Žiadosť o odklad splácania úveru
z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie
podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z. (ďalej len „Žiadosť o odklad“)
Časť I.
Informácie o odklade splácania úveru
Pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:
1. Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá
na neskôr.
2. Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (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 splácania úveru ďalej úročí.
4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
5. Za tento odklad splácania úveru od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
6. Aj, ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné úver, alebo jeho časť začať splácať, alebo predčasne splatiť za podmienok určených zmluvou o úvere; dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto
ukončení.

Časť II.
Informácie o dlžníkovi
(Vypĺňa dlžník)
1. Meno a priezvisko dlžníka/obchodné meno dlžníka:
Dátum narodenia:
2. Rodné číslo dlžníka, alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a identifikačné číslo dlžníka, ak je
pridelené/identifikačné číslo organizácie:
3. Adresa trvalého pobytu dlžníka, jeho sídlo, alebo miesto podnikania/sídlo právnickej osoby:
4. Adresa, na ktorej dlžník preberá zásielky:

Adresa na elektronické doručovanie:

5. Telefónne číslo dlžníka/kontaktnej osoby právnickej osoby:

6. Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splácania úveru týka:
a. číslo zmluvy o úvere

b. dátum uzavretia zmluvy

7. Požadovaný odklad splácania úveru*:
a. odloženie splátok istiny úveru počnúc splátkou splatnou k dátumu
b. odloženie splátok istiny a úrokov z úveru počnúc splátkou úveru splatnou k dátumu
c. odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo.
* Vyznačte iba jednu z možností
8. Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu
mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo
pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
9. Čestné vyhlásenie malého podnikateľa o počte zamestnancov a tržbách na účely posúdenia splnenia podmienok
malého podnikateľa:
- Čestne vyhlasujem, že zamestnávam
- Čestne vyhlasujem, že výška ročných tržieb je
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zamestnancov.
EUR.

10.

Čestné vyhlásenie malého podnikateľa o tom, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním ako dôsledok pandémie:
- Čestne vyhlasujem, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním ako
dôsledok pandémie.

Časť III.
Údaje banky
(Nevypĺňajte!)
Miesto pre údaje banky, napríklad dátumovú pečiatku podateľne pre listinné žiadosti, alebo viditeľné overovacie údaje
pre elektronické žiadosti:

Ďalšie návrhy na zmenu zmluvy o úvere
Zároveň týmto navrhujem aj nasledovné zmeny zmluvy o úvere, ktorej zmena je navrhovaná touto Žiadosťou o odklad (ďalej
len „Zmluva o úvere“) aj s použitím pojmov a definícií tak, ako sú uvedené v Zmluve o úvere:
1. Deň konečnej splatnosti nastane v posledný deň obdobia, ktoré zodpovedá počtu mesiacov, ako je uvedený v časti
II. bod 8. tejto Žiadosti o odklad (ďalej len „Obdobie odkladu“) po pôvodne dohodnutom Dni konečnej splatnosti
pred podaním tejto Žiadosti o odklad.
2. Navrhovaný splátkový kalendár pre odklad splácania úveru:
Ak som v časti II. bod 7. tejto Žiadosti o odklad označil, že požadujem odloženie splátok istiny úveru, navrhujem, aby
sa dátum splatnosti každej nezaplatenej splátky Istiny (počnúc prvou splátkou Istiny, ktorej splatnosť sa odkladá touto
Žiadosťou o odklad) posunul o Obdobie odkladu, pričom posledná takto posunutá splátka Istiny bude splatná v Deň
konečnej splatnosti navrhnutý vyššie.
Ak som v časti II. bod 7. tejto Žiadosti o odklad označil, že požadujem odloženie splátok istiny a úrokov z úveru, navrhujem, aby:
- sa dátum splatnosti každej nezaplatenej splátky Istiny (počnúc prvou splátkou Istiny, ktorej splatnosť sa odkladá
touto Žiadosťou o odklad) posunul o Obdobie odkladu, pričom posledná takto posunutá splátka Istiny bude splatná
v Deň konečnej splatnosti navrhnutý vyššie a
- úroky, ktorých splácanie bude odložené na základe tejto Žiadosti o odklad, boli rozdelené na jednotlivé splátky
úroku vo výške a v poradí určenými Veriteľom a splatné po jednej postupne s jednotlivými splátkami úroku splatnými
počas obdobia nasledujúceho po uplynutí Obdobia odkladu.
Ak som v časti II. bod 7. tejto Žiadosti o odklad označil, že požadujem odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo, navrhujem, aby:
- sa dátum splatnosti splátky Istiny pripadajúcej na Deň konečnej splatnosti pred podaním tejto Žiadosti o odklad posunul na Deň konečnej splatnosti navrhnutý vyššie, a
- úroky boli splácané počas Obdobia odkladu frekvenciou a výškou, tak ako sú dohodnuté v Zmluve o úvere.
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Zároveň navrhujem:
A. aby táto Žiadosť o odklad a všetky dohody, ktoré na jej základe vzniknú, boli Úverovým dokumentom a
B. aby zmeny Zmluvy o úvere navrhnuté v tejto Žiadosti o odklad boli účinné (a všetky návrhy v ňom uvedené boli
akceptované) dňom, v ktorom mi odošlete informáciu o povolení odkladu splácania úveru na základe tejto Žiadosti
o odklad na e-mailovú adresu uvedenú v tejto Žiadosti o odklad (alebo na nasledovnú e-mailovú adresu
) z akejkoľvek e-mailovej adresy pod doménou tatrabanka.sk
alebo akýmkoľvek iným komunikačným kanálom, ktorý máme dohodnutý, alebo dôjdením informácie o povolení odkladu splácania úveru na základe tejto Žiadosti o odklad v Internet bankingu alebo Mobilnej aplikácii do schránky
správ ktorejkoľvek z osôb oprávnených konať za dlžníka, a to vždy keď nastane najskoršia z uvedených skutočností.

V

dňa

za dlžníka
Obchodné meno dlžníka:

Meno, priezvisko:

Meno, priezvisko:

Funkcia:

Funkcia:

Rodné číslo:

Rodné číslo:

Číslo OP:
Adresa pobytu:

Číslo OP:
Adresa pobytu:

Štátna príslušnosť:

Štátna príslušnosť:

Meno, priezvisko:

Meno, priezvisko:

Funkcia:

Funkcia:

Rodné číslo:

Rodné číslo:

Číslo OP:
Adresa pobytu:

Číslo OP:
Adresa pobytu:

Štátna príslušnosť:

Štátna príslušnosť:
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