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EURO a reality, finančná kríza
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ZAVEDENIE EURA V SLSP

1. PRED KONVERZIOU (do 31. 12. 2009)
- predzásobenie podnikateľov

2. KONVERZNY VIKEND (od 1. 1. – 4. 1. 2009)
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Zásobovanie eurom (banka/ podnikateľ)

Druhotné predzásobenie (subfrontloading) 
predzásobenie podnikateľov na základe Zmluvy o DrP (úver; zákaz; okamžité splatenie)
nahlasovanie od 1. 2. – 16. 10. 2008 (podľa výšky rezervy)
odovzdanie od 1. 12. – 29. 12. 2008

Zmenáreň
predzásobenie podnikateľov bez Zmluvy o DrP
nahlasovanie od 1. 2. – 5. 5. 2008 (bez poplatku); od 6. 5. – 31. 8. (bez poplatku do 500 euro 
mincí)
odovzdanie od 15. 11. 20. 12. 2008

Štartovacie balíčky
od 1. – 31. 12. 2008 (NBS, banky, Slovenská pošta)
hodnota balíčka 500 SKK/16,60€, 38 ks mincí
určené na predzásobenie obyvateľstva
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1. PRED KONVERZIOU (do 31. 12. 2009)

2. KONVERZNY VIKEND (od 1. 1. – 4. 1. 2009)
- Obmedzenia počas 31. 12. 2008 a konverzného

víkendu
- Ďalšie detaily k obmedzeniam
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31. 12. 2008  a Konverzný víkend
Obmedzenia 

DEAD LINES:
9:30
-PP cez pobočku – domáce medzibankové
- všetky aktívne cez EB (IB, HB) = s valutou 
do 4. 1. 
12:00 – uzatvorenie pobočiek pre klientov
- PP cez pobočku – domáce vnútrobankové
- PP cez pobočku – zahraničné
- Hotovostné vklady/ výbery
Obmedzenia:
- Nočné trezory do 10h (31.12.), po 10h (5.1.)
- KTV + overnight + autoovernight do 12h

Poskytované služby 1.1. - 4.1.2009

MsP, pobočky, obchodné centrá, treasury 
– Zmenáreň SKK do EUR  na mestských 

pobočkách a pobočkách                         
Nočné trezory, uzatvorené obaly (5.1.)

Elektronické kanály – off line
– ATM (okrem spracovania PP)
– POS
– Electronic banking (IB, HB) okrem 

plánovaných odstávok – len pasívne 
operácie (s valutou 5. 1. a viac )

– Cash back služby

01.01.09 – 04.01.0931.12.08 05.01.09

08:00 –
štart 

realizácie 
štandard 
operácií

* Time suggested by banks and SBA, currently waiting for feedback from NBS
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– ATM a POS (SLSP) budú k dispozícii bez obmedzenia okrem služieb:
• Možnosti dobitia telefónneho kreditu (Orange, T-Mobile,...) cez ATM od 23:45 (31.12.) do 05:00 (1.1.)
• Hodina deťom cez ATM - od 30.12. – 4.1
• Možnosti zadania platby cez ATM od 30.12. – 4.1
• zostatku cez ATM bude k dispozícii len informatívny – stav k 31. 12. 2008  plus od 3.1. večer ho začneme 

postupne aktualizovať podľa stavov z ďalších účtovných dni (1.1.-4.1.)
– EB (IB , HB) bude k dispozícii off-line okrem plánovaných odstávok:

• 31.12. (22:45) - 1.1. (1:10)
• 1.1. (15:30) - 1.1. (19:30) - Homebanking bude k dispozícii
• 2.1. (22:00) - 3.1. (9:00) 
• K dispozícii budú len zostatky k 31. 12. 2008 a možnosť zadať platby s valutou po 5. 1. (vrátane)

• RCC (kreditne karty) nebudú fungovať od 31.12. 12:00 do 1.1. ráno (ani cez ATM)

Poznámka:
Existujúce  trvalé príkazy a inkasá ako aj budúce platby definované v roku 2008 so splatnosťou počas konverzného 
víkendu sa automaticky zrealizujú s definovanými  splatnosťami, aj ak ich splatnosť pripadla na deň počas konverzného
Víkendu. Klienti budú upozornení cez výpis, že ak majú trvalé príkazy splatné počas konverzného víkendu, k ich realizácii
dôjde len za predpokladu, že zostatok na ich účte aj po odpočítaní sumy všetkých realizovaných výberov a platieb kartou
počas konverzného víkendu bude postačovať na ich realizáciu. Pozor! klient bude vidieť počas konverzného víkendu
zostatok cez ATM len informatívny – stav k 31. 12. 2008

31. 12. 2008 a Konverzný víkend
Ďalšie detaily
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Bankový trh – zavedenie Eura

Objem nových pasív na bankovom trhu stúpol od októbra o 50 mld. SKK

Očakávaný objem do konca roka cca. 30 mld. Skk

Banky očakávali daný balík a produktovú líniu prispôsobili danej situácii

Banky musia získané zdroje umiestniť na trhu – najvýnosnejší a 
najlepší spôsob je posunúť ich do novoposkytnutých úverov.
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SLSP a hypotekárny vývoj na trhu

Došlo k zvýšenému záujmu o úvery určené na financovanie kúpy 
a rekonštrukcie nehnuteľnosti

Zavedenie ratingovej metódy posudzovania bonity klienta

Banka podporuje trh vývojom nových produktov, ktoré sú
dostupnejšie širokej verejnosti

Zjednodušenie úverového procesu – úverový register
(zrýchlenie a zefektívnenie poskytovania úverových produktov)

Sprísnenie podmienok na skvalitnenie portfólia klientov
(zamedzenie vplyvu finančnej krízy na bankový sektor)
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Výhody  produktov SLSP 

Pre  postúpenie žiadosti na spracovanie stačí vyplnenie žiadosti jej podpísanie a zaslanie 
zoskenovanej mailom. Pre overenie príjmu stačí uviesť priemerný hrubý príjem a vyplniť
požadované tlačivo na preukázanie  nákladov na domácnosť. Pre klientov sporiteľne, 
u ktorých je ich príjem  zasielaný na osobný účet  dokonca odpadá aj prezentácia príjmu.
Aj  v súčasnej situácií má naša banka v rámci jednotlivých ratingov  možnosť poskytnúť
úvery až do 120% hodnoty nehnuteľného majetku určeného na bývanie
V najlepšom ratingu sme posunuli hranicu výšky úverov bez zabezpečenia až na 650 tis. Skk 
– prirážka pri kombinácií zo zabezpečením nehnuteľnosťou je len 0,5%  na celkovú výšku 
poskytnutého úveru
Pri žiadosti o úver do 1 mil. Skk postačuje na zabezpečenie bytom  určiť hodnotu 
nehnuteľností internou hodnotou bytu.  Pre jej určenie stačí aktuálny LV a doklad o výmere 
bytu. Bez znaleckého posudku.
Pre skupinu klientov s nižším príjmom máme možnosť poskytnúť maximálnu výšku úveru 
prostredníctvom voľby typu splácania úveru - progresívnou metódou splácania. Zvyšovanie 
splátky úveru  je medziročne len o 2%. V ďalšom období splácania je klientom umožnený 
prechod z tohto typu splácania na rovnomerné – anuitné splácanie
Pri nedostatočnom príjme žiadateľa je možné jeho príjem doplniť príjmom spoludlžníka z titulu 
splácania – tretia osoba, v budúcnosti možnosť vypustenia z úverového vzťahu
Dokladovanie príjmu na základe obratu spoločnosti
Pri úveroch  z projektov – výstavba a financovanie nových bytov,  klient  môže požadovaný 
úver  zabezpečiť budúcou hodnotou nehnuteľností, ktorú si banka určí sama na základe 
podkladov  od developera – interné ohodnotenie bytov
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Financovanie developerov

Podpora projektov, ktoré realizujú už overený developer so 
skúsenosťami v developerskej oblasti 
Sprísnenie ratingového hodnotenia – skvalitnenie portfólia
Požadovanie vyššieho zabezpečenia k objemu poskytovaných 
úverov
Preukázanie vyššieho objemu vlastných zdrojov k výške nákladov 
na realizáciu projektu   
Zazmluvnenosť – preukázanie záujmu klientov o kúpu 
bytov/domov/ za predajnú cenu ponúkanú developerom
Z objemu zazmluvnenosti  schopnosť splatenie poskytnutého 
korporátneho úveru
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Ďakujeme za pozornosť


