
Vyznajte sa v banke 
Poradíme vám, ako sa vyznať v bankových produktoch

Správne nakladanie 
s peniazmi dnes 
nie je jednoduchou 
záležitosťou. Skôr ako 
sa rozhodnete využiť 
niektorý z bankových 
produktov, mali vy 
ste o nich mať dobrý 
prehľad. Poradí vám 

pri tom MAROŠ 
KÚTNIK zo 
spoločnosti  
Partners 

Group SK.

Vkladové produkty
 Osobný účet

Je to najzákladnejší bankový 
produkt a pri jeho výbere 
venujte pozornosť poplatkom 
za vedenie účtu, prevodom 
a účtovným položkám. Je 
vhodný na bežné fungovanie 
v platobnom styku, neodporú-
čame však tento produkt vyu-
žívať na dlhodobejšie zhod-
nocovanie kapitálu, pretože 
výnosy sa blížia nule.

 Termínovaný vklad
Ak chcete zhodnotenie kapi-
tálu v horizonte do 1 roku, 
vyberte si termínovaný vklad. 
Banka vám garantuje výnos 
vyplatený za pevne stanovený 
termín splatnosti. Ale pozor, 
po pripočítaní výnosu počí-
tajte s tým, že banka ho zdaní.

Máte k dispozícii väčšiu hotovosť? V banke 
vám poradia, ako môžete vaše financie 
výhodne a najmä bezpečne uložiť

Niektoré bankové produkty 
ponúkajú vyššie možnosti 
zhodnotenia vašich peňazí

Peňaženka- Praktické rady z eko-
nomickej oblasti 

20.45 TA3STREDA
TV TIP

 Vkladná knižka
Dôležitý rozdiel oproti termí-
novanému vkladu je v tom, 
že v prípade záujmu o výber 
zhodnoteného kapitálu je 
potrebné banke dopredu, 
podľa stanoveného obdobia 
výplaty, nahlásiť tento termín. 
Pripisuje sa opäť garantovaný 
výnos očistený o daň.

 Hypotekárny certifikát
Je to nový typ vkladového pro-
duktu, ktorý začali banky pre-
dávať len v poslednom čase, 
ale teší sa veľkému záujmu. 
Má takisto pevne stanovený 
výnos ako aj dobu splatnosti. 
Tento produkt prináša vyš-
šie možnosti zhodnotenia a je 
vhodný pre konzervatívnych 
investorov do 2 rokov.

Úverové produkty
 Hypotekárny úver

Je to dlhodobý úver zame-
raný na zabezpečenie bývania, 
modernizácie či rekonštruk-
cie nehnuteľnosti, s možnos-
ťou získať po splnení urči-
tých podmienok štátny príspe-

vok. Tento produkt je charak-
teristický nižším úročením, 
ale z dlhodobého hľadiska pri 
splatnosti 30 rokov je jeho 
preplatenie dosť vysoké. 

 Spotrebný úver
Patrí k úverom strednodobej 
kategórie, špecifický je jed-
notnou splátkou počas celej 
doby splácania. Môže byť zau-
jímavou alternatívou pôžičky. 
Treba si však dať pozor 
na poplatky spojené s poskyt-
nutím úveru a vedením účtu, 
lebo tie pri kratšej splatnosti 
môžu predražiť úver. 

 Kontokorentný úver
Je to krátkodobý úver, posky-
tovaný prevažne na obdobie 
1 roka s možnosťou opakova-
nia. Charakteristický je tým, 
že je klientovi nastavený limit 
na účte, ktorý môže vyčer-
pať do mínusu. Jeho výho-
dou je, že pokiaľ klient častej-
šie pracuje s peniazmi a robí 
na účet viaceré kredity, úver 
počíta úročenie iba z denného 
prečerpania, preto výsledná 

hodnota úrokov zaplatených 
klientom voči úrokovej sadzbe 
je nižšia. Pokiaľ klient úver 
nečerpá, neplatí žiadne úroky. 
Klienti si musia dávať pozor 
na to, aby nezostávali v maxi-
málnom mínuse dlhodobo.

 Kreditná karta
Je typ krátkodobého úvero-
vého produktu, ktorý môže 
byť veľmi vhodnou pomôckou 
na sprehľadnenie mesačných 
výdajov domácnosti. Kre-
ditná karta si však vyžaduje 
finančnú disciplínu a dobrú 
znalosť stavu svojich peňazí. 
Pokiaľ v stanovenom termíne 
bankou vráti klient všetky 
požičané peniaze, je táto 
pôžička bezúročná. V opač-
nom sa začína kolotoč spláca-
nia s vysokým ročným úroče-
ním okolo 16 %.  n
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TV  PORADŇA


