PREDZMLUVNÉ INFORMÁCIE K ÚVERU NA BÝVANIE
A) Informácie o Sberbank
1. Obchodné meno a sídlo: Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava (Sberbank alebo Banka)
2. Ďalšie kontaktné adresy:
Webová stránka: www.sberbank.sk
Telefonický kontakt/Call centrum: 0850 123 123
e-mail: market@sberbank.sk
3. Predmet podnikania: bankové činnosti podľa výpisu z Obchodného registra, ktorý nájdete na
www.sberbank.sk
4. Identifikačné číslo a označenie registrového súdu: Sberbank je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 158/B, IČO: 17 321 123
B) Postup poskytnutia úveru na bývanie:
1. Základné informácie o úveroch na bývanie: Základné informácie o úveroch na bývanie (ďalej aj ako Úver),
ktoré poskytuje Sberbank môžete získať na webovej stránke www.sberbank.sk, prípadne prostredníctvom call
centra Banky na tel. čísle 0850 123 123 alebo priamo na pobočkách Banky.
2. Európsky štandardizovaný informačný formulár: Banka Vám poskytne všeobecné informácie o úvere na
bývanie, ktoré sú Vám dostupné prostredníctvom Európskeho štandardizovaného informačného formulára
(ďalej len „formulár ESIS“).
3. Predbežná finančná analýza: V prípade Vášho záujmu, bude Vám na pobočke Banky vypracovaná
predbežná finančná analýza a môžete podať aj Žiadosť o úver na bývanie (ďalej len ako „Žiadosť“).
4. Potrebné doklady k Žiadosti: K žiadosti je nutné, aby ste nám predložili nasledujúce doklady:
i) doklad totožnosti, ii) doklady k preukázaniu Vašich príjmov a výdavkov, iii) doklady k ponúkanému
zabezpečeniu Úveru (štandardne znalecký posudok); iv) prípadne doklady, ktoré preukazujú účel Úveru, v)
iné doklady vyžiadané Bankou. Všetky požadované dokumenty sú uvedené na www.sberbank.sk
5. Finančný sprostredkovateľ: O úver môžete požiadať aj prostredníctvom finančného sprostredkovateľa.
6. Posúdenie Vašej schopnosti splácať úver na bývanie: Banka s odbornou starostlivosťou posudzuje na
základe predložených dokladov možnosť poskytnúť Vám Úver s požadovanými parametrami a účelom. Pri
posúdení Vašej schopnosti splácať úver na bývanie sa zohľadňuje najmä Vaša schopnosť dodržať povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy o úvere na bývanie a potrebné a primerané skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť Vašu
schopnosť splácať úver na bývanie počas celej doby trvania zmluvy o úvere na bývanie. Pri posúdení Vašej
schopnosti splácať úver na bývanie Banka berie do úvahy najmä čas, na ktorý sa poskytuje úver na bývanie,
výšku poskytnutého úveru na bývanie, Váš príjem a výdavky, účel použitia úveru na bývanie, zabezpečenie
úveru na bývanie a ďalšie finančné a ekonomické okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na Vašu schopnosť dodržať
povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o úvere na bývanie.
7. Finálne parametre Úveru: V prípade kladného posúdenia Vašej schopnosti splácať úver na bývanie, Banka
stanoví finálne parametre Úveru a podmienky čerpania Úveru ako aj prípadné podmienky po čerpaní Úveru.
8. Zmluvná dokumentácia: Po odsúhlasení finálnych parametrov Úveru z Vašej strany, Banka vypracuje
zmluvnú dokumentáciu, ktorú podpisujete Vy a dvaja poverení zamestnanci Banky.
9. Poistenie: V prípade Vášho záujmu je možné priamo na pobočke dojednať aj poistenie Zálohu, prípadne
poistenie schopnosti splácať Úver.
10. Čerpanie Úveru: Úver je načerpaný na Váš účet v Banke po splnení podmienok čerpania Úveru uvedených
v zmluve o úvere na bývanie. Čerpanie môže byť jednorazové alebo postupné.
11. Podmienky čerpanie Úveru: Základnou podmienkou čerpania Úveru je vždy zriadenie záložného práva k
akceptovanej nehnuteľnosti v prospech Banky. Táto nehnuteľnosť musí byť poistená a poistná suma musí
byť vinkulovaná v prospech Banky.
12. Podmienky po čerpaní Úveru: Po vyčerpaní Úveru Vám plynie lehota na splnenie prípadných podmienok
po čerpaní úveru určených v Zmluve o úvere (napr.: V prípade čerpania Úveru na plombu, ak účelom Úveru
je nadobudnutie nehnuteľnosti, ktorá slúži zároveň ako Záloh: ste povinný predložiť Banke aktuálny výpis z
listu vlastníctva použiteľný na právne úkony (originál) k Zálohu so zapísaným záložným právom v prospech
Banky v 1. poradí a zapísaným Vašim vlastníckym právom k Zálohu, a to do 120 dní odo dňa prvého čerpania
Úveru).

13. Oznámenie o výške anuitnej splátky Úveru: Po vyčerpaní Úveru obdržíte Oznámenie o výške anuitnej
splátky Úveru. Prvá Anuitná splátka je splatná v Platobný deň mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom boli zaplatené úroky po vyčerpaní Úveru. Platobný deň si môžete vybrať pri podaní Žiadosti,
a to 10., 15. alebo 20. deň v mesiaci. Pri postupnom čerpaní Úveru počas čerpania Úveru platíte len úroky z
vyčerpanej sumy.
C) Správa úveru na bývanie:
1. Anuitné splátky: Úver budete splácať v mesačných anuitných splátkach.
2. Typ úrokovej sadzby Úveru: Typ úrokovej sadzby Úveru je určený v Zmluve. V prípade, že je v Zmluve
určená fixovaná úroková sadzba, pred ukončením Doby fixácie Vám Banka zašle Oznámenie o uplynutí
doby fixácie úrokovej sadzby a o vykonaní jej zmeny, v ktorom určí výšku úrokovej sadzby pre ďalšie obdobie
ako aj možnosť bezplatne Úver splatiť ku dňu uplynutia Doby fixácie.
3. Zmeny úrokovej sadzby a zmeny poplatkov: Nakoľko úver na bývanie je dlhodobým vzťahom, Banka môže
zo závažných dôvodov, ktoré nebolo možné predvídať pri uzatvorení zmluvného vzťahu, mimo výročia fixácie
zmeniť výšku úrokovej sadzby a poplatky Úveru, avšak vždy len na základe včasného oznámenia v zákonných
lehotách a zákonným spôsobom.
4. Mimoriadna splátka Úveru a predčasné splatenie Úveru: Môžete realizovať mimoriadne splátky Úveru,
prípadne splatiť celý Úver pred termínom konečnej splatnosti, a to na základe písomnej žiadosti a za poplatok
určený v Sadzobníku poplatkov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.sberbank.sk, alebo k
dispozícii na ktorejkoľvek pobočke Banky. V prípade hypotekárneho úveru pre mladých je mimoriadna splátka
Úveru počas prvých piatich rokov bez poplatku.
5. Omeškanie so zaplatením splátky Úveru: V prípade ak by ste sa dostali do omeškania so zaplatením
splátky Úveru alebo jej časti alebo iného peňažného záväzku, ste povinný Banke zaplatiť Úroky z omeškania
vypočítané z dlžnej sumy. Banka si účtuje poplatok za zasielanie upomienok o nezaplatení dlžnej sumy v
zmysle Sadzobníka poplatkov. Dlhodobé omeškanie alebo porušenie zmluvných podmienok môže mať za
následok (i) zosplatnenie celého Úveru, (ii) poskytnutie tejto informácie Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.,
(iii) vymáhanie pohľadávky súdnou cestou, (iv) postúpenie pohľadávky na tretiu stranu a (v) výkon záložného
práva predajom nehnuteľnosti.
6. Splatenie Úveru: V prípade, že splníte všetky podmienky uvedené v Zmluve, Úver bude splatený v termíne
podľa Zmluvy.
7. Doplnkové služby: V prípade, ak bola k Zmluve o úvere na bývanie dohodnutá doplnková služba (napr.
poistenie), túto doplnkovú službu môžete vypovedať aj samostatne. Tým nie sú dotknuté Vaše povinnosti
ohľadom poistenia Zálohu v zmysle Obchodných podmienok Sberbank Slovensko, a. s., pre poskytovanie
úverov na bývanie.
D) Orgány vykonávajúce dohľad nad činnosťou Banky: Činnosť Banky podlieha dohľadu Národnej banky
Slovenska so sídlom: I. Karvaša 1, Bratislava.
E) Pôsobnosť spotrebiteľských združení: V prípad potreby sa môžete obrátiť na vybrané združenia na
ochranu spotrebiteľa, do ktorých pôsobnosti patrí najmä: i) poradenstvo a vzdelávanie spotrebiteľov a ii)
ochrana práv a pomoc spotrebiteľom pri riešení ich sporov. Zoznam spotrebiteľských združení nájdete aj na
stránke: http://www.mhsr.sk/.
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s predzmluvnými informáciami k úveru na bývanie a bol
som poučený o postupoch uvedených v tomto dokumente pred podaním žiadosti o úver.
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