AKCIA
MIMORIADNA SPLÁTKA BEZ POPLATKU
prostredníctvom Elektronickej služby Internetbanking, verzia George (ďalej „George“) od
14.12.2021
platí pre Úvery na bývanie a Spotrebné úvery na čokoľvek
Dlžník môže prostredníctvom Georgea a tiež mobilnej aplikácie George (pri mobilnej aplikácie je potrebné
použiť verziu GeorgeGo iOs – od verzie 21.46.4 a vyššie) oznámiť Banke svoju vôľu splatiť časť Pohľadávky
Banky z Úverovej zmluvy pred lehotou splatnosti (t.j. uskutočniť tzv. mimoriadnu splátku nad rámec pravidelnej
mesačnej splátky podľa Úverovej zmluvy) nasledovne:
•

najviac jedenkrát mesačne,

•

suma mimoriadnej splátky pri Úvere na bývanie je najmenej 50 EUR a najviac trojnásobok sumy riadnej mesačnej
splátky (suma splátky vrátane prípadných poplatkov za poistenie) zaokrúhlenej nahor na celé eurá; ak je riadna
mesačná splátka nižšia ako 50 EUR, minimálna výška mimoriadnej splátky je vo výške riadnej mesačnej splátky
zaokrúhlenej na celé eurá nadol,

•

suma mimoriadnej splátky pri Spotrebnom úvere na čokoľvek je najmenej 20 EUR a najviac trojnásobok sumy
riadnej mesačnej splátky (suma splátky vrátane prípadných poplatkov za poistenie) zaokrúhlenej nahor na celé
eurá; ak je riadna mesačná splátka nižšia ako 20 EUR, minimálna výška mimoriadnej splátky je vo výške riadnej
mesačnej splátky zaokrúhlenej na celé eurá nadol,

•

len k aktuálnemu dňu a deň, v ktorom Dlžník oznámi svoju vôľu uskutočniť mimoriadnu splátku je aj dňom jej
splatnosti,

•

Dlžník si zvolí či dôsledkom mimoriadnej splátky má byť skrátenie konečnej splatnosti Úveru so zachovaním
výšky splátky alebo zmena výšky splátky,

•

Dlžník zabezpečí peňažné prostriedky na svojom účte v Banke na zaplatenie mimoriadnej splátky najneskôr k
okamihu oznámenia o mimoriadnej splátke, čiastočná úhrada mimoriadnej splátky sa nerealizuje,

•

Dlžník má s Bankou uzatvorenú platnú a účinnú Zmluvu o Elektronických službách a Bezpečnostných
predmetoch,

•

Dlžník má v Banke vedený účet, alebo oprávnenie na nakladanie s prostriedkami účtu, z ktorého chce mimoriadnu
splátku uskutočniť,

•

ak na strane Dlžníka vystupuje viacero účastníkov a jeden z Dlžníkov v danom kalendárnom mesiaci už
mimoriadnu splátku prostredníctvom George alebo mobilnej aplikácie George uskutočnil, ďalší z Dlžníkov právo
na uskutočnenie mimoriadnej splátky týmto spôsobom v danom kalendárnom mesiaci nemá,

•

ak Dlžník využil možnosť oznámenia jeho vôle uskutočniť mimoriadnu splátku prostredníctvom George alebo
mobilnej aplikácie George v deň splatnosti riadnej splátky podľa Úverovej zmluvy a nezabezpečil dostatok
prostriedkov na realizáciu oboch splátok, Banka ako prvú v poradí realizuje riadnu splátku a mimoriadna splátka
sa nezrealizuje,

•

Dlžníkovi sa možnosť oznámenia jeho vôle uskutočniť mimoriadnu splátku prostredníctvom George alebo
mobilnej aplikácie George neponúka ak Úver ešte nie je čerpaný, ak existuje omeškanie so splácaním
Pohľadávky Banky z Úverovej zmluvy, ak Dlžník na svojom účte v Banke nemá dostatok prostriedkov na
uskutočnenie ani minimálnej sumy mimoriadnej splátky, ak je v Úverovej zmluve dohodnuté progresívne
splácanie, ak ide o produkt hypotekárny úver pre mladých alebo hypotekárny úver, ak ide o Úver, ktorý sa má
splatiť v deň konečnej splatnosti z výnosu životného poistenia, tzv. Úver Život, ak do konečnej splatnosti Úveru
zostáva menej ako 6 mesiacov, v prípade systémovej údržby, uzávierky alebo nepredvídateľnej technickej
poruchy, alebo ak Banka eviduje zadanú požiadavku Dlžníka na splatenie Úveru alebo jeho časti pred lehotou
splatnosti zadanú v pobočke (Obchodnom mieste) Banky (v jednom okamihu môže byť zadaná len jedna
požiadavka na mimoriadnu splátku).

Právo Dlžníka na bezplatné splatenie Úveru na bývanie pred lehotou splatnosti v prípadoch stanovených zákonom o
úveroch na bývanie nie je touto akciou dotknuté.
Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je dohodnutý v tomto dokumente, príslušnej Úverovej
zmluve, Všeobecných obchodných podmienkach Slovenskej sporiteľne, a. s. s účinnosťou od 1.1.2015 v aktuálnom
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znení, Produktových obchodných podmienkach pre hypotekárne a splátkové úvery Slovenskej sporiteľne, a. s. s
účinnosťou od 1.1.2015 v aktuálnom znení, alebo Produktových obchodných podmienkach pre depozitné produkty
Slovenskej sporiteľne, a. s. s účinnosťou od 1.1.2015 v aktuálnom znení.
Banka môže zmeniť alebo doplniť podmienky tejto akcie alebo akciu ukončiť, o čom informuje na svojej webovej
stránke www.slsp.sk.
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