
Čo je mena?
a) forma peňazí určitého štátu, ktorá predstavuje pre jej vlastníkov nárok 
na podiel zo spoločného produktu a rozsahu kúpnej sily
b) spôsob vydávania peňazí do obehu a ich sťahovania z obehu
c) univerzálny tovar slúžiaci na vyjadrovanie cien tovarov, na ich kúpu a 
predaj a na realizáciu rozličných platieb

Čo sú valuty?
a) hotovostné peniaze v cudzej mene
b) hotovostné peniaze v domácej mene
c) bezhotovostné peniaze v cudzej mene

Čo je EURIBOR?
a) úroková sadzba, za ktorú si banky medzi sebou požičiavajú peniaze
b) ročná percentuálna miera nákladov úveru
c) identifikačné číslo banky európskej únie

Čo znamená skratka RPMN?
a) úroková sadzba, za ktorú si banky medzi sebou požičiavajú peniaze
b) je číslo vyjadrené v percentách, ktoré určuje celkovú nákladovosť úveru 
so všetkými poplatkami
c) priemerný výnos vkladov na sporiacom účte za 1 rok

Čo je inflácia?
a) zníženie kúpnej sily peňazí, ktoré je sprevádzané zvýšením cenovej 
hladiny jednotlivých druhov tovarov a služieb
b) zníženie kúpnej sily peňazí, dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov 
a služieb, nie iba k rastu cien jednotlivých položiek
c) keď celková hladina cien rastie a v obehu je menšie množstvo peňazí

Všetky banky pôsobiace na slovenskom trhu môžu byť účastníkmi 
SRBI. Čo vyjadruje táto skratka ?

a) Spoločný register bankových informácií
b) Slovenský register bankových inštitúcií
c) Slovenský register bankových informácií

Ako sa nazýva každoročné aktualizovanie výšky poistnej sumy a 
poistného v závislosti od vývoja inflácie?

a) indexácia
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b) diverzifikácia
c) konsolidácia

Čo je to anuita?
a) výročie úveru
b) výzva pri omeškaní splátky
c) rovnaké splátky platené v pravidelných intervaloch, najčastejšie 
mesačne

Čo je to dlhopis?
a) zmluva medzi bankou a národnou bankou
b) cenný papier zaisťujúci majetkový podiel v spoločnosti alebo firme
c) cenný papier vydávaný dlžníkom, ktorým sa zaväzuje vyplatiť požičané 
peniaze podľa vopred stanovených pravidiel

Kto je veriteľ?
a) veriteľ je jedna zo strán úverového vzťahu, ktorá poskytla peňažné 
prostriedky
b) veriteľ je jedna zo strán úverového vzťahu, ktorá prijala peňažné 
prostriedky
c) veriteľ je banka, v ktorej máte vložené úspory
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