterových a morálních
vlastnostech máte byť jen nepatrné
pochybnosti. Nepochybujte, že se
vždycky najde na straně dlužníka
důvod pro nesplácení půjčky.
10. Život s dluhy nikdy nepodceňujte.
V ohrožení nejste jenom vy, ale i vaše
rodina. Pokud si nejste jisti
bezpečností uvažované transakce,
využijte před podpisem smlouvy
o půjčce nebo leasingové smlouvy
(nákup na splátky) možnosti porady
např. v občanské poradně (viz
kontakty v tomto letáku).
Na závěr – pokud to jen trochu jde,
nezadlužujte se! Nejprve si zjistěte
možnosti pomoci u rodiny nebo
přátel, a teprve potom uvažujte
o půjčce od banky nebo
specializované rmy.

Jak nespadnout do
dluhové pasti
Dluhové desatero

1. Nekupujte nic, na co nemáte. A když
už musíte koupit, tak si půjčte
z ověřeného zdroje nebo nakupujte
zboží na splátky (leasing, čili koupě
na dluh). Kupujte zboží, které
skutečně potřebujete a budete
používat i po zaplacení poslední
splátky. Nezapomeňte, že značka a
vzhled často tvoří až polovinu ceny.
2. Nikdy si nepůjčujte bez písemné
smlouvy. Smlouvu nepodepisujte
hned a v časové tísni. Vždy si ji
prostudujte, anebo se poraďte
s někým, kdo s tím má již zkušenosti.
Za určitých podmínek může být
výhodnější si půjčit od banky,
přestože vyřízení žádosti zpravidla
trvá déle a je složitější.
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3. Pokud je v reklamě na půjčku
inzerováno, že úrok je např. od 9 %,
zpravidla se jedná o reklamní tah,
kdy procento úročení je vyšší než
sazba deklarovaná reklamou. Ptejte
se na všechny poplatky spojené
s plněním smlouvy. Vyžádejte si
informaci o výši RPSN (roční
procentní sazby nákladů), která
určuje celkové roční náklady spojené

s úvěrem. Nepodepisujte smlouvu,
o které věřitel prohlásí, že se nedá
měnit. Pak se nejedná o smlouvu, ale
o diktát. Je to zřejmý signál, že
smlouva je jednostranně výhodná
pro věřitele.
4. Než podepíšete, promyslete si velmi
pečlivě vše, co jste se dozvěděli a
dočetli v návrhu smlouvy, který jste
dostali od věřitele. Ten ji většinou
předkládá již vypracovanou a má v ní
určitě zohledněny především svoje
priority. Před podpisem smlouvy
zvažte, zda jste schopni plnit
závazky plynoucí ze smlouvy a
nehrozí vám nebezpečí, že se
stanete neplatičem. Zjistěte si
všechny informace o sankcích, které
vám hrozí při neplnění smluvních
podmínek.
5. Zjistěte si ještě před podpisem
smlouvy aktuální stav na trhu půjček,
na leasingovém trhu a obvyklé
úrokové a sankční podmínky, abyste
nespadli do „lichvářské“ pasti.
Podmínky musí být jasně a
srozumitelně zformulovány tak, aby
umožňovaly jednoznačný výklad.

Kam se obrátit zdarma
Občanské poradny poskytují
poradenství zdarma ve všech krajích
ČR. Kontakty na poradny viz
www.obcanskeporadny.cz

Máte dluhy nebo exekuci? Obraťte se
na poradnu Člověka v tísni, o.p.s.,
Červené sluchátko - Zanechte na sebe
kontakt na www.cervenesluchatko.cz a
poradci se vám sami zdarma ozvou
nebo volejte na 770 600 800 (cena za
běžné volání podle vašeho tarifu) (PoPá, 9-17 hod.)
E-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
Web: www.jakprezitdluhy.cz

Máte problém se zakoupeným
zbožím nebo službou? Obraťte se na
poradnu pro spotřebitele (Po-Pá, 9-16
hod. tel.: 542 210 549, 542 210 778
E-mail: poradna@asociace-sos.cz
www.asociace-sos.cz nebo na poradnu
dTestu: 299 149 009 (Po-Pá 9-17 hod.)
www.dtest.cz
Tento leták byl zpracován díky nanční podpoře
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního
programu Podpora veřejně účelných aktivit
seniorských a proseniorských organizací s celostátní
působností.
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