
NAVIGÁTOR BEZPEČNÉHO ÚVĚRU 2013

VÝSLEDKY NAVIGÁTORU PRO ÚVĚR NA 30 TIS. KČ

Prvenství dosáhla Raiffeisenbank a.s. násle-
dovaná Air Bank, ZUNO BANK a ČSOB. Do-
brých hodnot dosáhly také nebankovní sub-
jekty. Mezi banky, jako napříllad mezi Českou 
spořitelnu a Komerční banku se vklínila 
značková nebankovní společnost  Home Cred-
it a to zejména díky nízké nabízené RPSN. 
Hodnoty Navigátora 8,8 dosáhly nejen další 
banky, jako jsou Unicredit a Waldviertel ale 
taktéž nebanka CETELEM ČR. Zde je patrný 
trend z loňského Navigátora, tj. sbližování 
podmínek bank a nebank, na což upozorňuje 
například i výzkum severu bankovnipoplatky.
com.  

Celkově bylo v rámci projektu Navigátor bezpečného úvěru 2013 hodnoceno 53 poskytovatelů 
spotřebitelských půjček (42 poskytovatelů půjček na 30 tis. Kč, 40 poskytovatelů půjček na 
100 tis. Kč, některé subjekty poskytují úvěry v obou kategoriích). Výsledná hodnota Navigátoru 
je buď průměr dvou dosažených hodnot (v případě, že subjekt nabízí oba produkty), případně 
dosažená hodnota Navigátoru, pokud subjekt nabízí pouze 1 produkt. Nejvyšší hodnotu Nav-
igátoru dosáhly Raiffeisenbank (10,00), následovaná internetovými bankami Air Bank, ZUNO 
a dále Oberbank a (9,70). Na třetím místě se v žebříčku umístila Citibank s hodnotou 9,55, 
následované dalšími bankami v rozmezí 8,80 – 9,40. Značkové nebankovní společnosti CETELEM 
a Home Credit dosáhly obdobného výsledku (8,80), za nimi se umístila Komerční banka, LBBW, 
Sberbank neb Waldviertel. Pro další společnosti organizované v ČLFA (COFIDIS, PROFI CREDIT a 
Provident) hodnota Navigátoru leží v intervalu 5,80 až 8,20, tj. vysoko nad hranící oddělující 
Bezpečné věřitele a Predátory. Ostatní společnosti lze označit jako predátory a tudíž je lepší 
se jim z pohledu věřitele vyhnout.

VÝSLEDKY NAVIGÁTORU PRO ÚVĚR NA 100 TIS. KČ

Nejvyšší hodnoty dosáhla opět Raiffesen-
bank společně se ZUNO, kterou následovaly 
Air Bank a Oberbank a Citibank. Rozdíl mezi 
jednotlivými bankami a nebankami se i v této 
kategorii de facto smazal - mezi banky se tak 
dostaly značkové nebankovní společnosti - 
Home Credit a Cetelem, které tak předstihly 
například Českou spořitelnu a UniCredit Bank.
Nižší hodnoty vykázali členové ČLFA především 
díky nižším hodnotám v subkritériu ex-post 
parametry úvěru jakož i díky vyšší RPSN. 
Zbývajících 22 subjektů dosahují výrazně 
podprůměrných hodnot (< 2,1), a tudíž impli-
kují potenciální rizikovost pro klienta. 

CO IMPLIKUJÍ VÝSLEDKY NAVIGÁTORA 2013?

1. DVĚ HLAVNÍ SKUPINY UKAZUJÍ NA RŮZNORODOST ZKOUMANÝCH SUBJEKTŮ.
2. MEZIROČNÍ ZLEPŠENÍ VÝSLEDKŮ U BANK A ZNAČKOVÝCH NEBANK (8,79 VS. 8,61 V 2012), 

ALE PROPAD TRANSPARENTNOSTI U PREDÁTORŮ  (0,46 VS. 0,67).
3. Z HLEDISKA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ DOŠLO KE SLOUČENÍ SKUPINY BANK A ZNAČKOVÝCH 

NEBANKOVNÍCH SPOLEČNOSTÍ. 

ZJIŠTĚNÍ PRŮZKUM SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2013

• 59 % spotřebitelů přiznalo, že někdy v životě využili spotřebitelský úvěr. Je poměrně signifikantní, že rozdíly nejsou 
ani v pohlaví, ani ve věku, ani ve vzdělání, a dokonce ani v regionu, kde dotazový bydlí. 

• Téměř 13 % respondentů přiznalo, že využívá spotřebitelského úvěru častěji než 1x měsíčně, stejné procento 1x 
ročně. Přibližně 4 % po spotřebitelském úvěru sáhnou čtvrtletně, nebo půlročně.

• Nejčastější výše spotřebitelského úvěru je do 10 000 korun. Toho využívá 48 % z těch, kdo úvěr mají. Ve výši do 30 
tisíc korun po něm sáhne necelá třetina z osob s úvěrem. 10 % má úvěr do výše 50 000 korun, 7 % do 100 000 korun a 5 % 
nad 100 000 korun. 

• Spotřebitelé udávají, že si nejčastěji úvěr berou podle osobních zkušeností (v 50 % případů), případně že osloví 
banku, u které mají svůj účet (36 %). Pro 34 % spotřebitelů je indikativní výše RPSN, pro 29 % míra úrokové sazby, a 27 
% si vybírá podle výše splátky. Necelých 10 % si vybírá podle doporučení známých, a více než 6 % se řídí podle toho, co 
najdou na internetu. 

• Téměř 60 % oslovených spotřebitelů se obává, že by v případě přijetí úvěru naletěli lichvářům! Více se bojí ženy, 
častěji lidé bez maturity. 

• Největší riziko při realizaci úvěru vidí spotřebitelé u smluvních podmínek - alespoň to udává 30 % dotázaných. Pro 
necelých 20 % je zásadním rizikem výše RPSN, 18 % spotřebitelů se obává smluvních pokut, 17 % výše úrokové sazby. 

• Více než 35 % dotázaných respondentů přiznalo, že ve svém okolí mají osobu, která si úvěr vzala od rizikového 
poskytovatele úvěru, respektive od lichváře. Mnohem častěji to přiznávají lidé ve věku nad 45 let, spíše z menších 
měst a obcí.

www.navigatoruveru.cz


