
Žiadosť o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych 
následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.

(ďalej len „žiadosť o odklad splátok“) 

Informácie o odklade splátok 

Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie: 

1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá
na neskôr.

2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad
splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru,
ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad
splátok  (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka
zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri
mesiace, ak je veriteľom iná osoba).

3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov
sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.

4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o
ďalšom postupe pri jej platbe.

5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a
odplaty.

6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo
predčasne splatiť na podnet dlžníka.

Informácia o Dlžníkovi: 

Dátum narodenia* 
Priezvisko, meno, titul: 

Rodné číslo: 

Adresa trvalého pobytu: 

Korešpondenčná adresa: 

Telefónne číslo: 

Emailová adresa: 

Doba odkladu:   mesiacov 
*vyplniť v prípade, ak rodné číslo nebolo pridelené

Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka (napríklad číslo zmluvy): 



 Záverečné ustanovenia: 

1. Banka spracúva osobné údaje uvedené v tejto žiadosti v súlade so zákonom č.
483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecne
záväznými právnymi predpismi, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené  v  Informáciách o
ochrane osobných údajov na internetovej stránke Banky www.postovabanka.sk/
informácie.

2. Lehota na spracovanie tejto žiadosti o odklad splátok je 30 dní. V prípade, ak táto
žiadosť o odklad splátok neobsahuje požadované náležitosti, lehota neplynie odo dňa
doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splátok Dlžníkovi, ktorý podal túto
žiadosť, do dňa doručenia doplnenej tejto žiadosti o odklad splátok.

Podpis dlžníka (vyplní Dlžník) 

Prijatie Žiadosti Veriteľom (Vyplní Banka) 
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