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Čo znamená odklad splátok?
Odklad splátok znamená, že počas dohodnutého obdobia (1 – 9 mesiacov), nebudete platiť mesačnú splátku úveru (istinu, ani úrok). 
Naďalej však budete platiť náhradu nákladov za poistenie schopnosti splácať úver a úver sa bude počas doby odklad naďalej úročiť 
pôvodnou úrokovou sadzbou. Zároveň sa doba splatnosti úveru predĺži o obdobie odkladu.

Po skončení odkladu splátok začnete úver opäť splácať. Výšku novej mesačnej anuitnej splátky vám pošleme písomne poštou na 
vašu korešpondenčnú adresu, po schválení žiadaného odkladu splátok.

Informácia o odklade splátok bude zasielaná do Úverového registra – tento odklad bude mať špeciálne označenie, aby bolo možné 
odlíšiť, že ide o doklad z dôvodu negatívnych dopadov pandémie. Takýto odklad nebude mať negatívny dopad na možnosť čerpať 
nový úver po skončení odkladu splátok.

Podmienky pre schválenie žiadosti o odklad splátok
 na úvere, na ktorom žiadate o odklad splátok, nemáte ku dňu podania žiadosti omeškanie so splátkou viac ako 30 dní,
 k 29.2.2020 ste neboli u nás na inom úvere v omeškaní so splátkou úveru viac ako 30 dní a viac ako 100€,
 nemáte dohodnutý individuálny splátkový kalendár resp. vám nebol úver zosplatnený.

Ako môžete požiadať o odklad splátok?
O odklad splátok môžete požiadať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 vyplnením online formulára na našej stránke https://www.365.bank/ mam-zaujem/odklad-splatok/,
 vyplnením žiadosti o odklad splátok, ktorú nám naskenovanú pošlete e-mailom na odkladsplatok@365.bank,
 vyplnením žiadosti o odklad splátok, ktoré nám podpísané pošlete poštou na adresu: 

 Oddelenie správy úverov, 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
 osobne na našich pobočkách.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, prosím, zvážte osobnú návštevu obchodného miesta, uprednostnite podanie žiadosti na 
diaľku (cez online formulár na našom webe, e-mailom alebo poštou).

Odklad splátok 
z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov 
pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z. 

Všeobecné údaje Kto môže realizovať úkon
Zmena evidovaného telefónneho čísla Klient*
Zmena evidovanej e-mailovej adresy Klient*
Zmena korešpondenčnej adresy Klient*
Udelenie alebo zrušenie marketingového súhlasu Klient


