
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:

Časť II. - Informácie o dlžníkovi
(Vypĺňa dlžník)

Meno a priezvisko dlžníka: ...............................................................................................................................................

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

Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................................................................... 

Adresa, na ktorej dlžník preberá listové zásielky: ......................................................................................................

Telefónne číslo: ...................................................................................................................................................................

Emailová adresa: ...............................................................................................................................................................

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

Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu ............................................... mesiacov (nie dlhšie ako na tri mesiace)

Spôsob splatenia úrokov, ktoré sa nahromadia (naakumulujú) počas obdobia odkladu splátok:

Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
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 tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace)
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. 
Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok Vám veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po 
uplynutí odkladu splátok, v čoho dôsledku sa Vám Vaše splátky po odklade splátok navýšia, ak sa s veriteľom 
nedohodne inak. Od veriteľa máte právo, požadovať, aby ste splácali Váš úver v rovnakej splátke ako doposiaľ,
v tomto prípade sa  Vám však zvýši celkový počet Vašich splátok. 
O zvýšenej výške splátky Vášho úveru alebo o zvýšenom počte Vašich splátok úveru Vás bude veriteľ informovať v lehote 
60 dní odo dňa povolenia odkladu splátok. 
Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet 
dlžníka.
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súhlasím, aby som bol po odklade splátok povinný platiť rovnaký počet splátok úveru, aký som bol povinný platiť pôvod-

ne podľa zmluvy o úvere, ktorých výška však bude zvýšená.

O výške zvýšených splátok budete informovaný do 60 dní odo dňa povolenia odkladu splátok. V tomto prípade nastanú 

účinky zmeny Vašej splátky po odklade priamo zo zákona bez nutnosti uzatvoriť dodatok k zmluve. 

     súhlasím  nesúhlasím

súhlasím, aby som bol po odklade splátok povinný zaplatiť vyšší počet splátok (viac splátok ako som mal pôvodne 

dohodnuté v zmluve o úvere s veriteľom), ktorých výška bude rovnaká ako som mal dohodnuté v zmluve o úvere

s veriteľom. Informáciu koľko splátok navyše budete povinný zaplatiť v dôsledku odkladu splátok Vám poskytneme

v lehote 60 dní odo dňa povolenia odkladu splátok. V tomto prípade budete taktiež povinný uzatvoriť dodatok k Vašej 

úverovej zmluve. 

     súhlasím   nesúhlasím

Časť III. - Údaje veriteľa
(Nevypĺňajte!)

Podpis dlžníka
 ............................................... 


