Žiadosť o odklad splátok pôžičky
Nasledujúce údaje vyplňte na počítači alebo paličkovým písmom. Vhodný údaj označte

1. Osobné údaje žiadateľa
Titul:

Meno:

Rodné číslo:

Priezvisko:
/

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu
(aj s PSČ):
Korešpondenčná adresa (ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu)
(aj s PSČ):
Kontakt:
e-mail:

telefón:

2. Odklad splátok pôžičky
Pre

 všetkých, ktorí žiadajú o odklad splátok z dôvodu pokračovania v štúdiu,
 všetkých, ktorí uzavreli zmluvu o pôžičke do akademického roku 2012/2013,
 všetkých, ktorí uzavreli zmluvu o pôžičke od akademického roku 2013/2014 a ktorým neplynie lehota splatnosti t.j. pôžičku ešte nesplácajú.

z dôvodu pokračovania v štúdiu
priložte a) potvrdenie o návšteve školy-originál/osvedčená kópia* a
b) preklad potvrdenia o návšteve školy a čestné prehlásenie k prekladu-originál/osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako
slovenskom a českom jazyku)*
Predpokladaný dátum štátnej skúšky (MM/RRRR)
I. stupeň štúdia

II. stupeň štúdia

Názov VŠ a fakulty
(len v prípade zmeny VŠ a fakulty)
z dôvodu nástupu na materskú dovolenku
priložte a) potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál/osvedčená kópia* a
b) potvrdenie o prerušení štúdia- kópia (pre zmluvy o pôžičke od akademického roku 2013/2014) a
c) preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu-originál/osvedčená kópia* (pre potvrdenia v inom ako
slovenskom a českom jazyku)
Predpokladané trvanie materskej dovolenky (MM/RRRR)
od

do

z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku
priložte a) doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok-originál/osvedčená kópia* a
b) rodný list dieťaťa-kópia a
c) potvrdenie o prerušení štúdia-kópia (pre zmluvy o pôžičke od akademického roku 2013/2014) a
d) preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu-originál/osvedčená kópia* (pre potvrdenia v inom ako
slovenskom a českom jazyku)
Predpokladané trvanie rodičovskej dovolenky (MM/RRRR)
od

do

z dôvodu výkonu povinnej pastoračnej činnosti (pre zmluvy o pôžičke do akademického roku 2012/2013)
priložte potvrdenie o výkone pastoračnej činnosti študenta bohosloveckej fakulty do jeho vysviacky-originál/osvedčená kópia*
Predpokladané trvanie pastoračnej činnosti (MM/RRRR)
od
* nie staršia ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o odklad splátok pôžičky

do

X

z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy (pre zmluvy o pôžičke od akademického roku 2019/2020)
priložte a) oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej
vojenskej prípravy-originál/osvedčená kópia* a
b) potvrdenie o prerušení štúdia-kópia
Dátum nástupu na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy (DD/MM/RRRR)

Predpokladaný dátum ukončenia (DD/MM/RRRR)

3. Osobitný odklad splátok pôžičky
Pre

 všetkých, ktorí uzavreli zmluvu o pôžičke od akademického roku 2013/2014 a ktorým plynie lehota splatnosti, t.j. pôžičku už splácajú.

z dôvodu nástupu na materskú dovolenku
priložte potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku-originál/osvedčená kópia*
Predpokladané trvanie materskej dovolenky (MM/RRRR)
od

do

z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku
priložte a) doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok-originál/osvedčená kópia* a
b) rodný list dieťaťa-kópia
Predpokladané trvanie rodičovskej dovolenky (MM/RRRR)
od

do

z dôvodu evidencie dlžníka ako uchádzača o zamestnanie (pre zmluvy o pôžičke od akademického roku 2017/2018)
priložte doklad o zaradení do evidencie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie-originál/ osvedčená
kópia*
Dátum zaradenia do evidencie (MM/RRRR)
z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy (pre zmluvy o pôžičke od akademického roku 2019/2020)
priložte oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej
vojenskej prípravy-originál/osvedčená kópia*
Dátum nástupu na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy (DD/MM/RRRR)

Predpokladaný dátum ukončenia (DD/MM/RRRR)

4. Vyhlásenie a podpis žiadateľa
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si plne vedomá/ý právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých
údajov.

V

dňa
podpis žiadateľa

* nie staršia ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o odklad splátok pôžičky

