
 
 
 

SADZOBNÍK POPLATKOV 

PRE BUSINESS ÚVERY ÚČINNÝ OD 1.11.2022 

 
spoločnosti Silverside Financial Services, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava –

mestská časť Ružinov, IČO: 51 179 172 (ďalej len „Spoločnosť“) 

 

Poplatok za služby Výška poplatku v EUR 

Náhrada nákladov za spracovanie Žiadosti o predčasné splatenie 

úveru 1)
 

 
10,00 EUR 

Poplatok za predčasné splatenie úveru 1)
 150,00 EUR 

Vystavenie 1. listovej upomienky pri oneskorenej úhrade 2)
 10,00 EUR 

Vystavenie Oznámenia pre ručiteľa k 1.listovej upomienke pri ones-

korenej úhrade 2)
 

 
6,00 EUR 

Vystavenie 2. listovej upomienky pri oneskorenej úhrade 2)
 30,00 EUR 

Vystavenie Oznámenia pre ručiteľa k 2. listovej upomienke pri ones-

korenej úhrade 2)
 

 
6,00 EUR 

Vystavenie listovej upomienky s informáciou o možnosti odovzdania 

pohľadávky do mandátnej správy a o možnosti zosplatnenia 3)
 

 
50,00 EUR 

Vystavenie oznámenia o odovzdaní pohľadávky do mandátnej 

správy 3)
 

 
6,00 EUR 

Vystavenie oznámenia o zosplatnení pohľadávky 2)
 100,00 EUR 

Náhrada nákladov za vrátenie preplatku 2)
 6,00 EUR 

Náhrada nákladov za spracovanie Žiadosti o vystavenie prehľadu 

pravidelných mesačných splátok úveru formou amortizačnej tabuľky 

(splátkového kalendára) a vystavenie splátkového kalendára 2)
 

 
6,00 EUR 

 
Vysvetlivky: 

1) poplatok je splatný k dátumu predčasného splatenia úveru určeného spôsobom podľa Zmluvy o úvere 

2) poplatok je splatný zároveň s odoslaním upomienky / oznámenia klientovi; s odoslaním preplatku 

klientovi; s odoslaním splátkového kalendára klientovi 

3) poplatok je splatný po doručení oznámenia v lehote určenej v oznámení 

 
Spoločnosť si vyhradzuje právo operatívnych úprav výšky jednotlivých poplatkov. Každá zmena sadzob-

níka poplatkov bude klientom k dispozícii vopred minimálne 30 dní pred nadobudnutím účinnosti prísluš-

nej zmeny na všetkých obchodných miestach Spoločnosti a na webovom sídle www.businessuver.sk, 

www.businessuvery.sk. 
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