Informácia o možnosti odkladu splácania úveru,
podmienkach a dôsledkoch odkladu splácania úveru
V zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo ﬁnančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Zákon“) v Zákone deﬁnovaní dlžníci môžu požiadať o odklad
splátok úveru alebo spotrebiteľského úveru (vrátane spotrebiteľského úveru vo forme ﬁnančného lízingu) a v prípade, že
spĺňajú Zákonom stanovené podmienky, veriteľ je povinný ich žiadosti vyhovieť.
Zákonom deﬁnovaní dlžníci sú:
– spotrebitelia,
– podnikatelia – fyzické osoby,
– tzv. malí zamestnávatelia, teda osoby, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ich ročný obrat nepresahuje
50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.
Zákon umožňuje odmietnuť žiadosť dlžníka a odklad splátok nepovoliť v nasledujúcich prípadoch:
a) ak je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, resp. splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred
podaním žiadosti o odklad splátok, resp. splácania úveru (§ 30b ods. 4 písm. a) , resp. § 30j ods. 4 písm. a) Zákona);
b) ak bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 EUR pri inom
úvere poskytnutom tým istým veriteľom (§ 30b ods. 4 písm. b), resp. § 30j ods. 4 písm. b) Zákona);
c) ak bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu 51g), (§ 30b ods. 4
písm. c), resp. § 30j ods. 4 písm. c) Zákona); 51g) čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia
(EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení;
d) ak žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená (§ 30b ods. 4 písm. d), resp. § 30j ods. 4 písm. d) Zákona);
e) ak žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 Zákona (vzor žiadosti pre
spotrebiteľov), resp. ktorý je uvedený v prílohe č. 3 Zákona (vzor žiadosti pre podnikateľov – fyzické osoby – a malých
zamestnávateľov) (§ 30b ods. 4 písm. e), resp. § 30j ods. 4 písm. e) Zákona).

Pred podaním žiadosti o odklad splácania si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:
1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru, resp. splátky istiny a úroku 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 tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace.
Tatra-Leasing, s. r. o., upozorňuje, že nie je bankou podľa zákona o bankách, ale je inou osobou – veriteľom – podľa
zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, resp. veriteľom, ktorý ponúka
a poskytuje úvery v rámci predmetu svojho podnikania podľa osobitného predpisu – § 497 až 507 Obchodný zákonník.
Z tohto dôvodu je Tatra-Leasing, s. r. o., povinný povinný povoliť odklad splátok len na tri mesiace s možnosťou
predĺženia o ďalšie tri mesiace, pričom ho o predĺženie musí dlžník opätovne požiadať.
3. Váš úver sa aj počas obdobia odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s vami dohodneme, o
čom budete informovaní dodatočne.
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4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, Tatra-Leasing, s. r. o., vás bude informovať o ďalšom postupe pri
jej platbe.
5. Za tento odklad splátok od vás Tatra-Leasing, s. r. o., 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. Týmto nie sú dotknuté podmienky predčasného splatenia spotrebiteľského úveru podľa zákona č. 129/2010
Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, resp. v prípade fyzických osôb –
podnikateľov – a malých zamestnávateľov týmto nie sú dotknuté podmienky predčasného splatenia dohodnuté v zmluve
so spoločnosťou Tatra-Leasing, s. r. o.

Tatra-Leasing, s. r. o., vám odporúča podať žiadosť o odklad splátok, resp. splácania úveru prostredníctvom prostriedku
diaľkovej komunikácie alebo v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu.
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