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Vec:
Informácie k odpusteniu časti poskytnutého úveru zo ŠFRB na obstaranie bytu z dôvodu
narodenia dieťaťa
Dlžníci, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013 môžu písomne požiadať
ŠFRB o odpustenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31.12.2018.
Jedná sa o klientov, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013 a po podpísaní
zmluvy sa mu narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku
veku, alebo si osvojili dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku
veku.
Po splnení daných podmienok a platnosti zmluvy o poskytnutí podpory a riadne si
plní záväzky voči fondu si môže uplatniť odpustenie časti poskytnutého úveru na každé dieťa
2000,- eur.
Žiadosť je dlžník povinný doručiť poštou na adresu ŠFRB spolu s prílohami:

Overená kópia rodného listu každého
Potvrdenie o trvalom pobyte

dieťaťa

dieťaťa vydané

príslušným obecným úradom
.-
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Prosíme Vás o po~anie informácie Vašim občanom, kt0!Fčerpali prostriedky zo Státneho fondu
rozvoja bývania. Ziadosť a bližšie informácie nájdete na stránke www.sfrb.sk
S pozdravom

i
Ing. Kristína Benková
'
referent agendy rozvoja bývania

Prílohy: Kópia rodného listu dieťaťa
Potvrdenie o trvalom pobyte

Adresa: Mestský úrad
Štefánikova tr. 60
95006 Nitra

di~ťaťa

tel. spoj.: (037) 6502 kl.: 111

fax: (037) 6502 331
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Meno a priezvisko Dlžníkov:

.

Adresa trv. pobytu:

.

Číslo úverovej zmluvy:

Tel. kontakt:

Číslo splátkového účtu:

.

Mailová adresa:

..

Štátny fond rozvoja bývania
Odbor správy a riadenia úverov
Lamačská

cesta 8

833 04 Bratislava

V ....................

dňa :

..

Vec: Žiadost' o odpustenie časti úveru z dôvodu narodenia diet'at'a,
číslo zmluvy:

oo

Číslo splátkového účtu:

oo

..

Žiadam o odpustenie časti úveru v zmysle zákona 150/2013 Z.z. v znení neskorších
predpisov z dôvodu narodenia/osvojenia dieťaťa. Po odsúhlasení žiadosti žiadam o úpravu
mesačnej

splátky úveru / skrátenie doby splatnosti úveru* .

Vyhlasujem, že som sa oboznámil s dokumentom označeným ako "Informácie o ochrane osobných údajov
dotknutej osoby H, ktorý j e zverejnený na webovej stránke Štátneho fondu rozvoja bývania - wll'w.sfi·b.sk, čim mu
boli poskytnuté informácie ako dotknutej osobe v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2016/679 o ochrane fyzickych osôb pri spracúvani osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) a zákona Č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov za účelom poskytnutia podpory v súlade so zákonom Č. 150/2013 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania. "

Podpis dlžníkov
Prílohy: Overená kópia rodného listu dieťaťa
Potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa vystavené obecným/miestnym úrado
Vysvetlivky: *Nehodiace sa prečiarknuť
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