TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
Názov
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady
smernice:
87/102/EHS v platnom znení
Smernica EÚ
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení
o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
87/102/EHS v platnom znení
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej
„návrh zákona“)
Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(„návrh zákona Čl. XII“)
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Čl. 5 1. V dostatočnom predstihu pred tým, ako sa spotrebiteľ zaviaže N
(1) Veriteľ alebo finančný agent je povinný v dostatočnom
ods. 1 akoukoľvek zmluvou o úvere alebo ponukou, veriteľ a prípadne
časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom
1.pod- sprostredkovateľ úveru poskytnú spotrebiteľovi na základe
úvere alebo pred prijatím ponuky o spotrebiteľskom úvere
odsek podmienok úveru ponúkaných veriteľom, prípadne preferencií
poskytnúť spotrebiteľovi v súlade so zmluvnými
spotrebiteľa a informácií, ktoré spotrebiteľ poskytol, informácie
podmienkami ponúkanými veriteľom alebo požiadavkami
potrebné na porovnanie rôznych ponúk, aby sa mohol s dobrou
spotrebiteľa informácie o
znalosťou veci rozhodnúť, či zmluvu o úvere uzavrie. Tieto
informácie sa písomne alebo na inom trvalom nosiči poskytnú
prostredníctvom tlačiva pre štandardné európske informácie o
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spotrebiteľskom úvere uvedeného v prílohe II. Požiadavky na
veriteľa uvedené v tomto odseku a v článku 3 ods. 1 a 2 smernice
2002/65/ES, týkajúce sa poskytovania informácií, sa považujú za
2.pod- splnené, ak veriteľ poskytol štandardné európske informácie o
odsek spotrebiteľskom úvere.
Tieto informácie sa týkajú:
a) druhu úveru;
b) totožnosti a geografickej adresy veriteľa, prípadne totožnosti a
geografickej adresy zúčastneného sprostredkovateľa úveru;

c) celkovej výšky úveru a podmienok, ktoré upravujú jeho
čerpanie;
d) dĺžky trvania zmluvy o úvere;
e) v prípade úveru vo forme odloženej platby za konkrétny tovar
alebo službu a v prípade zmluvy o viazanom úvere tohto tovaru
alebo služby a ich predajnej ceny;
f) úrokovej sadzby úveru, podmienok, ktoré upravujú jej
uplatňovanie, a ak sú k dispozícii, akéhokoľvek indexu alebo
referenčnej sadzby, ktoré sa vzťahujú na pôvodnú úrokovú sadzbu
úveru, ako aj čiastkových období, podmienok a postupu týkajúcich
sa jej zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne
úrokové sadzby úveru, uvádzajú sa vyššie uvedené informácie o
všetkých uplatniteľných úrokových sadzbách;
g) ročnej percentuálnej miery nákladov a celkovej čiastky, ktorú
musí spotrebiteľ zaplatiť, znázornenej pomocou reprezentatívneho
príkladu, v ktorom sa uvedú všetky predpoklady použité na
výpočet tejto miery; ak spotrebiteľ oznámil veriteľovi jeden alebo
viac prvkov svojho preferovaného úveru, ako napríklad dĺžku
trvania zmluvy o úvere a celkovú výšku úveru, veriteľ tieto prvky
zohľadní; ak zmluva o úvere stanovuje rozličné spôsoby čerpania
úveru s rôznymi poplatkami alebo úrokovými sadzbami úveru a

a) druhu spotrebiteľského úveru,
b) veriteľovi, prípadne finančnom agentovi spotrebiteľského
úveru, v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
veriteľa, prípadne finančného agenta, ak ide o právnickú
osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo
adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa alebo
finančného agenta, ak ide o fyzickú osobu,
c) celkovej výške, konkrétnej mene ponúkaného
spotrebiteľského úveru a podmienkach jeho čerpania,
d) dobe trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
e) tovare alebo službe, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom
úvere vzťahuje, a o cene tovaru alebo poskytnutej služby, ak
ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar
alebo poskytnutú službu alebo o zmluvu o viazanom
spotrebiteľskom úvere,
f) úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru, podmienkach,
ktoré upravujú jej uplatňovanie, indexe alebo referenčnej
úrokovej sadzbe, na ktorý je výška úrokovej sadzby
spotrebiteľského úveru naviazaná, ako aj o časových
obdobiach, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej
sadzby spotrebiteľského úveru, podmienkach a spôsobe
vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok
uplatňujú rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru,
uvádzajú sa tieto informácie o všetkých uplatniteľných
úrokových sadzbách spotrebiteľského úveru,
g) celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a o ročnej
percentuálnej miere nákladov znázornenej pomocou
reprezentatívneho príkladu, v ktorom sa uvedú všetky
predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej
miery nákladov; pri poskytovaní týchto informácií je veriteľ
povinný zohľadniť
1. návrh podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru, ktoré
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veriteľ používa predpoklad uvedený v prílohe I časti II písm. b),
musí veriteľ uviesť, že iné mechanizmy čerpania pre tento typ
zmluvy o úvere môžu viesť k vyššej ročnej percentuálnej miere
nákladov;

h) výšky, počtu a frekvencie splátok spotrebiteľa a prípadne
poradia, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým
nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami úveru na
účely splatenia;
i) prípadne poplatkov za vedenie jedného alebo viacerých účtov
pre zaznamenávanie platobných transakcií a čerpania, pokiaľ
otvorenie účtu nie je dobrovoľné, a to spoločne s poplatkami za
používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a
čerpanie, akýmikoľvek inými poplatkami vyplývajúcimi zo
zmluvy o úvere a podmienkami, na základe ktorých sa tieto
poplatky môžu zmeniť;
j) prípadne akýchkoľvek nákladov hradených spotrebiteľom
notárovi pri uzatváraní zmluvy o úvere;
k) prípadnej povinnosti uzavrieť zmluvu o doplnkovej službe
súvisiacej so zmluvou o úvere, najmä poistenie, ak uzavretie
takejto zmluvy je povinné na získanie úveru alebo na jeho získanie
za ponúkaných podmienok;
l) úrokovej sadzby uplatniteľnej v prípade oneskorených platieb a
spôsobu jej úpravy a prípadne poplatkov v prípade neplnenia
zmluvy;
m) upozornenia na dôsledky chýbajúcich platieb;
n) prípadne vyžadovaných záruk;
o) existencie alebo neexistencie práva na odstúpenie od zmluvy;
p) práva na predčasné splatenie úveru a prípadne informácie o
práve veriteľa na kompenzáciu a o spôsobe, akým sa táto
kompenzácia určí v súlade s článkom 16;
q) práva spotrebiteľa na okamžité a bezplatné informácie podľa

veriteľovi oznámil spotrebiteľ, vrátane dĺžky trvania zmluvy o
spotrebiteľskom úvere a celkovú výšku spotrebiteľského
úveru,
návrh § 4
zákon ods. 1 2. či zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje rozličné
písm. spôsoby čerpania spotrebiteľského úveru s rôznymi
a
poplatkami alebo úrokovými sadzbami spotrebiteľského
čl.XII h)
úveru a veriteľ používa predpoklad uvedený v prílohe č. 2
časti II písm. b); v takom prípade musí veriteľ uviesť, že iné
mechanizmy čerpania spotrebiteľského úveru môžu viesť k
vyššej ročnej percentuálnej miere nákladov,
h) výške, počte, frekvencii splátok a prípadne o poradí, v
ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým
nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami
spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
i) poplatkoch za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na
ktorých sa zaznamenávajú platobné operácie a čerpania, ak je
otvorenie účtu povinné, o poplatkoch za používanie
platobných prostriedkov na platobné operácie a čerpania,
iných poplatkoch vyplývajúcich zo zmluvy o spotrebiteľskom
úvere a o podmienkach, za ktorých sa tieto poplatky môžu
zmeniť,
j) výške poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára
pri uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ak sú veriteľovi
známe,
k) povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu alebo zmluvu o
zabezpečení záväzku spotrebiteľa podľa tohto zákona, ak
uzavretie takejto zmluvy je povinné na získanie
spotrebiteľského úveru alebo na jeho získanie za ponúkaných
podmienok,
l) úrokovej sadzbe, ktorá sa použije v prípade omeškania
spotrebiteľa s platením splátok, a spôsobe jej úpravy a
prípadných poplatkoch pri neplnení zmluvy o spotrebiteľskom
úvere,
m) následkoch nesplácania spotrebiteľského úveru,
n) veriteľom vyžadovanom zabezpečení alebo poistení,
o) práve na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
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článku 9 ods. 2 o výsledku nahliadnutia do databázy na účely
posúdenia jeho úverovej bonity;
r) práva spotrebiteľa dostať na vlastnú žiadosť a bezplatne
vyhotovenie návrhu zmluvy o úvere. Toto ustanovenie sa
neuplatňuje, ak veriteľ v čase podania žiadosti spotrebiteľa nie je
ochotný pristúpiť k uzavretiu zmluvy o úvere so spotrebiteľom, a
s) prípadne času, počas ktorého je veriteľ viazaný informáciami
poskytovanými pred uzavretím zmluvy.

p) práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou
splatnosti, práve veriteľa na náhradu nákladov spojených so
splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a
spôsobe určenia ich výšky,
q) práve spotrebiteľa na okamžité a bezplatné informácie o
výsledku nahliadnutia veriteľa do príslušnej databázy na účely
posúdenia jeho schopnosti splácať spotrebiteľský úver,
r) práve spotrebiteľa dostať na vlastnú žiadosť a bezplatne
jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
s) dobe, počas ktorej je veriteľ viazaný informáciami
poskytovanými pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom
úvere.

LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)

V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje

V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)

V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne,
v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými
sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu
dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné
ho prebrať)
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