Centrálny
register zmlúv
Externá
banková
organizácia
Žia dateľ

Informácia o odpustení
zos tatku úveru / pôžičky /
náv ratne j finančnej
výpomoci

BP_ RR_060_Poskytnutie úv eru, pôžičk y, náv ratnej finančnej v ýpomoci

Žia dosť / dodatok k
zmluve o návratnú
fina nčnú výpom oc

Zmluva o poskytnutie
úve ru, pôžičky,
náv ratne j finančnej
výpomoci

Žia dateľom podpísaný
návrh zmluvy o
poskytnutie úveru,
pôž ičky, návratnej
fina nčnej výpom oci

Návrh zmluvy o
poskytnutie úveru,
pôž ičky, návratnej
fina nčnej výpom oci

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Žia dosť / dodatok k
zmluve o úver /
pôž ičku
Informácia o
schválení

Výsledok
kontroly
áno

BP_RR_031_Vykonanie
zák ladne j finančnej
kontroly

BP_SM_180_Príjem
zásielok

Výsledok
kontroly

Finančnú operá ciu ale bo jej
čas ť možno vyk onať/ vo
fina nčnej operá cii alebo jej
čas ti mož no pok račov ať /
poskytnuté plnenie treba
vym áhať

Pripraviť návrh zmluv y /
dodatok

Finančnú operá ciu ale bo jej
čas ť možno vyk onať/ vo
fina nčnej operá cii alebo jej
čas ti mož no pok račov ať /
poskytnuté plnenie treba
vym áhať

Zásielku je
potrebné
odoslať

Zásielku je
potrebné
odoslať

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Podpísať zmluv u /
dodatok

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Potreba
platobného
poukazu

Zve rejniť zmluv u /
dodatok
nie

Je potrebná
zmluva?
Finančnú operá ciu ale bo jej časť nemožno
vyk onať / vo finančne j operácii ale bo jej
čas ti nem ožno pokračovať / posky tnuté
plnenie nie je potrebné vym áhať

Pripraviť v yjadrenie o
schválení žiadosti

Zásielka adresátovi
doručená
Zae vidov ať a posúdiť
žiadosť o úver / pôžičk u /
náv ratnú finančnú
výpomoc
Finančnú operá ciu ale bo jej časť
nem ožno vykonať / v o finančnej
ope rácii a lebo je j časti nemožno
pok račov ať / poskytnuté plnenie
nie je potrebné vymá hať

Informácia o
zamietnutí

Zásielku je
potrebné
odoslať
Pripraviť v yjadrenie o
zam ietnutí žiadosti

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Žia dosť
zamietnutá

nie

Pos kytnúť úver, pôžičku,
náv ratnú finančnú
výpomoc

Odpustiť zostatok úve ru /
pôž ičky / návra tnej
fina nčnej výpom oci

Zásielku je
potrebné
odoslať

Zásielka adresátovi
doručená

BP_UC_160_Správa
pohľadáv ok štá tu
Záväzok vysporiadaný

Vznik a
prevzatie
správy
pohľadáv ky

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Úve r / pôžička / návra tná
fina nčná výpom oc splatený
(á) / odpustený(á)

Prijať splá tky a
prís lušens tvo

Bude úve r / pôž ička /
náv ratná finančná
výpomoc odputený(á)

BP_SM_180_Príjem
zásielok

BP_UC_170_Vysporiadanie
záväzku

áno

BP_RR_036_Vytvorenie
platobného poukazu

BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv ky
Pohľadáv ka
vysporiadaná

