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103
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. marca 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 289/2010 Z.z . o predkladaní údajov veriteľmi
poskytujúcimi spotrebiteľské úvery

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o
spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov
veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. a) sa za slovo „úverov“ vkladajú slová „a kreditných kariet“.
2. V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kreditných kariet“.
3. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 3a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. apríla 2011
Hlásenie za prvý štvrťrok 2011 sa predkladá podľa vzoru uvedeného v prílohe v znení
účinnom do 14. apríla 2011.“.
4. V prílohe vzor hlásenia o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch znie:
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a
Kreditné karty – objem
Kreditné karty – RPMN
SpotrebiteĐské úvery so zabezpeþením alebo
lízing vo výške do 1 500 eur vrátane
SpotrebiteĐské úvery so zabezpeþením alebo
lízing vo výške od 1 500 do 6 500 eur vrátane
SpotrebiteĐské úvery so zabezpeþením alebo
lízing vo výške viac ako 6 500 eur
Ostatné spotrebiteĐské úvery neuvedené
v r. 1 až 5 vo výške do 1 500 eur vrátane
Ostatné spotrebiteĐské úvery neuvedené
v r. 1 až 5 vo výške od 1 500 do 6 500 eur
vrátane
Ostatné spotrebiteĐské úvery neuvedené
v r. 1 až 5 vo výške viac ako 6 500 eur

Typ spotrebiteĐského úveru
1

x
x
x
x
x
x

b
1
2

3

4

5

6

7

8

þ. r. Hodnota

(objemy v eurách, RPMN v % na dve desatinné miesta)
od 3 do 6 mesiacov
Objem
RPMN
2
3
x
x
x
x

B. Údaje o novoposkytnutých spotrebiteđských úveroch

Telefónne þíslo osoby, ktorá hlásenie vypracovala, a jej e-mailová adresa

Meno a priezvisko osoby, ktorá hlásenie vypracovala

Telefónne þíslo osoby zodpovednej za hlásenie a jej e-mailová adresa

Veriteđ – právnická osoba
Obchodné meno
Identifikaþné þíslo
Veriteđ – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul
Identifikaþné þíslo
Druh veriteđa
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za hlásenie

A. Údaje o veriteđovi

VZOR

od 6 do 12 mesiacov
Objem
RPMN
4
5
x
x
x
x

Stav ku dėu:

Zmluvná splatnosĢ
od 1 do 5 rokov
Objem
RPMN
6
7
x
x
x
x

Hlásenie o novoposkytnutých spotrebiteđských úveroch

od 5 do 10 rokov
Objem
RPMN
8
9
x
x
x
x

od 10 rokov
Objem
RPMN
10
11
x
x
x
x
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5. V prílohe sa vysvetlivky na vypĺňanie hlásenia o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch
dopĺňajú bodom 8, ktorý znie:
„8. Kreditnými kartami sa rozumejú spotrebiteľské úvery, ktoré spotrebiteľ získal prostredníctvom
platobnej karty, pričom sa vykazujú len nové zmluvy podľa písmena a) druhého bodu. Pri výpočte
RPMN pri kreditných kartách sa použije predpoklad, že spotrebiteľský úver sa poskytuje na
obdobie jedného roka a splatí sa v 12 rovnakých splátkach a v mesačných intervaloch. Ak veriteľ
aplikuje pri kreditných kartách bezúročné obdobie aj vtedy, ak doba splácania presiahne toto
obdobie, bude táto skutočnosť zohľadnená pri výpočte RPMN.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2011.

Ivan Mikloš v. r.
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