
ČESKÁ 
SPOŘITELNA A

N
O

Umožňuje 
odklad splátek 

o 3 měsíce

Klienti mohou žádat o odklad všech úvěrů, které mají, ovšem u každého z nich 
pouze jednou. V průběhu 3 měsíců neplatí klienti žádné splátky ani poplatky, 

splatnost úvěru je automaticky prodloužena o tři měsíce, úvěr se po tuto dobu 
neúročí a mají-li sjednané pojištění schopnosti splácet, spořitelna je za ně po 
dobu odkladu uhradí. V žádosti budete muset uvést, jak konkrétně probíhající 
pandemie ovlivnila vaši schopnost splácet. Relevantním důvodem je například:  
onemocnění koronavirem, nařízená karanténa, ošetřování dítěte, zaměstnání 
v zahraničí, pokles příjmů, výpadek zaměstnanců, výpadek dodávek, zrušené 
zakázky, pohledávky po splatnosti. Žádost lze podat na pobočkách i online, 

vyjádření spořitelna zasílá do aplikace George nebo na e-mail. Více informací 
či pomoc s vyplněním žádosti poskytne klientské centrum.

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

STAVEBNÍ 
SPOŘITELNA 

ČESKÉ 
SPOŘITELNY

A
N

O

Umožňuje 
odklad splátek 

o 3 měsíce

Při schválení žádosti u Stavební spořitelny nebudete hradit 3 po sobě jdoucí 
měsíční splátky (včetně úroků a jistiny úvěru), a to od následujícího měsíce 
od podání žádosti o odklad. Pokud je u úvěru sjednáno pojištění schopnosti 

splácet, odklad se týká i pojištění. Po dobu 3 měsíců nebude úvěr úročen 
(neúročení pohledávek bude spořitelna nastavovat zpětně) a jeho splatnost 

bude automaticky prodloužena také o 3 měsíce.
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Umožňuje odklad 
splátek až o 5 měsíců

Klient, který se dostal do finanční tísně v souvislosti s pandemií koronaviru, 
si může odložit splátky zdarma až o 5 měsíců. Klient nesmí být aktuálně 

v prodlení se splácením. Všechny žádosti se zpracovávají individuálně. Klient 
vyplní webový formulář a banka zpětně klienta kontaktuje. Při zpracování 
žádosti banka může požadovat informace o aktuální situaci klienta, jeho 

zaměstnání, od jakého data klient požaduje splátky odložit a na jak dlouhou 
dobu. U klientů – zaměstnanců banka umožní první odklad až dubnové 

splátky, u klientů – OSVČ bude počátek odkladu řešen individuálně. V případě 
aktuálního odkladu splátek z důvodu pandemie koronaviru je nadále u půjčky 
účtován úrok, který se ale nebude platit během doby odkladu – naúčtuje se 
až po skončení odkladu, tedy např. po 5 měsících. Jelikož ale výše splátky 
zůstává stejná, tak se o tuto finanční částku navýší celková částka, kterou 

zbývá doplatit a zároveň se  prodlouží doba splatnosti půjčky. U půjček platba 
poplatku za pojištění funguje podobně jako splácení úroku z půjčky. Měsíční 
částka je  účtovaná, avšak v průběhu odkladu se nehradí. Vložení mimořádné 

splátky v době odkladu splátek není možné.

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

+420 222 010 222 
 

klientske.centrum 
@equabank.cz
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) Banka plánuje 
odklad splátek 

hypotečních úvěrů 
o 3 měsíce

Zaměstnaným klientům a OSVČ banka umožní tříměsíční odklad splátek 
v případě, že je současný nouzový stav ekonomicky poškodil. Zatím ale není 
možné o odklad žádat, banka teprve připravuje metodiku celého procesu. 
Do té doby platí standardní postupy pro úpravy splátkových kalendářů.

www.hypotecnibanka.cz
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Aktuální opatření bank



KOMERČNÍ 
BANKA A

N
O Odklad splátek 

o 3 měsíce

U Komerční banky stačí vyplnit online formulář. Následně bude 
kontaktován pracovníkem, který mu sdělí možné varianty a jak uzavřít 

dodatek na dálku. O odklad lze požádat pouze jednou. Po dobu odkladu 
nebude klient platit žádné splátky, úvěr však bude po tuto dobu úročen 

a tyto úroky zaplatí po skončení doby odkladu v rámci pravidelných 
splátek. Vyřízení odkladu je zdarma.

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

MBANK

A
N

O Odklad splátek 
o 3 měsíce

Aktuálně je možné zažádat o odklad pouze na pobočce, nicméně banka 
plánuje v nejbližší době zřídit mobilní aplikaci. Odklad půjde vyřídit 
u hypotečních úvěrů, tak u klasických půjček. Banka nyní usilovně 

pracuje na technickém řešení.

www.mbank.cz/dulezite

MONETA 
MONEY 
BANK A

N
O Odklad splátek 

o 3 měsíce

Moneta umožňuje odklad 3 splátek a s úvěrem všech souvisejících 
poplatků a úhrad, a to u zajištěných i nezajištěných úvěrů. Úvěr se bude 

stále úročit, ale úroky, poplatky související s úvěrem, včetně pojištění, 
případně historické poplatky za vedení úvěrového účtu se nebudou 

inkasovat. Adekvátně bude prodloužena splatnost úvěru o 1 měsíc navíc, 
dohromady se tak splatnost úvěru prodlouží o 4 měsíce. Výše všech 

zbývajících anuitních splátek po odkladu zůstane nezměněna s výjimkou 
poslední, jejíž výše se bude lišit. Veškeré požadavky budou řešeny přes 
webovou stránku https://www.moneta.cz/odklad-splatek, kde si klient 

stáhne dokument „Žádost o dočasný 3 měsíční odklad splátek “ (dále jen 
„Žádost“), který bude platný pro všechny výše uvedené splátkové úvěry.

Vyplněnou „Žádost“ klient vytiskne, podepíše a následně odešle do 
sběrné e-mailové schránky odkladsplatek@moneta.cz. Žádost je nutné 

doručit do Banky alespoň 10 dní před datem splátky, od které bude chtít 
klient splácení odložit. Pro zajištění lepšího zpracování je nutné vyplnit 
samostatnou „Žádost“ pro každý úvěr. Odklad splátek je možné pouze 

u hypotečních úvěrů s ukončeným čerpáním.

www.moneta.cz/ 
odklad-splatek

RAIFFEISEN 
BANK A

N
O Odklad splátek 

o 3 měsíce

Banka přijímá žádosti pouze elektronickou cestou a každou z nich 
posuzuje individuálně. Na základě vyplněného a odeslaného formuláře 

vás bude banka informovat o dalším postupu.

www.rb.cz/osobni/ 
pujcky/ 

odlozeni-splatek
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SBERBANK
A

N
O

Snížení výše splátek 
(zdarma) až na období 

5-ti měsíců

Platí jen v případech, kdy je klient ve finanční tísni, a to kvůli 
ekonomickým důsledkům epidemie. O snížení splátek je možné požádat 
až na období 5-ti měsíců. Platí pro hypoteční úvěry, spotřebitelské a tzv. 
MICRO úvěry. Žádost podává vždy samotný klient, a to s dostatečným 

předstihem alespoň 5 pracovních dní. Zároveň klient nesmí být po 
splatnosti vůči bance. Splátkový kalendář bude upraven tak, aby se 

nezměnil termín splatnosti, dojde tedy k navýšení zbývajících splátek. 
Podání žádosti neznamená její automatické schválení. Veškeré úlevy se 
navíc týkají splátek od 1. 4. 2020. Snížení splátek nebude mít negativní 

dopad do registrů klientských informací (tj. do registru BRKI/NRKI) 
ani do registru Centrálních úvěrů, pokud klient nebude v době podání 

žádosti v podlení se splácením závazků vůči Bance. Sepsání žádost 
neznamená její automatické schválení, každá žádost je individuálně 
psouzena. Žádost o snížení splátek zasílá klient na mailovou adresu 

ecl@sberbankcz.cz.

www.sberbank.cz/cs-cz/ 
snizeni-splatek

ecl@sberbankcz.cz

UNICREDIT

A
N

O

Odklad splátek

Odklad splátek se týká hypotečních úvěrů, PRESTO půjček a úvěrů pro 
drobné podnikatele a živnostníky. O odklad splátek může klient požádat 
jen jednou pro každý produkt, odklad je vždy na 3 měsíce. Pokud klient 

má v UCB více úvěrů, je potřeba, aby na www stránkách vyplnil pro 
každý úvěr samostatnou žádost. O odklad splátek vždy žádá hlavní 

dlužník (nikoli např. spolužadatel). Nejdříve je možné odložit splátky za 
měsíc duben 2020. Ve formuláři je proto potřeba, aby klient vyznačil 

první splátku, kterou si přeje odložit. O odklad splátek je potřeba 
požádat výhradně prostřednictvím webového formuláře: 

https://www.unicreditbank.cz/cs/ostatni/moznosti-odkladu-splatek.
html. Požadavek na odklad splátky je nutné zadat nejméně 15 dní před 
datem splátky. Odklad splátek vyřídí UCB zdarma, bez poplatku. V tuto 
chvíli umožňuje pouze odklad splátek splátkových úvěrů (tzv. anuitně 

splácených), které jsou již ve fázi splácení (nelze ve fázi čerpání). 
Pokud má klient k úvěru sjednané úvěrové pojištění, tak bez ohledu na 
odklad splácení pojištění dále trvá. Úvěr bude po dobu odkladu splátek 

nadále úročen. Po skončení odkladu bude klient zase platit původní 
splátku. Splatnost úvěru bude prodloužena o dobu odkladu. Navíc 
může dojít, v důsledku účtování úroků po dobu odkladu, k dalšímu 

zvýšení počtu splátek a prodloužení splatnosti úvěru. Pokud klient úvěr 
splácí včas, nebude mít odklad splátek negativní dopad do úvěrových 
registrů. Žádosti vyřizujeme v pořadí, ve kterém jsme je přijali, přičemž 

zohledňujeme termín požadované nejbližší odložené splátky. 

www.unicreditbank.cz/ 
cs/ostatni/moznosti 

-odkladu-splatek.html
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WÜSTENROT

A
N
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Klasické opatření 
bez ohledu na současnou 

situaci

Každá žádost (odklad splátek, rozložení splátek aj.) a situace je zde 
řešena individuálně, a to bez ohledu na to, zda je způsobena situací 

kolem koronaviru nebo jinou životní situací.

www.wuestenrot.cz/
aktualni-informace-k 
-situaci-zpusobene 

-koronavirem

kontakt 
@wuestenrot.cz

MODRÁ 
PYRAMIDA A

N
O

Odklad splátek 
až o 3 měsíce 

(zdarma)

Z možnosti mimořádné úlevy jsou vyloučeni klienti, kteří měli problémy 
se splácením před propuknutím dopadů pandemie. U nich bude 

postupováno standardním způsobem. Příjem žádostí o odklad splátek 
u stávajících úvěrů je spuštěn společně s online formulářem, který je pro 

klienty MPSS k dispozici na webových stránkách 
www.modrapyramida.cz/microsites/odlozeni-splatek. Žádost nelze 

podávat e-mailem, telefonicky, písemně, ani osobně u poradce.Odložena 
je splátka jistiny i úroků. Výše splátky po odkladu zůstává stejná, dojde 

k prodloužení splatnosti úvěru. Pokud klient není nyní v prodlení se 
splácením nebude mít odklad negativní dopad do bankovního registru.

www.modrapyramida.cz/
microsites/ 

odlozeni-splatek

RAIFFEISEN 
STAVEBNÍ 

SPOŘITELNA A
N

O

Odklad splátek 
a dospořování 

o max. 3 měsíce 
(zdarma)

Žádost o posun splátek či vkladů lze podat prostřednictvím formuláře 
RSTS. Je ovšem nutné doložit čestné prohlášení, že finanční situace 

klienta je ovlivněna koronavirovou epidemií a je třeba splnit podmínku 
pro kladné vyřízení žádosti – tedy uhrazení veškerých nedoplatků 

k uplynulému měsíci na úvěrovém/spořícím účtu.

www.rsts.cz/ 
aktuality/moznost 
-odkladu-splatek

OBERBANK

A
N

O Odklad splátek 
o 3 až 6 měsíců

Žádost o odklad splátek je podávána osobně na pobočce Oberbank. 
Každá žádost o odklad splátek je s klientem řešena individuálně – není 

tedy nastaven speciální proces z důvodu epidemie COVID-19.
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