ŽIADOSŤ O ODKLAD SPLÁCANIA

PODNIKATEĽSKÉHO ÚVERU POSKYTNUTÉHO ČSOB, A.S.
z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Zákon“).
INFORMÁCIE O ODKLADE SPLÁCANIA ÚVERU
Pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru si prosím pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:
1. Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr.
2. Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom
banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je
veriteľom iná osoba.
3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí.
4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
5. Za tento odklad splácania úveru od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
6. Aj ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok
určených zmluvou o úvere; dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto ukončení.
7. O odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie možno požiadať najviac jedenkrát.
8. Vyplnenú žiadosť môžete podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo vlastnoručne a naskenovanú
zaslať do e-mailovej schránky v zmysle inštrukcie uvedenej na www.csob.sk/podnikatelia-firmy/koronavirus. Žiadosť
môžete taktiež vlastnoručne podpísať a doručiť ju banke osobne/poštou.
9. Veriteľ upozorňuje dlžníka, že v súvislosti s touto riadne podanou žiadosťou bude v prípade oznámenia veriteľa o povolení
odkladu splácania úveru upravená príslušná príloha zmluvy o úvere týkajúca sa období fixácie, pokiaľ mal dlžník dodatkom
zmluvy o úvere takéto osobitné úročenie dohodnuté.
10. O odklad splácania úveru je možné požiadať iba pri splátkových úveroch.
INFORMÁCIE O DLŽNÍKOVI
Obchodné meno dlžníka:
Identifikačné číslo dlžníka (IČO):
Označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je dlžník zapísaný a číslo zápisu do tohto
registra alebo evidencie (Vyberte alternatívu podľa právnej formy spoločnosti)
Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v:
živnostenský register č.:
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu:
oddiel:

, vložka č.:

Iný register:
Sídlo/miesto podnikania dlžníka (Zadajte sídlo/miesto podnikania podľa výpisu z OR SR/ŽR SR/inej evidencie)
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:

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

Telefónne číslo dlžníka:

IČO: 36 854 140
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B

0850 111 777
info@csob.sk
www.csob.sk
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ÚDAJE O POŽADOVANOM ODKLADE SPLÁCANIA ÚVERU
V jednej žiadosti je možné požiadať o odklad splácania viacerých úverov poskytnutých tomu istému podnikateľskému
subjektu.
V prípade povolenia odkladu splácania úveru dochádza k posunu konečnej splatnosti úveru o vami požadovanú dobu.
ÚVER ČÍSLO 1
Číslo zmluvy o úvere:

Dátum uzavretia zmluvy o úvere:

Číslo úverového účtu:
Žiadam o:
(V prípade, že ste sa pomýlili v dni splátky podľa zmluvy o úvere (napr. namiesto 25. dňa v mesiaci ste uvideli 15. deň v mesiaci)
banka bude vychádzať z údajov podľa zmluvy o úvere, ktoré sú pre zmluvný vzťah záväzné. Vyberte iba jednu alternatívu)
odloženie splátok istiny úveru, počnúc splátkou splatnou k dátumu:
odloženie splátok istiny a úrokov z úveru, počnúc splátkou úveru splatnou k dátumu:
odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo k dátumu:
Žiadam o odklad splácania na dobu:

.

Zároveň žiadam o:
(Vyberte len v prípade žiadosti o odklad splátok istiny a úrokov)
Zaplatenie odložených úrokov jednorazovo – v prvej najbližšej splátke, ktorá bude nasledovať po uplynutí požadovanej
doby odkladu splácania.
Rozpočítanie odložených úrokov rovnomerne do splátok nasledujúcich po uplynutí požadovanej doby odkladu splácania.
ÚVER ČÍSLO 2
Číslo zmluvy o úvere:

Dátum uzavretia zmluvy o úvere:

Číslo úverového účtu:
Žiadam o:
(V prípade, že ste sa pomýlili v dni splátky podľa zmluvy o úvere (napr. namiesto 25. dňa v mesiaci ste uvideli 15. deň v mesiaci)
banka bude vychádzať z údajov podľa zmluvy o úvere, ktoré sú pre zmluvný vzťah záväzné. Vyberte iba jednu alternatívu)
odloženie splátok istiny úveru, počnúc splátkou splatnou k dátumu:
odloženie splátok istiny a úrokov z úveru, počnúc splátkou úveru splatnou k dátumu:
odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo k dátumu:
Žiadam o odklad splácania na dobu:

.

Zároveň žiadam o:
(Vyberte len v prípade žiadosti o odklad splátok istiny a úrokov)
Zaplatenie odložených úrokov jednorazovo – v prvej najbližšej splátke, ktorá bude nasledovať po uplynutí požadovanej
doby odkladu splácania.
Rozpočítanie odložených úrokov rovnomerne do splátok nasledujúcich po uplynutí požadovanej doby odkladu splácania.
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ÚVER ČÍSLO 3
Číslo zmluvy o úvere:

Dátum uzavretia zmluvy o úvere:

Číslo úverového účtu:
Žiadam o:
(V prípade, že ste sa pomýlili v dni splátky podľa zmluvy o úvere (napr. namiesto 25. dňa v mesiaci ste uvideli 15. deň v mesiaci)
banka bude vychádzať z údajov podľa zmluvy o úvere, ktoré sú pre zmluvný vzťah záväzné. Vyberte iba jednu alternatívu)
odloženie splátok istiny úveru, počnúc splátkou splatnou k dátumu:
odloženie splátok istiny a úrokov z úveru, počnúc splátkou úveru splatnou k dátumu:
odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo k dátumu:
Žiadam o odklad splácania na dobu:

.

Zároveň žiadam o:
(Vyberte len v prípade žiadosti o odklad splátok istiny a úrokov)
Zaplatenie odložených úrokov jednorazovo – v prvej najbližšej splátke, ktorá bude nasledovať po uplynutí požadovanej
doby odkladu splácania.
Rozpočítanie odložených úrokov rovnomerne do splátok nasledujúcich po uplynutí požadovanej doby odkladu splácania.
ÚVER ČÍSLO 4
Číslo zmluvy o úvere:

Dátum uzavretia zmluvy o úvere:

Číslo úverového účtu:
Žiadam o:
(V prípade, že ste sa pomýlili v dni splátky podľa zmluvy o úvere (napr. namiesto 25. dňa v mesiaci ste uvideli 15. deň v mesiaci)
banka bude vychádzať z údajov podľa zmluvy o úvere, ktoré sú pre zmluvný vzťah záväzné. Vyberte iba jednu alternatívu)
odloženie splátok istiny úveru, počnúc splátkou splatnou k dátumu:
odloženie splátok istiny a úrokov z úveru, počnúc splátkou úveru splatnou k dátumu:
odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo k dátumu:
Žiadam o odklad splácania na dobu:

.

Zároveň žiadam o:
(Vyberte len v prípade žiadosti o odklad splátok istiny a úrokov)
Zaplatenie odložených úrokov jednorazovo – v prvej najbližšej splátke, ktorá bude nasledovať po uplynutí požadovanej
doby odkladu splácania.
Rozpočítanie odložených úrokov rovnomerne do splátok nasledujúcich po uplynutí požadovanej doby odkladu splácania.
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IDENTIFIKÁCIA FYZICKÝCH OSÔB OPRÁVNENÝCH KONAŤ ZA SPOLOČNOSŤ
/IDENTIFIKÁCIA FYZICKEJ OSOBY – PODNIKATEĽA
Uveďte údaje o fyzickej osobe, ktorá koná za spoločnosť v zmysle OR SR/údaje o fyzickej osobe – podnikateľovi/
údaje o fyzickej osobe, ktorá podniká na základe iného oprávania a je zapísaná v inej evidencii ako OR/ŽR.
V prípade, ak v zmysle výpisu z OR SR za dlžníka koná štatutárny zástupca samostatne uveďte údaje iba o tejto osobe
(aj v prípade, že spoločnosť má viac štatutárnych zástupcov). V prípade, ak v zmysle výpisu z OR SR za dlžníka je
povinných konať spoločne viac štatutárnych zástupcov uveďte údaje všetkých týchto osôb.
OPRÁVNENÁ OSOBA 1
Titul, meno a priezvisko:
Rodné číslo (alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené):
Druh dokladu totožnosti (OP alebo pas):

Číslo dokladu totožnosti:

Adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu:
Štátna príslušnosť:

Funkcia v spoločnosti:

Telefonický kontakt:

E-mail:

OPRÁVNENÁ OSOBA 2
Titul, meno a priezvisko:
Rodné číslo (alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené):
Druh dokladu totožnosti (OP alebo pas):

Číslo dokladu totožnosti:

Adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu:
Štátna príslušnosť:

Funkcia v spoločnosti:

Telefonický kontakt:

E-mail:

OPRÁVNENÁ OSOBA 3
Titul, meno a priezvisko:
Rodné číslo (alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené):
Druh dokladu totožnosti (OP alebo pas):

Číslo dokladu totožnosti:

Adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu:
Štátna príslušnosť:

Funkcia v spoločnosti:

Telefonický kontakt:

E-mail:
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OPRÁVNENÁ OSOBA 4
Titul, meno a priezvisko:
Rodné číslo (alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené):
Druh dokladu totožnosti (OP alebo pas):

Číslo dokladu totožnosti:

Adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu:
Štátna príslušnosť:

Funkcia v spoločnosti:

Telefonický kontakt:

E-mail:

ČESTNÉ VYHLÁSENIA DLŽNÍKA
Čestné vyhlásenie malého podnikateľa o počte zamestnancov a tržbách na účely posúdenia splnenia podmienok malého
podnikateľa.
„Čestne vyhlasujem, že som/naša spoločnosť je malým podnikateľom a spĺňam/e podmienky na účely posúdenia splnenia
podmienok malého podnikateľa v zmysle Zákona, t. j. k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom podávam/e
žiadosť o odklad splácania úveru zamestnávam/e menej ako 250 osôb a môj/náš ročný obrat nepresahuje 50 000 000 eur
alebo celková suma majetku nepresahuje 43 000 000 eur.“
Čestné vyhlásenie malého podnikateľa o tom, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so
splácaním ako dôsledok pandémie.
„Čestne vyhlasujem/e, že som/naša spoločnosť je malým podnikateľom a požadovaný odklad splácania úveru je požadovaný
výlučne z dôvodu problémov so splácaním ako dôsledok pandémie COVID 19.“
Dlžník vyhlasuje, že nie je osobou povinnou zverejňovať zmluvy a ich dodatky v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám.
Dlžník vyhlasuje, že je osobou povinnou zverejňovať zmluvy a ich dodatky v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a v prípade súhlasného stanoviska Československej obchodnej banky, a.s., zverejní túto žiadosť
a súhlasné stanovisko Československej obchodnej banky, a.s., k nej v súlade s v. u. zákonom.
PODPIS DLŽNÍKA
V:
Dňa:
Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)/Podpis
ÚDAJE BANKY (NEVYPĹŇAJTE!)
V:
Dňa:
Dátumovú pečiatku podateľne pre listinné žiadosti alebo
viditeľné overovacie údaje pre elektronické žiadosti
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