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INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO 

MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI  

 

 

Túto informáciu Banka ako veriteľ zverejňuje na svojom webovom sídle a v prevádzkových 

priestoroch v sídle Banky na adrese Obchodná 2, 811 06 Bratislava v súlade s  § 30k zákona č. 

67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (ďalej len 

„Zákon“). 

 

A. Výklad pojmov  

 

Bankou sa rozumie KDB Bank Europe Ltd., Bajcsy Zsilinszky út. 42-46, Budapešť 1054, akciová 

spoločnosť zapísaná na Súde hlavného mesta Budapešti ako registrovom súde pod. č.: Cg.01-10 

041313 konajúca prostredníctvom  KDB Bank Europe Ltd, pobočka zahraničnej banky, Obchodná 

2, Bratislava 811 06, IČO 47 248 572 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Po,  vložka č. 2227/B  (ďalej len „Banka“). 

 

Dlžníkom sa rozumie malý zamestnávateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má 

Banka pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve (ďalej len 

„Dlžník“).  

 

Zmluvou o úvere sa rozumie  zmluva o poskytnutí úveru uzavretá medzi Bankou a Dlžníkom, na 

základe ktorej Banka poskytla Dlžníkovi úver, s výnimkou úveru poskytnutého formou 

povoleného prečerpania na bežnom účte alebo formou úverového rámca poskytovaného 

prostredníctvom platobnej karty (ďalej len „Zmluva o úvere“). 

 

 

B. Informácia o možnosti odkladu splácania úveru, podmienkach a dôsledkoch odkladu 

splácania úveru 

 

Na základe Zákona má tzv. malý zamestnávateľ a iný podnikateľ - fyzická osoba právo na odklad 

splácania úveru poskytnutého podľa Zmluvy o úvere za podmienok stanovených v Zákone. Malým 

zamestnávateľom sa na účely zákona rozumie podnik, ktorý ma menej ako 250 zamestnancov a 

ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. 

EUR.  

 

Banka na základe žiadosti Dlžníka povolí odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o 

odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej 

neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania 

úveru. Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom 



 
 

podania žiadosti o odklad splácania úveru, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie 

odkladu začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru. 

 

Žiadosť o odklad splácania úveru musí  Dlžník podať podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zákona. 

Vzor žiadosti Banke zverejňuje aj na svojom webovom sídle. Žiadosť o odklad musí byť podpísaná 

osobami  konajúcimi v mene Dlžníka. Žiadosť o odklad splácania úveru musí byť doručená Banke 

buď elektronicky, osobne alebo poštou/kuriérom na adresu KDB Bank Europe Ltd., pobočka 

zahraničnej banky, Obchodná 2, 811 06 Bratislava. Banka však odporúča Dlžníkom, aby žiadosť 

o odklad splátok podali elektronicky vo forme naskenovaného a Dlžníkom podpísaného 

dokumentu zaslaného na e-mailovú adresu info@kdbbank.eu 

 

Dlžník môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac 

jedenkrát a iba počas obdobia pandémie, avšak odklad splácania úveru povolený počas pandémie 

platí až do uplynutia Dlžníkom požadovaného odkladu splácania, aj keby tento dátum nastal po 

skončení obdobia pandémie.  

 

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

neskôr.  Na základe žiadosti o odklad splátok sa odloží počet mesačných splátok úveru 

uvedených v žiadosti Dlžníka o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok 

Bankou vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred 

podaním žiadosti o odklad splátok. Odklad splátok úveru môže byť na obdobie  

nepresahujúce 9 mesiacov. Odkladom splácania úveru sa pritom rozumie: 

a) odloženie splátok istiny úveru, 

b) odloženie splátok istiny a úrokov úveru alebo 

c) odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo 

Dlžník má právo sám zvoliť v žiadosti o odklad úveru, či žiada o odklad iba istiny alebo o odklad 

istiny aj úrokov úveru. 

 

Banka nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru; tým nie sú dotknuté 

ustanovenia zmluvy o úvere, ktoré nesúvisia s odkladom splácania úveru. 

 

Úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa Banka s 

Dlžníkom dohodne, o čom bude Dlžník informovaný dodatočne. Ak sa Banka s Dlžníkom 

nedohodne inak, úroky za obdobie odkladu splácania úveru Banka rozvrhne do zvyšných splátok 

úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru. 

Z dôvodu odkladu splácania úveru nemožno navýšiť celkovú výšku dlžnej sumy istiny úveru podľa 

Zmluvy o úvere. 

 

Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu Zmluvy o úvere bez potreby 

uzatvoriť dodatok k nej. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku  

Banky zo Zmluvy o úvere alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva 

a povinnosti zo Zmluvy o úvere, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru 

so zmenou Zmluvy o úvere sa v súvislosti s odkladom splácania úveru nevyžaduje. 
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Banka v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou Zmluvy o úvere nesmie 

vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,  požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo 

inú odplatu, podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami. 

 

Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu Dlžníka. 

Odklad splácania úveru sa na účely registra podľa osobitného predpisu nepovažuje za omeškanie 

Dlžníka. 

 

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

splatiť na podnet Dlžníka. Ak máte o to záujem, kontaktujte prosím Banku, ktorá tejto žiadosti 

vyhovie.  

 

Banka nie je povinná povoliť odklad splácania úveru, ak 

a) je Dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie 

ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,  

b) bol Dlžník 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 Dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa 

osobitného predpisu, 

d) žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo  

e) žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v 

prílohe č. 3. k Zákonu a na webovom sídle Banky.  

 

 

 

 

 

  


