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INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ODKLADU SPLÁTOK, 

JEJ PODMIENKACH A DÔSLEDKOCH 
 

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti odkladu splátok spotrebiteľských úverov v zmysle § 30b 

a nasl. 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 ako „zákon“).  

Ako dlžník veriteľa EOS Slovensko Finance, s.r.o., IČO: 51 207 354, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 

Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 

123830/B (ďalej len ako „veriteľ“), máte v zmysle zákona právo požiadať, počas trvania obdobia 

pandémie, o odklad splátok na obdobie, ktoré si určíte v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie 

ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni 

podania Vašej žiadosti o odklad splátok. Veriteľ Vám povolí odklad splátok najviac na ďalšie tri mesiace, 

ak mu svoj záujem o ďalší odklad splátok oznámite najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia 

odkladu splátok a v oznámení uvediete číslo spotrebiteľskej zmluvy a obdobie odkladu splátok. 

Pred podaním žiadosti o odklad splátok, prosím dôkladne zvážte nasledovné 

informácie:  

 Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Váš úver sa aj počas odkladu splátok naďalej úročí, 

čo znamená, že na úrokoch v konečnom dôsledku zaplatíte viac. Tieto úroky zaplatíte po 

uplynutí odkladu splátok a budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí 

odkladu splátok. 

 

 Vaša žiadosť o odklad splátok musí byť riadne vyplnená a musí obsahovať všetky náležitosti 

podľa vzoru žiadosti o odklad splátok, ktorý nájdete nižšie v tejto informácii. V prípade, ak 

žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo neobsahuje všetky zákonom predpísané 

náležitosti, nie je Vám veriteľ povinný odklad splátok povoliť.  

 

 Žiadosť o odklad splátok môžete podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku 

diaľkovej komunikácie. V záujme ochrany zdravia Vám odporúčame podať žiadosť o odklad 

splátok prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie. E-mailová adresa pre doručenie 

žiadosti o odklad splátok je: uvery@eos-finance.sk. Adresa pre doručenie žiadosti o odklad 

splátok v listinnej podobe je: EOS Slovensko Finance, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava - 

Petržalka. 

 

 V súvislosti s odkladom splátok nebude veriteľ od Vás vyžadovať dodatočné zabezpečenie 

úveru, požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia 

úroku za obdobie odkladu splátok, podmieňovať odklad splátok ďalšími podmienkami. 

 

 Odložená splátka úveru sa na účely elektronického registra spotrebiteľských úverov 

nepovažuje za omeškanú. 

uvery@eos-finance.sk
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 O posúdení Vašej žiadosti o odklad splátok budete informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa 

podania žiadosti o odklad splátok. 

 

 Veriteľ Vám nie je povinný povoliť odklad splátok, ak 

 a) ste v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate o odklad splátok, dlhšie ako 30 dní 

pred podaním žiadosti o odklad splátok, 

b) k 29. februáru 2020 ste boli v omeškaní dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur so splátkou 

pri inom úvere poskytnutom veriteľom, 

c) ste boli ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, 

d) žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo neobsahuje všetky zákonom 

predpísané náležitosti. 

 

 Odklad splátok začne platiť dňom splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru po podaní 

žiadosti o odklad splátok. Ak máte pred podaním žiadosti o odklad splátok nezaplatenú splátku 

úveru, nie však dlhšie ako 30 dní, priamo zo zákona sa odkladá aj splatnosť tejto splátky úveru 

a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru. 

 

 Povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu Vašej spotrebiteľskej zmluvy bez potreby 

uzatvorenia dodatku k nej. Povolením odkladu splátok sa nedostávate v rozsahu odloženého 

plnenia do omeškania. V oznámení o povolení odkladu Vám veriteľ uvedie všetky potrebné 

informácie o dôsledkoch odkladu splátok.  

 

 V prípade, ak Vám bude odklad splátok povolený, máte naďalej možnosť úver alebo jeho časť 

začať splácať alebo predčasne splatiť a to aj počas obdobia odkladu splátok. V tomto prípade 

postačí, ak veriteľovi oznámite svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí 

odklad splátok. V tomto oznámení prosím uveďte okrem záujmu začať splácať úver alebo jeho 

časť počas obdobia odkladu splátok aj číslo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý sa odklad splátok 

vzťahoval. 

 

 Dohľad nad dodržiavaním povinností veriteľa v zmysle zákona vykonáva Národná banka 

Slovenska podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

https://www.epi.sk/zz/2004-747


 
 

 

Vzor 

Žiadosť o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie  

podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z. 

 

Časť I. 

Informácie o odklade splátok  

 

Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie: 

 

1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru 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 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 splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov 

sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne. 

4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať 

o ďalšom postupe pri jej platbe. 

5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a 

odplaty. 

6. Aj v prípade, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať 

splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka. 

 

Časť II. 

Informácie o dlžníkovi 

(Vypĺňa dlžník) 

 

1. Meno a priezvisko dlžníka: 

2. Rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené): 

3. Adresa trvalého pobytu: 

4. Adresa, na ktorej dlžník preberá listové zásielky: 

5. Telefónne číslo: 

6. Emailová adresa: 

7. Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka (napríklad číslo zmluvy): 

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). 

 



 
 

Časť III. 

Údaje veriteľa 

(Nevypĺňajte!) 

[Miesto pre údaje veriteľa, napríklad dátumovú pečiatku podateľne pre listinné žiadosti, alebo 

viditeľné overovacie údaje pre elektronické žiadosti.] 

 

 

 


