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ŽIADOSŤ O UKONČENIE ODKLADU 
SPLÁCANIA ÚVERU

a súhlasím s tým, že  ukončením odkladu splácania úveru sa konečná splatnosť úveru skracuje o taký počet mesiacov, o aký sa doba odkladu skrátila a zároveň navrhujem, aby tento návrh a jeho akceptácia Bankou 
predstavovali dohodu zmluvných strán o zmene zmluvy o úvere bez povinnosti zmluvných strán uzatvoriť osobitný dodatok ku zmluve o úvere.

Úver č. 1

Číslu úverového účtu:

Číslo zmluvy o úvere:

V splácaní úveru budem pokračovať od:
(uveďte mesiac a rok od kedy začnete splácať úver, najskôr však mesiac nasledujúci po mesiaci podania tejto žiadosti. V prípade, ak ste v Žiadosti o odklad splácania úveru žiadali aj odklad úrokov a ich rovnomerné rozpočítanie do splátok nasledujúcich po uplynutí/ukončení 

doby odkladu, potom: 1) ak ste podali túto žiadosť najmenej päť pracovných dní pred dňom určeným ako príslušný kalendárny deň splácania dohodnutý v Zmluve o úvere, uveďte ako najskorší možný termín mesiac a rok nasledujúci po mesiaci podania tejto žiadosti. 2) ak ste túto 

žiadosť podali neskôr ako je uvedené v bode 1), resp. po dni určenom ako deň splácania v zmysle Zmluvy o úvere, potom uveďte ako najskorší možný termín až druhý nasledujúci mesiac po mesiaci podania tejto žiadosti.)

Úver č. 2

Číslu úverového účtu:

Číslo zmluvy o úvere:

V splácaní úveru budem pokračovať od:
(uveďte mesiac a rok od kedy začnete splácať úver, najskôr však mesiac nasledujúci po mesiaci podania tejto žiadosti. V prípade, ak ste v Žiadosti o odklad splácania úveru žiadali aj odklad úrokov a ich rovnomerné rozpočítanie do splátok nasledujúcich po uplynutí/ukončení 

doby odkladu, potom: 1) ak ste podali túto žiadosť najmenej päť pracovných dní pred dňom určeným ako príslušný kalendárny deň splácania dohodnutý v Zmluve o úvere, uveďte ako najskorší možný termín mesiac a rok nasledujúci po mesiaci podania tejto žiadosti. 2) ak ste túto 

žiadosť podali neskôr ako je uvedené v bode 1), resp. po dni určenom ako deň splácania v zmysle Zmluvy o úvere, potom uveďte ako najskorší možný termín až druhý nasledujúci mesiac po mesiaci podania tejto žiadosti.)

Úver č. 3

Číslu úverového účtu:

Číslo zmluvy o úvere:

V splácaní úveru budem pokračovať od:

(uveďte mesiac a rok od kedy začnete splácať úver, najskôr však mesiac nasledujúci po mesiaci podania tejto žiadosti. V prípade, ak ste v Žiadosti o odklad splácania úveru žiadali aj odklad úrokov a ich rovnomerné rozpočítanie do splátok nasledujúcich po uplynutí/ukončení 

doby odkladu, potom: 1) ak ste podali túto žiadosť najmenej päť pracovných dní pred dňom určeným ako príslušný kalendárny deň splácania dohodnutý v Zmluve o úvere, uveďte ako najskorší možný termín mesiac a rok nasledujúci po mesiaci podania tejto žiadosti. 2) ak ste túto 

žiadosť podali neskôr ako je uvedené v bode 1), resp. po dni určenom ako deň splácania v zmysle Zmluvy o úvere, potom uveďte ako najskorší možný termín až druhý nasledujúci mesiac po mesiaci podania tejto žiadosti.)

Úver č. 4

Číslu úverového účtu:

Číslo zmluvy o úvere:

V splácaní úveru budem pokračovať od:
(uveďte mesiac a rok od kedy začnete splácať úver, najskôr však mesiac nasledujúci po mesiaci podania tejto žiadosti. V prípade, ak ste v Žiadosti o odklad splácania úveru žiadali aj odklad úrokov a ich rovnomerné rozpočítanie do splátok nasledujúcich po uplynutí/ukončení 

doby odkladu, potom: 1) ak ste podali túto žiadosť najmenej päť pracovných dní pred dňom určeným ako príslušný kalendárny deň splácania dohodnutý v Zmluve o úvere, uveďte ako najskorší možný termín mesiac a rok nasledujúci po mesiaci podania tejto žiadosti. 2) ak ste túto 

žiadosť podali neskôr ako je uvedené v bode 1), resp. po dni určenom ako deň splácania v zmysle Zmluvy o úvere, potom uveďte ako najskorší možný termín až druhý nasledujúci mesiac po mesiaci podania tejto žiadosti.)

Podpis ( a odtlačok pečiatky ) osoby oprávnenej  konať za dlžníka
(pri FOP podpisuje dlžník- FOP, pri PO štatutárny zástupca/ ovia v zmysle výpisu z obchodného registra  a to spôsobom v ňom uvedeným)

Meno a priezvisko oprávnenej osoby 1:  Telefón:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby 2:  Telefón:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby 3:  Telefón:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby 4:  Telefón:

Údaje banky (Nevypĺňajte)
V:  Prevzal:
Dňa: 

INFORMÁCIE O DLŽNÍKOVI 

Obchodné meno dlžníka: 

Identifikačné číslo dlžníka (IČO): 

Sídlo/miesto podnikania dlžníka: 

Ulica a číslo domu:       PSČ:      

Obec:         Štát:

Korešpondenčná adresa (Vyplňte v prípade, ak je korešpondenčná adresa dlžníka iná ako sídlo/miesto podnikania dlžníka)

Ulica a číslo domu:  PSČ:  

Obec:         Štát:

Kontaktné údaje dlžníka

E-mail: Tel. číslo:
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