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Informácie veriteľa 

v súvislosti s možnosťou odkladu splátok podľa ustanovenia §30k zákona č. č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 

 

1. Pre účely tejto informácie a v súlade s ustanovením § 30i Zákona sa rozumie : 

a) veriteľom Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko, zapísaná na Úrade pre 
registráciu spoločností pod číslom 132781, prevádzkujúca svoju podnikateľskú činnosť v Slovenskej 
republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo 
nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 260, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1662/B,  

b) dlžníkom malý zamestnávateľ, ktorý je malým podnikom alebo stredným podnikom podľa 
osobitného predpisu 1, t.j. podnikom, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat 
nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR alebo iný 
podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo 
pohľadávku z ručenia k tejto zmluve, 

c) zmluvou o úvere  zmluva o poskytnutí úveru podľa osobitného predpisu, okrem úverov poskytnutých 
formou povoleného prečerpania na bežnom účte alebo formou úverového rámca poskytovaného 
prostredníctvom platobnej karty, 

d) odkladom splácania úveru  

1. odloženie splátok istiny úveru,  

2. odloženie splátok istiny a úrokov z úveru alebo 

3. odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo, 

e) splátkou úveru splátka istiny úveru alebo splátka úroku, 

f) obdobím pandémie  obdobie od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky vyhlásila 
mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa 
z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej 
republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá. 

2. Informácia o možnosti odkladu splácania úveru, podmienkach a dôsledkoch odkladu splácania 
úveru. 

2.1 Veriteľ povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti 
o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej 
neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru.  

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

2.3 Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania 
žiadosti o odklad splácania úveru, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu 
začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru. 

2.4 Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru, ak: 

a) je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 
dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru, 

b) bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 
100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom, 

                                                                 
1 Príloha I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 

http://www.epi.sk/eurlex-rule/32014R0651.htm
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c) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného 
predpisu2, 

d) žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená, 

e) žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru žiadosti o odklad splácania 
úveru (ako je uvedená nižšie). 

2.5 Dlžník môže požiadať o odklad splácania úveru počas obdobia pandémie. Žiadosť o odklad 
splácania úveru sa podáva v písomnej forme3 a musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za 
dlžníka. 

2.6 Veriteľ bude dlžníka do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru informovať o 
skutočnosti, že žiadosť o odklad splácania úveru je neúplná a je že potrebné ju doplniť o veriteľom 
oznámené skutočnosti. Dlžník je povinný bezodkladne žiadosť o odklad splácania úveru doplniť. 

2.7 Veriteľ bude informovať dlžníka o povolení odkladu splácania úveru alebo o odmietnutí 
povolenia odkladu splácania úveru v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti 
o odklad splácania úveru. Ak veriteľ nepovolí odklad splácania úveru, svoje rozhodnutie veriteľ 
odôvodní. 

2.8 Ak veriteľ neinformuje dlžníka podľa odsekov 2.6 a 2.7, považuje sa odklad splácania úveru za 
povolený podľa odseku 2.1 vyššie. Lehota podľa odseku 2.6 prvej vety neplynie odo dňa doručenia 
informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splácania úveru dlžníkovi do dňa doručenia doplnenej 
žiadosti o odklad splácania úveru veriteľovi podľa odseku 2.6 druhej vety; v tejto informácii veriteľ 
informuje dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splácania úveru, o tom, že lehota podľa odseku 2.6 
prvej vety neplynie. 

2.9 Povolený odklad splácania úveru nebráni dlžníkovi v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať 
alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru. Dlžník musí o ukončenie odkladu 
splácania úveru požiadať veriteľa osobitnou žiadosťou; na jej základe sa ukončí obdobie odkladu 
splácania úveru. 

2.10 Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť 
dodatok k nej. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo 
zmluvy o úvere alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti zo 
zmluvy o úvere, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou zmluvy 
o úvere sa v súvislosti s odkladom splácania úveru nevyžaduje. Právne účinky exekučného titulu 
zabezpečujúceho pohľadávku sa predlžujú o obdobie odkladu splácania úveru. 

2.11 Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka. 

2.12 Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru 
splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa veriteľ s dlžníkom nedohodne inak. 

2.13 Z dôvodu odkladu splácania úveru nemožno navýšiť celkovú výšku dlžnej sumy istiny úveru podľa 
zmluvy o úvere. 

2.14 Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru; tým nie sú dotknuté 
ustanovenia zmluvy o úvere, ktoré nesúvisia s odkladom splácania úveru. 

2.15 Odklad splácania úveru sa na účely registra podľa osobitného predpisu4 nepovažuje za omeškanie. 

2.16 Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so zmluvou o 
úvere a ak povinnosť dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splácania úveru, platiť za poistenie 
bude trvať aj počas odkladu splácania úveru, bude veriteľ informovať takéhoto dlžníka aj o spôsobe 
a výške tejto platby. 

2.17 Odklad splácania úveru povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia obdobia odkladu 
splácania úveru podľa odseku 2.1 vyššie. 

                                                                 
2 Čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné 

spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v  platnom znení 
3 § 40 ods. 4 Občiansky zákonník 
4 § 38 a 92a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
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2.18 Žiadosť o odklad splácania úveru podľa Zákona môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia  
pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti Zákona už podal žiadosť o odklad splácania úveru; 
ak veriteľ odklad splácania úveru na základe žiadosti o odklad splácania úveru podanej podľa 
Zákona povolí a zruší odklad splácania úveru na základe žiadosti o odklad splácania úveru podanej 
počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti Zákona, obdobie odkladu splácania 
úveru podľa odseku 2.1 začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, 
ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru podanej počas obdobia 
pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti Zákona. 

2.19 Veriteľ v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere nesmie: 

a) vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru, 

b) požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, 

c) podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami. 

2.20 Dlžník, ktorý je malým zamestnávateľom, je povinný k žiadosti o odklad splácania úveru priložiť 
aj: 

a) čestné prehlásenie o počte zamestnancov a tržbách na účely posúdenia splnenia podmienok 
malého zamestnávateľa a  

b) čestné prehlásenie o tom, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu 
problémov so splácaním ako dôsledok pandémie. 

2.21 Ustanovenia odsekov 2.1 až 2.20 sa netýkajú: 

a) schém pomoci malým zamestnávateľom za účasti bánk, 

b) zmlúv o úvere splácaných zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov Európskej únie podľa 
osobitných predpisov. 

3. Vzor žiadosti o odklad splácania úveru. 

Vzor žiadosti o odklad splácania úveru je k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach veriteľa. 
Žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za dlžníka. 

4. Odporúčanie podať žiadosť o odklad splácania úveru elektronickou podobou. 

Veriteľ týmto odporúča podať žiadosť o odklad splácania úveru elektronickou podobou a to doručením 
žiadosti podpísanej oprávnenými osobami klienta na kontaktnú emailovú adresu príslušného vzťahového 
manažéra alebo na nasledovnú emailovú adresu veriteľa: citiservice.slovakia@citi.com. V prípade 
doručenia žiadosti o odklad splácania úveru elektronickou formou chceme týmto požiadať našich klientov 
o následné zaslanie originálu žiadosti poštou na adresu sídla veriteľa: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 
Bratislava.  

Bez ohľadu na vyššie uvedené je dlžník oprávnený zaslať písomnú žiadosť aj poštou na adresu sídla 
veriteľa uvedenú vyššie. 
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