ODKLAD SPLÁTOK POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE SPOJENEJ S ŠÍRENÍM COVID-19

Súčasná situácia nám nie je ľahostajná. Aby ste sa v nej ľahšie zorientovali, pripravili sme pre vás pár
odpovedí na otázky, ktoré vás pravdepodobne trápia. Prosím, venujte im svoju pozornosť.

V AKÝCH PRÍPADOCH STOJÍ ODKLAD SPLÁTOK ZA ZVÁŽENIE?
Odklad stojí za zváženie najmä, ak:
▪ Pracujete v zahraničí a prišli ste v dôsledku pandémie o prácu.
▪ Stratili ste celý prijem, resp. viac ako jeho polovicu.
▪ Predpokladáte stratu príjmu na dlhšie obdobie.
▪ V dôsledku pandémie nemáte rezervu vo výške aspoň 3-mesačného príjmu.
▪ Poberáte dávky (nemocenské/sociálne) ako náhradu príjmu a ich výška vám
nepostačuje na pokrytie splátok úverov.
NA AKÝCH TYPOCH ÚVEROV JE MOŽNÉ POŽIADAŤ O ODKLAD SPLÁTOK?
O odklad splátok je možné žiadať na úveroch so spotrebiteľskou zmluvou (Dohoda o privatívnej novácii
a Dohoda o nahradení pôvodného záväzku novým záväzkom), pričom ide o úvery splácané
pravidelnými, vopred určenými, splátkami úveru.
ODKEDY MÔŽEM ŽIADAŤ O ODKLAD SPLÁTOK?
O odklad splátok môžete požiadať od 09.04.2020.
Ak vám to situácia dovoľuje, je pre vás výhodnejšie riadne splácať úver, keďže za obdobie odkladu
budete musieť veriteľovi v súlade so zákonom zaplatiť úroky (úver sa vám predraží o úroky za obdobie
odkladu).
O odklad môžete požiadať kedykoľvek počas trvania pandémie. Znamená to, že si rozhodnutie môžete
dôkladne premyslieť a o odklad požiadať až vtedy, keď si to vaša finančná situácia nevyhnutne vyžiada.
NA AKÉ DLHÉ OBDOBIE SI MÔŽEM ŽIADAŤ O ODKLAD SPLÁTOK?
Môžete požiadať o odklad splátok na obdobie max. tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej
neuhradenej splátky úveru. Dodatočne môžete veriteľa požiadať o predĺženie obdobia odkladu splátok
najviac na ďalšie tri mesiace.
AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEM POŽIADAŤ O ODKLAD SPLÁTOK?
O odklad splátok môžete požiadať prostredníctvom formulára žiadosti, ktorý je dostupný na našej
webstránke. Žiadosť nám môžete zaslať emailom na callcentrum@bencont.sk alebo poštou na adresu
BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava.
Rovnakým spôsobom môžete požiadať aj o predĺženie obdobia odkladu splátok.
O odklad splátok môže požiadať ktorýkoľvek dlžník alebo spoludlžník na úvere.
MÁ VERITEĽ PRÁVO ODMIETNUŤ POSKYTNUTIE ODKLADU SPLÁTOK?
Veriteľ má právo neposkytnúť klientovi odklad splátok, ak:
▪ je klient v omeškaní so splátkou daného úveru dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti
o odklad splácania úveru,
▪ bol klient k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň
vo výške 100 EUR pri inom úvere klienta,

▪ bol klient ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa
osobitného predpisu,
▪ žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
▪ žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený
v prílohe č. 2. zákona č.67/2020 Z.z.
KEDY SA DOZVIEM, ČI MI VERITEĽ SCHVÁLIL ODKLAD SPLÁTOK?
Žiadosť budeme posudzovať bezodkladne po jej prijatí, finálne vyjadrenie odošleme najneskôr do 30 dní
od dátumu prijatia kompletne vyplnenej žiadosti.
Žiadosti o odklad splátok budeme posudzovať individuálne s ohľadom na požiadavky klienta.
Nastavenie odkladu splátok, začiatok odkladu splátok a všetky potrebné informácie klient dostane po
podaní žiadosti elektronicky alebo poštou (v závislosti od spôsobu podania žiadosti), najneskôr však
v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok.
V prípade, že vám žiadosť o odklad splátok zamietneme, uvedieme aj dôvod.
ÚČTUJE SI VERITEĽ ZA POSKYTNUTIE ODKLADU SPLÁTOK NEJAKÝ POPLATOK?
Veriteľ si za poskytnutie odkladu splátok neúčtuje žiadny poplatok, ani sa nemení úroková sadzba
dohodnutá v zmluve o úvere.
O KOĽKO SA MI MÔŽE ÚVER V PRÍPADE ODKLADU SPLÁTOK PREDRAŽIŤ?
Reprezentatívny príklad
Klientov aktuálny zostatok úveru je 4 200 EUR, zostávajúca doba splatnosti je 58 mesiacov, úroková
sadzba 10 % p. a., a mesačná splátka pred odkladom splátok je 92 EUR. Klient požiadal o dobu odkladu
splátok na 3 mesiace, čím došlo k posunutiu splátkového kalendára o predmetný počet mesiacov a k
vyrubeniu dodatočných úrokov vo výške 105,86 EUR za posunuté obdobie a zo zostatku celkovej
neuhradenej istiny. Klient sa rozhodol o splatenie úrokov na konci splátkového kalendára formou
dodatočnej splátky v uvedenej výške.
MÔŽEM POŽIADAŤ O ĎALŠÍ ODKLAD SPLÁTOK, AK MÁM V SÚČASNOSTI VERITEĽOM POVOLENÝ
ODKLAD SPLÁTOK SPRED 9.4.2020?
V prípade, že máte v súvislosti s pandémiou povolený odklad splátok na základe dohody s veriteľom
spred dátumu 9.4.2020 a požiadate o nový odklad splátok, je potrebné pôvodný odklad zrušiť.
MÔŽEM ZAČAŤ SPLÁCAŤ ÚVER AJ PRED UPLYNUTÍM OBDOBIA ODKLADU SPLÁTOK?
Ak sa Vaša finančná situácia zlepší skôr, môžete začať splácať úver alebo jeho časť aj pred uplynutím
obdobia odkladu splátok (odklad splátok sa tým ukončí). Je potrebné, aby ste o tom vopred
informovali veriteľa.

