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Vánoce roztočí spirálu dluhů

LOUNY - Nadělit spoustu dárků svým blízkým za každou cenu. S takovou myšlenkou se vrhají do vánočních
nákupů i ti, kterým chybějí peníze. Jako řešení volí půjčku. Dluhová poradna v Lounech se už nyní připravuje na
jarní nápor klientů, kteří se dostanou do problémů kvůli nadílce.
Odborníci varují před půjčkami na vánoční dárky. Foto: Miroslava Strnadová, 5plus2
Ovšem ne vždy dokážou domyslet důsledky rychlé půjčky, a úsměv na tváři z vánoční nadílky vystřídají vrásky.
Nastoupí do kolotoče dluhů, ze kterého je těžké vystoupit.
"Mnozí chtějí udělat radost své rodině a nakupují dárky, které jsou nad rámec příjmů rodiny. Pak si často vezmou
půjčky od různých společností. Vše narychlo, neptají se na podmínky splácení a berou si peníze na věci, které
vlastně ani nepotřebují," upozornila Dana Vostrá z dluhové poradny v Lounech.
Poradna funguje necelý rok, za tu dobu ji navštívilo bezmála 500 lidí. Mezi nimi i klientka, u které zaklepali v
důsledku vánočního utrácení exekutoři. "Chtěla udělat radost svým třem dospělým dětem a koupila jim každému
notebook na splátky. O tři měsíce později se na nás obrátila se žádostí o pomoc, jelikož nedokázala své závazky
splácet. Dluh se mezitím vyšplhal na několik desítek tisíc a za dveřmi stáli exekutoři. Pomohli jsme jí dohodnout
splátkový kalendář," popsala jeden z mnoha příběhů Vostrá. Lákavé nabídky mají velké ALE
Různé firmy nabízejí na první pohled výhodné půjčky, ovšem zdání klame. Své peníze i s úroky budou chtít zpět.
K obezřetnosti nabádá i finanční poradkyně Marie Grundová z Loun. "Neseriózní firmy nabídnou lidem jenom to,
co chtějí slyšet - peníze rychle a bez ručitele. Zprostředkovatel je zahrne líbivými výhodami, že si lidé ani
nestihnou přečíst pořádně smlouvu. Často si ani nespočítají, že když nemají peníze nyní, nebudou je mít ani
později na splácení. Když už půjčku, tak na věci, které jsou nezbytně nutné, jako například na bydlení,"
upozornila.

Velkým problémem je podle pracovníků dluhové poradny nízká finanční gramotnost. "Někteří nerozumí
podmínkám úvěru a některým pojmům, třeba neznají rozdíl mezi platební a kreditní kartou. Takoví lidé jsou
kandidátem na to dostat se do potíží a snadným úlovkem pro neseriózní společnosti," upozornila Vostrá.
I proto pracovníci poradny pořádají semináře pro seniory a ve školách.
V poradně se často setkávají i s lidmi, kteří si naberou více půjček. S vidinou nízkých splátek si koupí elektroniku,
vybavení do domácnosti, dovolenou, splátky pak ale nezvládají hradit. "Jeden klient přišel se štosem nařízených
exekucí s tím, že to platit nebude, abychom to vyřešili. Takhle to ale nefunguje. My pomůžeme s komunikací s
věřiteli, domluvíme splátkový kalendář či vypracujeme návrh na oddlužení. Chybou je, když se dlužník odmlčí a
své záležitosti neřeší či odsouvá na později," dodala Vostrá.

