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60 % Slovákov bude pre koronavírus dovolenkovať na Slovensku.
Obavy z finančnej situácie pretrvávajú, no majú klesajúcu tendenciu
Koronavírus mnohým ovplyvnil finančnú situáciu, ale aj tohtoročné cestovateľské
plány. Vycestovať do zahraničia plánuje iba 7 % ľudí a až traja z piatich budú
dovolenkovať na Slovensku. Aj keď ekonomické a finančné obavy a ich dôsledky
pretrvávajú, majú mierne klesajúci trend. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho
prieskumu, ktorý realizovala agentúra 2Muse na prelome mája a júna.*
Chalupy, záhrady a výlety, ktorých spoločným menovateľom je Slovensko. Aj takto
bude vyzerať tohtoročná dovolenka pre 60 % našincov. Rodičia plánujú stráviť leto
s deťmi vonku a u starých rodičov. Koronavírus zmenil dovolenkové plány až dvom
tretinám Slovákov. Komplikácie súvisiace s vycestovaním, zrušenie zájazdov či
festivalov, ako aj pozastavenie letov sú hlavné dôvody, prečo bude väčšina tráviť
tohtoročné leto doma. Štvrtina opýtaných dokonca letnú dovolenku nezvažuje
vôbec.
Koronavírus nám totiž spravil škrt nielen cez cestovateľské plány, ale aj cez rozpočet.
Hoci samotné obavy zo straty alebo zníženia príjmu mierne klesli, stále pretrvávajú.
Na začiatku pandémie sa zhoršenia finančnej situácie obávala takmer polovica
Slovákov, dnes sú to dve pätiny. V dôsledku toho plánuje viacero ľudí znížiť výdavky
práve na cestovanie. Aj keď na začiatku koronakrízy to bolo až 65 % populácie, dnes
sú to štyria z desiatich, čo plánujú zredukovať náklady v tejto oblasti.
„Aj keď je neistota súvisiaca s vplyvom koronakrízy opodstatnená, pozitívne je, že
miera obáv sa v čase postupne znižuje. Slováci vítajú zavedené opatrenia bánk vo
finančnej oblasti, pričom najviac – až polovica – považuje odklad splátok úveru za
najprijateľnejšiu pomoc, ako prekonať následky pandémie. Cestou, ako znížiť
finančné výdavky a odľahčiť rozpočet, môže byť aj prechod na účet bez poplatku,
pričom týmto spôsobom môže človek ušetriť priemerne aj 70 eur ročne,“ vysvetľuje
Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.
Práve účet zadarmo, prípadne dočasné zrušenie poplatkov by ocenila až tretina
Slovákov. Necelá pätina populácie pritom víta aj opatrenia v oblasti bezkontaktných
platieb. Tie sa aj v súvislosti s koronavírusom zvýšili z pôvodných 20 eur na 50 eur.
Úprava tohto limitu sa potom pozitívne premietla do poklesu počtu transakcií, pri
ktorých je potrebné zadať PIN do terminálu, a teda v konečnom dôsledku aj do
zvýšenia bezpečnosti platenia v kamenných prevádzkach.
* Prieskum „Spotrebiteľský pulz počas pandémie“ prebiehal online opytovaním v dňoch 29. mája – 1.
júna 2020 na vzorke 360 respondentov.
O 365 bank:
Sme banka pre dnešných ľudí. Veríme, že súčasné technológie nám umožňujú byť pre klienta naozaj užitočnými.
Stačí len zapnúť si smartfón. Preto na Slovensko prinášame bankovníctvo, ktoré je postavené na princípe „mobile
first“. V centre všetkého, čo robíme, je klient. Bankovníctvo budujeme tak, aby bolo preňho jednoduché, príjemné
na používanie a inteligentné. Našou ambíciou je byť takou bankou, ktorú budete chcieť používať každý deň. Viac
na www.365.bank

Kontakt pre médiá: Linda Valko Gáliková, PR manažér, e-mail: linda.galikova@365.bank, mobil: +421
910 866 913

