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Pre živnostníkov a malých zamestnávateľov  
s ročným obratom DO 1 milión EUR 
obsluhovaných pobočkovou sieťou Banky 

 
 
 

Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie 
podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z. 

  
 
Časť I. 
Informácie 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 povolí na 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, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej 
platbe.  

5. Za tento odklad splácania úveru od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.  

6. Aj, ak sa 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 veriteľovi 
žiadosť o tomto ukončení.  

 
 
Časť II. 
Informácie o dlžníkovi 
 
Meno a priezvisko/Obchodné meno/názov dlžníka: ................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu dlžníka/Miesto podnikania/adresa sídla:............................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................................. 

r.č./dátum narodenia/ IČO: .......................................................................................................................................  

tel. č. ......................................  email: ...................................................................................................................... 

Register:.................................................................................................................................................................... 

(v celom texte len „dlžník“) 

 
Dlžník čestne vyhlasuje, že: 
 

- odklad splácania úveru požaduje výlučne z dôvodu problémov so splácaním ako dôsledok pandémie, 
- na účely posúdenia, či dlžník spĺňa podmienky charakteristiky malého zamestnávateľa je jeho: 

 
(podľa poslednej daňovej účtovnej závierky) 
 
počet zamestnancov:       ..................................... 
 
ročný objem tržieb:  .....................................  

 
Označenie úveru ktorého sa žiadosť týka a požadovaný odklad splácania 
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Splátkové úvery 
 
na základe Zmluvy o úvere poskytnutý/é ako Splátkový/é úver/y č. ....................................... podľa Zmluvy 
o úvere zo dňa/dní........................................ uzatvorenej medzi dlžníkom a Bankou (ďalej „Zmluva“). 
 
Dlžník žiada odložiť splácanie úveru na dobu ................ mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov). 
 
 
(Nasledujúce možnosti sú určené pre dlžníkov, ktorí splácajú istinu a úrok v oddelených platbách) 
 

 odloženie splátok istiny úveru počnúc splátkou splatnou k dátumu .........................,  

a to tak, že Banka: 
 o nezaplatenú časť istiny rovnomerne navýši všetky nasledujúce splátky istiny Splátkového úveru 
 predĺži dobu splácania Splátkového úveru od pôvodne dohodnutého Dňa konečnej splatnosti o taký 
počet mesiacov, o odklad koľkých dlžník požiadal a zároveň v rovnakom počte určí nové splátky 
istiny a následne všetky splátky istiny Splátkového úveru rovnomerne preráta 

    
 odloženie splátok istiny a úrokov z úveru počnúc splátkou úveru splatnou k dátumu........................., 

a to tak, že: 
 

Odložené úroky budú v celej výške splatné ku dňu splatnosti úrokov v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje 
po uplynutí odkladu splácania úveru. 

 
Od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom majú byť podľa vyššie uvedeného zaplatené 
odložené úroky Banka: 
 

 o nezaplatenú časť istiny rovnomerne navýši všetky nasledujúce splátky istiny Splátkového úveru 
 predĺži dobu splácania Splátkového úveru od pôvodne dohodnutého Dňa konečnej splatnosti o taký 
počet mesiacov, o odklad koľkých dlžník požiadal a zároveň v rovnakom počte určí nové splátky 
istiny a následne všetky splátky istiny Splátkového úveru rovnomerne preráta

 

 
 

(Nasledujúca možnosť je určená pre dlžníkov, ktorí splácajú istinu a úrok spoločne ako jednu splátku, t.j. 
anuitné splácanie, napr.  pre dlžníkov, ktorým bol úver pôvodne poskytnutý spoločnosťou S Slovensko, spol. s 
r.o.) 

 
odloženie splátok úveru počnúc splátkou úveru splatnou k dátumu........................., 
 
a to tak, že odložená časť Pohľadávky Banky bude rozvrhnutá vo zvyšných splátkach Splátkového úveru, 
pričom o časť istiny, ktorá nebude takto zaplatená bude navýšená posledná splátka Splátkového úveru; 
s ohľadom na uvedené Banka splátky podľa splátkového kalendára preráta. 

 
Ak dlžník platí spolu so splátkou úveru aj platbu poistného, je povinný túto platbu v plnej výške podľa 
pôvodného splátkového kalendára nezmeneným spôsobom platiť aj počas obdobia odkladu splátok. 

 
 
Časť III. 
Údaje Banky 
 
Žiadosť je adresovaná:  
Slovenskej sporiteľni, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 831 37 Bratislava (v celom texte „veriteľ“ 
alebo „Banka“)   
 
Ak dlžník spláca Pohľadávku Banky v splátkach, týmto zároveň Banku žiada, aby mu oznámila novú výšku 
splátky istiny alebo zaslala upravený Splátkový kalendár/všetky dotknuté Splátkové kalendáre. 
 
Odklad splátok podľa tejto žiadosti sa uplatní na najbližšie neuhradené splátky, ktorých splatnosť nastane po 
dni podania tejto žiadosti. Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred 
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dňom podania tejto žiadosti, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky a obdobie odkladu začína plynúť dňom 
splatnosti tejto splátky. 

Ak bola v období od podania žiadosti do dňa zaslania informácie o jej prijatí zo strany Banky v súlade 
s pôvodným splátkovým kalendárom odpísaná z Účtu pre splácanie platba na úhradu splátky, o odklad ktorej 
dlžník požiadal,  dlžník týmto zároveň žiada Banku, aby mu uhradenú sumu v plnom rozsahu vrátila a nepoužila 
ju na splatenie Pohľadávky Banky; pre účely výpočtu výšky Pohľadávky Banky sa má za to, že platba vykonaná 
nebola. 

Podpisom žiadosti a jej odovzdaním alebo zaslaním prostredníctvom emailu dáva dlžník Banke neodvolateľný 
návrh na zmenu Zmluvy (ďalej „Návrh“). Týmto Návrhom sa nahradzujú všetky predchádzajúce dlžníkove 
návrhy na zmenu Zmluvy doručené do Banky, ktoré zatiaľ neboli prijaté alebo odmietnuté. Oznámenie o prijatí 
alebo odmietnutí Návrhu doručí Banka dlžníkovi na e-mailovú adresu dlžníka. V prípade prijatia Návrhu je 
zmena Zmluvy účinná okamihom doručenia oznámenia o prijatí Návrhu dlžníkovi.  

V ............................................... dňa: ............................................... 

Dlžník: 
Obchodné meno / názov............................................................................................. 

Meno, priezvisko, funkcia Meno, priezvisko, funkcia 

Vyplní Banka v prípade, ak dlžník podáva žiadosť osobne na Obchodnom mieste Banky: 

Dňa ........................ za Banku 

Žiadosť prevzal a totožnosť overil: 

................................................................. 

Meno, priezvisko, funkcia 

(Banka pripojením podpisu k tejto žiadosti potvrdzuje jej doručenie, nie je akceptáciou žiadosti.) 
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