ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O ÚVERE
Prevzal klient: Vincova Valéria
Datum: 11.09.2015

Podpis klienta:
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Veriteľ

Slovenska sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
IČO: 00151653
(ďalej aj "Banka")
Sporotel: 0850 111 888 alebo
0910 111 888,
zo zahraničia: OO 421 2 582 68 111 alebo
00421910111888

Adresa

Telefónne

čislo

E-mailova adresa

info@slsp.sk

Webové sidlo

www.slsn.sk

2. Opis hlavnÝch vlastností Splátkového úveru
Druh Splatkového úveru
Celkova výška Splatkového úveru
(Maximalna výška alebo celkova čiastka, ktora
bola dohodnuta Úverovej zmluve)
Podmienky, ktoré upravujú čerpanie peňažných
prostriedkov
(Akým spôsobom a kedY Klient dostane peniaze)
Doba trvania Uverovej zmluvy

Spiatky a prípadne poradie, v ktorom sa budú
spiatky poukazovať

Uver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov
85710,00 EUR

bezhotovostne, po splneni podmienok stanovených
Bankou
Uverova zmluva sa uzalvara na dobu určitú, a to na
dobu Úverového vzťahu, až do vysporiadania
všetkých zaväzkov, ktoré vznikli na zaklade alebo
v súvislosti s úverom
Výška spiatky istiny: 285,70 EUR
Splatnosť prvej spiatky istíny: 25.102015
Splatnosť splátky istiny: mesačne, k 25. dňu
v kalendarnom mesiaci
Počet splátok: 300

Konečná splatnosť

Splátkového úveru: 25.09.2040
úrokov: mesačne, v posledný deň
kalendárneho mesiaca
Splatnosť

ktorú bude Klient musieť
zaplatiť{Výška požíčanej istiny plus úroky a
prípadné náklady spojené so Splatkovým
úverom)
Vyžadované záruky
(Opis záruky, ktorú bude musieť Klient poskytnúť
v súvislosti so Úverovou zmluvou)
3. Nákladv spoiené so Splátkovým úverom
Uroková sadzba Splátkového úveru alebo ak ide
o rôzne úrokové sadzby Splatkového úveru,
ktoré sa vzťahujú na Úverovú zmluvu
Celkova

čiastka,

.
SLOVENSKA !i
,

sporiteľňa

Spôsob splácania: odpísaním z Účtu pre splacanie
105 715,57 EUR

Vínkulacía poistného plnenía z poistenia Bytového
domu

Premenná,

Referenčná

sadzba 1M EURIBOR

+ úroková marža 1,77% p. a.
Referenčná úroková sadzba sa meni po uplynuli
príslušného obdobia, počas ktorého je vzhl'adom na
typ úrokovej sadzby úroková sadzba nemenná. Novú
výšku Referenčnej úrokovej sadzby oznami Banka
Dlžníkovi Zvereinením a vo výpise z Účtu.
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Ročná percentuálna miera nákladov
(Celkové náklady vyjadrené ako ročné percento z
celkovej výšky úveru.
Ročná percentuálna miera nákladov pomáha
Klientovi porovnať si rôzne ponuky.)

1,88 %
Splátkový úver bol poskytnutý okamžite, v plnej výške
a za predpokladu, že Obdobie úrokovej sadzby
začina plynúť dňom uzatvorenia Úverovej zmluvy a
Dlžnik bude plniť svoje povinnosti za podmienok
a v lehotách uvedených v Úverovej zmluve.

Na ziskanie Splátkového úveru alebo na získanie
Splátkového úveru za ponúkaných podmienok sa
musi uzavrieť
- poistenie na zabezpečenie Splátkového úveru
alebo
- ďalšia zmluva o doplnkovej službe
(Ak náklady spojené s týmito službami nie sú
veriteľovi známe, nezahŕňajú sa do ročnej
percentuálnej miery nákladov)
Súvisiace náklady
Akékoľvek iné náklady vyplývajúce z Uverovej
zmluvy

Nie

Podmienky, za ktorých sa uvedené náklady
spojené s Úverovou zmluvou môžu zmeniť

Nákiady v pripade oneskorených splátok
(Chýbajúce splátky môžu mať pre Klienta vážne
následky, napriklad nútený predaj a môžu sťažiť
ziskanie úveru)
4. Iné dôležité právne aspekty
Následky nesplácania Splátkového úveru

Cas, počas ktorého je veriteľ viazaný
informáciami
posky1nulými pred uzavretím Úverovej zmluvy

Spracovateľský poplatok: 0,75 % zo schváleného
objemu úveru min. však 165 EUR, splatný pri
uzatvoreni Úverovej zmluvy
Ostatné PoplatkY: v zmysle Sadzobníka
Banka je oprávnená Sadzobník meniť z dôvodu
zmeny právnych predpisov, vývoja na bankovom
alebo finančnom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý
ovplyvniť
poskytovanie produktov Banky alebo
podmienky ich poskytovania, zmien technických
možnosti
poskytovania
produktov
Banky,
zabezpečenia bezpečného fungovania bankového
systému alebo zabezpečenia obozretného podnikania
Banky a bankovej stability. Zmenu Sadzobníka určí
Banka Zvereinením.
Za chýbajúce splátky sa bude Dlžníkovi účtovať:
úrok z omeškania (5 % p. a.),
poplatok za upomienku 25,- EUR
Banka určuje úrokovú sadzbu pre úrok z omeškania
Zvereinením.

Banka je oprávnená: požadovať Uroky z omeškania od prvého dňa omeškania, poplatky za upomienky po zaslaní upomienky, postúpiť pohľadávky - po 3
omeškaných
splátkach,
uplatniť
si
nároky
v rozhodcovskom konaní, alebo súdnom konani,
vymáhať pohľadávky formou exekučného konania po 3 omeškaných splátkach, vykonať ďalšie úkony
smerujúce k dražbe majetku - po 3 omeškaných
splátkach, zaslať negatívnu informáciu do úverového
reaistra - od prvého dňa omeškania
Tieto informácie sú platné ku dňu prevzatia tohto
formulára.
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