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Máte radi hlavolamy sudoku? 
V denníku SME nájdete špeciálnu prílohu.
Nenechajte sivé bunky zaháľať  
ani počas dlhých zimných večerov.

SUDOKU

V piatok 25. novembra v denníku  SME

32 strán zábavy

PP1 sudoku sudoku
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SUDOKU
na dlhé 
zimné 
večery

158 hracích polí  + správne riešenia 

Piatok 25. novembra 2016
Samostatne nepredajná  
príloha denníka SME

Cez internet požičiavajú čudní ľudia
Tvária sa, že ponúkajú pôžičky, no neprezradia ani, kto sú. Zaujíma ich len to, aby klient zaplatil vopred
Niektorýmľuďomnechcú
požičaťbankyani
nebankovky,preto
hľadajú inémožnosti.

BRATISLAVA. Na internete
sa šíri množstvo telefónnych
čísiel a e-mailových adries, na
ktorých súkromníci požičia-
vajú peniaze. Ľudia s finanč-
nými problémami, ktorímajú
dlhy, exekúcie a nikto im le-
gálne nechce požičať, sa na
nich obracajú a posielajú im
rôzne zálohy. Často si neuve-
domujú, žemôže ísť o podvod.
Podvodníkov s takýmito

praktikami bude zrejme pri-
búdať. Na Slovensku vo feb-
ruári skončila nebanková
spoločnosť Provident Finan-
cial a tesne pred Vianocami
ohlásila odchod z trhu aj Po-
hotovosť.
Dôvodom sú zmeny v zá-

kone o ochrane spotrebiteľov,
ktoré ešte vlani presadila
strana Smer. Výrazne sa ob-
medzila cena úverov, neban-
kové pôžičky môžu byť maxi-
málne dvakrát také drahé ako
bankové. Okrem toho sa za-
kázali aj doplnkové služby
k úverom. Po odchode neban-
koviek, ktoré sa zameriavali
najmä na najchudobnejších
ľudí, ostane mnohým rodi-
nám len čierny trh a spomí-
nané internetové pôžičky.

Užsa ichnezbavíte
„Zaplatila som dopredu

jedno percento z úveru. Na
druhý deň mal za mnou J. B.
docestovať na podpis zmluvy,
ale neprišiel a ani telefónne
číslo mi neposkytol. Len stro-
há komunikácia cez e-mail.
Nič neplaťte, je to podvod-
ník!“ píše na fóre užívateľka
s menomBeta.
Na internete existuje nie-

koľko stránok, kde si ľudia na-
vzájom radia, od koho si po-
žičať peniaze a kto ich pod-
viedol. Väčšinou je scenár
rovnaký, dostali sa na webo-

vú stránku neznámej firmy,
vyplnili formulár, „veriteľ“ si
od nich vypýtal zálohu a po jej
zaplatení sa už neozval. „Pý-
tali odo mňa desať eur, a keď
som ich zaplatila, pôžička ni-
kde. Potom prestali komuni-
kovať, urobte si názor sami,“
odporúča ďalšia diskutujúca
a pripája meno a e-mail člo-
veka, ktorý jej sľúbil pôžičku.
Denník SME zozbieral 20 e-

mailov na ľudí, ktorí vraj po-
žičiavajú peniaze, a napísal
im žiadosť o pôžičku v znení:.
„Potrebovala by som pôžičku
okolo 5000 eur, súrne. Viete
mi poslať bližšie informácie,
ako o ňu požiadať? Nemám
prácu, bude to problém?“
Niektorí sa ozvali ešte

v priebehu dňa, iní píšu opa-
kovane doteraz a prinášajú
stále nové ponuky. Aké pod-
mienky si kladú?
Niektorí súkromníci píšu

z emailov, ktoré vyzerajú na
prvý pohľad dôveryhodne,
v adrese je meno aj priezvis-
ko. Iní používajú v adrese rôz-
ne obmeny fráz „rýchla pô-
žička, súkromné úvery jedno-
ducho, pôžičky, poskytujeme
súkromnépôžičky“.
V prvej správe sa väčšinou

predstavia a napíšu, aké do-
klady budú potrebovať. O po-
platkoch väčšinou nepíšu nič.
Na tie sa človek musí opýtať
alebo ich zistí až vtedy, keď si
chce záväzne zobrať pôžičku.
„Aby ste získali pôžičku,

musíte zaplatiť administra-
tívny poplatok v minimálnej
výške 80 eur na náš účet vo-
pred, ktorý vám bude v prie-
behu 24 hodín vrátenýna účet
aj s pôžičkou,“ píše napríklad
človek, ktorý sa predstavuje
ako Murko. Žiadne iné údaje
neposkytol.
Vstupné poplatky majú

rôznu výšku, pohybujú sa od
desať do dvesto eur, niekde sú
určené ako jedno či dve per-
centá z výšky úveru. Veritelia
si vraj takto overujú, či imčlo-

vek bude vedieť pôžičku splá-
cať. Ide pritomo podvod.

Lámanáslovenčinaaj
chorvátčina
Paradoxom je, že dlhy, exe-

kúcie a to, či človek nemá ďal-
ších šesť pôžičiek v neban-
kovkách, ich vôbec nezaují-
ma. „Na získanie pôžičky ne-
potrebujete mať akúkoľvek
formu príjmu, čiže zamest-
nanie, dôchodok či mater-
skú,“ píše napríklad anonym-
ný veriteľ. „Jediné, čo potre-
bujete, je vyplniť žiadosť. Nič
viac,“ píše ďalší „veriteľ“, kto-
rý si hovorí Pôžička. To, že zá-
ujemkyňa nemá prácu, nikto
za problémnepovažuje.
Neznámi veritelia sa zvyk-

nú vyhýbať telefonickému
kontaktu, posielajú iba e-
maily. Odôvodňujú to tým, že
majú stretnutie alebo že sa ich
jednoduchonetreba báť.
Jeden „veriteľ“, ktorý do-

vtedy písal po slovensky, od-

povedal na otázku, či môže
zaslať telefónne číslo, po
chorvátsky. Ani niektoré we-
by, ktoré ponúkajú pôžičky,
nezverejňujú telefónne číslo,
iba formulár. Často sú písané
lámanou slovenčinou. To
všetko sú jasné signály, že na
druhej strane sedí podvodník,
ktorý chce získať iba vstupný
poplatok a potomsa odmlčí.
Svedčí o tom aj to, že keď

sme napísali, že na vstupný
poplatok nemáme, pretože

inak by sme si nepýtali pô-
žičku, nedostali sme už žiad-
nu odpoveď. Ľudia, ktorí súr-
ne potrebujú peniaze, však
niekedy takýmto ľuďom uve-
ria a zálohu impošlú.

Čovraví zákon
Občiansky zákonník

umožňuje, aby si ľudia poži-
čiavali peniaze aj medzi se-
bou. Treba však rozlišovať dve
situácie – či pôžičku ponúka
firma, alebo fyzická osoba.
Ak ide o firmu, musí mať

licenciu, ktorú vydáva Národ-
ná banka Slovenska a dostanú
ju len firmy, ktoré preukážu,
akým spôsobom chcú poži-
čiavať, ako si overujú klientov
a odkiaľ majú peniaze. Zo-
znam všetkých firiem, ktoré
licenciumajú, zverejňujeNBS
na svojomwebe. V súčasnosti
je to 31 nebankových spoloč-
ností. Ak človek nájde na in-
ternete firmu, ktorá ponúka
pôžičky,alenemálicenciu, ide

o nezákonné podnikanie
a pravdepodobne o podvod.
Druhou možnosťou je, že

pôžičku ponúka súkromná
osoba. S takýmto človekom
treba uzatvoriť zmluvu. „Za-
chytenie obsahu zmluvy v pí-
somnej forme vylučuje mož-
né budúce pochybnosti o jej
obsahu či už na strane verite-
ľa, alebo dlžníka,“ upozorňuje
Igor Augustinič, advokát bpv
BraunPartners.

Najmäzdravý rozum
Ak si nevieme overiť to-

tožnosť veriteľa, nechce nám
dať telefonický kontakt, ne-
vieme sa mu opakovane do-
volať, pravdepodobne pôjde
o podvod. Takisto je podozri-
vé, ak si súkromník pýta vo-
pred zábezpeku. „Ak si chcem
požičať, aký má zmysel, aby
som najprv ja sám zložil zá-
bezpeku? Treba len triezvo
uvažovať,“ hovorí Augustinič.
V prípade, že už človek zá-

lohu zaplatil, ale žiadna pô-
žička mu neprišla, môže po-
dať trestné oznámenie. To
však nezaručuje, že svoju zá-
lohu niekedy uvidí, obzvlášť
keď ani nevie, komu ich po-
slal. Advokát pripomína, že
niektorí podvodníci používa-
jú webstránky registrované
v zahraničí a na prijímanie
záloh používajú zahraničné
účty. Preto je veľmi ťažké ich
vypátrať. „Ak spotrebitelia
narazia na ponuku pôžičky,
z ktorej nie je jednoznačne
jasné, kto ju ponúka, odporú-
čame, aby na takúto ponuku
nereagovali,“ dodáva Martina
Solčányiová, hovorkyňa Ná-
rodnej banky Slovenska.
Oslovili sme aj minister-

stvo spravodlivosti, jeho ho-
vorca Peter Bubla povedal len
toľko, že dostupnosť financií
a pôžičky má na starosti mi-
nisterstvo financií. Minister-
stvofinanciínásodkázalospäť
naNBS.
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Pýtali odo
mňa desať

eur, a keď som ich
zaplatila, pôžička
nikde. Potom už
nekomunikovali.

Podvedenádiskutujúca


