Žiadosť o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie
podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.

Časť I.
Informácie o odklade splátok
Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:
1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo
dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote
nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov).
3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami
veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe
pri jej platbe.
5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne
splatiť na podnet dlžníka.

Časť II.
Informácie o dlžníkovi
(Vypĺňa dlžník)
1. Meno

Priezvisko

2. Rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené)

3. Adresa trvalého pobytu (ulica + číslo, mesto a PSČ)

4. Adresa, na ktorej dlžník preberá listové zásielky (ulica + číslo, mesto a PSČ)

5. Telefónne číslo:
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6. Emailová adresa:

7. Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka (napríklad číslo zmluvy):

8. Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu
mesiacov).
V

mesiacov (nie dlhšie ako na deväť

dňa

Podpis dlžníka*)

*) vlastnoručný podpis dlžníka sa nevyžaduje, ak žiadosť je podpísaná Kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP)

Časť III.
Údaje veriteľa
(Vypĺňa banka!)
Dátum prevzatia žiadosti:

Druh dokladu totožnosti dlžníka:

Číslo dokladu totožnosti dlžníka:

Žiadosť prevzal a totožnosť dlžníka podľa uvedeného dokladu totožnosti skontroloval (meno
a priezvisko pracovníka banky):
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