Jak přesně fungují splátkové prázdniny
Splátkové prázdniny, tedy odklad splátek, můžete využít u půjček, které si u nás nově sjednáte nebo k nám
převedete od 3. 11. do 31. 12. 2020 − tedy když s námi v tomto období podepíšete smlouvu o půjčce.
Splátkové prázdniny vám musíme vždy ještě schválit, nárok na ně nezískáváte automaticky. Samozřejmě se vám
budeme snažit vyjít co nejvíce vstříc, i tak se ale může stát, že vám z nějakého důvodu splátky nebudeme moci odložit.
S největší pravděpodobností se to stane, například pokud jste právě v prodlení se splácením, případně v insolvenci
nebo exekuci.
Splátkové prázdniny si můžete vzít opakovaně, pokaždé ale jen jednou za kalendářní rok. Trvají vždy právě 2 měsíce.
A samozřejmě si nemůžete vzít dvoje těsně za sebou, musí mezi nimi být minimálně 1 řádně zaplacená splátka. Hodí se
také vědět, že požádat o splátkové prázdniny můžete nejdříve po první řádně zaplacené splátce.
Splátkové prázdniny se týkají vždy jen půjčky, u které o ně žádáte. Pokud u nás máte i další úvěry, musíte u nich
požádat zvlášť. Uděláte to jednoduše v internetovém bankovnictví, stačí jít na detail půjčky. Jen nezapomeňte, že to
musíte udělat nejpozději 2 dny před datem splátky a do splacení celé půjčky vám musí zbývat 3 a více splátek.
Během splátkových prázdnin vám půjčku dál normálně úročíme stejnou úrokovou sazbou, jakou jsme si dohodli ve
smlouvě. O úroky se vám tím pádem zvedne celková částka, kterou máte doplatit, a prodlouží se tak i délka splácení
půjčky.
Pokud máte sjednané pojištění, měsíční pojistné musíte platit i během splátkových prázdnin. Úplně stejně a ve
stejných termínech jako doteď. Stejně tak musíte splácet i půjčky, u kterých splátkové prázdniny sjednané nemáte,
případně kontokorent nebo hypotéky, u nichž odklad splátek sjednat nejde.
Během splátkových prázdnin si nemůžete půjčku nijak upravovat – například měnit datum nebo její výši. Půjde to zase
až v měsíci, kdy máte po prázdninách poslat první řádnou splátku. Pro jistotu doplňujeme, že po dobu splátkových
prázdnin nelze ani sjednat pojištění schopnosti splácet.
Jamile vám splátkové prázdniny začnou, už je nemůžete zrušit, doběhnou prostě až do konce. Můžete si během nich
ale dál kdykoliv a zdarma posílat mimořádné splátky, jak jste zvyklí.
Až splátkové prázdniny skončí, budete měsíční splátky zase pravidelně posílat podle splátkového kalendáře. Najdete ho
v internetovém bankovnictví a ukáže vám částku i datum splátky.
Příklad: Půjčku si sjednáte dne 15. 11. 2020. Jako den splácení si zvolíte 10. den v měsíci. První splátku uhradíte
10. 12. 2020. Další splátky 10. 1. 2021 a 10. 2. 2021 si již můžete odložit. Stačí o to požádat nejpozději 8. 1. 2021.
Až splátkové prázdniny skončí, další splátku zaplatíte 10. 3. 2021.

Tyto podmínky jsou účinné od 3. 11. 2020.
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