
Vnímáme, že se velká část našich klientů dostává do tíživé situace způsobené nouzovým stavem z důvodu 
šíření nákazy koronavirem. Toto nelehké období jsme se vám rozhodli usnadnit a připravili pro vás možnost 
odkladu splátek úvěrů do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020. Tato možnost se týká naší mPůjčky Plus, 
mPůjčky Plus s 0 % úrokem, konsolidace úvěrů a hypotečních úvěrů. Pro všechny produkty platí, že musejí 
být sjednány před 26. 3. 2020. Celé to zvládnete online a nic nám nemusíte dokládat. Pokud nyní nejste 
v prodlení se splátkou, nemusíte se bát, že by se odklad splátek negativně projevil v úvěrových registrech, 
tato informace však bude v úvěrových registrech viditelná. Nastavení odkladu doporučujeme dobře zvážit. 
Touto změnou dochází k prodloužení splatnosti vašeho úvěru o počet měsíců, ve kterých byla splátka 
odložena a zároveň se v době trvání odkladu váš úvěr nepřestává úročit dle zákona, tudíž po skončení 
odkladu dojde k navýšení měsíčních splátek.

Jak o odklad splátek požádat?
O odklad bude možné požádat jednoduše a zdarma přes internetové bankovnictví nebo mobilní 
aplikaci. Vše potvrdíte přes SMS bez nutnosti papírování.

Jaké jsou podmínky schválení žádosti?
Jedinou podmínkou je to, že u nás nesmíte být k 26. 3. 2020 již v prodlení se splátkou svých úvěrových 
produktů delším než 30 dní. A pozor, žádost nelze schválit v den, na který již máte nastavenou splátku úvěru.

Jak se odklad splátek projeví do dalšího splácení?
Nastavení odkladu doporučujeme dobře zvážit. Touto změnou dochází k prodloužení splatnosti 
vašeho úvěru o počet měsíců, ve kterých byla splátka odložena. Zároveň se v době trvání odkladu váš 
úvěr nepřestává úročit dle zákona, tudíž po skončení odkladu dojde k navýšení měsíčních splátek o 
úrok vypočtený za toto období, rozdělený do jednotlivých splátek. Nový splátkový kalendář pak najdete 
v internetovém bankovnictví.

Máte pojištěný osobní nebo hypoteční úvěr?
Vaše pojistné krytí bude i nadále pokračovat. Měsíční splátky pojistného za pojištění úvěru vám budou  
i po dobu odkladu splátek strhávány z mKonta. Prosíme, zajistěte si na svém účtu dostatek prostředků  
na realizaci platby za pojištění.

Jak odklad splátek ovlivní dobu fixace u hypotečních úvěrů?
Doba fixace úrokové sazby je prodloužena o počet měsíců, ve kterých je splátka odložena. Pokud jste již 
obdržel novou nabídku na fixaci úrokové sazby, považujte ji tímto za bezpředmětnou. Novou nabídku vám 
zašleme v zákonné době před novým koncem fixace.

Informace k odkladu splátek 
osobních a hypotečních úvěrů


