Zoznam registrov údajov o
spotrebiteľských úveroch
31.12.2021

Názov
Prevádzkovateľ
P.č.
registra
registra
1 Spoločný
SBCB - Slovak
register
Banking Credit
bankových
Bureau, s.r.o.
informácií
"SRBI" - časť
Register
spotrebiteľsk
ých úverov v
zmysle
zákona č.
129/2010 Z. z.
o
spotrebiteľsk
ých úveroch a
o iných
úveroch a
pôžičkách pre
spotrebiteľov

2

Nebankový
Non-Banking
register
Credit Bureau,
klientskych
ZZPO
informácií
"NRKI" - časť
Register
spotrebiteľsk
ých úverov v
zmysle
zákona č.
129/2010 Z. z.
o
spotrebiteľsk
ých úveroch a
o iných
úveroch a
pôžičkách pre
spotrebiteľov

Sídlo
prevádzkovateľa
registra
Mlynské nivy 14,
821 09 Bratislava
- Staré Mesto

Mlynské nivy 14,
821 09 Bratislava

Dátum
Dátum
vzniku
začatia
registra v vykonáva
zmysle
nia
ZoSÚ
činnosti
Zoznam údajov v registri
1.10.2015 1.10.2015 podľa § 7 ods. 9 písm. a) až
o),q) a r) ZoSÚ a ďalšie
údaje, ktoré sú potrebné na
posúdenie schopnosti
spotrebiteľa splácať
spotrebiteľský úver, a to
najmä údaje nevyhnutné na
jednoznačnú identifikáciu
spotrebiteľa kvôli presnému
a pravdivému spárovaniu
údajov, resp. také, ktoré sú
nevyhnutné na posúdenie
schopnosti splácať
spotrebiteľský úver, najmä
druh záväzkového vzťahu,
resp. druh operácie,
rezident/nerezident (doklad
totožnosti), pohlavie
spotrebiteľa jeho právne
postavenie v rámci
úverového vzťahu (hlavný
dlžník/spoludlžník).
1.10.2015 1.10.2015 podľa § 7 ods. 9 písm. a) až
o), q) a r) ZoSÚ a ďalšie
údaje, ktoré sú potrebné na
posúdenie schopnosti
spotrebiteľa splácať
spotrebiteľský úver, a to
najmä údaje nevyhnutné na
jednoznačnú identifikáciu
spotrebiteľa kvôli presnému
a pravdivému spárovaniu
údajov, resp. také, ktoré sú
nevyhnutné na posúdenie
schopnosti splácať
spotrebiteľský úver, najmä
druh záväzkového vzťahu,
resp. druh operácie,
rezident/nerezident (číslo
dokladu), pohlavie

Zoznam
zriaďovateľov
registra
Tatra banka, a. s.
Slovenská
sporitieľňa, a. s.
Všeobecná úverová
banka, a. s.

VÚB Leasing, a. s.
Consumer
FinanceHolding, a.s.
ČSOB Leasing, a. s.
GE Money,a. s.
Tatra-Leasing, s.r.o.
UniCredit Leasing
Slovakia,a. s.
VB LEASING SK,
spol. s r.o.
VOLKSWAGEN
Finančné služby
Slovensko s.r.o.

Zoznam veriteľov poskytujúcich údaje do registra
Tatra banka, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Prima Banka Slovensko a. s.
365.bank, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.,
pobočka zahraničnej banky
Československá obchodná banka, a. s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky
mBank S. A., pobočka zahraničnej banky
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej
republike
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Privatbanka, a. s.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky
ČSOB Leasing, a. s.
Tatra-Leasing, s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a. s.
Toyota Financial Services Slovakia, s.r.o.
Home Credit Slovakia, a. s.
s Autoleasing SK, s.r.o.
ESSOX FINANCE, s.r.o.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.
TELERVIS PLUS a. s.
Diners Club CS, s.r.o.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Ahoj, a.s.
Friendly Finance Slovakia s.r.o.
Intrum Slovakia, s.r.o.
BENCONT COLLECTION, a. s.
FINANC PARTNERS, s.r.o.

spotrebiteľa a jeho právne
postavenie v rámci
úverového vzťahu (hlavný
dlžník/spoludlžník).

3

Register
údajov o
spotrebiteľsk
ých úveroch

Register úverov,
s.r.o.

Mostová 2, 811 02
Bratislava

30.9.2015 1.10.2015 podľa § 7 ods. 9 písm. a) až
r) ZoSÚ

4

EURI
(Európsky
register
informácií)

BENCONT
INVESTMENTS,
s.r.o.

Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava

10.7.2017 10.7.2017 podľa § 7 ods. 9 písm. a) až
BENCONT
r) ZoSÚ a ďalšie údaje, ktoré INVESTMENTS, s.r.o.
sú potrebné na posúdenie
schopnosti spotrebiteľa
splácať spotrebiteľský úver,
a to najmä údaje nevyhnutné
na jednoznačnú identifikáciu
spotrebiteľa kvôli presnému
a pravdivému spárovaniu
údajov, resp. také, ktoré sú
nevyhnutné na posúdenie
schopnosti splácať
spotrebiteľský úver, najmä
druh záväzkového vzťahu,
resp. druh operácie,
rezident/nerezident (číslo
dokladu), pohlavie
spotrebiteľa jeho právne
postavenie v rámci
úverového vzťahu (hlavný
dlžník/spoludlžník/ručiteľ).

ZoSÚ - Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zoznam údajov v registri podľa § 7 ods. 9 ZoSÚ

Internal Audit
Services, s.r.o.
Ručiteľ, s.r.o.

EDYPLUS, s.r.o.
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná
zložka
DPS financial conuslting, s.r.o.
JUST Credit, j.s.a.
Všeobecná úverová banka, a. s. (právny nástupca
Consumer Finance Holding, a. s.)
BestCredit, s.r.o.
Novel Finance, s.r.o.
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
BENCONT COLLECTION, a. s.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
InDevel, s.r.o.
lime finance, a. s.
Silverside, a. s.
R Collectors s.r.o.
ANACO FIN s.r.o.
EOS Slovensko Finance, s.r.o.
Consulting One SK, s.r.o.
GENERAL FACTORING, a. s.
Blackside, a. s.
BENCONT COLLECTION, a. s.

a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo veriteľa, ak je pridelené,
b) meno a priezvisko spotrebiteľa, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
c) dátum poskytnutia spotrebiteľského úveru,
d) výšku poskytnutého spotrebiteľského úveru,
e) výšku splátky a periodicitu platenia splátok spotrebiteľom na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
f) menu, v ktorej je poskytnutý spotrebiteľský úver,
g) dlžnú čiastku po splatnosti a počet dlžných splátok,
h) dátum vzniku omeškania spotrebiteľa,
i) dátum zániku omeškania spotrebiteľa,
j) doba omeškania, počet dní a mesiacov omeškania spotrebiteľa,
k) počet a sumu zostávajúcich splátok,
l) dátum splatnosti spotrebiteľského úveru,
m) dátum postúpenia práv zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a identifikačné údaje o subjekte, na ktoré boli práva
vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere postúpené,
n) údaj o zabezpečení pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
o) dátum zániku záväzkov spotrebiteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
p) ďalšie údaje, ak sú potrebné na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver,
q) dátum uplatnenia práva veriteľa na splatenie celého spotrebiteľského úveru a
r) dôvod uplatnenia práva veriteľa na splatenie celého spotrebiteľského úveru.

