
Informácie k odkladu splátok úveru spotrebiteľovi podľa zákona 67/2020 Z. z. 

Ako finančný spotrebiteľ máte na základe Zákona číslo 67/2020 Z. z. právo požiadať o odklad splátok 

poskytnutého úveru. V súvislosti s touto možnosťou a pre zabezpečenie Vášho správneho rozhodnutia, 

Vám prinášame nasledujúce informácie: 

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

neskôr. 

 Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok naďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s 

Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaný dodatočne. 

 Po skončení odkladu splátok sa Vaša celková mesačná splátka zvýši, nakoľko dlžná istina 

neklesala podľa zmluvne dohodnutých podmienok a úver sa úročí aj počas odkladu splátok. 

 Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ Vás bude informovať o ďalšom 

postupe pri jej platbe. Platba poistného bude prebiehať rovnako ako pred odkladom – budete 

povinný ku dňu mesačnej splátky zabezpečiť na inkasnom účte dostatok prostriedkov na 

úhradu poistného. 

 Odklad splátok znamená reštrukturalizáciu úveru. V súlade so Zákonom číslo 67/2020 je tento 

odklad hlásený do úverového registra (Spoločný register bankových informácií) bez omeškania 

počtu dní. Okrem počtu dní omeškania sa do úverového registra hlási aj informácia o 

zrealizovaní reštrukturalizácie. 

 Po odklade splátok sa zvýši celková zaplatená suma za úver a preto by ste o odklad splátok 

mali žiadať iba v prípade, ak nedokážete zabezpečiť riadne splácanie svojich splátok. 

 Ilustratívny príklad dopadu odkladu splátok na 9 mesiacov na vzorový Spotrebiteľský úver: 

o Zostatok úveru:      8.000 EUR 

o Zostávajúca splatnosť:     6 rokov (72 splátok) 

o Úroková sadzba:      5,9% p.a. 

o Mesačná splátka:      132,21 EUR 

o Nová mesačná splátka po odklade:   155,25 EUR 

o Nárast novej mesačnej splátky o:   23,04 EUR mesačne 

o Nárast celkového preplatenia úveru o:  261,63 EUR 

 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). 

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

 Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo 

predčasne splatiť na podnet dlžníka. 

 Odklad splátok sa poskytuje z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie. 

 Ak ste si vedomý negatívnych dopadov odkladu splátok a aj napriek tomu máte záujem 

o odklad splátok úveru požiadať, odporúčame Vám túto žiadosť podať prostredníctvom svojho 

Internetbankingu. Ak nemáte Internetbanking zriadený, žiadosť máte možnosť podať aj na 

všetkých obchodných miestach Prima banky Slovensko, a.s. 

 Vzorovú žiadosť o odklad splátok nájdete na www.primabanka.sk alebo v priestoroch 

obchodných miest Prima banky Slovensko, a.s. 

 

http://www.primabanka.sk/

