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INFORMÁCIA K ODKLADU SPLÁTOK  
pre spotrebiteľské úvery a úvery na bývanie

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“).

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

1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Váš úver sa počas odkladu naďalej úročí. Úroky zapla-
títe až po uplynutí odkladu v rámci zvyšných splátok úveru. 

2. Žiadosť o odklad splátok musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona. Dôležité je, aby ste 
riadne vyplnili všetky povinné polia. Okrem osobných údajov a údajov o úvere, na ktorom žiada-
te o odklad venujte pozornosť aj správnemu vyplneniu kontaktných údajov (telefonický kontakt 
a emailová adresa). V prípade uvedenia nekompletných údajov v zmysle zákona nie je možné 
vašej žiadosti o odklad vyhovieť.

3. O odklad splátok môžete požiadať jednoducho, pričom vám odporúčame využiť prednostne on-
line formulár zverejnený na www.vub.sk, alebo naše Kontaktné centrum. Samozrejme, žiadosť je 
možné podať na ktoromkoľvek obchodnom mieste.

4. Za odklad splátok v zmysle zákona počas pandémie neplatíte žiadne poplatky, náklady ani odpla-
ty. 

5. Žiadosť o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie môžete požiadať najviac 
jedenkrát.

6. O odklad splátok úveru môžete požiadať na obdobie maximálne 9 mesiacov. Určenie dĺžky od-
kladu je na Vašom rozhodnutí. 

7. Odklad začne platiť dňom splatnosti najbližšej neuhradenej splátky po podaní žiadosti. Ak máte 
pred podaním žiadosti nezaplatenú splátku, nie dlhšie ako 30 dní, odklad sa automaticky týka aj 
tejto splátky a doba odkladu začína plynúť od splatnosti tejto splátky. 

8. Ak v rámci žiadosti o odklad požiadate o predĺženie lehoty splatnosti, o dobu odkladu predĺžime 
konečnú splatnosť úveru, čím sa odložené splátky rozložia na dlhšiu dobu.

9. O stanovisku banky vás budeme informovať najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Povolenie 
odkladu sa považuje za zmenu vašej úverovej zmluvy bez potreby uzatvorenia dodatku k nej. 
Nepovolenie odkladu môže nastať len, ak nebudú splnené požiadavky zákona.

10. Dôvodom pre nepovolenie odkladu splátok môže byť ak:

a) ste v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate o odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred 
podaním žiadosti o odklad splátok, 

b) k 29. februáru 2020 ste boli v omeškaní dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur so splátkou 
pri inom úvere nami poskytnutom, 

c) ku dňu podania žiadosti je úver v stave zlyhania podľa nariadenia o prudenciálnych požiadav-
kách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (čl.178).

11. V oznámení o povolení odkladu vám uvedieme všetky potrebné informácie ako aj novú výšku 
splátky po uplynutí odkladu/novú lehotu splatnosti, prípadne výšku splátky poistenia. 
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12. Odložené splátky z dôvodu pandémie sa pre účely úverového registra nebudú považovať za omeš-
kané, ak bol odklad splátok povolený pred 1. 4. 2021. V prípade, ak bol odklad splátok povolený 
po 1. 4. 2021, takýto odklad splátok má vplyv na príznak zlyhania a zhoršuje kreditnú kvalitu 
dlžníka, čo má negatívny dopad na možnosť čerpať nový úver po skončení odkladu splátok.

13. Počas odkladu nám môžete oznámiť svoj záujem začať úver splácať alebo požiadať o mimoriadnu 
splátku, resp. aj predčasné splatenie úveru. Ak nám oznámite svoj záujem, tak toto oznámenie 
bude mať za následok ukončenie dohodnutého odkladu splátky. 

NEPREHLIADNITE:
• Ak spolu so splátkou úveru uhrádzate aj splátky poistenia v zmysle úverovej zmluvy, týchto splá-

tok sa odklad netýka. Pre trvanie poistenia je aj počas odkladu splátok úveru potrebné tieto splát-
ky aj naďalej mesačne uhrádzať v pôvodných termínoch splatnosti splátky úveru. 

• V prípade niektorých Quatro produktov poistné počas odkladu neplatíte, ale bude započítané 
do prvej splátky po odklade.

• Ak máte v súvislosti so zmluvou o úvere poskytnutý štátny príspevok alebo štátny príspevok 
pre mladých, nárok na jeho vyplácanie nezaniká z dôvodu odkladu splátok a lehota na jeho po-
skytovanie sa predlžuje o obdobie odkladu splátok. 


