
Odklad splátok – LEX KORONA

Kto môže požiadať o odklad splátok
Živnostník a malý zamestnávateľ, t.j. podnik, ktorý má do 250 zamestnancov, má ročný obrat do 50 mil. € 
alebo jeho celková ročná súvaha nepresiahne 43 mil. € a ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu 
pandémie koronavírusu.

Na aké úvery sa vzťahuje možnosť odkladu
Na splátkové úvery, teda úvery, ktoré splácate postupne podľa splátkového kalendára, a na úvery splatné 
jednorazovo (tzv. termínované úvery).

Čo znamená odklad splátok úverov v praxi 
  Požiadať môžete o:

• odloženie splátok istiny úveru,

• odloženie splátok istiny aj úrokov,

• odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo.

 Odložiť si môžete splátky za najviac 9 mesiacov.

 Odklad splátok neznamená ich odpustenie.

 Odklad je BEZ POPLATKU.

  O odklad musíte požiadať – odporúčame vám urobiť tak elektronicky cez Business24 alebo cez kontaktný 
formulár na našej webovej stránke.

  O odklad splátok toho istého úveru môžete podľa zákona požiadať len raz.

  Počas obdobia odkladu splácania úveru môžete požiadať o ukončenie odkladu a úver začať splácať.

 Odklad sa nevzťahuje na poplatok za správu úveru, ten platíte naďalej.

Kedy odklad nezískate
  Ak budete mať ku dňu podania žiadosti omeškanie úveru dlhšie ako 30 dní alebo ak je váš úver v stave

zlyhania podľa osobitého predpisu.

  Ak ste k 29. februáru 2020 boli na inom úvere v Slovenskej sporiteľni v omeškaní viac ako 30 dní so sumou
100 eur a viac.

Čo keď nespĺňate podmienky
Ako zodpovedný líder a najväčšia banka na Slovensku si uvedomujeme náročnú situáciu a stojíme pri svojich 
klientoch. Preto odklad po individuálnom posúdení splátok umožníme aj väčším podnikateľom a firmám, ktoré 
nespĺňajú definíciu malého alebo stredného podniku a aj pri úverových produktoch, ktorých sa netýka zákonná 
úprava odkladu splátok (napr. finančný lízing). O individuálny odklad môžu požiadať aj mestá a obce. 

Viac info na www.slsp.sk a www.slsp.sk/pomahamebiznisu

Veríme, že #spolumamenato

podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 („zákon“)

ŽIVNOSTNÍCI A MALÍ ZAMESTNÁVATELIA
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