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IDEÁLNÍ BANKA 21. STOLETÍ - MUSÍ MÍT IDEÁLNÍ PRODUKTY 

PRVNÍ BANKA PRO FINANČNĚ GRAMOTNÉ STUDENTY - FINGRAM,a.s. a její úvěr pro odpovědné 
klienty FINGRAM 

Jaké nové finanční nebo nefinanční služby by mohly banky v budoucnu nabízet. 

 

ÚVOD PRÁCE: 

Pro mě jako studentku vysoké školy je ideál spojen s něčím, co dokáže člověka uspokojit a dát mu 
dobrý pocit z využití služby, v tomto případě služby banky. Velmi mě v této souvislosti zaujala cílená 
činnost serveru Bankovní Poplatky směřující k soustavnému zvyšování finanční gramotnosti nejen 
jejich čtenářů, ale i veřejnosti. Jsem tak přesvědčena o tom, že ideální produkt, mojí ideální banky 
musí být spojen se zvyšováním finanční gramotnosti klientů banky. Banka by měla být vděčná za 
vzdělané a gramotné klienty, protože ti jsou budoucností každé skutečně úspěšné banky. A každá 
banka by si mohla přát své ideální klienty. 

PŘEDSTAVENÍ IDEÁLNÍ PRODUKTU - ÚVĚR FINGRAM 

Ideální produkt je pro mne v současné chvíli PŮJČKA - ÚVĚR. Na první pohled je to nezajímavé a asi 
vůbec netušíte, čím by vás měl tento "nápad" zaujmout.  

Moje IDEÁLNÍ PŮJČKA, kterou poskytuje moje IDEÁLNÍ BANKA s názvem BANKA FINGRAM, a.s. jinak 
také banka Finančně gramotných klientů, musí klienty vzdělávat, a také je otestovat. 

Nejde mi v této práci o vymýšlení fantaskních produktů budoucnosti, o roboty, otisky prstů apod., jde 
mi o to, pozvednout současné známé produkty na kvalitativně vyšší a efektivnější úroveň.  

Moje půjčka FINGRAM má rozsah úrokových sazeb od 4 do 15 procent. Zájemce o tuto půjčku, totiž 
jako banka, budeme hodnotit nejen podle bonity, tedy podle výše příjmů a splátkové historie, jako je 
tomu nyní. Naše banka hodnotí klienty i z hlediska jejich FINANČNÍ GRAMOTNOSTI a 
ODPOVĚDNOSTI.  

Klient, který si přijde požádat o úvěr do naší banky a bude mít zájem, o co nejnižší úrokovou sazbu 
musí být klient, který se na půjčku připravoval. Nejedná se tedy o klienta, který zmámen a ovlivněn 
reklamou a svým konzumem, vidinou nové dovolené či dárků k Vánocům na úvěr, letí do banky, aby 
rychle získal úvěr. Takový klient by úvěr získat vůbec neměl. 

Náš klient už o úvěrech a zodpovědném chování něco ví.  

JAK SE SCHVALUJE A JAKÉ PODMÍNKY MÁ ÚVĚR FINGRAM 

Zažádat o náš úvěr FINGRAM může klient jak přímo na pobočce, tak i ale z pohodlí domova, 
prostřednictvím svého internetového bankovnictví. Jsme přeci IDEÁLNÍ BANKA, a jako taková musíme 
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umět vyjít vstříc i těmto klientům, mezi kterými je i mnoho lidí, například se zdravotním postižením, 
kteří se nemohou na pobočku dostavit, nebo jen s obtížemi. Ideální banka tu musí být i pro OZP. 

Po krátkém pohovoru s klientem nebo vyplnění prvotních dotazů na internetu, možné i 
prostřednictvím videokonference, kdy získáme informace o tom, jak se klient dozvěděl o naší půjčce, 
na co ji potřebuje a co je motivem jeho žádosti, se pustíme do klasického posouzení bonity klienta. 
Současně s tím však také klient vyplní na tabletu banky v případě návštěvy pobočky nebo přímo v 
internetovém bankovnictví test, který otestuje znalosti a finanční gramotnost a odpovědnost klienta.  

V databázi programu je několik stovek dotazů zkoumajících finanční gramotnost a odpovědnost 
žadatele. Pro konkrétní test se předmětných 50 otázek vybírá zcela náhodně. Klient pak vybírá ze čtyř 
možností a), b), c) nebo d), některé otázky vyplní klient vlastními slovy.  

NÁVRH TESTOVACÍCH OTÁZEK PRO VYHODNOCENÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI KLIENTA PŘIKLÁDÁM 
V PŘÍLOZE JAKO KONKRÉTNÍ NÁVRH SOUČÁSTI IDEÁLNÍHO PRODUKTU - ÚVĚRU FINGRAM 

Na vyplnění má klient čas pouze 15 minut. To do velké míry brání tomu, aby si klienti vyplňující test z 
prostředí domova vyhledávali správné odpovědi ve vyhledavačích. Nebudou na to mít prostě čas. 

Vyhodnocení testu, včetně jeho slovní odpovědi, kde zapůsobí subjektivní faktor bankovního 
úředníka, pak dá objektivní a komplexní obraz finanční gramotnosti a odpovědnosti klienta. Klient tak 
bude zařazen do jedné z 10. skupin. Poslední tři skupiny s nejnižší finanční gramotností, nebo prvky 
neodpovědnosti nezískají úvěr vůbec. Ostatní skupiny získají dle svého umístění konkrétní úrokovou 
sazbu a další související produkty.  

Klienti s nejvyšší finanční gramotností a také největší odpovědností získají v našem úvěru FINGRAM 
nejen nejnižší sazbu úroků a RPSN na trhu, ale budou také moci do určitého limitu úvěr bez dalšího 
schvalování navyšovat, nebo předčasně splácet, budou moci vyžívat dalších výhod, jako nulových 
poplatků u nově zřízeného běžného účtu nebo bezplatného výběru z bankomatů pro "CHYTRÉ 
KLIENTY".  

ČÍM VZDĚLANĚJŠÍ A ODPOVĚDNĚJŠÍ KLIENT, TÍM LEPŠÍ PODMÍNKY BANKY 

Naše ideální banka FINGRAM navíc získá unikátní informace o výši finanční gramotnosti a 
odpovědnosti svých klientů a zařadí si každého do příslušné skupiny. Banka tak bude moci adresněji 
nabízet své nové, často náročné produkty, které však pro banku přestavují vyšší výnos a efektivitu a 
velkou přidanou hodnotu přináší i vzdělanému klientovi, který jejich přínos a výhody snadněji 
pochopí. 

Povinností využívat testu testující finanční gramotnost klientů bude i u hypotečního úvěru FINGRAM - 
POHODLNÉ A BEZSTAROSTNÉ BYDLENÍ, kde bude mít své velké opodstatnění už vzhledem k tomu, že 
se jedná o úvěru na velmi dlouhou dobu dopředu. 

Klienti banky mohou navíc v průběhu doby svoji finanční gramotnost zvyšovat formou testu a dalších 
forem a tím si zvyšovat a zlepšovat postavení u této banky. 

PRVNÍ BANKA NA SVĚTĚ, KTERÁ MOTIVUJE KLIENTY KE ZVYŠOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ SVÉ FINANČNÍ 
GRAMOTNOSTI A ODPOVĚDNOSTI JE NAŠE IDEÁLNÍ BANKA - FINGRAM 

Banka finanční gramotnost svých klientů nezvyšuje nebo nepodporuje jen prostřednictvím často 
neúčinných projektů - financování přednášek, výzkumů, příruček apod. ale pěstuje zájem o 
zvyšování finanční gramotnosti přímou motivací klienta. Finančně vzdělaný a odpovědný klient 
získá nejen úsporu na úrocích (RPSN), ale také na poplatcích, volný přístup k dalším službám a také 
se stane tím VIP klientem této banky s nadstandardním přístupem ze strany banky. U banky 
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FINGRAM neplatí, že VIP klientem je pouze ten bohatý, ale především ten vzdělaný s vysokou 
finanční gramotností a hlavně odpovědností. 

 

 

 

Pokračujte na následující stránce! 

JAK TEDY BUDE VŠE V NAŠÍ IDEÁLNÍ BANCE FINGRAM PROBÍHAT? DÍVEJTE SE! 

VÍTEJTE V BANCE FINGRAM, první bance pro vzdělávání klientů a zvyšování jejich finanční 
gramotnosti 

úvěrové oddělení 

pan Ing. Finančík Andrej 

Dobrý den pane, jak Vám mohu pomoci? 

 

Pan Všeználek Karel 

Krásný den Vám přeji, milý pane bankéři. Měl bych zájem o Váš úvěr FINGRAM 

 

pan Ing. Finančík Andrej 

To nás velmi těší. Jsme rádi, že jste si vybral naši banku FINGRAM a náš unikátní 
stejnojmenný úvěr pro vzdělané a odpovědné klienty.  

- O jak vysokou částku máte zájem? 

- Jak jste se o nás a našem úvěru dozvěděl? 

- Na co úvěr budete potřebovat? 

Pan Všeználek Karel 
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Budu mít zájem o 200 000 korun. Úvěr budu potřebovat na vybavení mé nové 
kanceláře, kde budu poskytovat finanční poradenství:) O Vašem úvěru jsem se dozvěděl z článku o 
finanční gramotnosti, který vyšel na serveru Bankovní Poplatky. 

 

 

pan Ing. Finančík Andrej 

Děkuji za vaše odpovědi. Nyní Vás poprosím o předložení potvrzení o Vašich 
příjmech, nebo daňové přiznání a informace o Vašich současných dluzích, pokud je máte u jiných 
bank. A můžeme se vrhnout na náš test testujícímu Vaší finanční gramotnost. 

Pan Všeználek Karel 

Ano, děkuji, vše mám připravené. Tady je daňové přiznání  

Dodávám i v elektronické podobě, což urychlí vyřízení a dluhy u žádné jiné banky nemám. Zbytečně 
se nezadlužuji. 

pan Ing. Finančík Andrej 

Moc Vám děkuji. Je vidět, že jste skutečně velmi dobře připravený. :) Zadávám 
elektronické přiznání do systému a než si vyplníte test, bude vyhodnocena Vaše bonita. Na 
vyplnění testu a všech otázek máte 15 minut! 

Pan Všeználek Karel 

Děkuji, jdu na to... uf, uf, uf.. 
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Pokračujte na následující stránce! 

TEST TESTUJÍCÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST ŽADATELŮ O ÚVĚR FINGRAM 

Odpovídejte prosím kliknutím na vámi preferovanou odpověď. 

Náš systém FINGRAM pro vás náhodně vybral 50 otázek, přejeme mnoho štěstí při odpovídání. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Co vás při sjednávání úvěru u finanční instituce musí zajímat, a s čím se musíte seznámit, abyste 
měl dobrý přehled o podmínkách úvěru? 

 a) Text smlouvy o úvěru, všeobecné podmínky banky vztahující se k úvěru, výše RPSN. 

 b) Text smlouvy o úvěru, informace od bankovního poradce či zprostředkovatele. 

 c) Výše RPSN, všeobecné obchodní podmínky banky vztahující se k úvěru, výše úroku. 

 d) Text smlouvy o úvěru, propagační leták banky s podmínkami úvěru, výše RPSN. 

 

2. Co je pro klienta z hlediska možnosti porovnání výhodnosti úvěru důležitější úrok úvěru nebo 
RPSN? 

 a) důležitější je úrok úvěru 

 b) důležitější je RPSN 

 c) úrok úvěru i RPSN jsou stejně důležité 

 d) ani jeden z ukazatelů není důležitý, důležitá je výše splátky 

 

3. Který z následujících případů by mohl naplňovat znaky trestného činu úvěrového podvodu? 

 a) zažádání o úvěr v době tříměsíční zkušební lhůty u nového zaměstnavatele 

 b) dohoda se zaměstnavatelem, aby napsal do potvrzení o příjmech vyšší plat, než ve 
 skutečnosti byl 



6 
 

 c) nepředložení potvrzení o příjmech a informací o úvěru ani na základě výzvy banky 

 d) ne úplně přesné uvedení částek o dosavadních úvěrech či splátkách při žádosti o úvěr 

 

4. V průběhu splácení půjčky jste přišel o práci a váš příjem se zásadně snížil. Nemáte nyní na 
splácení. Jak budete věc řešit? 

 a) přechodně přestanu splácet, jakmile najdu práci, tak doplatím dlužnou částku a začnu 
 splácet opět tak jak mám 

 b) navštívím banku, sdělím svou situaci, požádám o dočasné přerušení, nebo mimořádné 
 snížení splátek a budu svou situaci aktivně a rychle řešit 

 c) Půjčím si v jiné bance nebo u splátkové společnosti, abych mohl původní půjčku dále 
 splácet z té nové, a budu se rychle snažit najít práci, abych mohl obě půjčku splácet současně 

 d) Zatím věc řešit nebudu a budu si rychle hledat nové zaměstnání nebo příjmy, aby zdržení 
 splátek bylo co nejkratší 

 

5. Konsolidaci půjčky byste využil především v případě kdy: 

 a) bych potřeboval uhradit starý dluh, na jehož splátky mi nezbývají prostředky a hrozí mi tak 
 předlužení 

 b) bych chtěl ušetřit na splátkách a současně i na a celkovém objemu splátek úvěru včetně 
 úroku 

 c) bych chtěl ušetřit na splátkách a hradit úvěr delší dobu 

 d) když bych potřeboval změnit starou banku za novou 

 

6. Zatřiďte následující položky z pohledu, zda je bezpečné financovat jejich pořízení 
prostřednictvím úvěru či nikoliv - úvěr na ojetý automobil, úvěr na pořízení bytu, úvěr na opravu 
domu, úvěr na dovolenou, úvěr na vybavení kanceláře pro podnikání, úvěr na vybavení bytu 
nábytkem a elektronikou, úvěr na Vánoční dárky, úvěr na školné na vysoké škole v zahraničí. 

 a) bezpečné položky:________________________________ 

 b) nebezpečné položky:________________________________ 

a dalších 44 otázek 
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crrrrrr!!!!! KONEC! 

 

 

Pokračujte na následující stránce! 

 

Pan Všeználek Karel 

Hotovo, odesílám k vyhodnocení. Jsem zvědavý, jak to dopadne. 

 

Pan Ing. Finančík Andrej 

Bonitu a Test máme vyhodnocené. Úvěr FINGRAM je pro Vás schválen. Zároveň 
jste měl jen dvě chyby z 50 otázek a umístil jste se v nejlepší skupině klientů s nejvyšší finanční 
gramotností a odpovědností. Gratuluji Vám. Tím získáváte nejnižší sazbu RPSN k úvěru, nulové 
poplatky a dále Vám nabídnu další bonusové produkty naší banky, které jisté velmi oceníte. 

Tisknu Vám návrh smlouvy o úvěru, spolu s obchodními podmínkami naší banky. Tyto návrhy si 
vezměte domů a pečlivě si je prostudujte, nebo zkonzultujte s odborníkem či rodinou. Až budete jistý, 
že chcete smlouvu podepsat, můžete to udělat elektronicky přes své internetové bankovnictví. Přijetí 
Vám potvrdíme a současně Vám přijdou na Váš účet peníze z úvěru. Moc se těším na naši budoucí 
spolupráci. 

 


