
Informujeme 13

roãník I       ãíslo 10       prosinec 2012606 931 795☎

Spoleãnost Gepard finance je na tr-
hu od roku 2003. Za tu dobu se coby
zakládající ãlen Asociace finanãních
makléfiÛ stala jednou z nejv˘raznûj-
‰ích makléfisk˘ch firem v oboru.
Celkov˘ objem zprostfiedkovan˘ch 
úvûrÛ v roce 2011 dosáhl 7 miliard Kã
a souãasné dobû je pfiibliÏnû kaÏdá
12. hypotéka sjednaná v âR uzavfiena
prostfiednictvím této firmy. Gepardí
poboãky s typicky zelen˘m logem by-
ly zatím k vidûní pouze ve vût‰ích
mûstech. O srpna leto‰ního roku mo-
hou jejich sluÏeb vyuÏít i zájemci na
Blanensku. 

„PÛvodním zámûrem, s nímÏ jsme po-
boãku zakládali, byla odborná podpora
partnerské realitní kanceláfie ISPP Reality
v oblasti financí,” fiíká fieditelka blanenské
poboãky Ing. Barbora Paroulková. „Velmi
brzy jsme v‰ak pochopili, Ïe nabídka
Gepardu má na blanenském trhu své mís-
to sama o sobû,” pokraãuje. 

Aãkoliv se zdá, Ïe Blansko je se svou
koncentrací bank, stavebních spofiitelen a fi-
nanãních poradcÛ hotov˘m ·v˘carskem re-
gionu, skuteãná nabídka je omezenûj‰í, neÏ
by se zdálo. „Ano, bankovních poboãek je
tady opravdu dost. Nejsou tu v‰ak rozhodnû
zastoupeny v‰echny bankovní domy. Pfiitom
kaÏdá banka má svého „ideálního klienta”,
kterému ‰ije nabídku na míru. Skuteãnost, Ïe
klient se sv˘m poÏadavkem neuspûl v jedné
bance, je‰tû neznamená, Ïe neuspûje v jiné,
jen si musí najít tu správnou, která mu „se-
dí”, a to b˘vá problém,” vysvûtluje fieditelka

Na námitku, Ïe stejnou sluÏbu nabízejí
také finanãní poradci registrovaní pod rÛz-
n˘mi firmami v‰ak jen kroutí hlavou.
„V̆ voj na trhu sleduji uÏ nûjakou dobu.
PfiibliÏnû pfied sedmi lety jsem mûla pocit,
Ïe situace je neudrÏitelná a dojde k zave-
dení nûjaké regulace ze strany státu.
BohuÏel se tak nestalo a v souãasné dobû
se podle statistik vy‰plhaly poãty nejrÛz-
nûj‰ích poradcÛ na stovky tisíc, coÏ mi
pfiipadá stra‰né. KaÏd˘ se pfiitom snaÏí 
udrÏet co nej‰ir‰í nabídku úvûrÛ, poji‰tûní
a investic, aby si zajistil provize, ãímÏ nut-
nû trpí kvalita. Podle mého názoru je Ïá-
doucí opaãn˘ trend. KdyÏ vás bolí zub, ta-
ky nejdete k praktikovi, ale rovnou k zu-
bafii. V oblasti financí by to mûlo b˘t stej-
né. Pokud máte jasno, co potfiebujete, vy-
razte rovnou za odborníkem. Firma
Gepard finance se specializuje na hypo-
téãní úvûry. Pokud tedy potfiebujete pÛjãit
peníze na bydlení, refinancovat stávající
hypotéku, nebo potfiebujete finanãní pro-
stfiedky pro své soukromé ãi podnikatelské
zámûry a mÛÏete dát do zástavy nemovi-
tost, je pro vás Gepard ten správn˘ part-
ner,” vysvûtluje fieditelka poboãky. 

Ta tam je totiÏ doba, kdy klient pode-
psal smlouvu u jedné banky a pak ji téÏe
bance splácel desítky let. „Úrokové sazby
jsou dnes rekordnû nízké a konkurence
mezi bankami je tak velká, Ïe se refinan-
cování staré hypotéky ãi úvûru ze staveb-
ního spofiení klientÛm ãasto vyplatí i pfied
ukonãením fixace. KaÏd˘ pfiípad je jin˘,
vÏdy je tfieba dobfie poãítat. Zvlá‰È úvûry
ze stavebního spofiení z doby tak pfied pû-
ti lety v‰ak b˘vají jasn˘m kandidátem na

refinancování. V nûkter˘ch pfiípadech jde
i o stovky tisíc. Na‰e sluÏby jsou pfiitom
zdarma, za konzultaci ani za Ïádnou jinou
sluÏbu poskytovanou firmou Gepard
Finance klient neplatí. Staãí za námi pfii-
jít,” fiíká sympatická ãernovláska. 

A co by jako odborník na finance poradila
bûÏnému klientovi banky, kter˘ za svÛj Ïivot
zatím „nasbíral” jeden-dva spotfiební úvûry,
hypotéku a dejme tomu kontokorent?
„Rozhodnû splácet. Splácet spolehlivû a vãas.
Pokud splácet nemÛÏete, je tfieba vyjednávat
s bankou. Klienti ãasto podceÀují zlaté pravi-
dlo – mít na bûÏném úãtu vÏdy rezervu ne-
jménû ve v˘‰i jednonásobku sumy inkasních
pfiíkazÛ. Pak staãí mal˘ v˘padek na stranû pfií-
jmÛ, inkaso není provedeno a klient se oka-
mÏitû dostává do prodlevy s placením. Jsou
banky, které nûjakou dobu poãkají, jsou ale ji-
né, které okamÏitû po‰lou záznam do ban-
kovního registru. Zdánlivû se nic nedûje, kli-
ent nic nepozná. Problém nastane ve chvíli,
kdy chce tfieba refinancovat. Pak je odmítnut
jako neúvûrovateln˘ a velmi se diví. Navíc jej
to pfiijde pomûrnû draho, protoÏe musí zÛstat
u své stávající banky, která ho samozfiejmû
ne‰etfií. Proto opakuji: své dluhy fiádnû plaÈte
a kdyÏ nevíte, jak postupovat, pfiijìte se pora-
dit,” uzavírá Ing. Barbora Paroulková, fieditel-
ka blanenské poboãky Gepard Finance. 

Poboãku Gepard Finance najdete
v Blansku na ulici âelakovského 6,

v objektu b˘valé Severky. 
Tel.: 606 706 225, 

barbora.paroulkova@gpf.cz
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poboãky. Jen málokdo má totiÏ ãas vyhradit
si nûkolik dní na obíhání bank, sbírání nabí-
dek a jejich porovnávání. Pátrání po úvûru
tak zahájí a obvykle i skonãí u své domov-
ské banky. BohuÏel, ãasto ke své vlastní ‰ko-
dû. „Pfiitom staãí zajít k nám, sdûlit nám své
poÏadavky. My zhodnotíme aktuální situaci
na trhu a vypracujeme nabídku na míru, vy-
fiídíme ve‰keré papírování, takÏe do banky
klient jede aÏ na podpis úvûrové smlouvy,”
fiíká Barbora Paroulková. 

Splácet své dluhy se vyplatí

Ing. Barbora Paroulková.


