INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU PRÁVNICKEJ OSOBY – MALÉHO
ZAMESTNÁVATEĽA
podľa § 30k zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo
finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vážení klienti,
dovoľte nám ubezpečiť Vás, že sme si plne vedomí aktuálnej náročnej situácie spôsobenej
vírusovou pandémiou a jej negatívnych dôsledkov na Vašu podnikateľskú činnosť.
V rámci našich možností Vám chceme byť, aj v týchto pre nás všetkých ťažkých časoch, ako
Vaša banka spoľahlivým obchodným partnerom, ktorý Vám pomôže dopady na Váš biznis počas
trvania pandémie zmierniť.
Preto by sme radi reagovali na prijatie nového zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) upravujúceho
mimoriadne opatrenia v oblasti odkladu splátok úveru súvisiaceho s obdobím
pandémie, účinného od 09.04.2020.
V rámci portfólia našich klientov v zmysle Zákona môže o odklad splátok úveru na
maximálne obdobie 9 mesiacov požiadať klient právnická osoba – malý zamestnávateľ,
ktorý spĺňa definíciu malého a stredného podniku podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom v
platnom znení.
Pokiaľ patríte do tejto skupiny a očakávate, že pandémia ovplyvní Vašu finančnú situáciu natoľko,
že budete mať nevyhnutne ťažkosti so splácaním Vášho úveru, môžete požiadať najviac
jedenkrát počas obdobia pandémie o odklad splátok úveru (s výnimkou kontokorentného
úveru, na ktorý sa táto možnosť nevzťahuje) prostredníctvom Vášho Relationship Managera, ktorý s Vami preberie proces podania žiadosti podľa zverejneného vzoru elektronickou formou
bez nutnosti osobnej návštevy banky s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.
Radi by sme Vám odporučili žiadosť o odklad splátok starostlivo zvážiť nakoľko ich odklad
neznamená ich odpustenie, ale len odloženie Vašej platobnej povinnosti do budúcnosti.
V zmysle Zákona je banka oprávnená nepovoliť odklad splácania úveru, ak
 je klient v omeškaní so splátkou daného úveru dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o
odklad splácania úveru,
 bol klient k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške
100 eur pri inom úvere klienta,
 bol klient ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného
predpisu,
 žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
 žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa zverejneného vzoru (Prílohy č.
3 Zákona).
Odklad splátok nemá vplyv na zápis negatívnej informácie do úverového registra. Banka
nepovažuje odklad splátok Vášho úveru v tomto náročnom období za omeškanie splácania úveru.
V Bratislave 09.04.2020
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