Odklad splátok – LEX KORONA
podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 („zákon“)
Ako zodpovedný líder a najväčšia banka na Slovensku si uvedomujeme náročnú situáciu a stojíme
pri svojich klientoch.
Zákon umožňuje klientom odklad splátok spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie splácaných
pravidelnými vopred určenými splátkami.
Čo znamená odklad splátok hypoték a úverov v praxi?
 Odklad splátok neznamená ich odpustenie
 Odložiť si môžete najviac 9 mesačných splátok
 Úver sa počas odkladu úročí, úroky platíte až po odklade
 Poplatky za poistenie platíte naďalej aj počas odkladu
 Zmena je BEZ POPLATKU, o odklad musíte požiadať
 Požiadate rýchlo a bezpečne cez GEORGEA
 O odklad splátok toho istého úveru môžete podľa zákona požiadať len raz
 Ku dňu žiadosti nesmiete mať omeškanie úveru dlhšie ako 30 dní ani byť v stave zlyhania podľa
osobitého predpisu
 K 29. februáru 2020 nesmiete mať omeškanie na inom nami poskytnutom úvere 100 eur a viac,
dlhšie ako 30 dní,
 Počas odkladu môžete úver alebo jeho časť predčasne splatiť alebo úver začať splácať, ale musíte
nám to dať vopred vedieť
 V úverovom registri nebudete mať negatívny zápis
 Konečná splatnosť úveru sa predĺži o dobu odkladu
 Po skončení odkladu sa môžeme dohodnúť aj inak

Viac info na www.slsp.sk a www.slsp.sk/uverovapomoc

Veríme, že #spolumamenato

Kvôli mimoriadnej situácií vás prosíme o zvýšenú pozornosť nasledovnému:
• Neunáhlite sa – v súlade so zákonom môžete o odklad požiadať len raz.
• Konajte rozvážne – o odklad žiadajte až keď je to naozaj nevyhnutné, a na toľko mesiacov, koľko naozaj potrebujete.
• Zvážte pre a proti – odklad splátok je vážna vec, úver sa ďalej úročí a odložené splátky budete musieť napokon zaplatiť.
O počet mesiacov odkladu vám predĺžime splatnosť úveru, preto je dopad na výšku splátky po ukončení odkladu minimálny:
Príklad odkladu splátok pre hypotéku:			
Aktuálny zostatok vášho úveru
Úroková sadzba
Počet ostávajúcich splátok do splatnosti úveru
Počet odložených splátok
Aktuálna splátka
Nová splátka po odklade splátok
Navýšenie splátky po odklade splátok
Navýšenie celkového preplatenia do splatnosti úveru

Spočítajme si to spolu:

65 000,00 €
1,29 % p.a.
240
9
307,42 €
310,39 €
2,97 €
713,82 €

Príklad odkladu splátok pre spotrebný úver:
Aktuálny zostatok vášho úveru
Úroková sadzba
Počet ostávajúcich splátok do splatnosti úveru
Počet odložených splátok
Aktuálna splátka
Nová splátka po odklade splátok
Navýšenie splátky po odklade splátok
Navýšenie celkového preplatenia do splatnosti úveru

12 500,00 €
5,29 % p.a.
72
9
203,00 €
211,05 €
8,05 €
579,88 €

