
5 rozdílů mezi půjčkou v bance a od lidí 

Dostali jste se do svízelné situace, nebo jste se rozhodli splnit si svůj sen? Peníze by se vám hodily, 

ale z představy tradičního bankéře vám běhá mráz po zádech? Půjčit si můžete od lidí a to 

v podobě peer-to-peer půjčky. Porovnali jsme je s půjčkami bankovními. Která z nich se vyplatí? 

Posuďte sami.  

Férový úrok 

Banky fungují podle předem daných zásad a procesů, na základě kterých své klienty hodnotí a řadí je 

do jednotlivých tabulek. Ty však nejsou příliš aktuální a neberou v potaz všechny pro důležité 

informace. A tak i ti velmi dobří a spolehliví dostávají úrok neadekvátně vysoký jejich téměř nulové 

rizikovosti. Peníze vydělané na úrocích pak banky využívají k pokrytí svých vysokých provozních 

nákladů. Vy to ale platit nemusíte, můžete si s klidem půjčit od lidí. Na Zonky si můžete půjčit 

s nejnižším úrokem už od 2,99 %.  

Půjčka na cokoliv 

P2P půjčky jsou bezúčelové, to znamená, že si můžete půjčit na věci běžné i doslova kuriózní. Z těch 

normálních je to třeba vybavení domácnosti, studium, nové auto či zuby. Spolehnout se na lidi 

můžete třeba i v případě splnění vašeho snu – chcete si otevřít vlastní penzion nebo kavárnu? Jak je 

libo. Třeba na Zonky se investoři už dokonce složili i na nahrávací studio či vývoj robota s umělou 

inteligencí. 

Peníze rychle a jednoduše 

Půjčku přes internet v současné době nabízí nejen P2P služby ale i banky, půjčit si tak můžete 

v pohodlí domova. Výhodou nebankovních společností je však rychlost. Registrace je jednoduchá, 

zpravidla stačí vyplnit jen několik osobních údajů do formulářových políček. Nic nemusíte 

podepisovat ručně. Během chvíle dostanete připravenou nezávaznou nabídku, kterou přijmete SMS 

kódem. Peníze na účtu budete mít během několika minut.  

Mimořádná splátka a předčasné splacení zdarma 

Chcete splatit dříve? Jasně, za splnění svých závazků přece nedostanete „přes prsty“ formou sankcí či 

vyplňování složitých formulářů. Jde to jednoduše, pomocí pár kliků myší. Pokud tedy máte na účtu 

přebytečné finance a chcete jimi splatit část půjčky, jednoduše pošlete vyšší splátku a Zonky vaší 

půjčku automaticky přepočítá. Za předčasné splacení neplatíte žádné poplatky – jednodušší to být 

nemůže. 

Oboustranný prospěch 

Nejenže vy dostanete výhodnou půjčku (což je samo o sobě velká výhoda), lidé na druhé straně 

procesu, investoři, navíc dostanou šanci váš projekt podpořit investicí a tím i zhodnotit své peníze. 

Peer-to-peer, to je prostě oboustranný užitek, chytře a opravdu moderně fungující systém. 

 


