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IČ veriteľa

Hlásenie ku dňu

1/2

ČASŤ A: (údaje v eurách)

Ukazovateľ č.r. Hodnota

a b 1

Objem poskytnutých  spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 90 do 180 dní vrátane za 

posledných 12 mesiacov
1

  z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní 2

                tvorba opravných položiek 3

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 181 dní do jedného roka 

vrátane za posledných 12 mesiacov
4

  z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní 5

               tvorba opravných položiek 6

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 1 rok do 5 rokov vrátane 

za posledných 12 mesiacov
7

  z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní 8

               tvorba opravných položiek 9

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 5 rokov do 10 rokov 

vrátane za posledných 12 mesiacov
10

  z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní 11

               tvorba opravných položiek 12

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 10 rokov za posledných 

12 mesiacov
13

  z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní 14

               tvorba opravných položiek 15

Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských  úverov za posledných 12 mesiacov 16

  z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní 17

               tvorba opravných položiek 18

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 90 do 180 dní vrátane za 

posledný štvrťrok
19

  z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené 20

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 181 do jedného roka 

vrátane za posledný štvrťrok
21

  z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené 22

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 1 rok do 5 rokov vrátane 

za posledný štvrťrok
23

  z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené 24

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 5 rokov do 10 rokov 

vrátane za posledný štvrťrok
25

  z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené 26

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 10 rokov za posledný 

štvrťrok
27

  z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené 28

Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských  úverov za posledný štvrťrok 29

  z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené 30

Hlásenie o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov

VZOR


