SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2015

na najrýchlejšie tempo predaja nových bytov práve v Košiciach,
čo pozdvihlo priemer v celej krajine, takže Košice môžu vďaka
momentálnej sile pomôcť celoslovenskému trhu a rozprúdiť
bytovú výstavbu na východnom Slovensku.
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SLOVÁCI VYUŽÍVAJÚ SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY NAJMÄ
NA REKONŠTRUKCIE A ZARIADENIE DOMÁCNOSTI
Rekonštrukcia a bytové zariadenie – dva najčastejšie účely, na ktoré si Slováci požičiavajú alebo plánujú požičať
peniaze vo forme spotrebiteľských úverov. Tie sú naďalej najvyužívanejším typom pôžičky. Okrem prerábok
a nábytku plánujú využiť takto získané peniaze aj na nákup bielej a čiernej techniky. Vyplýva to z reprezentatívneho
prieskumu agentúry GfK pre Prvú stavebnú sporiteľňu.

Spotrebiteľské úvery sú
obľúbené

16 %

Vyše polovica Slovákov už má
42 %
skúsenosť so spotrebiteľským
úverom. Prieskum ukázal, že
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16 % z nás v tomto čase spláca
spotrebiteľský úver v niektorej
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Skúsenosti so spotrebiteľským
s ním skúsenosť z minulosti.
úverom
Zvyšných 42 % je bez skúsenosti
s takýmto typom úveru.

...najmä na rekonštrukcie a zariadenie
Spotrebiteľské úvery na rekonštrukciu v domácnosti plánuje
využiť až 26 % Slovákov. Nasleduje bytové zariadenie s 23 %.
V štruktúre krajov vedie pri rekonštrukciách jednoznačne
východné Slovensko, kde až 33 % ľudí plánuje využiť spotrebiteľské úvery práve na tento účel. V Bratislave vedie nákup čiernej
techniky s 39 %.
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Účely použitia spotrebiteľských úverov

Zariadenie domácnosti s úverom od PSS
Kúpa nábytku, bielej a čiernej techniky či iného zariadenia do
domácnosti je teraz jednoduchšia. Prvá stavebná sporiteľňa
www.tzbportal.sk

ponúka úvery na vybavenie domácnosti pre každého s výhodnými podmienkami až do výšky 7 tisíc eur. Klient môže takýto
úver splácať až 7 rokov. Výška úrokovej sadzby závisí od toho, či
je žiadateľ o úver v PSS, a. s., známy alebo nie. Pre klientov, ktorí si
sporia alebo splácajú úver na bývanie, sú úrokové sadzby úverov
na vybavenie domácnosti už od 7,8 % ročne. Zároveň platí, čím
vyšší úver si klient zoberie, tým nižší úrok získa.

Čo rozhoduje?
Slováci sa pri rozhodovaní o spotrebiteľskom úvere orientujú
najmä na jednoduchosť vybavenia (19 %) a tradičné kritérium
– výšku mesačnej splátky (13 %). Medzi mladými ľuďmi od 18
do 29 rokov vyhráva najmä jednoduchosť, ktorá je dôležitá až
pre 23 % z nich. Jedným z rozhodujúcich faktorov je tiež úroková
sadzba a celkové preplatenie spotrebiteľského úveru. Pri výbere
ju preferuje až 18 % Slovákov.
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Akceptovateľnosť doby vybavenia (v %)
práve jednoduchosť vybavenia spotrebiteľského úveru, v Bratislave vyhráva
úroková sadzba a celkové preplatenie úveru.
Najpočetnejšiu skupinu Slovákov tvoria tí, ktorí sú ochotní
akceptovať vybavenie úveru do jedného týždňa. Nasleduje skupina, ktorá chce mať peniaze vyplatené do troch dní. Minimálny
počet (iba 6 %) Slovákov akceptuje vybavenie spotrebiteľského
úveru aj nad dva týždne.
Zdroj: PSS, a. s.
*Kvantitatívny reprezentatívny prieskum realizovala agentúra GfK na vzorke
1200 respondentov v máji 2015. Využila osobné dopytovanie respondentov vo
veku 18 – 65 rokov.
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