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INFORMÁCIA K ODKLADU SPLÁTOK 
PRE SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY (úver alebo finančný lízing)  

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

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  („zákon“). 
 

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

1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Váš úver alebo finančný lízing sa počas odkladu 
naďalej úročí. Úroky zaplatíte až po uplynutí odkladu v rámci zvyšných splátok úveru alebo 
lízingu.  

2. Žiadosť o odklad splátok musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona. Dôležité je, aby ste 
riadne vyplnili všetky povinné polia. Okrem osobných údajov a údajov o úvere/lízingu, na 
ktorom žiadate o odklad venujte pozornosť aj správnemu vyplneniu kontaktných údajov 
(telefonický kontakt a emailová adresa).  V prípade uvedenia nekompletných údajov v zmysle 
zákona nie je možné Vašej žiadosti o odklad vyhovieť.  

3. V prípade, ak bude žiadosť neúplná, špecialisti zákazníckeho servisu spoločnosti VÚB Leasing, 
a. s. Vás budú kontaktovať za účelom odstránenia nedostatkov. V prípade, ak nebudete spĺňať 
nárok na odklad splátok v súlade so zákonom, naša spoločnosť bude nútená Vašu žiadosť o 
doklad splátok zamietnuť.  

4. O odklad splátok môžete požiadať jednoducho, pričom vám odporúčame využiť prednostne 
online formulár zverejnený na www.vubleasing.sk. O odklad splátok môžete požiadať aj 
mailom, poštou, telefonicky, ale v danom prípade môže nastať situácia, že Vaša žiadosť nebude 
obsahovať všetky predpísané náležitosti, preto odporúčame pre urýchlenie a zjednodušenie 
vybavenia Vašej žiadosti využiť online formulár na našej web stránke.  

5. Za odklad splátok v zmysle zákona počas pandémie neplatíte žiadne poplatky, náklady ani 
odplaty.  

6. Žiadosť o odklad splátok toho istého úveru alebo lízingu počas obdobia pandémie môžete 
podať najviac dvakrát. 

7. Odklad splátok je možný na jeden až tri mesiace, s možnosťou požiadať o ďalší odklad v trvaní 
max troch mesiacov. Ak prejavíte vôľu požiadať o druhý odklad v trvaní jeden až tri mesiace 
hneď pri prvej žiadosti o odklad, vyjdeme Vám v ústrety a môžete priamo v prvej žiadosti 
požiadať o odklad splátok v trvaní šesť mesiacov. Celková doba odkladu nesmie prekročiť 
obdobie 6 mesiacov. Určenie dĺžky odkladu je na Vašom rozhodnutí.  

8. Odklad začne platiť dňom splatnosti najbližšej neuhradenej splátky po podaní žiadosti. Ak 
máte pred podaním žiadosti nezaplatenú splátku, nie dlhšie ako 30 dní, odklad sa automaticky 
týka aj tejto splátky a doba odkladu začína plynúť od splatnosti tejto splátky.  

9. O Vami požadovaný počet mesiacov odkladu splátok Vám bude predĺžená pôvodná doba 
splatnosti celého Vášho úveru alebo lízingu. V prípade niektorých QuatroCar produktov, Vám 
predĺžime dobu splatnosti o dobu odkladu a nevyhnutnú dobu pre zachovanie pôvodnej 
splátky 

http://www.vubleasing.sk/
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10. O stanovisku spoločnosti VÚB Leasing, a. s., Vás budeme informovať najneskôr do 30 dní od 
podania žiadosti. Povolenie odkladu sa považuje za zmenu Vašej zmluvy bez potreby 
uzatvorenia dodatku k nej. Nepovolenie odkladu môže nastať len, ak nebudú splnené 
požiadavky zákona. 

11. Dôvodom pre nepovolenie odkladu splátok môže byť ak : 

a) ste v omeškaní so splátkou úveru alebo lízingu, 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 alebo lízingu nami poskytnutom,  

c) ku dňu podania žiadosti je úver alebo lízing v stave zlyhania podľa nariadenia o 
prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (čl.178). 

12. V oznámení o povolení odkladu Vám uvedieme všetky potrebné informácie ako aj novú výšku 
splátky po uplynutí obdobia odkladu splátok/novú lehotu splatnosti, prípadne výšku splátky 
poistenia.  

13. Odložené splátky z dôvodu pandémie sa pre účely úverového registra nebudú považovať za 
omeškané. Tento dôvod odkladu splátok nebude mať negatívny dopad na možnosť čerpať nový 
úver po skončení odkladu splátok. 

14. Počas odkladu nám môžete oznámiť svoj záujem začať úver alebo lízing splácať alebo požiadať 
o mimoriadnu splátku, resp. aj predčasné splatenie úveru alebo lízingu. Ak nám oznámite svoj 
záujem, tak toto oznámenie bude mať za následok ukončenie dohodnutého odkladu splátky.  

 

NEPREHLIADNITE : 

 

Ak spolu so splátkou úveru alebo lízingu uhrádzate aj splátky poistenia v zmysle zmluvy, týchto 
splátok sa odklad netýka. Pre trvanie poistenia je aj počas odkladu splátok úveru alebo lízingu 
potrebné tieto splátky aj naďalej mesačne uhrádzať v pôvodných termínoch splatnosti splátky 
úveru alebo lízingu.  

 

 

 


