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Akontace 
je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla 
se pohybuje kolem 10 %.  
 
Bankomat (ATM) 
je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím platební karty. 
 
Bezhotovostní platba 
je platba jiným způsobem než hotovými penězi. Může se jednat například o platbu kartou u 
obchodníka, nebo o převod z běžného účtu pomocí internetového bankovnictví.  
 
Bezúčelový (neúčelový) úvěr 
je druh spotřebitelského úvěru, který může klient využít na cokoliv. Podmínkou úvěru není 
nákup konkrétního zboží nebo služby. Může se jednat například o revolvingový úvěr neboli 
úvěr z kreditní karty. 
 
Bezúročné období 
je doba, po kterou Vám provozovatel karty neúčtuje žádné úroky. 
  
Blokace karty 
je proces, který zabraňuje zneužití karty v případě její krádeže nebo ztráty. Po blokaci 
karty s ní nejde platit, vybírat z bankomatu, ani ji jinak použít.  
 
Čerpání úvěru 
je odepsání peněz z úvěrového účtu klienta poté, co zaplatil kartou nebo s ní vybral 
z bankomatu.  
 
Délka úvěru 
je doba, po kterou bude klient úvěr splácet. Tento parametr úvěru je stanoven ve smlouvě. 
 
Disponibilní zůstatek 
je objem finančních prostředků, které má klient aktuálně k dispozici pro využití ze své 
karty. Jde o úvěrový rámec snížený o částku již uskutečněných transakcí. Disponibilní 
zůstatek se každou měsíční i mimořádnou splátkou zvětšuje.  
 
Dluh 
je povinnost určité osoby zaplatit jiné osobě. 
 
Dlužník 
je fyzická nebo právnická osoba, které finanční instituce poskytla úvěr, a která je na 
základě úvěrové smlouvy povinna půjčku splatit (včetně úroků, případně úroků z prodlení, 
poplatku z prodlení apod.) 
 
Doklad totožnosti 
Občanský průkaz nebo cestovní pas. Je nutný k vyřízení žádosti o poskytnutí úvěru. 
 



 

 

Držitel karty 
je osoba, která je jako jediná oprávněna kartu používat. 
 
Embosovaná 
je platební karta, na níž je vystouplým tiskem uvedeno jméno majitele karty a její číslo. Je 
možné ji použít v tzv. imprinterech, což jsou obchodní terminály zvané „žehlička". 
 
Inkaso z Extra karty 
je pokyn k platbě měsíčních vyúčtování za služby od O2 z Vaší Extra karty, který dává 
poskytovatel Extra karty na základě Vašeho souhlasu. 
 
Kreditní karta 
je prostředkem pro čerpání revolvingového neboli opakovaného úvěru od poskytovatele 
karty. Umožňuje svému majiteli platit kartou nebo vybírat z bankomatu až do výše 
dohodnutého úvěrového rámce. Využité peníze je třeba splatit v dohodnutém termínu.  
 
Měsíční splátky 
jedná se buď o pevně danou částku uvedenou v úvěrové smlouvě, nebo procento z 
úvěrového rámce na revolvingovém úvěru.  
 
Mimořádná splátka 
je částka zaplacená nad rámec pravidelné měsíční splátky. Zvýší částku, kterou má klient 
na kartě k dispozici a sníží úvěrové zatížení klienta. 
 
Nákup na splátky 
je forma spotřebitelského účelového úvěru určená k financování určitého zboží nebo 
služby. 
 
Neúčelový (bezúčelový) úvěr 
je forma spotřebitelského úvěru, který může klient využít k libovolnému účelu a nečerpá jej 
pro financování konkrétního zboží nebo služeb.  
 
Nezajištěný úvěr 
je úvěr poskytnutý pouze na základě ohodnocení bonity klienta, který se k splácení úvěru 
zavazuje podpisem smlouvy.  
 
Nulové navýšení 
je případ prodeje na splátky, kdy se součet splátek a akontace rovná pořizovací hodnotě 
věci. Klient neplatí žádné úroky ani poplatky.  
 
p. a. 
u úvěru značí úrokovou sazbu za jeden rok. 
 
p. m. 
u úvěru značí měsíční úrokovou sazbu. 
 



 

 

Penále 
je peněžní postih (pokuta), který platí odběratel nebo dodavatel postiženému subjektu, 
pokud nedodrží dohodu nebo právní předpis. Nárok na penále vyplývá zpravidla ze 
zákona. 
 
PIN (Personal Identification Number) 
je čtyřmístné osobní identifikační číslo, sloužící jako ochranný prvek platebních karet. 
Používá se zpravidla u výběru hotovosti z bankomatu a při platbě kartou u obchodníků. 
 
Pohledávka 
Představuje nárok věřitele na určité plnění ze strany klienta. 
 
Pojištění 
je vztah, při němž na sebe pojišťovna přebírá závazek, že pojištěnému zaplatí újmu, která 
mu vznikne, za podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Tento závazek se realizuje za 
úplatu - pojistné. 
 
Pojištění proti zneužití karty 
si můžete sjednat ke své kartě. Slouží pro případ, kdy Vám kartu někdo ukradne, nebo ji 
jinak zneužije. Pojištění poskytuje Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. 
 
Pojištění výdajů 
si můžete sjednat ke své kartě. Slouží v případě ztráty zaměstnání a vztahuje se na 
úhradu dlužných splátek a také na provoz domácnosti. Pojištění poskytuje Česká 
pojišťovna ZDRAVÍ a.s.    
 
Pojistná událost 
je nahodilá skutečnost, s níž je spojena povinnost pojistitele poskytnout klientovi pojistné 
plnění na základě pojistné smlouvy.  
 
Pojistné krytí 
je smluvně sjednaná částka, kterou pojišťovna klientovi vyplatí, pokud dojde k pojistné 
události. 
 
Poplatek 
je jednorázová částka, vybíraná za určitou službu, například za vedení karty nebo za výběr 
z bankomatu.  
 
Příkaz k úhradě 
je svolení klienta k provedení a zaúčtování jednorázové platby ze svého bankovního účtu.  
 
Revolvingový úvěr 
umožňuje opakovaně platit kartou nebo vybírat z bankomatu až do výše dohodnutého 
úvěrového rámce. Využité peníze je třeba splatit v dohodnutém termínu. 
 
 



 

 

RPSN (roční procentní sazba nákladů) 
je údaj, který pomáhá spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost poskytovaného úvěru. RPSN 
udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho 
roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. 
 
SOLUS 
je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování 
přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, 
zvyšovat vymahatelnost stávajících dluhů po splatnosti a snižovat potenciální finanční 
ztráty věřitelů. Solus spravuje databázi neplatičů členských společností.  
 
Splátka 
je částka složená z části úvěru a příslušných úroků, kterou klient pravidelně odesílá věřiteli 
a tím splácí svůj úvěr. 
 
Splátkový kalendář 
je stanovený postup splácení úvěru. Je to soupis všech splátek a termínů, kdy mají být na 
účtu věřitele.  
 
Splatnost 
je předem sjednaná doba, během níž se klient zavázal splatit úvěr. 
 
Spotřebitelský úvěr 
je poskytován soukromým osobám a domácnostem na nákup spotřebních předmětů, 
služeb, pořízení nebo stavbu bytu nebo domu apod. Nejčastěji se používají úvěry 
revolvingové (poskytované formou úvěrového rámce k běžnému účtu klienta), úvěry 
splátkové (charakteristické pravidelným splácením úvěru včetně úroků) a hypoteční úvěry 
(dlouhodobé úvěry sloužící k financování koupě či vybudování bytu nebo rodinného 
domu). 
 
Storno 
je zrušení chybného záznamu či operace. 
 
Transakce 
je provedení platby za nákup zboží nebo výběr hotovosti z bankomatu. 
 
Trvalý příkaze 
je svolení klienta k provádění a zaúčtování opakujících se plateb ze svého bankovního 
účtu.  
 
Účelový úvěr 
je druh úvěru, který může klient využít pouze pro financování předem stanoveného 
konkrétního zboží nebo služeb. Jedná je například o nákup na splátky. 
 
 
 



 

 

Upomínka 
je výzva klientovi, aby uhradil splátku, kterou věřitel v termínu neobdržel. Nejčastěji je 
zasílána poštou. 
 
Úrok 
je peněžitá odměna, kterou platí klient věřiteli za půjčení peněz. Velikost úroku je závislá 
na velikosti poskytnutého objemu peněz, na výši úrokové sazby a na době trvání úvěru. 
 
Úroková sazba 
vyjadřuje procentní poměr částky „zaplacené navíc“ k půjčenému objemu peněz. Udává se 
v procentech p. a. (za rok) nebo p. m. (za měsíc). 
 
Úvěr 
je poskytnutí peněz za úrok. Věřitel dočasně zapůjčí peníze klientovi s tím, že po určité 
době klient vrátí peníze zpět. Jako odměnu za poskytnutí práva nakládat s penězi platí 
klient věřiteli úrok. 
 
Úvěrová karta 
je založena na principu revolvingového neboli opakovaného úvěru. Umožňuje jejímu 
majiteli opakovaně nakupovat či čerpat hotovost až do výše sjednaného úvěrového rámce. 
 
Úvěrová smlouva 
je písemná dohoda mezi finanční institucí a klientem, která tvoří formální základ jejich 
úvěrového vztahu.  
 
Úvěrové podmínky 
jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy o poskytnutí úvěru a zakotvují všechna práva a 
povinnosti mezi finanční institucí a klientem.  
 
Úvěrový rámec (limit) 
je maximální objem peněz, které může klient využít z kreditní karty. Úvěrový rámec si 
klient dohodne s poskytovatelem úvěru a jeho výše se může v průběhu trvání smlouvy 
měnit.  
 
Úvěrový účet 
je účet, na němž finanční instituce eviduje poskytnutý úvěr. 
 
Variabilní symbol 
je maximálně desetimístný údaj uváděný na příkazech k úhradě. Slouží k identifikaci 
platby pro příjemce i odesílatele platby. Může se jednat například o rodné číslo plátce 
nebo číslo úvěrové smlouvy.  
 
Věřitel 
je fyzická nebo právnická osoba, případně sdružení takových osob, poskytující 
spotřebitelský úvěr v rámci své obchodní činnosti, mající pohledávku vůči dlužníkovi. 
 



 

 

Výpis z úvěrového účtu 
je přehled pohybů na kartě, který dostává klient pravidelně každý měsíc v papírové nebo 
elektronické podobě. Ve výpisu je uveden například počáteční stav, transakce na kartě v 
daném období a aktuální disponibilní zůstatek. 
 
Výše úvěru 
je částka, kterou si klient půjčil od věřitele. S tím, jak úvěr splácí, se jeho výše postupně 
snižuje. 
 

 


