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KONSOLIDACE ÚVĚRŮ 
 

Zjistěte si, kolik dáte za předčasné splacení 

Než s bankou začnete vyjednávat o sloučení půjček, měli byste si zjistit, za jakých podmínek 

můžete splatit stávající úvěry. Může se totiž stát, že v jejich podmínkách je poplatek za 

předčasné splacení, který v mnoha případech může dosáhnout i několika procent z půjčené 

částky. Dále byste se měli informovat, za jakých podmínek dojde ke sloučení. Pokud totiž 

budete chtít do konsolidace zařadit například hypoteční úvěr, neuspějete. Tento úvěr totiž 

banky neslučují.Podobně jako u jiných produktů odborníci doporučují oslovit několik 

finančních domů. Může se totiž stát, že vám konkurence nabídne nesrovnatelně lepší 

podmínky. Začít byste přitom měli u bankovního domu, se kterým máte již svou zkušenost. 

Například ČSOB totiž poskytuje svým klientům až o několik procent nižší úrokové sazby než 

klientům novým.Předtím, než na úvěr přistoupíte, se soustřeďte na několik údajů. Těmi 

klíčovými jsou již zmíněné úroky a RPSN. Zatímco úrokové sazby pomohou zájemcům 

zorientovat se v tom, o kolik bude úvěr navýšen, RPSN jim sdělí, o kolik ostatní náklady 

navýší úrokovou sazbu. Nebudete tak muset zbytečně přepočítávat například poplatky za 

vedení účtu či za pojištění.Zaměřit byste se měli také na to, kolik si banky účtují za 

předčasné splacení. Potřebovat budete výpis i potvrzení o příjmech 

Na jednání o sloučení půjček byste si do banky měli přinést dokumenty k současným úvěrům, 

dva doklady totožnosti, potvrzení o výši příjmů nebo poslední tři výplatní pásky.Podnikatelé 

musí k žádosti doložit daňové přiznání za poslední rok a aktuální oprávnění k podnikání. Jeho 

kopii vystaví živnostenské úřady. 

Podmínkou pro sloučení úvěrů je i "čistá" finanční minulost. Pokud totiž dlužíte nějaké 

instituci nebo jste v konkurzu, banky vám nepůjčí. 

 



 

Střední škola grafická Brno                                          Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP 

Šmahova 110, 627 00 Brno      CZ.1.07/1.5.00/34.0538 

Finanční gramotnost, VY_62_INOVACE_13_KO 

 

 
 

Zdroj: Sloučením úvěrů do jednoho uspoříte na poplatcích a snížíte měsíční splátky. [online]. 

[cit. 2013-08-24] Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-30198120-sloucenim-uveru-do-jednoho-

usporite-na-poplatcich-a-snizite-mesicni-splatky 

 

Vysvětli: 
1. Čistá finanční minulost: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Předčasné splácení: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Co je to RPSN: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Lze konsolidovat hypotéku? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Úkoly: 

 
1. Kterou banku by jste doporučili po konsolidaci půjček a proč:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. U které banky klient zaplatí nejnižší RPSN? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. U které banky je nejvyšší úrok v % ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. U které banky klient celkově zaplatí nejméně? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 


