INFORMACE K ODKLADU
SPLÁTEK ÚVĚRŮ podle
zákona č. 177/2020 Sb.
V následující tabulce jsou k dispozici informace k možnosti odkladu splátek, které jsou dostupné.
Vláda dne 1. 4. 2020 schválila návrh Ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů
a hypoték. Text zákona byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2020 Sb. dne 17.4.2020 a tím nabyl
účinnosti.
Díky tomu, že je nyní odklad splátek řešen zákonem, všechny banky mají stejné podmínky:
• Odklad splátek může být buď do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020
• Odklad splátek se týká úvěrů sjednaných před 26. 3. 2020 a k tomuto datu nesmí být splátky více jak
30 dní po splatnosti.
• O odklad splátek musí požádat všichni účastníci úvěrové smlouvy (na jednom formuláři).
• Bude odložena celá splátka úvěru (jistina i úrok)
• Úvěr se nadále úročí a úroky za dobu odkladu uhradí klient až na konci úvěru.
• Vyřízení odkladu je zdarma.
• Odklad je možné nastavit nejdříve v následujícím měsíci po doručení žádosti do banky.
• Pokud má klient pojištění schopnosti splácet, pak pojistné platí dál.
• Vyčerpání úvěru není podmínkou, odklad splátek platí i pro čerpané hypotéky.
• Odklad splátky se v Bankovním registru nijak negativně neprojeví, pokud není klient v prodlení se
splácením.
• O dobu odkladu se posouvá i datum fixace úrokové sazby.

Banka

Odkaz na online formulář žádosti

Doplňující informace

https://www.hypotecnibanka.cz/formular-odklad-splatek/

Odpovědi na dotazy:
https://www.hypotecnibanka.cz/nejcastejsi-dotazy-k-odkladu-splatek/

https://www.csas.cz/cs/page/odlozeni-splatek

Ovlivní odklad splátek výplatu Prémie u HU
s Prémií?
Odpovědi na otázky jsou u odkazu na formulář žádosti.

https://www.kb.cz/cs/obcane/pujcky/
odlozeni-splatek

odpovědi na dotazy:
https://www.kb.cz/cs/obcane/pujcky/odlozeni-splatek#
Po vyplnění a odeslání formuláře budou
klienti ze strany banky kontaktováni a budou
informováni o nastavení ochranné doby.

https://www.rb.cz/osobni/pujcky/
odlozeni-splatek

Po odeslání žádosti bude klienta banka telefonicky kontaktovat a domluví se na dalším
postupu.
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Banka

Odkaz na online formulář žádosti

Doplňující informace

https://www.sberbank.cz/cs-cz/odklad-splatek/obcane

Odpovědi na otázky jsou u odkazu na formulář žádosti.

https://www.unicreditbank.cz/cs/
ostatni/moznosti-odkladu-splatek.html

Odpovědi na otázky jsou u odkazu na formulář žádost.
Pokud klient již požádal o odklad splátek
dříve, bude ho banka kontaktovat s návrhem
řešení.

https://www.equabank.cz/pece-a-podpora/odklady-splatek

U hypoték slouží formulář k zadání požadavku klienta a ten je poté kontaktován Správou
úvěrů, která s ním odklad splátek řeší individuálně.

klient požádá přes své internetové
bankovnictví

https://www.wuestenrot.cz/aktualniinformace-k-situaci-zpusobene-koronavirem

Nyní pracují na potřebných úpravách v souvislosti se zákonem a další informace zveřejní v co nejkratším možném termínu.
Příslušné formuláře pro podání oznámení
o využití odkladu splátek na 3 nebo 6 měsíců by měly být k dispozici na webu WHB ve
čtvrtek 23. dubna 2020.
Odpovědi na dotazy: https://www.wuestenrot.cz/odklad-splatek#pravidla

https://www.moneta.cz/odklad-splatek

Odpovědi na dotazy: https://www.moneta.
cz/odklad-splatek

https://www.rsts.cz/odklad-splatek/
https://www.burinka.cz/opatreni-aaktivity-ktere-by-vam-mely-pomocistavajici-slozitou-situaci-zvladnout/
https://www.modrapyramida.cz/
microsites/odlozeni-splatek
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