Odklad splátok - informácia pre klientov
Vážení klienti,
v súvislosti s pandémiou korona- vírusu parlament schválil zákon č.75 /2020 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 , v zmysle ktorého môžu spotrebitelia, fyzické osoby podnikatelia a malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu malého a stredného
podniku uvedenú v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014
požiadať banku o odklad splátok úveru.
Banka je oprávnená na základe žiadosti klienta povoliť odklad splátok úveru najviac
na dobu 9 mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej
splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok.
Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred
dňom podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru
a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.
Žiadosť o odklad splátok je možné vyplniť a podať elektronicky cez on-line formulár
zverejnený na webovej stránke, prípadne ju podať v listinnej podobe na filiálke
banky.
Odporúčame Vám podať žiadosť o odklad splátok elektronickou cestou.
Klient môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie
najviac jedenkrát.
Banka nie je povinná povoliť odklad splátok, ak
a) je klient v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad
splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
b) bol klient k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie
ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom
bankou,
c) bol klient ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania
podľa osobitného predpisu,
d) žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
e) žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru
uvedeného na webovom sídle banky.
Banka písomne informuje klienta do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad
splátok o schválení, resp. zamietnutí žiadosti o odklad splátok.
Povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby
uzatvoriť dodatok k nej. Povolením odkladu splátok nenastávajú v rozsahu
odloženého plnenia účinky omeškania klienta.

Odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu klienta.
Povolený odklad splátok klientovi nebráni v možnosti úver alebo jeho časť začať
splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Klient, ktorý podal
žiadosť o odklad splátok, oznámi banke písomne svoj záujem začať splácať úver
alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splátok. Toto oznámenie obsahuje okrem
záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splátok aj číslo
spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý sa odklad splátok vzťahoval.
Banka najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok informuje
písomne klienta, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o dôsledkoch odkladu splátok,
a to najmä o
a) povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok a o jeho výške,
b) postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok, a o tom, že vyzve
spotrebiteľa na pokračovanie v splácaní úveru s informáciami, ako
pokračovať v splácaní úveru s uvedením výšky splátky úveru a dátumu
poslednej splátky úveru,
c) možnosti začať splácať úver aj počas obdobia odkladu splátok
a podmienkach takéhoto splácania,
d) ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré majú vplyv na
celkové náklady spojené s úverom.
Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok banka rozvrhne do zvyšných splátok
úveru splatných po uplynutí odkladu splátok, ak sa s klientom nedohodne inak.
O dobu odkladu splátok sa predlžuje konečná splatnosť úveru, ak klient nepožiada
banku o iné riešenie..
V prípade nejasností alebo otázok sme Vám radi k dispozícii, neváhajte nás
kontaktovať.
Vaša Oberbank

