ODKLAD SPLÁTOK_090420

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava,
IČO: 00 682 420, IČ DPH: SK2020804478
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 3010/B
SWIFT Code: SLZBSKBA, www.szrb.sk

Orgán dohľadu:
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 52 Bratislava
Orgán, u ktorého je možné uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, reklamacie@szrb.sk

INFORMÁCIA O ODKLADE SPLÁTOK ÚVERU
1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:
00 682 420, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B (ďalej
len „SZRB“ alebo „banka“) vydáva Informáciu o odklade splátok úveru v zmysle zákona č. 75/2020 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Zákon o finančnej
pomoci“).
V súvislosti so Zákonom o finančnej pomoci pripravuje banka pre klientov možnosť podať príslušnú
Žiadosť o odklad splátok úveru (ďalej len „žiadosť“) elektronickou formou, prípadne na obchodnom
mieste banky.

2.

3.

Všeobecné informácie o odklade splátok úveru:
a)

zákon o finančnej pomoci umožňuje odklad splátok úveru až na 9 mesiacov pre doposiaľ riadne
splácajúcich klientov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky,

b)

klient môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia trvania pandémie najviac
jeden krát,

c)

odklad splátok úveru neznamená odpustenie istiny ani úrokov,

d)

úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený,

e)

odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu klienta,

f)

za odklad splácania úveru nebude SZRB, a. s. požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty,

g)

povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu úverovej zmluvy bez potreby uzavrieť
dodatok k nej,

h)

súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou úverovej zmluvy sa v súvislosti
s odkladom splácania úveru nevyžaduje,

i)

právne účinky exekučného titulu zabezpečujúceho pohľadávku sa predlžujú o obdobie odkladu
splácania úveru,

j)

povolený odklad splácania úveru nesmie klientovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať
splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru. Klient o ukončenie
odkladu splácania úveru požiada banku na základe osobitnej žiadosti; tým sa ukončí obdobie
odkladu splácania úveru.

Dôsledky odkladu splátok úveru:
SZRB, a. s., odporúča klientom zvážiť podanie žiadosti, nakoľko odklad splátok úveru neznamená
odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov). Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej
štandardne úročený.
SZRB, a. s., odporúča podať žiadosť o odklad splácania úveru len klientom, ktorí sú naozaj v kritickej
finančnej situácii a nemajú vytvorené ani žiadne rezervy výlučne z dôvodu problémov so splácaním úveru
ako dôsledku pandémie

..............................................................................................................................................
Všetky potrebné informácie, ako aj informácie, ktoré vyžaduje Zákon o finančnej pomoci budú zverejnené
na webovom sídle banky www.szrb.sk.

Na odklad splátok nie je právny nárok a žiadosť bude posúdená individuálne.
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