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Solus, NRKI, BRKI
NRKI = Nebankovní registr klientských informací, který shromažďuje informace
o klientech a jejich nebankovních půjčkách, a to i pozitivní informace (tzn. že
člověk řádně splácí).
BRKI = Bankovní registr klientských informací, shromažďuje informace o půjčkách klientů bank, stejně jako nebankovní registr shromažďuje i pozitivní informace.
SOLUS = registr klientských informací, který shromažďuje zejména negativní
informace, tedy když je člověk v prodlení více než se 2 platbami. Členy jsou
hlavně telekomunikační a energetické společnosti.
Do těchto 3 registrů nahlížejí finanční instituce, pakliže si od nich chcete půjčit
peníze.
Registr ČNB poskytovatelů půjček
Od 1. 3. 2017, kdy začala účinnost nového zákona o spotřebitelském úvěru
(zákon č. 257/2016 Sb.), spadá dohled nad poskytovateli úvěrů pod Českou
národní banku. Poskytovat a zprostředkovat úvěry tedy nově mohou pouze
subjekty, které požádaly o licenci. Registr je dostupný zde: https://apl.cnb.cz/
apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz
RPSN
= roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkové náklady na úvěr (v procentech za 1 rok). Kromě úroků obsahuje i další poplatky, pojištění úvěru apod.
Při poskytnutí úvěru jsou finanční instituce povinny tento údaj uvádět.
Úrok
Smluvní částka, kterou je povinen dlužník (ten kdo si půjčuje) zaplatit věřiteli
(ten kdo mu půjčuje) za poskytnutí půjčky (úvěru). Nejčastěji se vyjadřuje
v procentech za 1 rok, v některých případech je však uváděn v měsíčním
vyjádření. Na to je zapotřebí dát pozor. Spíše než úrok by zájemce o půjčku
měla zajímat RPSN.
Úrok z prodlení a smluvní pokuta
Pokud dlužník neplní své povinnosti a nesplácí svůj úvěr včas a řádně, může
mu být stanoven úrok z prodlení a/nebo smluvní pokuta.
Úrok z prodlení je nástrojem zákonným (i když může být modifikován smluvně),
smluvní pokuta je nástrojem smluvním. Úrok z prodlení se váže pouze k peněžitému dluhu a může být pouze v peněžní formě. Smluvní pokuta se může
vázat také k nepeněžitému dluhu a může mít i jinou formu než peněžitou.
Možnost předčasně splatit úvěr
Důležitou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru je ustanovení možnost
předčasně úvěr splatit. To může být stanoveno jako bezplatné nebo při
zaplacení určitého poplatku (nejčastěji se vyjadřuje v procentech ze zbývající
částky).

