Què és un préstec personal?
Un préstec personal pot ser vist com una forma de poder aconseguir el que es vol, sense tenir els diners per a
fer-lo. Aquests préstecs representen possibilitats per a aquelles necessitats que es tenen, o les quals puguin
sorgir de cop i volta. Els préstecs personals cobreixen necessitats per al consum personal, el que els
converteix en una opció per a adquirir béns i serveis, sense necessitat d’estalvi. Tant si vols compra mobles per
al teu habitatge o bé un cotxe, és important conèixer les característiques d’aquest producte financer per triar el
que millor ens convingui.
Cada caixa o banc té uns criteris propis per a acceptar un préstec, però en general tots volen assegurar-se que
tens solvència (capacitat de retornar el préstec) com a client i per això et demanaran garanties personals
(propietat de béns o recursos) o alienes (avals). Si no pots demostrar solvència i necessites un préstec d'aquest
tipus, has de tenir en compte que cada cop hi ha més iniciatives de finançament alternatives, per mitjà
dels microcrèdits o de la banca ètica.

Microcrèdits
Els microcrèdits són préstecs de quantitats limitades per a pagar projectes d'autoocupació a persones
que, per la situació en què es troben, no poden accedir al sistema tradicional de crèdits. Aquests préstecs no
requereixen cap aval ni cap garantia, i sovint es concedeixen amb la tutela i l'acompanyament d'entitats
socials. Les condicions d'aquests microcrèdits varien d'unes institucions a unes altres: en canvia el tipus
d'interès, les comissions, els terminis de devolució i fins i tot l'existència o no de període de manca (possibilitat
d'ajornament de la devolució).

Compte amb els préstecs de diners ràpids i fàcils
Darrerament augmenten les empreses que concedeixen préstecs al moment o fórmules aparentment
màgiques per plantar cara als deutes. Són molt atractives en cas de necessitat econòmica, però cal anar-hi amb
molt de compte: poden arribar a agreujar la situació econòmica de qui els demana.
El refinançament és un sistema pel qual un particular, ofegat pels pagaments que ha de fer, demana un préstec
per pagar alhora tots els deutes acumulats. Així, la quota mensual resulta més assequible, per bé que el termini
del crèdit sigui més llarg i l'interès, molt més alt. Com que les entitats financeres sovint deneguen aquestes
operacions per manca de solvència de qui les demana, usurers i intermediaris sense escrúpols s'ofereixen a
donar els diners necessaris per a refinançar els deutes; però tot això té uns costos elevadíssims a termini
mitjà i llarg.
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