Úrokové sadzby
Finančný portál Ammado Pôžička vám prináša prehľad dostupných
úrokových sadzieb
Prečítajte si aktuálny prehľad úrokových sadzieb veriteľov na Slovensku. Úrokové sadzby
vám prinášame pre porovnanie a to zakomponované do reprezentačných príkladov.
1. Home Credit:Pre ilustratívny výpočet, na základe požiadaviek zákona, pri úverovom
rámci 1 600 €, dobe trvania 12 mesiacov a splatnosti do 20. dňa v mesiaci, v ktorom
je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 19,90 %, RPMN 21,82
%, celková suma splatná spotrebiteľom 1 772,42 € a mesačné splátky sú postupne
uvedené za jednotlivé mesiace: 159,86 €, 157,65 €, 155,44 €, 153,23 €, 151,02 €,
148,81 €, 146,60 €, 144,39 €, 142,17 €, 139,96 €, 137,75 €, 135,54 €.
2. Cetelem: Pri Pozička vo výška 15 000 €, s úrokovou sadzbou 7,90% ročne je
mesačná splátka vo výškou 211,29 € na dlzka splácania 96 mesačných splátok.
RPMN je vo výškou 8,19% a celková ciastka spojená s úverom je 20 283,84 €.
Výpočet RPMN nezohľadňuje sumu určená na úhradu poistného, pretoze poistenie
nie je podmienkami poskytnutím pôžičky. Na schválením a poskytnutím pôžičky nie
je právny nárok. Bezúčelové Pozička poskytujeme od 2000 € do 25 000 €. Minimálna
RPMN: 8,19% / maximálna RPMN: 11,46%.
3. Silverside: Pri výškou pôžičky 1 000 eur, výška mesačnej splátky 36,87 EUR, počte
splátok 36, splatnosti prvej splátky 55. deň od dátumu Poskytnutím pôžičky, je úrok
19,42% p , Maximálna výška RPMN 20,68% a celkom zaplatíte 1 327 EUR.
4. Proficredit: Spotrebiteľské úvery vo výške od 300 € do 6 000 €, so splatnosťou 3 až
60 mesiacov. RPMN pri splatnosti od 3 do 6 mesiacov (Vrátane) max. 28,00%,
RPMN pri splatnosti nad 6 do 12 mesiacov (Vrátane) max. 35,14%, RPMN pri
splatnosti nad 12 do 60 mesiacov max. 20,70% .
5. MoneyTU: Spotrebiteľský úver vo výške od 300 € do 6 000€, so splatnosťou 3 až 60
mesiacov. RPMN pri splatnosti od 3 do 6 mesiacov(vrátane) max. 28,00%, RPMN pri
splatnosti nad 6 do 12 mesiacov(vrátane) max. 35,14%, RPMN pri splatnosti nad 12
do 60 mesiacov max. 20,70%.
6. Príklad: Výška pôžičky: 1 000 €, doba splatnosti: 42 mesiacov, poplatok za
poskytnutie: 0 €, mesačná splátka: 32,75 €, ročná úroková sadzba: 18,94%, RPMN
max.: 20,68%, spolu uhradíte: 1 375,50 €.
7. mPôžička: Pri Pozička vo výška 6 000 €, s úrokovou sadzbou 6,90% ročne je
mesačná splátka vo výškoe 102,01 € na dlzka splácania 72 mesačných splátok.
RPMN je vo výškou 7,12% a celková ciastka spojená s úverom je 7 344,44 €.
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