Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie
podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z.
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 v prípade, 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
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.
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 zamestnávateľa o počte zamestnancov a tržbách na účely posúdenia
splnenia podmienok malého zamestnávateľa.
10. Čestné vyhlásenie malého zamestnávateľa o tom, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne
z dôvodu problémov so splácaním ako dôsledok pandémie.
Časť III.
Údaje banky
Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704, konajúca
prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO:
36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B
Žiadosti o odklad splácania úverov odporúčame podať elektronickou formou. Vyplnenú a podpísanú
žiadosť naskenujte alebo vyfotografujte a zašlite nám ju prostredníctvom služby Fio servis, ktorú nájdete
v ľavej dolnej časti v Internetbankingu pod odkazom „Napíšte nám cez Fio servis”.
V prípade zaslania žiadosti elektronickou formou stačí, ak nám zašlete iba 1. stranu dokumentu.

V prípade listinnej žiadosti sa použije aj nižšie uvedený záznam:

__________________________________________________________________
podpis dlžníka či osoby zastupujúcej dlžníka a dátum
v prípade osoby zastupujúcej dlžníka uviesť i čitateľne meno, priezvisko a druh oprávnenia zastupovať
dlžníka

Potvrdzujem, že vyššie uvedená osoba podpísala túto žiadosť predo mnou a že jej totožnosť som overil
podľa dokladu totožnosti:
znejúceho na meno pána/pani ............................................... číslo ................................ vydaného
............................................... a platného do ...................

Za spoločnosť Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky prevzal v ................................
dňa ......................... pracovník .....................................

................................
podpis, pečiatka

* Nehodiace sa prečiarknuť.

