Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37

Vážení klienti,
tak, ako sme už niekoľkokrát informovali, Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) prenáša
správu úverov svojich klientov z OTP banky Slovensko a.s. a Prima banky Slovensko a.s. do správy v
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s. (ďalej len SZRB).
V súvislosti s touto aktivitou Vám bol zaslaný list : „Dôležité informácie k úverovej zmluve č. ...“ zo
dňa 9.12.2013 priamo na adresu k Vašej úverovej zmluve.
ŠFRB Vás týmto žiada, aby ste v záujme plynulého zabezpečenia prechodu správy a platobného
styku z uvedených bánk do SZRB upriamili svoju pozornosť na niekoľko užitočných informácií.
S cieľom predísť prípadným nedorozumeniam, prípadne nesprávne zadaným platbám, prosím
postupujte nasledovne:


Ak čerpáte úver prostredníctvom Prima banky Slovensko, a.s. prípadne OTP Banky
Slovensko, a.s., odporúčame:
o aby ste úver do konca roka 2013 dočerpali;
o v prípade, ak to nie je možné, faktúry na úhradu, budú na mestských úradoch
preberať (ďalej „MÚ“) resp. okresných úradoch (ďalej „OÚ“) a následne ich môžete
uplatniť v doterajšej bankovej inštitúcii maximálne do 18. 12. 2013;
o po tomto termíne budete čerpať svoj úver na základe písomnej Žiadosti o čerpanie
úveru, ktorý Vám poskytnú pracovníci MU a OU,
o predložená faktúra na úhradu, ako aj Žiadosť o čerpanie úveru bude pracovníkom
MÚ a OÚ po spracovaní a overení zaslaná na úhradu do ŠFRB;
o ŠFRB zabezpečí úhradu faktúry v SZRB;
o po 01. 01. 2014 pre platby – čerpanie úveru budete používať čísla účtov, ktoré Vám
ŠFRB pre tieto účely oznámilo horeuvedeným listom, t.j. číslo čerpacieho účtu sa
nemení, mení sa iba kód banky na 3000 , (SZRB);
o ostatné údaje platby zostávajú nezmenené.



Ak klient čerpáte úver prostredníctvom SZRB odporúčame, aby:
o bola Žiadosť na čerpanie spolu s faktúrou a príslušnými dokladmi doručené do ŠFRB
po overení MU a OU maximálne do 18. 12. 2013. Doklady doručené do ŠFRB po
tomto termíne budú čerpané po 2. 1. 2014.



Ak splácate úver, bezhotovostnou platbou
prostredníctvom trvalého príkazu v banke odporúčame po zaplatení splátky za úver v decembri
2013 :
o zmeniť trvalý príkaz vo svojej banke s účinnosťou od januára 2014 nasledovne:
o číslo účtu odosielateľa – číslo účtu, z ktorého budete úver splácať;
o číslo účtu prijímateľa: číslo splátkového účtu, ktoré ste používal doposiaľ,
o mení sa kód banky – nový kód banky prijímateľa je 3000 (SZRB),
o dátum splatnosti trvalého príkazu zadať max. do 15. dňa v mesiaci ;
o variabilný symbol – číslo úverovej zmluvy (bez lomítok); napr. číslo zmluvy je:
xxx/zzzz/rok2002 - použije sa xxxzzzz02 – číslo variabilného symbolu použiť z listu;
o výška splátky - taká istá ako doposiaľ;
o frekvencia splácania – mesačne.
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Uvedenú zmenu odporúčame, aby ste vo svojej banke vykonali bezodkladne po doručení listu, ktorý
Vám bol zaslaný na adresu tak, aby 1. splátka v roku 2014 bola pripísaná na účet v SZRB najneskôr
do 15.01.2014.


Ak splácate úver hotovostnou platbou , odporúčame:
o
platbu v mesiaci december 2013 zrealizovať najneskôr do 20.12.2013 v príslušnej banke
– obvyklým spôsobom;
o odporúčame zmeniť spôsob nastavenia splácania úveru na bezhotovostnú platbu z účtu
vo svojej banke.

Pokiaľ budete naďalej splácať úver hotovostnou platbou aj po 01.01.2014, je potrebné uvedenú
úhradu platiť prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na splátkový účet nasledovne:
o
použijete : Poukaz na úhradu, kde uvediete :
o Odosielateľ : vy a Vaša adresa;
o Prijímateľ : suma splátky úveru, číslo splátkového účtu, kód banky 3000,
variabilný symbol z listu;
o Adresa príjemcu : SZRB a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
o
Vzor Poukazu na úhradu si môžete nájsť na :
http://www.posta.sk/subory/274/pp-na-ucet-rucny-2-dielny-pdf.pdf
http://www.posta.sk/subory/276/pp-na-ucet-rucny-3-dielny-pdf.pdf
o

platbu vykovať max. do 15. dňa v mesiaci.

Číslo splátkového účtu vrátane nového kódu banky si môžete overiť aj na našom webovom sídle:
www.sfrb.sk, v záložke: Splátkový účet klienta.

V Bratislave 9. 12. 2013

