Osobitná časť
K čl. I
Uvedeným článkom sa novelizuje zákon 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 č. 67/2020 Z. z.“), a to za účelom zavedenia legislatívnej
úpravy odkladu splácania úveru poskytnutého spotrebiteľom a fyzickým osobám –
podnikateľom a malým zamestnávateľom.
K bodu 1
Aktuálne platný zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov umožňuje čerpať služobné voľno s nárokom na služobný plat (100 % naposledy
priznaného služobného platu) len ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa stará
o dieťa mladšie ako desať rokov. Berúc do úvahy súčasnú situáciu a už schválené znenie novely
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby sa
počas obdobia pandémie poskytlo služobné voľno v trvaní najviac 7 dní s nárokom na služobný
plat vo výške 100 % aj ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa musí v tomto
období starať o dieťa mladšie ako 11 rokov, ktoré nemôže navštevovať školu ani detské
výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, pretože boli uzatvorené na základe
nariadenia príslušných orgánov. Takéto služobné voľno bude možné poskytnúť len raz a len
jednému z oprávnených.
Navrhovanou úpravou § 15b sa ustanovuje ďalšie služobné voľno a výška služobného platu
ozbrojeného príslušníka finančnej správy (75 % naposledy priznaného služobného platu) počas
obdobia pandémie, ak sa v tomto období musí starať o dieťa, ktoré nemôže navštevovať školu
ani detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, pretože boli uzatvorené
na základe nariadenia príslušných orgánov (napr. ústredný krízový štáb). Takto poskytnuté
ďalšie služobné voľno nad rámec služobného voľna podľa § 15a alebo podľa § 155 ods. 3
zákona č. 35/2019 Z. z. môže mať poskytnuté len jeden z oprávnených a môže byť poskytované
opakovane z dôvodu striedania obidvoch rodičov a potreby výkonu štátnej služby ozbrojeného
príslušníka finančnej správy. V presne stanovených dôvodoch bude možné toto ďalšie služobné
voľno prerušiť.
K bodom 2 až 4
V § 25 sa nahrádza slovo „banka“ slovom „sprostredkovateľ pomoci“ vrátane zavedenej
skratky, a to vzhľadom na skutočnosť, že slovo „banka“ sa používa aj v ďalších ustanoveniach
novely zákona č. 67/2020 Z. z., na ktoré by sa to však nemalo vzťahovať. Dopĺňajú sa
poznámky pod čiarou s cieľom zabezpečiť ich úplnosť.
K bodu 5
Návrh na vloženie nového odseku 9 v § 30 reaguje na nutnosť upraviť spôsob doručovania
písomností určených do vlastných rúk zo strany Národnej banky Slovenska počas obdobia

1

pandémie tak, aby doručovanie nebolo zmarené z dôvodu zmeny podmienok doručovania zo
strany poštového podniku.
V súčasnosti prvá a druhá veta § 18 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
vyžaduje, aby písomnosť určená do vlastných rúk bola poštovým podnikom opakovane
(náhradne) doručovaná. Iba za splnenia tejto podmienky je možné uplatniť fikciu doručenia pre
prípad, že si adresát zásielku neprevezme.
Pri úprave podmienok doručovania zo strany poštového podniku, ktoré poštový podnik avizuje
na svojich internetových stránkach a medzi ktoré patrí, okrem iného, aj zrušenie náhradného
doručovania, by tak bez navrhnutého nového odseku 9 nebolo možné doručiť písomnosť za
použitia fikcie doručenia, ale iba skutočným prevzatím zásielky zo strany adresáta. Tým by
mohlo dôjsť k vážnemu mareniu postupu Národnej banky Slovenska, predovšetkým v
konaniach ňou vedených.
K bodu 6
Navrhuje sa v tretej časti vložiť tretiu až piatu hlavu. Tretia a štvrtá hlava sa týkajú odkladu
splácania úveru poskytnutého spotrebiteľom a fyzickým osobám – podnikateľom a malým
zamestnávateľom. Piata hlava sa týka opatrení na zmiernenie dopadov pandémie v oblasti
platobných služieb a bezkontaktných platieb platobnou kartou.
K § 30a
Ustanovením sa zavádzajú definície právnych pojmov použitých na účely tejto časti zákona,
vzhľadom na potrebu odlíšiť ich význam pri ich použití v súvislosti s navrhovanými
ustanoveniami odkladu splátok. Ustanovenie definícií základných pojmov tiež vymedzuje
pôsobnosť navrhovanej právnej úpravy odkladu splátok pri zmluvách o úvere na bývanie,
zmluvách, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou zákona č. 90/2016 Z. z. a ktoré plnia rovnaký
účel ako zmluvy o úvere na bývanie, a zmluvách o spotrebiteľskom úvere.
Pojem dlžník v sebe obsahuje aj spotrebiteľa, ktorý je ručiteľom úveru, ktorý spláca úver
namiesto pôvodného dlžníka.
K § 30b
Ustanovením sa definujú základné pravidlá odkladu splátok. Odklad splácania sa týka
spotrebiteľských zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie. Stanovením tohto časového
obdobia sa umožní zmiernenie dopadov pandémie na dlžníkov. Banka a pobočka zahraničnej
banky je povinná na základe žiadosti dlžníka odložiť splátky až o deväť mesiacov. Ostatné
spoločnosti poskytujúce úvery pre spotrebiteľov na obdobie troch mesiacov s možnosťou pre
dlžníka požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. Medzi tieto spoločnosti patria najmä
lízingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja a ostatní veritelia s povolením na
poskytovanie spotrebiteľských úverov. Odklad splátok z dôvodu pandémie COVID-19 sa
vykoná na základe žiadosti dlžníka, žiadateľa, ktorý nie je v omeškaní so splácaním dotknutého
úveru viac ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti. Dlžník taktiež nesmie byť v omeškaní so
splátkou úveru najmenej vo výške 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa. Pri úveroch,
ktoré poskytli banky a pobočky zahraničných bánk, sa na úverové vzťahy uplatňujú
aj požiadavky Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o
prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene
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nariadenia (EÚ) č. 648/2012). To znamená, že odklad splátok nemusí byť poskytnutý dlžníkovi,
ktorý je v stave zlyhaný podľa tejto regulácie. Na uvedené sa interpretačne vzťahujú aj
súvisiace a nadväzujúce predpisy a vyjadrenia európskych orgánov (napr. Usmernenia o
uplatňovaní vymedzenia zlyhania podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vydaný
Európskym orgánom pre bankovníctvo).
Postačuje, ak žiadosť podá ktorýkoľvek z dlžníkov úveru, o ktorého odklad splácania sa žiada,
bez ohľadu na jeho zmluvné postavenie a oprávnenia vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy.
Cieľom je umožniť podať žiadosť nielen osobe, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj všetkým
osobám, ktoré sú popri nej zaviazané plniť záväzky zo spotrebiteľskej zmluvy, na základe čoho
už splácajú splátky úveru.
Ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ je povinný umožniť odklad splátok. Ak je
potrebné žiadosť doplniť o povinné náležitosti alebo obsahuje nejaký iný nedostatok, veriteľ
o tom žiadateľa upovedomí do 30 dní. Tento odklad sa bude týkať všetkých dlžníkov z úverovej
zmluvy, teda aj tých, ktorí žiadosť vo vzťahu k zmluve nepodali. Žiadosť je možné podať
listinne alebo elektronicky, pričom vzor žiadosti sa nachádza v prílohe tohto zákona. Veriteľ je
povinný na svojom webovom sídle zverejniť vzor žiadosti, aby ju spotrebitelia mohli použiť.
Ak veriteľ alebo finančný agent umožní podať žiadosť elektronicky, musia takisto upozorniť
žiadateľa na skutočnosti, ktoré sú uvedené vo vzore žiadosti podľa prílohy, čo znamená, že
súčasťou elektronického prostredia, cez ktoré sa podáva žiadosť, musia byť upozornenia z časti
I vzoru žiadosti. Dlžník tak dostane potrebné informácie aj v prípade automatizovanej,
elektronickej komunikácie s veriteľom.
Veriteľ je povinný dlžníka informovať o posúdení žiadosti. Ak si túto notifikačnú povinnosť
veriteľ nesplní do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, žiadosť sa automaticky považuje za
akceptovanú, teda odklad za povolený.
Povolenie odkladu sa aj bez uzatvorenia dodatku k zmluve považuje za zmenu spotrebiteľskej
zmluvy a dlžník sa nedostáva do omeškania s odloženými splátkami.
K § 30c
Ustanovuje sa okruh informácií, ktoré je veriteľ povinný žiadateľovi o odklad splátok
poskytnúť. Tieto informácie sú tiež dôležité pre riadne plnenie povinností dlžníka počas
obdobia odkladu splátok a tiež po uplynutí tohto obdobia.
Bezodkladne je veriteľ povinný poskytnúť informácie týkajúce sa úhrady súvisiaceho
poistného.
Veriteľ je povinný dlžníka informovať o všetkých dôsledkoch odkladu splátok jeho úveru, ktoré
môžu nastať a ovplyvniť postavenie spotrebiteľa vo vzťahu k veriteľovi.
Do informácií o dôsledkoch odkladu splátok na spotrebiteľa patria najmä informácie o úročení
úveru počas obdobia odkladu splátok a tom, aká bude výška úrokov, ak odklad splátok bude
trvať celé povolené obdobie, informácie o postupe po skončení odkladu, informácie o tom, že
dlžník môže začať splácať úver aj počas odkladu splátok a informácie o tom, čo nastane po
uplynutí odkladu splátok. Veriteľ zahrnie do informácií aj ďalšie skutočnosti súvisiace
s odkladom splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom. Cieľom
informačných povinností veriteľa je skutočnosť, aby dlžník dostal všetky relevantné
informácie, ktoré v sebe zahŕňajú aj dôsledky spojené s odkladom splátok, teda, aby nedošlo
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k mylnej predstave dlžníka, že s dokladom splátok nie sú spojené žiadne povinnosti, resp. že
odklad splátok znamená ich odpustenie.
Tieto informácie poskytuje veriteľ v listinnej podobe alebo elektronicky.
V záujme transparentnosti a informovania čo možno najširšieho okruhu dlžníkov, ktorých sa
odklad splátok týka, sa veriteľovi ukladá povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle a vo
svojich prevádzkových priestoroch informácie o odklade splátok ako možnosti riešenia
nepriaznivej ekonomickej situácie spotrebiteľa a o špecifikách, ktoré sa týkajú odkladu splátok
podľa tohto zákona. Veriteľ je tiež zaviazaný takto sprístupniť vzor žiadosti o odklad splátok
aj vzhľadom na to, že vzor žiadosti obsahuje niektoré dôležité informácie pre spotrebiteľa.
Zároveň sa veriteľovi ukladá povinnosť rovnakým spôsobom zverejniť aj odporúčanie vybaviť
žiadosť elektronicky. Týmto spôsobom sa zaručuje požadovaná úroveň spotrebiteľskej ochrany
a zároveň sa prispieva k zníženiu rizika šírenia vírusu tým, že sa odporúča komunikovať
elektronicky.
K § 30d
Ustanovením sa zavádza požiadavka bezodplatnosti odkladu splátok. Bezodplatnosťou sa
rozumie zákaz vyžadovať úhradu akýchkoľvek poplatkov, náhradu akýchkoľvek nákladov
vzniknutých v súvislosti s odkladom splátok, alebo inú odplatu za odklad splátok úveru alebo
s tým spojených úkonov. Tento zákaz sa však nevzťahuje na zmluvný úrok za obdobie odkladu
splátok úveru. Ustanovením sa tiež zakazuje veriteľovi ukladať, či vytvárať podmienky, ktoré
nevyplývajú z tohto alebo z iného zákona, a ktorých dôsledkom je nemožnosť vykonania
odkladu splátok. V súvislosti s tým sa najmä zakazuje podmieniť odklad dodatočným
zabezpečením úveru.
K § 30e
Cieľom navrhovaného ustanovenia je zmierniť negatívny dopad odkladu splátok na bonitu
klienta. Konkrétna podoba zápisu odkladu splátok úveru nie je upravená všeobecnými
právnymi predpismi. Ustanovenie tohto zákona nezbavuje veriteľa povinnosti poskytovať údaje
do úverového registra, avšak splátka, ktorej splatnosť bola odložená podľa tohto zákona,
nesmie byť považovaná na účely údajov v úverovom registri za omeškanú. Odklad splátok
podľa tohto zákona sa však, v každom prípade, na účely úverového registra nesmie považovať
za omeškanie splátky úveru. Uvedená skutočnosť je v súlade so stanoviskom Európskeho
orgánu pre bankovníctvo zo dňa 25. marca 2020 (https://eba.europa.eu/eba-provides-claritybanks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures)
K § 30f
Predpokladá sa, že dlžník sa mohol dostať do omeškania so splácaním splátok úveru pred
možnosťou požiadať o odklad úveru podľa tohto zákona. Ak ide o úver, v súvislosti s ktorým
bol poskytnutý štátny príspevok, štátny príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre
mladomanželov, omeškanie splátok môže mať za následok zánik nároku na štátny príspevok.
Ustanovením sa upravuje, že za akých podmienok tento nárok nezaniká ani v prípade, že sa
dlžník pred odkladom splátok dostal do omeškania so splácaním splátok úveru. Relevantné je
v tomto prípade omeškanie, ktoré vzniklo po 1. marci 2020.
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K § 30g
Ustanovením sa ustanovujú ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené pri odklade splátok
úveru podľa tohto zákona.
Nepôjde o odklad splátok podľa tohto zákona, ak sa v súvislosti s ním navýši celková výška
úveru, t. j. suma finančných prostriedkov poskytnutých dlžníkovi v súvislosti s úverom, resp.
spotrebiteľskou zmluvou. Takéto konanie veriteľa by bolo považované za porušenie zákona.
Veriteľovi sa zakazuje požadovať zaplatenie celého úveru počas povoleného odkladu splátok.
Ak si veriteľ so spotrebiteľom nedohodnú spôsob úhrady zmluvného úroku za obdobie odkladu
splátok, použije sa ustanovenie, ktoré ustanovuje „predvolený“ spôsob úhrady úroku, a to
rozvrhnutím do zvyšných splátok úveru. Ide o významný aspekt odkladu splátok z pohľadu
dôsledkov na spotrebiteľa, ale aj veriteľa.
Konkretizujú sa ustanovenia osobitných právnych predpisov, ktoré sa nepoužijú pri uplatňovaní
odkladu splátok podľa tohto zákona. Dôvodom je, že ustanovenia osobitných zákonov by pri
uplatňovaní zavedených protiepidemiologických opatrení sťažili prístup spotrebiteľa k rýchlej
administrácii odkladu splátok úveru.
Tiež sa navrhuje, aby odklad splátok pri úvere na bývanie nemal vplyv na predĺženie lehoty
splatnosti tohto úveru, keďže v praxi pri možnom posunutí konečnej splatnosti úveru na bývanie
pri aplikácii odkladu splátok môže dôjsť k presiahnutiu maximálnych limitov splatnosti, vo
väčšine prípadov však nie zostatkovej lehoty splatnosti. Pokiaľ by nastala takáto skutočnosť
podľa navrhovaného legislatívneho rámca v oblasti odkladu splátok úverov na bývanie,
systémy bánk by predmetné úvery vyraďovali z krycieho súboru krytých dlhopisov, takýto
dôsledok by spôsobil zásadné komplikácie. Uvedenou úpravou sa v období pandémie takejto
situácii predíde.
Zároveň sa ustanovujú aj okolností, za ktorých môže žiadosť o odklad splácania úveru podľa
tohto zákona podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti
tohto zákona už podal žiadosť o odklad splácania úveru. Takéto odklady splátok je možné zo
strany veriteľa zrušiť a dlžník môže podať žiadosť o odklad splátok podľa tohto zákona.
K § 30h
Účelom ustanovenia je ustanoviť kompetenciu Národnej banky Slovenska ako orgánu dohľadu
nad dodržiavaním ustanovení podľa tejto časti zákona, resp. dohľadu nad dodržiavaním
ustanovení o odklade splátok podľa tohto zákona.
K § 30i
Ustanovením sa zavádzajú definície právnych pojmov použitých na účely tejto časti zákona,
vzhľadom na potrebu odlíšiť ich význam pri ich použití v súvislosti s navrhovanými
ustanoveniami odkladu splácania istiny úveru alebo splácania istiny a úrokov zo zmluvy o
úvere, odkladu jednorazovej splatnosti zmluvy o úvere, ktorú uzavrel veriteľ s dlžníkom, ktorý
je fyzickou osobou – podnikateľom alebo malým zamestnávateľom, pred účinnosťou tohto
zákona. Na účely tejto časti zákona sa veriteľom rozumie nielen banka a pobočka zahraničnej
banky, ale aj iná osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery podľa Obchodného zákonníka v rámci
predmetu svojho podnikania (napr. niektoré lízingové spoločnosti alebo iní veritelia
poskytujúci úvery fyzickým osobám – podnikateľom a malým zamestnávateľom). Odklad
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splácania úveru sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania alebo
kreditnú kartu.
K 30j
Ustanovením sa definujú základné pravidlá odkladu splácania úveru. Odklad splácania sa týka
úverových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie. Ustanovením tohto časového
obdobia sa umožní zmiernenie dopadov pandémie na dlžníkov. Odklad splácania úveru z
dôvodu pandémie COVID-19 sa vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti dlžníka, ktorý nie
je v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním
žiadosti. Dlžník taktiež nesmie byť k 29. februáru 2020 v omeškaní so sumou najmenej 100 eur
pri inom úvere. Ďalšou podmienkou povolenia schválenia odkladu splácania úveru je, že dlžník
k 29. februáru 2020 nebol považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č. 575/2013, napr. že
dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči inštitúcii v plnej výške bez toho,
aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad realizácia zabezpečenia alebo ktorýkoľvek
podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z
jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti.
Dlžník môže požiadať o odklad splácania úveru podľa tohto zákona počas obdobia pandémie,
pričom o odklad toho istého úveru je možné požiadať len jedenkrát pri bankách a pobočkách
zahraničných bánk počas trvania pandémie. Ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ
povolí odklad splátok istiny a/alebo úroku úveru alebo odklad splatnosti úveru môže dlžník
požiadať na dobu najviac 9 mesiacov, ak ide o veriteľa, ktorý je bankou a pobočkou zahraničnej
banky. Pri iných veriteľoch ako bankách alebo pobočkách zahraničných bánk môže dlžník
požiadať o odklad splácania najdlhšie na tri mesiace a taktiež o predĺženie odkladu splácania o
ďalšie tri mesiace.
Žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou a podáva sa v písomnej forme, pričom vzor
žiadosti sa nachádza v prílohe tohto zákona. Písomná forma žiadosti je zachovaná, ak je právny
úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú
zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma
je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný
zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. Dlžníci teda majú
k dispozícii viacero možností podania žiadosti (e-mail a následné overenie napríklad
telefonicky, zaslaný scan ap.). Vzhľadom na súčasnú situáciu, odporúča sa uprednostniť
elektronickú formu komunikácie, a to aj v prípade, ak zmluva o úvere je uzavretá listinne.
Ak je potrebné žiadosť doplniť o povinné náležitosti alebo žiadosť obsahuje nejaký iný
nedostatok, veriteľ o tom dlžníka bezodkladne upovedomí. Dlžník je povinný žiadosť
bezodkladne opraviť alebo doplniť.
Veriteľ je povinný dlžníka informovať o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru do
30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti o odklad splácania úveru. Žiadosť o odklad
splácania úveru je možné odmietnuť len z taxatívne uvedených dôvodov. Zamietnutie žiadosti
je veriteľ povinný odôvodniť. Ak si veriteľ povinnosť o informovaní povolenia alebo
odmietnutia odkladu splácania úveru nesplní do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia úplnej
žiadosti, žiadosť sa automaticky považuje za akceptovanú, teda odklad splácania úveru je
povolený podľa žiadosti dlžníka. Táto lehota neplynie po dobu odstraňovania nedostatkov
žiadosti.
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Povolenie odkladu splácania úveru nesmie dlžníkovi brániť v možnosti splácať úver alebo jeho
časť aj počas obdobia odkladu splácania úveru, pričom dlžník je povinný podať veriteľovi
žiadosť o ukončenie odkladu splácania úveru. Veriteľ počas povoleného odkladu splácania
úveru nemôže vyhlásiť jeho predčasnú splatnosť. To neplatí pri zosplatnení úveru z dôvodov,
ktoré nesúvisia s odkladom splácania úveru a vyplývajú z ustanovení zmluvy o úvere. Takými
dôvodmi sú napríklad vyhlásenie konkurzu na dlžníka, podvodné konanie dlžníka, neplnenie
iných podmienok alebo záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o úvere – zákaz vyplácania
dividend ap.
Povolenie odkladu splácania úveru sa aj bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve o úvere
považuje za zmenu zmluvy o úvere. Súhlas spoludlžníka, ručiteľa a iných osôb poskytujúcich
zabezpečenie úveru sa v tejto situácii nevyžaduje a účinky existujúceho zabezpečenia zostávajú
zachované.
Navrhuje sa aj zmierniť negatívny dopad odkladu splátok na bonitu klienta tak, že odložené
splátky nemajú vplyv na príznak zlyhania a nezhoršujú kreditnú kvalitu dlžníka. Uvedený návrh
je v súlade so stanoviskom Európskeho orgánu pre bankovníctvo zo dňa 25. marca 2020
(https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudentialframework-light-covid-19-measures).
Ustanovujú sa aj niektoré ďalšie pravidlá týkajúce sa splácania úveru. Ak je zmluva uzavretá
so splatnosťou na požiadanie veriteľa, veriteľovi sa zakazuje počas pandémie žiadať o splatnosť
takéhoto úveru. Úver, pri ktorom sa povolí odklad splácania, sa aj počas odkladu naďalej úročí
podľa zmluvy o úvere, pričom nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru budú
rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania. Zároveň je
ponechaná zmluvná voľnosť, či dôjde po ukončení odkladu splácania k zvýšeniu splátok pri
zachovaní konečnej splatnosti úveru alebo sa predĺži konečná splatnosť úveru ap. Odklad
splácania úveru však nesmie mať za následok navýšenie celkovej dlžnej sumy istiny úveru
podľa zmluvy o úvere.
Zároveň sa ustanovujú aj okolností, za ktorých môže žiadosť o odklad splácania úveru podľa
tohto zákona podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti
tohto zákona už podal žiadosť o odklad splácania úveru. Takéto odklady splátok je možné zo
strany veriteľa zrušiť a dlžník môže podať žiadosť o odklad splátok podľa tohto zákona.
K § 30k
Ustanovuje sa okruh informácií, ktoré je veriteľ povinný zverejniť na svojom webovom sídle a
v svojich obchodných miestach. Ak nie sú prevádzkové priestory veriteľa v období pandémie
uzavreté, informácie je veriteľ povinný sprístupniť aj v týchto v priestoroch.
K § 30l
Ustanovením sa zavádza požiadavka bezodplatnosti odkladu splácania a zákaz navyšovať úver
z dôvodu odkladu splácania úveru, ako aj podmieniť odklad dodatočným zabezpečením úveru.
K § 30m
Účelom ustanovenia je upraviť vzťah ustanovení tejto časti zákona a postupov bánk v rámci
osobitných schém pomoci malým zamestnávateľom.
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K § 30n
Navrhovaným ustanovením sa má za cieľ v krátkom čase a harmonizovaným prístupom
minimalizovať potrebu uplatniť silnú autentifikáciu (zadávanie PIN kódu) a prispieť tak
k zrýchleniu platieb kartou prostredníctvom POS terminálov. Na tento účel je potrebné aby
poskytovatelia platobných služieb nastavili najvyššie možné limity na neuplatnenie silnej
autentifikácie, t. j. 50 eur pri jednotlivých platbách, 150 eur kumulatívne alebo 5 po sebe
nasledujúcich platieb. Toto opatrenie zníži prípadné zdravotné riziká spojené so zadávaním PIN
kódu používateľom platobných služieb v súčasnej situácií. Táto úprava sa netýka
samoobslužných zariadení a virtuálnych predajných miest, pre ktoré, vzhľadom na zvýšené
riziko nezákonného konania zo strany používateľov platobných prostriedkov s odcudzenými
alebo stratenými platobnými kartami, môžu byť stanovené aj nižšie ako maximálne hodnoty
operácií. Zároveň sa umožňuje používateľovi tieto limity znížiť. Navrhuje sa aby sa toto
opatrenie aplikovalo najneskôr od štrnásteho dňa odo dňa nadobudnutia od účinnosti tohto
zákona, a to len na obdobie pandémie. Poskytovatelia platobných prostriedkov však aj po jej
skončení budú môcť ponechať zvýšené limity na bezkontaktné platby platobnou kartou a
prispieť tak k zvýšenému komfortu používateľov platobných prostriedkov.
K bodu 7
Ustanovujú sa vzory žiadosti o odklad splátok, resp. splácania úveru z dôvodu pandémie
COVID-19 v záujme jednotného uplatňovania režimu odkladu splátok, stanovenia
minimálnych požiadaviek na formálne a obsahové náležitosti žiadosti, a určenia nevyhnutných
upozornení pre spotrebiteľa, resp. dlžníka priamo v žiadosti o odklad splátok, resp. splácania
úveru, najmä pri elektronickej komunikácii veriteľa so spotrebiteľom, resp. dlžníkom. Pri
spotrebiteľoch sa týmto prístupom zároveň zabezpečuje zachovanie požadovanej úrovne
ochrany finančných spotrebiteľov.
K čl. II
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia.
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