Odklad splátok úverov v zmysle zákona č. 75/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon
67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon“)
BKS-Leasing s.r.o. (ďalej len „BKS-Leasing“)
Kto môže podať žiadosť o odklad splátok:
Žiadosť o odklad splátok môže podať klient BKS-Leasing (hlavný dlžník alebo spoludlžník),
u ktorého došlo v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 k zníženiu alebo strate príjmu a
to maximálne na dobu 3 mesiacov. Klient, ktorý môže požiadať o odklad splátok je spotrebiteľ
voči ktorému má BKS-Leasing pohľadávku zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z ručenia k tejto
zmluve a ktorý má záujem o odklad splátok.
Klient, ktorý žiada o odklad splátok,
- nesmie byť v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30
dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
- nebol k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške
100 eur pri inom úvere poskytnutom bankou,
- nebol ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania.
Žiadosť o odklad splátok:
Na základe žiadosti je možné odložiť splácanie úveru až na dobu 3 mesiacov s možnosťou opätovného povolenia odkladu splácania úveru najviac na ďalšie tri mesiace. Každá
žiadosť je posudzovaná individuálne, na jej schválenie nie je právny nárok a bude posudzovaná na základe zákonom stanovených kritérií.
O odklad splátok treba požiadať prostredníctvom riadne vyplnenej žiadosti. V žiadosti je potrebné vyplniť všetky požadované údaje a uviesť dobu odkladu splátok, ktorá nesmie byť dlhšia ako 3 mesiace.
Žiadosť je možné podať bez osobnej návštevy pobočky BKS-Leasing. Bude postačovať
ak klient žiadosť vyplní a odošle do BKS-Leasingu prostredníctvom dohodnutej komunikácie zverejnenej na webovom sídle BKS-Leasing na adresu info@bks-leasing.sk.
Žiadosť o odklad splátok môže podať aj klient, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti zákona už podal žiadosť o odklad splátok; ak BKS-Leasing odklad splátok na základe žiadosti o odklad splátok podanej podľa zákona povolí a zruší odklad splátok
na základe žiadosti o odklad splátok podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti zákona.
Žiadosť je potrebné podať počas obdobia pandémie a to ku každému úveru osobitne.
Žiadosť o odklad splátok (v zmysle zákona) je možné podať počas obdobia pandémie v
prípade toho istého úveru najviac jedenkrát.
Doba odkladu splátok:
Odloženie splátok neznamená ich zrušenie pretože, počas doby odkladu splátok sa úver
úročí a po jeho skončení sa úroky rovnomerne rozpočítajú do nasledujúcich mesačných splátok resp. sa odkladom splátok môže predĺžiť konečná splatnosť úveru. Odloženie alebo zníženie splátok bude mať dopad na budúce splátky úveru. O úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o celkovej výške úrokov, alebo o postupe po skončení odkladu budú klientovi
poslané všetky potrebné informácie do dvoch mesiacov od schválenia odkladu splátok.

Klient je oprávnený úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok
určených v úverovej zmluve. Pre ukončenie odkladu splácania úveru je klient povinný podať
BKS-Leasingu žiadosť o tomto ukončení.
V prípade ak je súčasťou splátky úveru aj poistenie, povinnosť platiť poistenie trvá aj počas
odkladu splátok. BKS-Leasing bude informovať klienta aj o spôsobe a výške tejto platby.
V prípade ak klient nie je schopný splácať úver je potrebné aby bezodkladne informoval
banku.
Poplatky spojené s odkladom splátok:
BKS-Leasing nebude účtovať klientovi žiadne poplatky, náklady ani odplaty v súvislosti s odkladom splátok.
Úverový register:
Schválenie odkladu splátok zo strany banky sa nepovažuje za omeškanie splátky úveru,
preto nemá vplyv na zápis v úverovom registri, ktorý by klientovi v budúcnosti mohol prekážať pri žiadosti o ďalší úver.
Odpoveď BKS-Leasingu na žiadosť o odklad splátok:
BKS-Leasing má na spracovanie žiadosti 30 dní. Po obdržaní žiadosti klienta bude BKS-Leasing kontaktovať klienta prostredníctvom dohodnutej komunikácie zverejnenej na webovom
sídle banky a oznámi mu výsledok spracovania žiadosti:
-

Schválená
Zamietnutá (tu uvedie aj konkrétne dôvody)
Pozastavené spracovanie (žiadosť sa vráti klientovi na doplnenie).

Počas pozastavenia spracovania lehota BKS-Leasing na spracovanie žiadosti neplynie.
Neuhradenie poslednej splátky pred podaním žiadosti
Ak nebola uhradená splátka, ktorej splatnosť bola nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, bude odložená aj splatnosť tejto splátky. Lehota odkladu začne plynúť dňom
splatnosti tejto neuhradenej splátky.

