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Èiastka 55

Príloha è. 2
k zákonu è. 129/2010 Z. z.

I. Základná rovnica vyjadrujúca rovnos poskytnutého spotrebite¾ského úveru na jednej
strane a splátok a poplatkov na strane druhej
Základnou rovnicou, ktorá vyjadruje roènú percentuálnu mieru nákladov, kladie do rovnováhy na roènom základe
celkovú súèasnú hodnotu èerpaných prostriedkov na jednej strane a celkovú súèasnú hodnotu splátok a platieb poplatkov na strane druhej, je:
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Význam symbolov:
X
je roèná percentuálna miera nákladov,
 m je èíslo posledného èerpania,
k
je èíslo èerpania, preto 1 ≤ k ≤ m,
 Ck je výka èerpania k,
je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi dátumom prvého èerpania a dátumom kadého
 tk
nasledujúceho èerpania, preto t1 = 0,
 m je èíslo poslednej splátky alebo platby poplatkov,
l
je èíslo splátky alebo platby poplatkov,
 Dl je výka splátky alebo platby poplatkov,
 Sl je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi dátumom prvého èerpania a dátumom kadej
splátky alebo platby poplatkov.
Poznámky:
a) Èiastky zaplatené obidvoma zmluvnými stranami v rôznom èase nemusia by rovnaké a nemusia by zaplatené
v rovnakých intervaloch.
b) Zaèiatoèný dátum je dátum prvého èerpania.
c) Intervaly medzi dátumami pouitými pri výpoètoch sú vyjadrené v rokoch alebo v zlomkoch roka. Rokom sa rozumie 365 dní (alebo 366 dní pri priestupných rokoch), 52 týdòov alebo 12 rovnakých mesiacov. Rovnakým mesiacom sa rozumie mesiac, ktorý má 30,41666 dní (t. j. 365/12), bez oh¾adu na to, èi je rok priestupný, alebo nie je.
d) Výsledok výpoètu sa vyjadruje s presnosou aspoò na jedno desatinné miesto. Ak sa hodnota èíslice na nasledujúcom desatinnom mieste rovná alebo je väèia ako 5, èíslica na danom desatinnom mieste sa zvýi o jeden.
e) Táto rovnica sa dá prepísa pomocou jedného súètu a pojmu tokov (Ak), ktorý bude kladný alebo záporný pod¾a
toho, èi vyjadruje výbery alebo vklady v obdobiach 1 a k, a vyjadrený v rokoch, t. j.:
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S je súèasný stav tokov; ak je cie¾om zachova rovnováhu tokov, táto hodnota bude nulová.

II. Dodatoèné predpoklady na výpoèet roènej percentuálnej miery nákladov
a) Ak zmluva o spotrebite¾skom úvere umoòuje spotrebite¾ovi èerpa peòané prostriedky ¾ubovo¾ne, celková výka
spotrebite¾ského úveru sa povauje za vyèerpanú okamite a v plnej výke.
b) Ak zmluva o spotrebite¾skom úvere umoòuje èerpanie peòaných prostriedkov rôznymi spôsobmi s rôznymi poplatkami alebo úrokovými sadzbami spotrebite¾ského úveru, celková výka spotrebite¾ského úveru sa povauje za
vyèerpanú s najvyím poplatkom a úrokovou sadzbou spotrebite¾ského úveru, ktoré sa vzahujú na najbenejie
pouívaný druh mechanizmu èerpania peòaných prostriedkov pri tomto type zmlúv o spotrebite¾skom úvere.
c) Ak zmluva o spotrebite¾skom úvere umoòuje spotrebite¾ovi vo veobecnosti èerpa peòané prostriedky ¾ubovo¾ne, ale ukladá medzi rôznymi spôsobmi èerpania peòaných prostriedkov obmedzenie, ak ide o výku a èas, výka
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spotrebite¾ského úveru sa povauje za vyèerpanú najskorím dátumom dohodnutým v zmluve o spotrebite¾skom
úvere a v súlade s týmto obmedzením èerpania.
Ak neexistuje pevný splátkový kalendár, predpokladá sa, e
1. úver sa poskytuje na obdobie jedného roka a
2. úver sa splatí v 12 rovnakých splátkach a v mesaèných intervaloch.
Ak existuje pevný splátkový kalendár, ale výka splátok je flexibilná, výka kadej splátky sa povauje za najniiu, akú zmluva ustanovuje.
Ak sa nedohodne inak a ak sa v zmluve o spotrebite¾skom úvere dohodne viac ako jeden dátum splatnosti, spotrebite¾ský úver má by k dispozícii a splátky sa majú plati k najskoriemu dátumu dohodnutému v zmluve o spotrebite¾skom úvere.
Ak sa nedohodla maximálna výka úveru, za maximálnu výku sa povauje 1 500 eur.
Ak ide o povolené preèerpanie, celková výka spotrebite¾ského úveru sa povauje za vyèerpanú v plnej výke a na
celú dobu trvania zmluvy o spotrebite¾skom úvere. Ak doba trvania zmluvy o spotrebite¾skom úvere nie je známa,
roèná percentuálna miera nákladov sa vypoèíta na základe predpokladu, e trvanie spotrebite¾ského úveru je tri
mesiace.
Ak sa na obmedzený èas alebo pre obmedzenú èiastku ponúkajú rôzne úrokové sadzby spotrebite¾ského úveru
a poplatky spotrebite¾ského úveru, za príslunú úrokovú sadzbu a poplatky sa povauje najvyia úroková sadzba
spotrebite¾ského úveru a poplatky za celkovú dobu trvania zmluvy o spotrebite¾skom úvere.
Ak ide o zmluvy o spotrebite¾skom úvere, pri ktorých sa dohodla fixná úroková sadzba spotrebite¾ského úveru na
poèiatoèné obdobie, na ktorého konci sa urèí nová úroková sadzba spotrebite¾ského úveru, ktorá sa bude následne pravidelne upravova v súlade s dohodnutým ukazovate¾om, vychádza výpoèet roènej percentuálnej miery
z predpokladu, e na konci obdobia s fixnou úrokovou sadzbou spotrebite¾ského úveru je úroková sadzba spotrebite¾ského úveru rovnaká ako v èase výpoètu roènej percentuálnej miery na základe hodnoty dohodnutého ukazovate¾a v tom èase.

