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Úvodní jednání s klientem –
diagnóza potřeb klienta

Navštivte pobočku, kde si po posouzení vašich
individuálních potřeb vyberete vhodný typ
PRESTO Půjčky, včetně získání informací
o výhodách spojených se zřízením účtu/konta
a s pojištěním schopnosti splácet úvěr.
Pokud chcete půjčku jako
žadatel/spolužadatel vyřídit rychleji,
doporučujeme si přinést tyto doklady:
• občanský průkaz a druhý doklad totožnosti
(rodný list / cestovní pas / řidičský průkaz / zbrojní pas)
• potvrzení o příjmu nebo daňové přiznání
za uplynulý kalendářní rok
• doklad prokazující současnou adresu, např. fakturu
za telefon nebo doklad o zaplacení SIPO (není
vyžadováno obvykle u PRESTO Půjčky na Převedení
úvěrů)
• dokumenty ke stávajícím úvěrům, např. výpisy z účtu,
z něhož jsou prováděny splátky půjček, výpisy z kreditní
karty, případně úvěrové smlouvy

Typy PRESTO Půjčky:
• PRESTO Půjčka na cokoliv
- neúčelový spotřebitelský úvěr určený
pro financování libovolných osobních
potřeb
• PRESTO Půjčka – Převedení úvěrů
- účelová půjčka, která nabízí možnost
převést si jen jeden úvěr nebo více úvěrů
včetně kreditních karet a kontororentů
• PRESTO Půjčka na bydlení
- účelový spotřebitelský úvěr určený
pro financování bankou stanovených účelů
spojených s lepším bydlením

PRESTO Půjčka je úročena pevnou úrokovou
sazbou, která je v průběhu doby trvání
úvěrového vztahu neměnná. Případné změny
makroekonomického prostřední nemají na
již sjednanou úrokovou sazbu i splátku vliv.
Přehled úrokových sazeb zde. Přehled poplatků
naleznete zde.

Náš tip:
Podívejte se na aktuální nabídku PRESTO Půjček
a vypočtěte si orientační splátky v kalkulačkách.

Další krok >>
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Podání žádosti o úvěr

Na základě toho, co konkrétně potřebujete,
a po posouzení vašich stávajících výdajů,
které máte (výdaje na bydlení, domácnost,
spoření a další pravidelné výdaje jako
např. výdaje na léky) a zároveň po předložení
výše uvedených dokladů, potřebných pro
začátek zpracování úvěru, s Vámi sepíšeme
Žádost o PRESTO Půjčku. Na základě Vašeho
souhlasu nahlédneme do úvěrových registrů.
Po vyhodnocení dotazu do registrů zpracujeme
Vaši žádost o úvěr.

Banka neposkytuje radu podle § 85 odst. 1
zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru.

Náš tip:

Pohled klienta:
• Předložím potřebné doklady pro zpracování
žádosti o úvěr, kterou v bance podepíši.
V případě, že o úvěr bude nutné žádat se
spolužadatelem, je nutná jeho návštěva
pobočky s doklady nutnými pro zpracování
půjčky požadovanými jako pro žadatele
(viz výše).
• Mohu si zvolit také pojištění schopnosti
splácet úvěr, které mi poskytne ochranu
před neočekávanými životními událostmi,
jako je úraz, dočasná pracovní neschopnost
nebo ztráta zaměstnání. Pojistit se mohu
rychle a jednoduše přímo na pobočce banky.
• Poskytnu zaměstnanci banky kromě
e-mailového také svůj telefonní kontakt.

Seznamte se s výhodami spojenými
s pojištěním schopnosti splácet úvěr.

<< Krok zpět

Další krok >>
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Posouzení úvěru

Může se stát, že budeme pro posouzení úvěru
vyžadovat další dokumenty. O případném
zamítnutí úvěru Vás budeme informovat.

Pohled klienta:
• Doplním bance informace a doklady,
o které mě požádá, jinak nemůže posouzení
dále pokračovat. Počkám na výsledek
posouzení úvěru.

<< Krok zpět

Další krok >>
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Smluvní dokumentace

Pokud bude Vaše žádost schválena:
• předložíme Vám a náležitě vysvětlíme
předsmluvní informace
• předložíme Vám návrh smlouvy
• předáme Vám Obecné obchodní podmínky
včetně Produktových obchodních podmínek
a Sazebníku
• v případě Převedení úvěrů vyhotovíme
dokumentaci k refinancovaným dluhům

Pohled klienta:
• Ujistím se, že rozumím celému obsahu
smluvních dokumentů, zejména informacím
o výši úrokové sazby a době splatnosti
úvěru apod., případně požádám o vysvětlení.
• Nabídku si rozmyslím – mám na to 5 dní
(u PRESTO Půjčky na bydlení mám 14 dní
na rozmyšlenou).
• Všechny dokumenty podepíši.

<< Krok zpět

Další krok >>
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Čerpání úvěru

Po provedení kontrol dokumentace bude provedeno načerpání úvěru a bude vyhotoven akceptační dopis,
který Vám odešleme na dohodnutou adresu. Zároveň Vám odešleme informační SMS o načerpání úvěru.

<< Krok zpět

