Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie
podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z. (ďalej „Zákon“)
Časť I. Informácie o odklade splácania úveru
Pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:
1. Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a
úroku sa odkladá na neskôr.
2. Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov).
O odklad splácania toho istého úveru podľa Zákona môžete požiadať najviac jedenkrát.
3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí.
4. Za tento odklad splácania úveru od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a
odplaty.
5. Aj, ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne
splatiť za podmienok určených zmluvou o úvere; dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá
veriteľovi žiadosť o tomto ukončení.
6. Tento odklad splácania úveru sa nevzťahuje na povolené prečerpanie na bežnom účte, úvery
poskytnuté v súlade so schémami pomoci malým zamestnávateľom za účasti bánk a úvery splácané
zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov Európskej únie.
7. Za každý úver, u ktorého je požadovaný odklad splácania, je potrebné predložiť samostatnú žiadosť.
Časť II. Informácie o dlžníkovi
(Vypĺňa dlžník)
Meno a priezvisko dlžníka / obchodné meno dlžníka

Rodné číslo dlžníka / dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené / IČO

Adresa trvalého pobytu dlžníka, jeho sídlo alebo miesto podnikania/ Sídlo právnickej osoby
(ulica, číslo, mesto/obec, PSČ)
Adresa, na ktorej dlžník preberá zásielky (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ)

Adresa na elektronické doručovanie

Telefónne číslo dlžníka/ kontaktnej osoby právnickej osoby
ďalej len „Dlžník“
Identifikácia úveru, o ktorého odklad splácania Dlžník žiada:
Číslo zmluvy o úvere

Dátum uzavretia zmluvy (dd/mm/rrrr)
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Týmto žiadam:
a) odklad splácania úveru formou:
☐

(vybrať/zaškrtnúť jednu z nasledovných možností a doplniť dátum prvej odloženej splátky )
odloženia splátok istiny úveru počnúc splátkou splatnou k dátumu

☐

odloženia splátok istiny a úrokov z úveru (ktorý nie je splácaný anuitnými splátkami)
počnúc splátkou splatnou k dátumu

☐

odloženia splátok istiny a úrokov z úveru (ktorý je splácaný anuitnými splátkami)
počnúc splátkou splatnou k dátumu

☐

odloženia splatnosti úveru splatného jednorazovo

b) odložiť splácanie úveru na dobu (doplniť počet mesiacov)
(nie dlhšie ako na deväť mesiacov),

mesiacov

s nasledujúcou požiadavkou (vybrať/zaškrtnúť jednu z nasledovných možností, v závislosti od typu
požadovaného odkladu a typu splácania úveru):
v prípade
odloženia splátok
istiny úveru

☐
☐

s predĺžením konečnej splatnosti úveru o rovnaké obdobie, o ktoré žiadam odklad
splácania úveru
bez predĺženia konečnej splatnosti úveru, pričom súhlasím s rovnomerným
navýšením zostávajúcich splátok istiny úveru

v prípade
odloženia splátok
istiny a úrokov z
úveru (ktorý nie je
splácaný
anuitnými
splátkami)

☐

s predĺžením konečnej splatnosti úveru o rovnaké obdobie, o ktoré žiadam odklad
splácania úveru, pričom súhlasím s tým, že úroky neuhradené počas obdobia
odkladu splácania úveru budú v celej výške splatné v deň splatnosti úrokov za
kalendárny mesiac, ktorý bude nasledovať po uplynutí odkladu splácania úveru

☐

bez predĺženia konečnej splatnosti úveru, pričom súhlasím s rovnomerným
navýšením zostávajúcich splátok istiny a tiež s tým, že úroky neuhradené počas
obdobia odkladu splácania úveru budú v celej výške splatné v deň splatnosti
úrokov za kalendárny mesiac, ktorý bude nasledovať po uplynutí odkladu
splácania úveru

v prípade
odloženia splátok
istiny a úrokov z
úveru (ktorý je
splácaný
anuitnými
splátkami)

☐

s predĺžením konečnej splatnosti úveru o rovnaké obdobie, o ktoré žiadam odklad
splácania úveru, pričom súhlasím s tým, že úroky neuhradené počas obdobia
odkladu splácania úveru budú rozvrhnuté do zvyšných anuitných splátok
splatných po uplynutí odkladu splácania úveru

v prípade
odloženia
splatnosti úveru
splatného
jednorazovo

☐

konečná splatnosť úveru bude odložená o rovnaké obdobie, o ktoré žiadam odklad
splácania úveru

K tejto zmluve o úvere bol počas obdobia od 12.3. – 9.4.2020 uzatvorený dodatok o odklade splátok
(ďalej len „Dodatok“):
áno☐

nie☐

V prípade odsúhlasenia odkladu splácania tu identifikovaného úveru na základe tejto Žiadosti o
odklad podľa Zákona súhlasím so zrušením Dodatku, ak bol uzatvorený.
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Čestné vyhlásenia:
☐ ako Dlžník čestne vyhlasujem, že odklad splácania úveru požadujem výlučne z dôvodu
problémov so splácaním ako dôsledok pandémie spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2
na území Slovenskej republiky.
☐ ako Dlžník čestne vyhlasujem, že som malým zamestnávateľom a spĺňam podmienky na
účely posúdenia splnenia podmienok malého zamestnávateľa v zmysle Prílohy I k
Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (ktorá je prílohou tejto žiadosti o odklad splácania podľa Zákona), to
znamená, že som podnikom, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat
nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.
Údaje podľa poslednej daňovej účtovnej závierky (uviesť rok)
Počet pracovníkov
Ročné tržby/ ročný obrat v EUR
Celková ročná súvaha (majetok celkom) v EUR

Miesto a dátum vystavenia žiadosti

Osoba/osoby oprávnené konať v mene Dlžníka
oprávnená osoba 1

oprávnená osoba 2

Meno a priezvisko, titul
Funkcia oprávnenej
osoby
Rodné číslo/dátum
narodenia
Adresa trvalého/iného
pobytu
(ulica a číslo, mesto, PSČ,
krajina)
Druh a číslo dokladu
totožnosti
Tel. kontakt
e-mail adresa
Podpis oprávnenej
osoby*)/ Kvalifikovaný
elektronicky podpis
(KEP)
*) vlastnoručný podpis oprávnenej osoby sa nevyžaduje, ak žiadosť je podpísaná Kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP)
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Časť III. Údaje banky (vypĺňa banka)
Dátum prevzatia žiadosti

Meno priezvisko
oprávnenej osoby Dlžníka
Druh a číslo dokladu
totožnosti oprávnenej osoby
Dlžníka

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