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Full name and/or number of the statute (in original language):
Zákon č.258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch
Translation of the name:
Act No. 258/2001 on Consumer Credit
Reference in Official Journal (if appropriate):
Cool. Laws 2001 No. 108, p. 2920
Date of coming into force:

Subsequent amendments:

_________________________________________________________________________
Text:

Zákon č.258/2001 Z.z.
o spotrebiteľských úveroch

§3
Podmienky ponuky spotrebiteľského úveru
(3)
Veriteľ je povinný na miestach, na ktorých ponúka spotrebiteľský úver, uverejniť základné
informácie o poskytovaní spotrebiteľského úveru, najmä o výške ročnej percentuálnej miere
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nákladov.
(4)
Reklama alebo akákoľvek ponuka vystavená na miestach, na ktorých veriteľ ponúka spotrebiteľský úver, v ktorej je uvedená úroková sadzba alebo akýkoľvek číselný údaj týkajúci
sa nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, musí obsahovať informáciu
o ročnej percentuálnej miere nákladov; ak nie je možný iný spôsob, aplikuje sa ročná percentuálna miera nákladov na výpočte podľa prílohy tohto zákona.
(6)
Pri spotrebiteľských úveroch formou preddavkov na bežný účet s výnimkou kreditnej karty
(§ 1 ods. 3) alebo v prípadoch, keď nemožno určiť ročnú percentuálnu mieru nákladov, musí
byť spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy informovaný o úverovom limite, o nákladoch spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, o spôsobe výpočtu ročnej percentuálnej miery
nákladov, o podmienkach, za ktorých môže byť zmluva zmenená, a o spôsobe a termíne
skončenia zmluvného vzťahu. Počas trvania zmluvy musí byť spotrebiteľ bezodkladne informovaný o zmene ročnej percentuálnej miery nákladov.
(7)
Ak veriteľ ponúka spotrebiteľské úvery tomu istému spotrebiteľovi za rôznych podmienok,
ročná percentuálna miera nákladov musí byť uvedená na výpočte podľa prílohy tohto zákona.
§4
Zmluva o spotrebiteľskom úvere
(2)
Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí obsahuje najmä
h) podmienky závislé od objektívnych skutočností, pri ktorých splnení môže byť upravená
ročná percentuálna miera nákladov,
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