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Tisková zpráva

Češi si před Vánoci půjčují o 30 % více než vloni
Praha, 6. listopadu 2018 – Neroste však pouze objem poskytnutých půjček, ale také
jejich průměrná výše. Zatímco v loňském roce byla výše půjčky 10 825 Kč, letos je to
již 12 520 Kč. Vyplývá to z čerstvých dat poskytovatele nebankovních úvěrů,
společnosti PROFI CREDIT.
Vánoce jsou pro rodinné rozpočty nejnáročnějším obdobím roku. Mimo nákupu dárků jsou
nejčastějšími výdajovými položkami potraviny, alkohol, cukroví, či vánoční výzdoba. Ačkoliv
z dlouhodobých průzkumů vyplývá, že po půjčce sahá v souvislosti s těmito výdaji pouze
1–2 % respondentů, v absolutních číslech se jedná o desetitisíce Čechů.
Úvěrové společnosti proto již v podzimních měsících, kdy naplno propukají vánoční nákupy,
každoročně evidují výrazný nárůst žádostí o půjčku. „Letošní nárůst je skutečně enormní. Již
od října evidujeme téměř o třetinu více poskytnutých půjček než v jiných obdobích roku,“
uvádí Pavel Klema, generální ředitel PROFI CREDITu.
Neroste však pouze objem poskytnutých půjček, ale také jejich průměrná výše. Zatímco
v loňském roce byla výše půjčky 10 825 Kč, letos je to již 12 520 Kč. „Více než 15%
meziroční nárůst průměrné částky, kterou si u nás klienti letos před Vánoci půjčují, vypovídá
o neutuchajícím optimismu českých domácností a jejich ochotě utrácet,“ vysvětluje Pavel
Klema.

PROFI CREDIT Czech, a.s. je již od roku 2000 jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů nebankovních půjček. Je součástí úvěrové
divize nadnárodní finanční skupiny Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších třech zemích střední a východní
Evropy, v Rusku a na Filipínách. Pravidelně se umisťuje v žebříčku Českých 100 nejlepších. V roce 2018 jí ČNB udělila licenci, která
potvrdila, že společnost splňuje přísná kritéria důvěryhodného poskytovatele půjček. Společnost podporuje nezaopatřené děti v rámci
iniciativy Dětský úsměv s PROFI CREDIT.

