
Přehled rozdílů v nastavení ochranné doby (odklad plateb)  
u jednotlivých produktů Finanční skupiny České spořitelny

Produkt

Podmínky smluvního odkladu Podmínky podle zákona

Úročení po dobu odkladu
Pojištění schopnosti 
splácet – pokud je 

sjednáno
Úročení v ochranné době

Pojištění schopnosti  
splácet – pokud je  

sjednáno

Spotřebitelské úvěry pro občany

Úvěr se úročí sjednanou úrokovou 
sazbou. Úroky se na konci odkladu 

připíší k jistině úvěru a stanou se její 
součástí a splatíte je v řádných 

splátkách. Celková doba splatnosti 
se tím přiměřeně prodlouží.

Neplatíte.

Je-li úroková sazba ve smlouvě vyšší než 9 % ročně, 
v ochranné době ji snížíme právě na tuto sazbu. Jedná 

se o repo sazbu, kterou vyhlašuje Česká národní 
banka, navýšenou o 8 %. Úroky zaplatíte v posledních 

splátkách, úvěr se o ně prodlouží.

Platíte.

Hypotéky Úroky odpouštíme. Neplatíte.
Úvěr úročíme, úroky zaplatíte v posledních 

splátkách, úvěr se o ně prodlouží.
Platíte.

Úvěry od Buřinky / Hypoúvěry od Buřinky / 
Úvěry ze stavebního spoření 

Úroky odpouštíme. Neplatíte.
Úvěr úročíme, úroky zaplatíte v posledních 

splátkách, úvěr se o ně prodlouží.

V ochranné době neplatíte, 
pojistné doplatíte v posledních 

splátkách úvěru.

Leasing / úvěr od sAutoleasingu / 
Erste Leasing 

Úvěr úročíme, úroky zaplatíte 
v posledních splátkách nebo 

budou rozpuštěny do následujících 
splátek. Úvěr se o dobu odkladu 

prodlouží.

Neplatíte.

Úvěr úročíme. Pokud jste fyzická osoba 
nepodnikatel nebo podnikatel, úroky zaplatíte  

v posledních splátkách a úvěr se o dobu odkladu 
prodlouží. Pokud jste právnická osoba, po dobu 

ochranného moratoria hradíte pouze úroky a úvěr 
se o dobu odkladu prodlouží.

Platíte.

Pokud máte ve splátkách sjednáno pojištění vozidla (povinné ručení, havarijní pojištění nebo připojištění čelního skla), po celou dobu toto pojištění hradíte.

Úvěry pro podnikatele – OSVČ

U úvěrových produktů při anuitním 
způsobu splácení odkládáme úroky  

i jistinu a po dobu odkladu je nehradíte.
Neplatíte.

Úvěr Vám budeme po dobu odkladu úročit 
řádným úrokem dle úvěrové smlouvy a úroky 

uhradíte v posledních splátkách. Splatnost úvěru 
se Vám prodlouží o počet odložených splátek 

a vypočtené řádné úroky za dobu odkladu.

Platíte.
Při degresivním způsobu splácení 

odkládáme splátku jistiny a po dobu 
odkladu hradíte řádný úrok.

Po celou dobu nehradíte cenu za vedení účtu.
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