
ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE 
 

1. Totožnosť a kontaktné údaje veriteľa spotrebiteľského úveru 

 

Veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Tomášikova 48 

832 37 Bratislava 

IČO: 00151653 

Adresa 

Telefónne číslo Sporotel: 0850 111 888 alebo 

0910 111 888, 

zo zahraničia: 00 421 2 582 68 111 alebo 

00 421 910 111 888 

E-mailová adresa info@slsp.sk 

Webové sídlo www.slsp.sk 

 

2. Opis hlavných vlastností spotrebiteľského  úveru 

 

Druh spotrebiteľského úveru Spotrebný úver na Čokoľvek 

Celková výška spotrebiteľského úveru 

(Maximálna výška alebo celková čiastka, ktorá bola 

dohodnutá v zmluve o spotrebiteľskom úvere) 

EUR 

Podmienky, ktoré upravujú čerpanie peňažných 

prostriedkov 

(Akým spôsobom a kedy spotrebiteľ dostane peniaze) 

bezhotovostne, po splnení podmienok stanovených 

Bankou 

Doba trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 

Úverového vzťahu, až do vysporiadania všetkých 

záväzkov, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti s 

úverom 

Splátky a prípadne poradie, v ktorom sa budú splátky 

poukazovať 

 
1.  Výška splátky: EUR 

 
Splatnosť prvej splátky:            v prípade, ak 

bude Zmluva uzatvorená do              vrátane 

alebo                 v prípade, ak bude Zmluva 

uzatvorená po  

 

Počet splátok: 

 
Periodicita a splatnosť splátok: mesačne, k    

dňu v kalendárnom mesiaci, 

 

Konečná splatnosť:     mesiacov od splatnosti 

prvej splátky 

mailto:info@slsp.sk
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 2. Splatnosť úrokov: úroky za príslušné Úrokové 

obdobie do dňa splatnosti prvej splátky Úveru 

sú prvýkrát splatné ku dňu splatnosti prvej 

splátky Úveru, následne vždy v periodicite a 

termíne splátok Úveru. 

Celková čiastka, ktorú bude spotrebiteľ musieť zaplatiť 

(Výška požičanej istiny plus úroky a prípadné náklady 

spojené so spotrebiteľským úverom) 

EUR 

Vyžadované záruky 

(Opis záruky, ktorú bude musieť spotrebiteľ poskytnúť 

v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere) 

nevyžaduje sa 

 

3. Náklady spojené so spotrebiteľským úverom 

 

Úroková sadzba spotrebiteľského úveru alebo v 

prípade potreby rôzne úrokové sadzby 

spotrebiteľského úveru, ktoré sa vzťahujú na zmluvu o 

spotrebiteľskom úvere 

fixná do splatnosti,     % p. a. v deň uzatvorenia 

Zmluvy. Úroková sadzba je fixná do splatnosti.  

Zmena výšky Úrokovej sadzby je možná len v 

súlade so Úverovou zmluvou a Produktovými 

obchodnými podmienkami pre hypotekárne 

a splátkové úvery Slovenskej sporiteľne, a. s. 

s účinnosťou od 1. 1. 2015.  Odo dňa zmeny výšky 

Úrokovej sadzby bude Banka Úver úročiť 

zmenenou Úrokovou sadzbou. Banka v listinnej 

podobe alebo na inom trvanlivom médiu , ktoré je 

dostupné Dlžníkovi, oznámi Dlžníkovi najmenej 2 

mesiace pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny 

novú výšku Úrokovej sadzby, deň účinnosti zmeny 

a novú výšku splátky a ak sa zmení aj počet alebo 

frekvencia splátok, podrobnosti o ich počte a 

frekvencii. 

Ročná percentuálna miera nákladov 

(Celkové náklady vyjadrené ako ročné percento z 

celkovej výšky úveru. Ročná percentuálna miera 

nákladov pomáha spotrebiteľovi porovnať si rôzne 

ponuky.) 

% 

Predpoklady použité na výpočet tejto miery: 

Úver bol poskytnutý v deň predchádzajúci dňu 

splatnosti prvej splátky, a to v plnej výške, Klient bude 

plniť svoje povinnosti za podmienok uvedených 

v Zmluve.  Dohodnutý typ a výška Úrokovej sadzby 

platia až do skončenia Úverového vzťahu. 

Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery 

nákladov 

% 

Na získanie spotrebiteľského úveru alebo na získanie 

spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok sa 

musí uzavrieť 

– poistenie na zabezpečenie spotrebiteľského úveru 

alebo 

– ďalšia zmluva o doplnkovej službe 

(Ak náklady spojené s týmito službami nie sú veriteľovi 

známe, nezahŕňajú sa do ročnej percentuálnej miery 

nákladov) 

Nie 

Súvisiace náklady  



Akékoľvek iné náklady vyplývajúce zo zmluvy o 

spotrebiteľskom úvere 

Poplatok za Poistenie k Úveru:     EUR mesačne. 

Spracovateľský poplatok 0,00 EUR 

 

Podmienky, za ktorých sa uvedené náklady spojené so 

zmluvou o spotrebiteľskom úvere môžu zmeniť 

Banka môže zmeniť Sadzobník len z Vážnych 
objektívnych dôvodov, ktoré sú vecné, 
nestranné a neosobné dôvody vyplývajúce z 
nasledovných okolností:  

1. zmena právnych predpisov, 

2. vývoj na bankovom alebo finančnom 
trhu, ktorý objektívne ovplyvňuje 
poskytovanie Bankových produktov 
alebo podmienky ich poskytovania, a to 
najmä: 

a) rast indexu spotrebiteľských cien, 

b) rast nominálnych miezd, alebo 

c) vývoj trhových sadzieb 

3. zmena technických možností 
poskytovania Bankových produktov, 
vyvolaná externým faktorom 
nezávislým od Banky. 

 
Banka informuje o zmene Sadzobníka, 
Oznámením najneskôr 2 kalendárne mesiace 
vopred. Ak Dlžník so zmenou v časti týkajúcej 
sa jemu poskytovaného Bankového produktu 
nesúhlasí, môže Zmluvu o tomto Bankovom 
produkte pred nadobudnutím účinnosti zmeny 
s okamžitou účinnosťou vypovedať. Ak na 
strane Dlžníka vystupuje viacero účastníkov, 
môže nesúhlas so zmenou vyjadriť ktorýkoľvek 
z nich s účinkami pre všetkých. Zmena  
nadobudne účinnosť v deň uvedený 
v zmenenom dokumente, ak Dlžník Zmluvu 
nevypovie. 

  
Náklady v prípade oneskorených splátok 

(Chýbajúce splátky môžu mať pre spotrebiteľa vážne 

následky, napríklad nútený predaj a môžu sťažiť 

získanie spotrebiteľského úveru) 

Za chýbajúce splátky sa bude spotrebiteľovi účtovať: 

– úrok z omeškania (5,00 % p. a.), najviac do výšky 
stanovenej právnymi predpismi (Občiansky zákonník 
a Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho 
zákonníka) 

– zmluvná pokuta 8 EUR 

Banka určuje úrokovú sadzbu pre úrok z omeškania 

Zverejnením. 

 

4. Iné dôležité právne aspekty 

 

Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom 

úvere 

(Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy o 

spotrebiteľskom úvere v lehote 14 kalendárnych dní) 

Áno 



Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru 

(Spotrebiteľ má kedykoľvek právo na úplné alebo 

čiastočné predčasné splatenie úveru) 

Áno, pri predčasnom splatení spotrebiteľského úveru 

je Klient povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len 

za časové obdobie od poskytnutia úveru do jeho 

splatenia. 

Následky nesplácania spotrebiteľského úveru Úroky z omeškania - od prvého dňa omeškania, 

zmluvná pokuta v prípade omeškania, postúpenie 

pohľadávky - po 3 omeškaných splátkach, uplatnenie 

si nárokov v rozhodcovskom konaní, alebo súdnom 

konaní, vymáhanie pohľadávky formou exekučného 

konania - po 3 omeškaných splátkach, úkony 

smerujúce k dražbe majetku - po 3 omeškaných 

splátkach, negatívna informácia v úverovom registri - 

od prvého dňa omeškania, zhoršenie prístupu k ďalším 

úverom - od prvého dňa omeškania 

Nahliadnutie do databázy 

(Veriteľ musí spotrebiteľa okamžite a bezplatne 

informovať o výsledku nahliadnutia do databázy, ak 

žiadosť o spotrebiteľský úver zamietol na základe tohto 

nahliadnutia. Neplatí to, ak je poskytnutie takejto 

informácie zakázané podľa právnych predpisov 

Európskej únie) 

Banka Klienta informuje osobne, telefonicky alebo inou 

vhodnou formou. 

Právo na vyhotovenie návrhu zmluvy o 

spotrebiteľskom úvere 

Áno 

(Spotrebiteľ má právo dostať bezplatne na vlastnú 

žiadosť vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom 

úvere. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak veriteľ v 

čase podania žiadosti spotrebiteľa nie je ochotný so 

spotrebiteľom uzavrieť zmluvu o spotrebiteľskom úvere 

) 

 

Čas, počas ktorého je veriteľ viazaný informáciami 

poskytnutými pred uzatvorenim zmluvy o 

spotrebiteľskom úvere 

Tieto informácie sú platné ku dňu prevzatia tohto 

formulára. 

 

5. Dodatočné informácie, ak ide o poskytovanie finančných služieb na diaľku 

 

 
 
 
 
 

 
a) o veriteľovi 

 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Tomášikova 48 

832 37 Bratislava 

IČO: 00151653 

 
Linka Sporotel: 0850 111 888 alebo 0910 111 888, 

zo zahraničia: 00 421 2 582 68 111 alebo 

00 421 910 111 888 

 
www.slsp.sk, info@slsp.sk 

Registrácia zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 601/B 

Orgán dohľadu Národná banka Slovenska 

https://www.slsp.sk/
mailto:info@slsp.sk


b) o zmluve o spotrebiteľskom úvere 

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy o 

spotrebiteľskom úvere 

Klient môže odstúpiť od Zmluvy písomne, do 14 dní od 

dňa jej uzatvorenia, pričom Klient splatí istinu a úrok do 

30 dní od doručenia písomného oznámenia o 

odstúpení Banke. Oznámenie o odstúpení sa doručuje 

na adresu Banky. 

Rozhodné právo 

(Právo, ktoré veriteľ uplatňuje ako rozhodné právo so 

spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy o 

spotrebiteľskom úvere, ktorým sa budú vzťahy 

spotrebiteľa a veriteľa riadiť) 

Právo Slovenskej republiky 

Doložka ustanovujúca rozhodné právo zmluvy o úvere 

a/ alebo príslušný súd 

Právo Slovenskej republiky 

Jazykový režim Informácie a zmluvné podmienky sa poskytnú v 

slovenskom jazyku. So súhlasom spotrebiteľa má 

 
 

 počas trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere veriteľ v 

úmysle so spotrebiteľom komunikovať v slovenskom 

jazyku. 

c) o nároku na zaistenie nápravy 

Existencia mimosúdneho mechanizmu vybavovania 

sťažností a zaistenia nápravy a jeho použitie 

Spor na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou môže 

byť riešený: 

a) mimosúdne prostredníctvom: 

- subjektu alternatívneho riešenia sporov zapísaného 

v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, 

ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky,  

- mediátora zapísaného v registri mediátorov, ktorý 

vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 

zásada dobrovoľnosti mediačného konania týmto nie 

je dotknutá, alebo   

- rozhodcovského súdu evidovaného v zozname 

stálych rozhodcovských súdov oprávnených 

rozhodovať spotrebiteľské spory, ktorý vedie 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to 

za predpokladu, že bola zmluvnými stranami v 

spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve založená 

právomoc takéhoto rozhodcovského súdu,  

b) súdne pred všeobecným súdom. 

 


