OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU
SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO
MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI (MSP) A SZČO
prijaté v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie/núdzového
stavu/výnimočného stavu v súvislosti s pandémiou

COVID-19
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OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO MALÉMU
ZAMESTNÁVATEĽOVI (t.j. malé a stredné podniky podľa definície podniku uvedenej v prílohe I
nariadenia Komisie č. 651/2014*) A SZČO
§ 30j zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
•

V prípade, že je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, malý zamestnávateľ alebo SZČO môže požiadať o odklad
splácania úveru na dobu najviac 9 mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru.

•

V prípade, že je veriteľom iná osoba ako banka alebo pobočka zahraničnej banky, odklad splácania úveru je možný na dobu
najviac 3 mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru.

•

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

•

Odklad splátok úveru nemusí byť veriteľom povolený, ak je dlžník:
• v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti o odklad splátok úveru
(ďalej len „žiadosť“)
• v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere k 29. februáru 2020
• bol považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č. 575/2013 k 29. februáru 2020
• ak žiadosť nebola riadne vyplnená alebo neobsahovala náležitosti podľa vzoru žiadosti, ktorá tvorí prílohu zákona

•

Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí
odkladu splácania úveru, ak sa veriteľ s dlžníkom nedohodne inak.
*Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje
50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.
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OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO MALÉMU
ZAMESTNÁVATEĽOVI (t.j. malé a stredné podniky podľa definície podniku uvedenej v prílohe I
nariadenia Komisie č. 651/2014) A SZČO
§ 30j zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
•

Žiadosť sa podáva v písomnej forme, pričom na jej podanie existuje viacero spôsobov, napr. elektronická forma so
zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou, zaslaný scan a následné overenie telefonicky, atď.

•

Veriteľ je povinný dlžníka informovať o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru do 30 kalendárnych dní od
doručenia úplnej žiadosti.

•

Žiadosť je možné odmietnuť len z taxatívne uvedených dôvodov (uvedené na predchádzajúcom slide), pričom tento dôvod
musí byť uvedený v zamietavom stanovisku.

•

Ak žiadateľ nedostane od veriteľa stanovisko do 30 kalendárnych dní, žiadosť sa automaticky považuje za akceptovanú.

•

Na základe osobitnej žiadosti dlžníka je možné ukončiť odklad splácania úveru, ak chce dlžník počas odkladu splátok úver
začať splácať alebo predčasne splatiť, pričom však bez osobitnej žiadosti dlžníka veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru
počas odkladu splácania úveru.

•

Odklad splácania úveru sa na účely registra podľa osobitného predpisu nepovažuje za omeškanie a nezhoršuje kreditnú
kvalitu dlžníka.
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Obsah tohto dokumentu je chránený autorskými právami. Použitie textov a obrázkov, dokonca aj výťahov z nich bez písomného súhlasu agentúry SARIO je porušením ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a je
preto nelegálne. To platí najmä pre ich reprodukciu, prenos alebo použitie v elektronických systémoch. Obsah tejto prezentácie nemôže byť, ani čiastočne, kopírovaný pre komerčné účely, rozširovaný, menený, alebo
poskytovaný tretím osobám. Upozorňujeme, že niektoré z obrázkov v tejto prezentácii môžu podliehať autorským právam tretích osôb.
Cieľom tohto materiálu nie je poskytnúť vyčerpávajúci prehľad o všetkých opatreniach prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Informácie a materiály poskytované agentúrou SARIO majú výlučne informatívny charakter.
SARIO nenesie zodpovednosť za ich úplnosť alebo presnosť. SARIO neposkytuje stanoviská ani výklady k predmetným opatreniam. Pre bližšie informácie je vhodné obrátiť sa na subjekt zodpovedný za implementáciu alebo
administráciu daného opatrenia.
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