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Milé kolegyně,

milí kolegové,

pokaždé, když pro vás připravujeme nové vydání ČBA NEWS, tak se nám honí

hlavou, jestli najdeme tolik zajímavých materiálů, abychom jimi aktuální číslo

našeho newsletteru naplnili, a předali vám tak relevantní informace. A pokaždé

musíme nakonec řadu textů odložit až na příště, protože se nám sejde tak

velké množství důležitých zpráv, že mezi nimi musíme vybírat. Je to pro nás

důkaz, že jako asociace máme všem svým členům, ale i veřejnosti, stále co

říct, a že naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou profesionálové na svém

místě a mají do svých oblastí odborný vhled. A tak i toto vydání, které právě

čtete, je nabité aktualitami z českého, ale i evropského bankovního trhu.

Kromě toho jsme se také detailněji zaměřili na půjčky a na zadlužení Čechů.

Na toto téma jsme natočili i další díl ČBA FOCUS. Diskutujícími byli Filip

Hanzlík, náměstek výkonné ředitelky ČBA a gestor pro právní a spotřebitelské

otázky, David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, a Tomáš Vašák,

psycholog a psychoterapeut. Zhlédnout ho můžete na YouTube kanále ČBA

nebo si ho poslechněte na Spotify.

Přeji vám příjemnou podívanou, poslech a samozřejmě i čtení.

Monika Zahálková,

výkonná ředitelka

AKTUÁLNĚ
Česká národní banka razantně zvedla sazby
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Česká národní banka se rozhodla proti inflaci vyrazit agresivněji a zvýšila
úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Trh předpokládal zvýšení o půl
procentního bodu. Signál ze strany ČNB je tak jasný. Je potřeba měnovou
politiku utáhnout rychleji, jelikož inflační tlaky se stupňují a zároveň se v
ekonomice rozvolňují inflační očekávání.
„Navzdory agresivnějšímu kroku ČNB bude samotný růst úrokových sazeb
inflaci brzdit velmi pomalu, tento nástroj funguje až s větším zpožděním kolem
jednoho roku. V krátkém pohledu však může mít alespoň signalizační efekt
v tom smyslu, že bude omezovat růst inflačních očekávání. Zároveň více
jestřábí hlas centrální banky patrně dodá impulz k posílení koruny, což bude
inflaci mírně tlumit skrz dovážené ceny,“ komentoval rozhodnutí ČNB Jakub
Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace. 
Dilema centrální banky nyní spočívá v tom, že část inflačních tlaků je
nákladového charakteru a souvisí s globálním postpandemických vývojem,
nicméně potřeba vyšších sazeb z titulu domácích inflačních vlivů je z vývoje
spotřebitelských cen také patrná. Ty hlavní globální inflační vlivy spojené
s růstem cen energií se však v tuzemské inflaci teprve začnou projevovat
v následujících měsících.
Růst sazeb ČNB se nejrychleji promítne do úroků firemních úvěrů, jelikož ty
jsou na sazbu ČNB nejvíce navázány. V případě hypotečních úvěrů to bude mít
dopad pouze dílčí, protože hypoteční sazby reagují na tržní úrokové sazby
delších splatností, a ty už od konce minulého roku postupně rostou. Hypoteční
sazby tak budou dále mírně růst a pokračovat v trendu posledních měsíců.
Není potřeba se ale obávat, že by hypoteční sazby vzrostly stejně rychle, jak
zvyšuje sazby ČNB.

V případě zájmu o zasílání ekonomických komentářů Jakuba Seidlera hned po zveřejnění důležitých

dat, napište na media@cbaonline.cz.
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Důvěra v českou ekonomiku klesá
Podle Českého statistického úřadu se v září opět snížila důvěra v tuzemskou
ekonomiku, a to jak u podnikatelů, tak domácností.
U podnikatelů pokračoval pokles důvěry zejména v průmyslu, kde
zintenzivněly problémy s dodávkami polovodičů, a způsobily tak další odstávky
výroby. Svou negativní roli sehrávají také vyšší ceny materiálů a jejich
nedostupnost. Důvěra nepatrně poklesla také ve stavebnictví, naopak velmi
mírně vzrostla v maloobchodě a ve službách, kde však v posledních měsících
důvěra vesměs stagnuje.
Důvěra domácností v předešlých měsících postupně rostla s uvolňováním
koronavirových restrikcí a postupně vystoupala až na úroveň před příchodem
pandemie. Zářijová čísla však naznačují, že obavy domácností se opět zvyšují,
a to jak z pohledu celkového budoucího ekonomického vývoje, tak vnímání své
vlastní finanční situace. Na domácnosti také doléhají rostoucí obavy z inflace,
které se v září dále zvýšily a patří tak mezi nejvyšší v historii šetření. Důvěra
domácností se tak dostala na nejslabší úroveň od dubna letošního roku.

Půjčka může být dobrý sluha, ale zlý pán
Každý 10. Čech, který má nějakou zkušenost s půjčkou, vykazuje známky
rizikového zadlužování. Nejčastěji jde například o krytí splátek další půjčkou,
splácení tří a více půjček najednou nebo půjčování si při dlouhodobém
nedostatku financí. Rizikové chování přitom často může končit dluhovou
spirálou, exekucí a negativním dopadem na psychiku dlužníka ale i jeho
nejbližšího okolí. O tom, jak těmto situacím předejít nebo jak je naopak řešit,
si v dalším díle ČBA FOCUS povídali: Filip Hanzlík, náměstek výkonné ředitelky
ČBA a gestor pro legislativu a spotřebitelské otázky, David Šmejkal, ředitel
Poradny při finanční tísni, a Tomáš Vašák, psycholog a psychoterapeut. Diskusi
opět moderovala Daniela Písařovicová. Nový díl ČBA FOCUS můžete sledovat
na YouTube kanále ČBA nebo poslouchat na Spotify. 

Bankovní identita soutěží o Křišťálovou lupu! Podpořte ji
svým hlasem!
Webové stránky České bankovní asociace www.bankovni-identita.cz se
probojovaly do hlasování veřejnosti prestižní soutěže českého internetu –
Křišťálová lupa 2021. Stránky přinášejí klientům bank přehledné informace o
tom, co to bankovní identita je, jak ji využívat, u kterých bank, a do jakých
služeb státu se jejím prostřednictvím jednoduše přihlásit. Hlasovat pro stránky
bankovní identity můžete až do 1. listopadu 2021 zde.

Vklady obyvatel překonaly hranici tří bilionů korun
Bylo jen otázkou času, kdy vklady obyvatel v bankách, počítáno v korunách i
cizí měně, překonají hranici tří bilionů korun. V červenci chybělo pouhých 9
miliard korun, a z bankovní statistiky ČNB za srpen jednoznačně vyplývá, že
avizovaná meta byla, při meziměsíčním navýšení vkladů obyvatelstva o 9,3
miliardy, nejen dosažena, ale o 394 milionů korun i nepatrně překonána. Není
třeba zdůrazňovat, že úspory jsou v populaci rozloženy velmi nerovnoměrně a
koncentrují se do příjmově silných decilů. Úvěry obyvatelstvu stále rostou
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zejména díky čilé poptávce po hypotékách. Celkově meziměsíčně stouply o
18,7 miliardy korun, tedy dvojnásobně rychleji než vklady. Saldo tak
meziměsíčně kleslo z 1,133 bilionu korun na 1,123 bilionu korun.  „Oživení
ekonomiky se pozná na výrazném růstu poptávky firem po úvěrech, a naopak
snižování hotovosti na účtech v bankách, neboť investiční projekty nabízejí
podstatně lepší zhodnocení finančních prostředků. Od jara však přicházejí dost
smíšené signály," komentoval Miroslav Zámečník, hlavní poradce ČBA. V srpnu
například firemní úvěry na provozní účely a investice stouply o 12,3 miliardy
korun, což je solidní, ale zároveň na vkladových účtech přibylo 17,6 miliardy
korun a kladné podnikové saldo tak v srpnu stouplo ze 115,1 na 120,3 miliardy
korun. Přitom samotná existence kladného salda, kdy firmy mají v bankách
více prostředků uloženo víc, než si na úvěrech vzaly, je nový fenomén, který
se poprvé za existenci novodobé ČR objevil loni v červenci.

Hypotéky pořád frčí
Nové hypoteční úvěry od bank a stavebních spořitelen dosáhly podle statistik
České národní banky (ČNB) v srpnu 2021 celkového objemu 32,6 mld. korun,
což je o téměř miliardu více než v červenci. Z hlediska „nového byznysu" jde o
třetí nejvyšší objem od začátku časové řady ČNB (od roku 2014), obecně
řečeno cokoli nad 30 miliard měsíčně je hodně. V meziročním srovnání pak jde
o nárůst skoro na dvojnásobek, o 15,5 miliardy korun. IndexRPSN (průměrná
Roční Procentní Sazba Nákladů) podle statistiky ČNB stoupl u hypotečních
úvěrů z červnových 2,26 % na 2,34 % v červenci, a v srpnu pokračoval v
mírném růstu a dosáhl 2,41%. Tempo navyšování tak už od jara osciluje mezi
0,06 a 0,08 procentního bodu měsíčně. Úroková sazba kopíruje tentýž trend a
stoupla rovněž o 0,07 p. b. na 2,27 % p.a.   

Nevýkonné úvěry se blíží historickému minimu
Podle statistik České národní banky (ČNB) se v srpnu podíl firemních
nevýkonných úvěrů na celkové sumě úvěrů oproti červenci u firemních úvěrů
nezměnil a zůstal na hladině 4,24 %. U spotřebních úvěrů a hypoték,
poskytnutých domácnostem nadále evidujeme velmi mírný pokles. Vývoj
nevýkonných úvěrů je přitom jedním z nejdůležitějších indikátorů zdravotního
stavu ekonomiky, a ten je o poznání lepší, než se před rokem ekonomové na
prahu druhé vlny pandemie obávali. Stabilně velmi dobrá je kondice
hypotečního portfolia. Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů je s 0,85 % velmi
blízko historického minima – k vyrovnání rekordu chybí pouze 0,05
procentního bodu. „V meziročním srovnání je sice podíl nevýkonných úvěrů jak
v případě firemních půjček, tak spotřebitelských úvěrů přibližně o jeden
procentní bod vyšší než byl před rokem, ale v obou případech je podíl stále
hluboko pod úrovní, jíž dosáhly po světové finanční krizi. Kupříkladu podíl
nevýkonných úvěrů u podniků je poloviční oproti hladině, na níž se pohyboval
v létě před deseti lety," komentoval Miroslav Zámečník, hlavní poradce ČBA.

Berlínské referendum o vyvlastnění bytů: PROČ?
V Berlíně se 26. září volilo nejen do Spolkového sněmu a zemského
berlínského parlamentu, ale také se hlasovalo v poradním referendu, zda za
náhradu vyvlastnit skoro čtvrt milionu bytů, které před necelými dvaceti lety
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radnice zprivatizovala. Většina Berlíňanů, přesně 1 034 709 voličů dospělo
k závěru, že to tehdy nebyl dobrý nápad. Vyvlastnění by se mělo vztahovat na
majitele nemovitostí s více než 3000 bytovými jednotkami, které by se
následně převedly na zvlášť k tomu ustavenou neziskovku, která by
financovala náklady převzetí na dluh. Připomeňme, že v hlavním městě
Německa žije v nájemních bytech asi 80% obyvatel, a zdražování nájemného,
které stouplo v letech 2007-2019 o 85 procent, je otázka, která hýbala
Berlínem už několik let. Více v komentáři Miroslava Zámečníka, hlavního
poradce České bankovní asociace. 

ESMA se v roce 2022 zaměří na dohled, udržitelnost,
digitalizaci a kapitálové trhy
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zveřejnil, v souladu se svým
posláním posílení ochrany investorů a prosazováním stability finančních trhů,
svůj plán priorit na rok 2022. Mezi klíčové oblasti pro rok 2022 bude patřit:
uplatňování nových a stávajících dohledových pravomocí na benchmarky a na
provozovatele databází, jakož i na centrální protistrany (CCP), rozvoj Unie
kapitálových trhů (CMU), udržitelné financování a inovace; a slaďování
postupů dohledu a regulace v celé EU. Kromě toho bude ESMA i nadále
sledovat dopad vystoupení Spojeného království z EU na vývoj EU a globálních
kapitálových trhů.

ČÍSLO TÝDNE

Z LEGISLATIVY
Prezident podepsal ZPOZE
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Prezident republiky podepsal dne 27. 9. 2021 zákon ze dne 15. září 2021,
kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony. Jedná se senátní verzi novely zákona, která mimo jiné stanoví
jednotný rámec podpory pro všechny druhy podporovaných zdrojů energie
v pásmu vnitřního výnosového procenta (IRR) 8,4 % až 10,6 %.

Informace ke schváleným ČBA kodexům a standardům najdete zde.

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Odborné zkoušky jedou
naplno, některé už i
v nových prostorách ČBA

Život se postupně vrací k normálu také v ČBA EDUCA. Ač i nadále je možné
vykonávat odborné zkoušky distanční formou, znovu se objevují i prezenční
termíny. Od října se navíc některé ze zkoušek konají v nových, moderních
prostorách České bankovní asociace. Naplno běží také program následného
vzdělávání, který ČBA EDUCA spustila teprve před půldruhým měsícem. Do
konce roku zbývá jen 88 dní, takže je nejvyšší čas si povinné následné
vzdělávání podle Zákona o distribuci pojištění a zajištění (což vyžaduje 15
hodin studia) v klidu prostudovat, získat certifikát a neodkládat to na poslední
chvíli.

Bankéři do škol už vyrazili

Osmý ročník finančně-vzdělávacího projektu České bankovní asociace (ČBA)
Bankéři do škol je po roční covidové pauze opět zpět. Letos se do projektu
přihlásilo 60 škol ze všech českých regionů. Projekt je založen na osobním
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setkávání bankéřů s žáky a studenty, kteří mají prostřednictvím interaktivních
přednášek jedinečnou příležitost diskutovat přímo s odborníky z bank o
záležitostech a problémech týkajících se nejen světa financí. I v letošním roce
si školy mohly vybrat ze dvou interaktivních workshopů – Kyberbezpečnost, ve
kterém jsou děti seznámeny se základními pojmy, nejčastějšími nástrahami
online podvodníků a jak se jim bránit, a Letem finančním světem, ve kterém
se děti a žáci například dozví, jak sestavit domácí rozpočet, co umí online
bankovnictví a jak zodpovědně přistupovat k úvěrům. Letos si navíc mohou
pomocí interaktivního kvízu kybertest.cz vyzkoušet, zda včas odhalí všechny
pokusy online podvodníků.
Do projektu Bankéři do škol se letos zapojí více než 190 bankéřů z těchto
členských bank: Air Bank, Česká spořitelna, Commerzbank AG, CREDITAS,
ČSOB, Equa bank, Expobank CZ, Hello bank!, ING, Komerční banka, mBank
S.A., Modrá pyramida, Moneta Money Bank, PPF Banka a UniCredit Bank.

Desatero zodpovědného
zadlužování

Jak si správně půjčit, půjčku si užít a nedostat se do stresu s jejím splácením?
Je to jednoduché, stačí si každou půjčku důkladně promyslet, propočítat a být
k sobě upřímný – přiznat si, zda opravdu budu schopen úvěr bez problémů a
včas splácet. U půjček totiž rozhodně neplatí „ono to nějak dopadne". Půjčky
jsou závazky na několik let, a proto k nim musíme přistupovat racionálně a
zodpovědně. Pro usnadnění připravila Česká bankovní asociace desatero
odpovědného půjčování. Stačí se ho jen držet.

TÉMA
Průzkum ČBA: S půjčkami má zkušenost 83 % Čechů,
rizikově se chová každý desátý
Celkový objem úvěrů domácnostem dosáhl ke konci srpna téměř 2
bilionů korun. Z toho 1 539 mld. Kč byly úvěry na bydlení, 274 miliard
tvořily úvěry na spotřebu. Zkušenosti s nějakým typem půjčky má
přitom 8 z 10 Čechů. Na 43 % Čechů dokonce aktuálně nějakou půjčku
splácí. Nejčastěji jsme si půjčili na auta a motorky (36 %) nebo na
spotřební elektroniku (29 %). Téměř tři čtvrtiny Čechů přitom tvrdí, že
by si nikdy nepůjčily na dovolenou (73 %), na sportovní vybavení (48
%) nebo na splátku jiné půjčky (42 %). Přesto se v souvislosti se
zadlužováním chová rizikově každý desátý Čech. Vyplynulo to z
průzkumu České bankovní asociace (ČBA), který pro ni zpracovala
výzkumná agentura IPSOS.
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Nákup na splátky a kontokorent – nejvíce využívané úvěrové nástroje

S úvěrem má v Česku zkušenost 83 % lidí, přičemž aktuálně svůj dluh splácí
poskytovateli úvěru polovina z nich. Nejčastěji si Češi půjčují prostřednictvím
nákupu na splátky (38 %), kontokorentu (38 %), jiného spotřebitelského
úvěru (35 %) nebo prostřednictvím kreditní karty (31 %). Tou její uživatelé
nejčastěji hradí běžné nákupy (43 %). Kontokorent slouží necelým dvěma
třetinám jeho uživatelům jako finanční rezerva (65 %). Pouze necelá pětina
Čechů deklaruje, že si nikdy na nic peníze nepůjčila (17 %). Jen za uplynulý
rok 2020 si přitom půjčku vzala více než čtvrtina populace. „Loňský covidový
rok byl ve všech ohledech specifický, lidé si nebyli jisti ekonomickým vývojem,
což se odrazilo v myšlení i chování Čechů, a to nejen ve vztahu k financím.
Přestože z našeho průzkumu vyplynulo, že si během loňského roku půjčil
každý čtvrtý Čech, celkově objem nově čerpaných spotřebitelských úvěrů za
rok 2020 klesl v důsledku odložené spotřeby domácností,“ uvádí Filip Hanzlík,
náměstek výkonné ředitelky ČBA a gestor pro spotřebitelské a právní otázky.
Zároveň doplnil: „I když řada lidí musela díky pandemii přehodnotit své
rozpočty, na počtu nesplacených půjček se to nijak významně neodrazilo. Podíl
nevýkonných úvěrů je dle statistik České národní banky v ČR stále jeden
z nejnižších v Evropě."

Rizikově se chová 11 % Čechů, kteří mají nějaké zkušenosti s
půjčkami

Česká bankovní asociace každoročně vyhodnocuje tzv. Index rizikového
zadlužování v České republice, který letos dosáhl 11 %. Náchylnější k tomuto
jednání jsou přitom muži, často ve věku mezi 27 až 53 lety, se základním
vzděláním a žijící mimo Prahu. Za rizikové chování se například považuje to, že
si dlužníci na své nákupy půjčují i přesto, že nemají možnost šetřit (12 %),
mají tři a více půjček (9 %), ale zejména, že si půjčují na splátku jiné půjčky
(13 %). „Vzít si půjčku na splacení předchozí půjčky je typicky rizikové chování
a počet lidí, kteří se takto chovají je alarmující. Pokud nám banka odmítne
půjčit, měl by to být pro nás varovný signál, že půjčka bude pravděpodobně
nad naše možnosti. Jít žádat o úvěr k nelicencovanému poskytovateli půjček
pak může představovat „cestu do pekel." Nad každou půjčkou bychom se sami
měli zamyslet a zhodnotit, zda ji budeme v budoucnu schopni splácet i se
všemi úroky. Nerozvážné půjčování může za určitých okolností končit dluhovou
spirálou, potažmo exekucí," upozorňuje Filip Hanzlík z ČBA a doplňuje, že
podle statistik Deloitte z dubna letošního roku je v exekuci zhruba 800 tisíc
lidí. Znepokojující je přitom počet nezletilých a seniorů, na které byla uvalena
exekuce a kteří nejsou schopni se z této spirály dostat.
Naopak zodpovědně se chovají Češi, kteří by se při případné neschopnosti
splácet svůj dluh snažili vyjednávat s poskytovatelem půjčky odklad splátek
(32 %) nebo by zkusili půjčky konsolidovat (20 %). Průzkum také ukázal, že
dvě třetiny populace, které mají zkušenosti s půjčkou, se ale o svou schopnost
splácet neobávají. Téměř 8 z 10 Čechů navíc považuje výši svých půjček za
bezpečnou.
 
Půjčky, dluhy, naděje, deprese…



Ne každá půjčka přinese lidem jen radosti. Někteří se kvůli ní dostanou do
problémů, a to především tehdy, když nemají na její splácení. Vzhledem
k tomu, že úvěr si bereme na několik let, je přirozené, že se během té doby
můžeme dostat do určitých finančních obtíží, ať už například díky ztrátě
zaměstnání, nebo špatně fungujícímu podnikání. V každém případě je důležité
problémy včas řešit. „Většina lidí, kteří se do problémů dostanou, se nejdřív
snaží situaci vyřešit sami. To často odnese nejbližší rodina, příbuzní, kteří se
snaží pomoc a vytáhnou zpod matrace své celoživotní úspory. Ale pokud už je
dluh rozjetý, tak toto řešení nemusí stačit, a naopak se promítne do sociálních
vazeb, které naruší. Rodinné vztahy se pak často rozpadají," vysvětluje Tomáš
Vašák, psycholog a psychoterapeut.  
Podle psychologů prochází zadlužený člověk zhruba pěti fázemi, během nichž
se vyrovnává s dluhem. V první fázi se dlužník snaží problém vytěsnit, přehlíží
ho a věří, že všechno dopadne dobře, že se všechno vysvětlí a nebude muset
nic platit. Druhou fázi doprovází hněv a zlost. Dlužník se zlobí především sám
na sebe, do jaké situace se dostal. Třetí fázi dominuje naděje – určitě to dobře
dopadne, vyhraji ve Sportce, banka dluh promlčí nebo rovnou zkrachuje. Ve
čtvrté fázi dlužník upadá do deprese. Dochází mu, že problémy bude muset
řešit, že samy nezmizí. Poslední, pátá fáze, představuje přijetí problému,
psychické vyrovnání se s dluhem a zahájení jeho řešení, tedy splácení.
V oblasti financí je přitom důležité, víc než kdykoliv jindy, si uvědomit, že
příklady táhnou. Tak jak se chováme k penězům my, budou se k nim chovat
pravděpodobně i naše děti. Pokud budeme hospodařit zodpovědně, je velká
pravděpodobnost, že tento model převezmou i naši potomci. A pokud se přeci
jen do nějakých problémů dostaneme, není ostuda vyhledat odborné
poradenství. Tím může být třeba Poradna při finanční tísni, která nabízí
bezplatné služby. Každý rok takto pomůže asi osmi tisícům dlužníků. „Důležité
je řešit problém včas. Přiznat si ho a společně s věřitelem hledat řešení. Pokud
se zájemce na nás obrátí, prozkoumáme ve spolupráci s ním situaci, ve které
se nachází, a snažíme se najít nejhodnější možné řešení, jak pro něj, tak pro
věřitele, jehož výsledkem je ideálně splacení dluhu,“ uvedl ředitel Poradny při
finanční tísni David Šmejkal. 
 
Ochrana dlužníků – legislativní novinky roku 2021

Rok 2021 přinesl v souvislosti s půjčkami i řadu novinek v oblasti legislativy.
Jednou z nich je Chráněný účet. Ten dlužníkům zajistí, že nepřijdou o tu část
příjmů, kterou zákon označuje za nezabavitelnou nebo exekučně
nepostižitelnou. Exekutor na tyto prostředky nedosáhne. V září také
projednala horní komora parlamentu návrh senátorky A. Šípové (Piráti) na
změny exekučního řádu a občanského soudního řádu, jejichž výsledkem by
mělo být zavedení tzv. čisté místní příslušnosti soudních exekutorů (senátní
tisk č. 143). „Česká bankovní asociace dlouhodobě a konzistentně
argumentovala a vystupovala proti zavedení teritoriality, protože z našeho
pohledu jednoznačně vystupují do popředí přesvědčivé věcné důvody, proč ji
odmítnout. Klíčové je pro nás to, že teritorialita ve skutečnosti nereaguje na
hlavní a naléhavé problémy současného exekučního prostředí, natož aby je
byla schopná jakkoli rozumně řešit či odstranit," objasnil postoj ČBA Filip
Hanzlík. Letos 28. října navíc startuje tzv. milostivé léto. Díky němu mohou
lidé snadněji ukončit exekuce, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních
dluhů (například ČEZ apod.). Nesplacené dluhy, které kvůli příslušenství

https://cbaonline.us7.list-manage.com/track/click?u=67056e43982504149585eafb4&id=3c53c4ad3c&e=aaeda417c2


mnohdy narostly až do obřích rozměrů, půjde totiž vymazat během tří měsíců
za zvýhodněných podmínek. Bude stačit uhradit zbývající jistinu z původního
dluhu a zhruba 900 Kč na nákladech exekučního řízení. 

Více informací na téma Češi a půjčky v novém díle ČBA FOCUS, který můžete
sledovat na YouTube kanále ČBA nebo poslouchat na Spotify. 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Odhlásit se z odběru novinek.

https://www.youtube.com/watch?v=F9Oy8HsaFbA
https://open.spotify.com/episode/5w1giGVEQS8To2XzUSnSA4
https://www.youtube.com/watch?v=F9Oy8HsaFbA&t=19s
https://www.facebook.com/ceskabankovniasociace
https://twitter.com/cba_cz
https://cbaonline.cz/
https://www.linkedin.com/company/ceska-bankovni-asociace/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCNKqC8xY_H-FmpAMEDbxdmg
https://cbaonline.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=67056e43982504149585eafb4&id=b198115c18&e=[UNIQID]&c=52dd4b76be

