Príklady výpočtu ceny:
spotrebné úvery
Príklad výpočtu ceny – dobrápožička
Pán Jozef so svojou manželkou si naplánovali opravu strechy vo svojom dome na vidieku. Celú rekonštrukciu sa
rozhodli financovať z úveru. Požiadali preto Poštovú banku o dobrúpôžičku vo výške 10 000 € so splatnosťou 5
rokov [60 mesiacov]. Klienti navyše využili aj možnosť výhodne si poistiť splácanie úveru pre prípad
práceneschopnosti, invalidity a smrti.
Úroková sadzba ich dobrejpôžičky je 9,9% p.a. a ročná percentuálna miera nákladov je vo výške 10,36 %.
Podľa Sadzobníka poplatkov Poštovej banky manželia zaplatili nasledujúce poplatky:
Poplatok za spracovanie úveru:
Mesačná správa úveru:
Mesačná anuitná splátka:
Mesačné náklady spojené s poistením schopnosti splácať úver:
Výška mesačnej úhrady spolu:

0 €, t. j. bez poplatku
0 €, t. j. bez poplatku
214 €
10,10 €
224,10 €

V priebehu splácania pán Jozef menil prácu a zmenil sa mu aj termín výplaty. Preto požiadal Poštovú banku
o odklad splátok úveru a následne o zmenu termínu splácania úveru z 10. na 15. deň v mesiaci.
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok na žiadosť klienta:
0 €, t. j. bez poplatku

Príklad výpočtu ceny – lepšiasplátka
Pani Eva si pred dvomi rokmi vzala pôžičku vo výške 6 500 € na kúpu nového auta z Poštovej banky a pravidelne ju
spláca mesačne po 119 €. Aktuálny zostatok pôžičky je 5 160 €. Minulý rok si naviac kúpila cez splátkový predaj
novú sedačku za 700 €, ktorú spláca mesačne po 20 €. Má tak ešte splatiť 570 €. Pani Eva tiež využila aj
ponuku kreditnej karty z inej banky vo výške 470 €.
Keďže by si chcela všetky tieto svoje záväzky spojiť do jednej splátky, požiadala Poštovú banku o úver
lepšiasplátka vo výške 6 580 € [zohľadňuje aj poplatok za spracovanie úveru], so splatnosťou 6 rokov [72
mesiacov]. Úver jej bol poskytnutý na osobný účet vedený v Poštovej banke.
Úroková sadzba ich lepšejsplátky je 10,9% p.a. a ročná percentuálna miera nákladov je vo výške 12,28 %.
Podľa Sadzobníka poplatkov Poštovej banky manželia zaplatili nasledujúce poplatky:
Poplatok za spracovanie úveru [čerpanie na účet v Poštovej banke] : 131,60€
Mesačná správa úveru:
0 €, t. j. bez poplatku
Mesačná anuitná splátka:
126 €
Po 4 rokoch od poskytnutia úveru, keď zostávalo splatiť 2 794 € získala pani Eva mimoriadne finančné prostriedky v
dedičskom konaní a preto sa rozhodla jej úver lepšiasplátka splatiť ešte pred uplynutím dátumu konečnej
splatnosti.
Poplatok za predčasné splatenie úveru:
0 €, t. j. bez poplatku

