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Charakteristika  

• Môže ho poskytnúť banka alebo nebanková spoločnosť (splátkové a lízingové). 

• Úver môže získať každý, kto dosiahne 18 rokov a splní podmienky, ktoré si banka alebo nebanková 

spoločnosť určia.  

• TYPY ÚVEROV: 

• Hypotekárny úver – je určený na kúpu domu a bytu, jeho opravu alebo stavbu. Nehnuteľnosť sa 

v banke zakladá, to znamená, že banka má naň záložné právo, ak nevie jednotlivec splácať úver, 

nehnuteľnosť sa tak stáva majetkom banky. Úrok je v každej banke iný. 1-3% 

• Spotrebný úver – je určený na konkrétnu vec – na spotrebný tovar (práčka, umývačka, tv,...)úroky 

bývajú pri tomto druhu úveru vyššie – až 30% je potrebné zvážiť či ozaj tento tovar potrebujeme 

alebo nie, pretože veľa preplatíme. 

• Bezúčelový úver – je na čokoľvek. Záujemca o tento úver nemusí uvádzať na čo peniaze potrebuje.  

„Pôžička na čokoľvek.“  Úrok až 30% 

• Leasing – je druh úveru využívaný hlavne na autá. Vec, ktorú osoba na lízing kúpi nevlastní, kým za 

ňu nezaplatí plnú čiastku. Dovtedy je majetkom lízingovej spoločnosti. 

• Splátkový predaj – je predaj, keď za tovar osoba zaplatí len malú časť a zvyšok predajcovi alebo 

splátkovej spoločnosti postupne spláca. Nevýhoda je preplatenie tovaru.  

 

 

 

 

 

Názov a kód projektu Moderné vzdelávanie pre prax 2 / 312011ACM2 Názov pedagogického klubu 
Pracovný list  Úver Klub Finančnej gramotnosti 

Charakteristika Ak človek nemá dostatok peňazí na kúpu čohokoľvek, zvažuje úver. 
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Pracovné úlohy  

 

1.  Správne spojte názov úveru s jeho účelom: 

Leasing Kúpa práčky 

Hypotéka Kúpa (zapožičanie) automobilu 

Spotrebný úver Zabezpečenie bývania 

 

2. Najvýhodnejší úver z hľadiska úrokovej sadzby je: 

a) Bezúčelový úver 

b) Spotrebný úver 

c) Hypotekárny úver 

d) Splátkový predaj 
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