Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia
negatívnych následkov pandémie podľa § 30j zákona
č. 67/2020 Z. z.
ČASŤ I.
INFORMÁCIE PRE DLŽNÍKA 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 po splnení zákonných podmienok povolí na vami požadovaný počet
mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov).
3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí.
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 splácania úveru od vás UniCredit Bank nemôže požadovať žiadne poplatky,
náklady a odplaty.
6. Ak sa aj 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 UniCredit Bank Žiadosť o takéto ukončenie odkladu splácania.
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 splátok úveru môže mať vplyv
na efektivitu zabezpečovacieho vzťahu a môže znamenať, že budete vystavený vyššej miere
rizika pohybu úrokových sadzieb v dôsledku zníženia miery zabezpečenia. Povolenie odkladu
splátok úveru nemá žiaden vplyv na plnenie 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 povolenie odkladu 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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ČASŤ II.
INFORMÁCIE O DLŽNÍKOVI
(Vypĺňa dlžník)

1. Meno a priezvisko dlžníka/obchodné meno dlžníka:
2. Rodné číslo dlžníka alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
a identifikačné číslo dlžníka, ak je pridelené/identifikačné číslo organizácie:
3. Adresa trvalého pobytu dlžníka, jeho sídlo alebo miesto podnikania/sídlo právnickej osoby:

4. Adresa, na ktorej dlžník preberá zásielky/adresa na elektronické doručovanie:

5. Telefónne číslo dlžníka/kontaktnej osoby – právnickej osoby:
6. Označenie úveru, ktorého sa Žiadosť o odklad splácania úveru týka:
a. číslo zmluvy o úvere:
b. dátum uzavretia zmluvy:
7. Požadovaný odklad splácania úveru1:
a. odloženie splátok istiny úveru počnúc splátkou splatnou k dátumu2
b. odloženie splátok istiny a úrokov z úveru počnúc splátkou úveru splatnou k dátumu2
c. odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo
8. Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu
na deväť mesiacov).

mesiacov (nie dlhšie ako

9. Podpisom tejto Žiadosti vyhlasujem, že spĺňam zákonné kritérium malého zamestnávateľa,
a teda, že počet mojich zamestnancov nepresahuje 250 zamestnancov a zároveň môj ročný
obrat nepresahuje sumu 50 mil. EUR a/alebo moja ročná súvaha nepresahuje sumu 43 mil. EUR.
10. Podpisom tejto Žiadosti vyhlasujem, že o odklad splácania úveru žiadam výlučne v dôsledku
svojej nepriaznivej hospodárskej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

1
2

Vybrať iba jednu z možností.
Dátumom rozumieme dátum splatnosti príslušnej istiny/úroku, od ktorého sa bude počítať obdobie odkladu, najviac
však 9 mesiacov.

11. Úver, ktorého sa týka odklad splácania úveru, je/nie je3 zabezpečený proti pohybu úrokových
sadzieb formou zabezpečovacieho/derivátového obchodu (napr. úrokový swap) (pozrite bod
8. dokumentu „Odklad splátok pre firmy, malých podnikateľov a živnostníkov – informácia
pre klientov“).

V mene dlžníka:

(obchodné meno3)

(meno, priezvisko a funkcia3)			

(meno, priezvisko a funkcia3)

Podpis:						

Podpis:

ČASŤ III.
ÚDAJE BANKY
(Nevypĺňajte!)
(miesto pre údaje banky, napríklad dátumovú pečiatku podateľne pre listinné žiadosti alebo viditeľné
overovacie údaje pre elektronické žiadosti)
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Nehodiace sa prečiarknuť.

