Odklad splátok pre firmy, malých podnikateľov a živnostníkov
– informácia pre klientov.
Vážení klienti,
dovoľte, aby sme vás v súlade so zákonom č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Zákon“) informovali, že môžete
podať Žiadosť o odklad splátok svojho úveru poskytnutého na základe zmluvy o úvere
za týchto podmienok:
• dlžníkom (vrátane ručiteľa) je fyzická osoba-podnikateľ alebo malý zamestnávateľ1, voči
ktorej UniCredit Bank eviduje pohľadávku na základe zmluvy o úvere,
• zmluva o úvere bola uzatvorená podľa § 497 Obchodného zákonníka,
• úver je splatný v splátkach alebo ide o úver splatný jednorazovo.
O odklad splácania úveru nie je možné požiadať, ak ide o:
• kontokorentný úver,
• úverový rámec týkajúci sa kreditných kariet,
• úvery v rámci schémy pomoci malým zamestnávateľom za účasti bánk,
• zmluvy o úvere splácané zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov Európskej únie.
Odklad splácania úveru sa podľa voľby dlžníka uvedenej v Žiadosti môže týkať (i) istiny úveru, (ii)
istiny a úrokov úveru alebo (iii) odloženia splatnosti úveru splatného jednorazovo.
O odklad splátok úveru poskytnutého v UniCredit Bank odporúčame požiadať prostredníctvom
Žiadosti v súlade s prílohou č. 3 Zákona (ďalej len „Žiadosť“), a to len raz pre každú zmluvu o úvere. Ak
máte u nás viac úverov, vyplňte pre každý úver samostatnú Žiadosť. O odklad
splácania toho istého úveru môžete požiadať iba počas obdobia pandémie
(tak ako je toto obdobie definované Zákonom) najviac jedenkrát. Ak je dlžníkov
z jednej zmluvy o úvere (vrátane ručiteľa) viac, veriteľ povolí odklad splátok, ak Žiadosť
o odklad splátok podal ktorýkoľvek z nich, vždy sa bude posudzovať iba Žiadosť, ktorá bola doručená
banke ako prvá.
Žiadosť o odklad splácania úveru musí byť za dlžníka podpísaná osobou oprávnenou konať
za dlžníka, v prípade konania na základe plnomocenstva je potrebné doručiť plnomocenstvo
s úradne overeným podpisom splnomocniteľa (uvedené neplatí, ak plnomocenstvo pre príslušného
splnomocnenca už bolo doručené banke pred podaním Žiadosti).
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Rozumej podnikateľ, bez ohľadu na právnu formu, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat
nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo jeho celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.
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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. Odklad splácania úveru za podmienok uvedených v Zákone UniCredit Bank povolí na vami
požadovaný počet mesiacov, nie však dlhšie ako na deväť mesiacov.
3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s vami
UniCredit Bank dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, UniCredit Bank vás bude informovať o ďalšom
postupe pri jej platbe.
5. Za tento odklad splátok od vás UniCredit Bank nebude požadovať žiadne poplatky, náklady
a odplaty.
6. Ak je aj povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne
splatiť za podmienok uvedených v zmluve o úvere, a to na základe osobitnej Žiadosti dlžníka
zaslanej UniCredit Bank.
7. Odklad splácania úveru sa počíta odo dňa splatnosti poslednej nezaplatenej splátky istiny alebo
úroku, ktorej splatnosť nastala nie skôr ako 30 dní pred dňom doručenia Žiadosti o odklad
splácania úveru, ak klient v Žiadosti neuvedie, že požaduje odklad splácania úveru počnúc dňom
splatnosti inej splátky úveru v súlade so zmluvou o úvere.
8. V prípade, ak máte zabezpečenú výšku úrokovej sadzby úveru formou uzatvoreného derivátového
obchodu (napr. úrokový swap), povolenie odkladu splácania úveru môže mať vplyv na efektivitu
zabezpečovacieho vzťahu a môže znamenať, že budete vystavení vyššej miere rizika pohybu
úrokových sadzieb v dôsledku zníženia miery zabezpečenia. Povolenie splácania úveru nemá
žiaden vplyv na existenciu vzájomných záväzkov banky a klienta vyplývajúcich z uzatvoreného
derivátového obchodu (napr. úrokový swap). V prípade, ak máte s bankou uzatvorený
zabezpečovací/derivátový obchod k predmetnému úveru, povolenie odkladu splátok istiny
a súčasne aj splátok úroku nemá vplyv na trvanie povinnosti platiť úrokové platby vyplývajúce
z derivátu, t. j. táto povinnosť trvá aj počas vami zvoleného obdobia odkladu.
9. Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť
dodatok k nej. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie za pohľadávku UniCredit Bank
zo zmluvy o úvere alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti
zo zmluvy o úvere, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou
zmluvy o úvere sa v súvislosti s odkladom splácania úveru nevyžaduje. Právne účinky exekučného
titulu zabezpečujúceho takúto pohľadávku sa predlžujú o obdobie odkladu splácania úveru.
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Čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách
na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013)
v platnom znení.
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UniCredit Bank nie je povinná povoliť odklad splátok, ak:
• ste v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate odklad splácania, dlhšie ako 30 dní
pred podaním Žiadosti o odklad splácania úveru,
• ste k 29. februáru 2020 boli v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške
100 eur pri inom úvere poskytnutom v UniCredit Bank,
• ste boli ku dňu podania Žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu2,
• Žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
• Žiadosť o odklad splátok neobsahuje všetky náležitosti v Žiadosti požadované v súlade
so Zákonom.
UniCredit Bank vás bude do 30 dní odo dňa doručenia riadne a úplne vyplnenej Žiadosti informovať
o posúdení Žiadosti, najmä o tom, že:
a) odklad splácania povolila,
b) odklad splácania nepovolila, pričom uvedie dôvod nepovolenia,
c) Žiadosť neobsahuje Zákonom požadované náležitosti a je potrebné ju bezodkladne doplniť
o skutočnosti, ktoré vám vo výzve na doplnenie UniCredit Bank oznámi.
Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie schopnosti splácať úver, povinnosť
dlžníka, ktorý podal Žiadosť o odklad splátok, platiť za poistenie trvá aj počas odkladu splátok, a to
vo výške dohodnutej v zmluve o úvere.
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