Dodatok

č.l

k Zmluve o splátkovom úvere Č. 2323/2005/EIB zo dňa 02.06.2006, uzatvorený medzi:
Veriteľom:

Tatra banka, akciová

sídlo:

Hodžovo námestie 3,81106 Bratislava l

zapísaným v:

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava J. odd. Sa, vložka Č . 711B

IČO:

OO 686 930

IČDPH :

SK2020408522

konajúcim:

Ing. Júliusom Tomáškom,

a

Mgr. Michaelou Blažejovou, supervízorom
(ďalej

spoločnost'

riaditeľom

obchodného zastúpenia fIremného centra

len "Veritel'" alebo "Tatra banka, a.s.")

a

Dlžníkom:

Mesto Trenčín

sídlo:

Mierové námestie 2, 911 64

IČO :

OO 312 037

DiČ:

2021079995

konajúcim:

Mgr. Richardom
(ďalej

Trenčín

Rybníčkom,

primátorom mesta

len "D1žník")

I.

Úvodné ustanovenie
l.1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom k Zmluve o splátkovom úvere Č. 2323/2005/EIB zo dňa 02.06.2006 (ďalej
len "Úverová zmluva") dohodli na zmene Úverovej zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v článku ll. tohto
dodatku.
1.2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifIkované týmto dodatkom sa riadia
Všeobecnými úverovými podmienkami Tatra banky, a.s. zo dňa 14.2.2002, v znení neskorších dodatkov
(ďalej len "Úverové podmienky").
II.

Obsah dodatku
2.1. V Úverovej zmluve sa v článku V. "Splácanie Úveru, úrokov, poplatkov a nákladov" ruší bod 5.1.
a nahrádza sa novým bodom 5.1. s nasledovným znením:
5.1. Splátkový kalendár: odo dňa účinnosti dodatku Č . l k tejto zmluve sa Dlžník zaväzuje splácať Úver
podľa nasledovného Splátkového kalendára:
výška splátky:
8.870,- EUR
dátum prvej splátky:
16.0l.2012
frekvencia splátok:
štyrikrát ročne, v deň splatnosti splátky
deň splatnosti splátky:
30.03.2012, 29.06.2012,28.09.2012
15.01.2013,29.03.2013,28.06.2013,30.09.2013
15.01.2014,31.03.2014,30.06.2014,30.09.2014
15.01.2015,31.03.2015,30.06.2015
dátum poslednej splátky:
30.09.2015
výška poslednej splátky:
8.877,- EUR
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Týmto nie sú dotknuté splátky Úveru vykonané do dňa účinnosti dodatku Č. l k tejto zmluve.
2.2. V Úverovej zmluve sa v článku V. "Splácanie Úveru, úrokov, poplatkov a nákladov" za bod 5.5. dopÍňa
nový bod 5.6. s nasledovným znením:

•

5.6. V prípade ak dôjde k zmene príslušnej referenčnej sadzby uvedenej v Základných podmienkach,
oboznámi Veriteľ Dlžníka s jej aktuálnou výškou, a to bezodkladne po jej zmene:
a. prostredníctvom výpisu z Účtu Dlžníka, alebo
b. prostredníctvom internetovej stránky lVw \Y.J.atrab ~.!!t;L~k., alebo
c. zverejnením v obchodných priestoroch Veriteľa, alebo
d. prostredníctvom oznámenia doručeného Dlžníkovi v súlade s touto zmluvou,
e. iným vhodným spôsobom,
a to tým z uvedených spôsobov, ktoré určí Veriteľ.
2.3. V Úverovej zmluve sa v článku VI. "Práva a záväzky Veritel'a a Dlžníka a Prehlásenia Dlžníka"
v bode 6.4. dopÍňa za písmeno o. nové písmeno p. s nasledovným znením:
p. poskytol Veriteľovi všetky údaje, podklady a informácie potrebné pre vykonanie starostlivosti
Veriteľom ako povinnou osobou podľa § IO Zákona Č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov.
2.4 . V Úverovej zmluve sa v článku VI. "Práva a záväzky Veritel'a a Dlžníka a Prehlásenia Dlžníka"
dopÍňajú za bod 6.4. nové body 6.5. a 6.6. s nasledovným znením:
6.5 . Dlžník súhlasí s tým, že Veriteľ je oprávnený poskytnúť všetky potrebné informácie z tejto zmluvy
a Zabezpečovacích zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je Dlžník, alalebo informácie, ktoré získal
v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy a Zabezpečovacích zmlúv, ktorých zmluvnou stranou j e
Dlžník, aj každej osobe, s ktorou Veriteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu alebo s ktorou začne rokovania,
a to v súvislosti so Sekuritizáciou pohľadávok Veriteľa alebo akýmkoľvek Kreditným derivátom na
zmiernenie kreditného rizika. V tejto súvislosti platí, že :
a. Sekuritizáciou sa rozumie :
(i) sekuritizácia v zmysle § 33b, ods. l. , písm. a) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky
o bankách Č. 483/2001 Z.z., v znení neskorších zmien, a
(ii) akýkoľvek iný nástroj na pokrytie kreditného rizika, ako je uvedený v ods. (i) tejto defmície,
s rovnakým alebo podobným účinkom;
b. Kreditným derivátom na zmiernenie kreditného rizika sa rozumie:
(i) akýkoľvek kreditný derivát uvedený v § 104, písm. a) a b) Opatrenia Národnej banky
Slovenska 4/2007, v znení neskorších zmien, a
(ii) akýkoľvek iný kreditný derivát na zmiernenie kreditného rizika, ako je uvedený v ods. (i) tejto
defmície, s rovnakým alebo podobným účinkom;
c. ustanovenia bodu 18.4. Úverových podmienok nie sú dotknuté ustanoveniami tohto bodu.
6.6. V súvislosti s nahradením meny Sk (ďalej len "Pôvodná mena") menou Euro (ďalej len "Nová
mena" a pre uvedené nahradenie meny Sk len "Zmena") platí, že v nadväznosti na Zmenu sa všetky
také odkazy na Pôvodnú menu, pri ktorých nie je uvedená konkrétna suma nahrádzajú v tejto zmluve,
Zabezpečovacích zmluvách a Úverových podmienkach odkazmi na Novú menu (vrátane súvisiacich
odkazov).
2.5 . V Úverovej zmluve sa v článku VII. "Prípad neplnenia" v bode 7.1. dopÍňa za písmeno b. nové písmeno
c. s nasledovným znením:
c.

poverenie správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku vo
Garanta v zmysle príslušných právnych predpisov.

vzťahu

k majetku Dlžníka alebo

2.6. V Úverovej zmluve sa v článku VIII. "Záverečné ustanovenia" rušia body 8.3. a 8.4. a nahrádzajú sa
novými bodmi 8.3. a 8.4. s nasledovným znením:
8.3 . Každá zmena, doplnenie tejto zmluvy alebo dohoda o zrušení záväzku vyžaduje k nadobudnutiu
platnosti písomnú formu podpísanú oprávnenými zástupcami zmluvných strán okrem prípadov, keď je
v tej to zmluve dohodnuté inak. Zmluvné strany sa dohodli na predÍžení premlčacej doby každého
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práva Veriteľa vyplývajúceho z tejto zmluvy a notárskej zápisnice na dobu desiatich rokov od doby,
takáto premlčacia doba vo vzťahu ku každému takémuto právu začne plynúť.
8.4. Rozhodné právo a jurisdikcia.
8.4.1. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpeciflkované touto zmluvou sa riadia
tiež Všeobecnými obchodnými podmienkami Veriteľa vydanými s účinnosťou od 1.11.2010,
v znení neskorších dodatkov. Ďalšie poplatky a odplaty vyžadované Veriteľom od Dlžníka
neuvedené v tejto zmluve a Úverových podmienkach sú uvedené v Sadzobníku poplatkov za
služby poskytované Veriteľom. Dlžník prehlasuje, že sa oboznámil s príslušným Sadzobníkom
poplatkov za služby poskytované Veriteľom, s Úverovými podmienkami a uvedenými
Všeobecnými obchodnými podmienkami a prevzal od Veriteľa jedno vyhotovenie Úverových
podmienok. Zároveň Dlžník vyhlasuje, že bol pri podpise tejto zmluvy ústne informovaný
o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa podmienok poskytnutia a splácania úveru, vrátane
popisu okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť vývoj úrokovej sadzby na základe tejto zmluvy alebo
Úverových podmienok počas trvania zmluvného vzťahu a čase, kedy bude Veriteľ Dlžníka
informovať o tom, že takéto okolnosti nastali, ako aj o výške ročnej percentuálnej úrokovej
sadzby platnej v čase uzatvorenia tejto zmluvy.
8.4.2. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi Veriteľom a Dlžníkom (i) z tejto zmluvy
alebo v súvislosti s touto zmluvou, alebo (ii) zo Zabezpečovacej zmluvy alebo v súvislosti so
Zabezpečovacou zmluvou, vrátane sporov o ich existenciu, platnosť, výklad alebo zrušenie
(ďalej pre každý jednotlivý a/alebo všetky uvedené spory len "spory"), budú riešené vecne
príslušným súdom v Slovenskej republike, ak do dňa začatia konania o spore na príslušnom
súde nebolo začaté rozhodcovské konanie podľa nasledujúceho bodu. Miestna príslušnosť súdu
bude určená (i) podľa sídla Veriteľa, v prípade, ak takúto dohodu o určení miestnej
príslušnosti súdu nevylučujú príslušné právne predpisy alebo (ii) podľa príslušných právnych
predpisov, v prípade, ak takúto dohodu o určeni miestnej príslušnosti súdu vylučujú príslušné
právne predpisy, Pre prípad rozhodovania uvedených sporov súdom sa zmluvné strany
podriaďujú právomoci takéhoto príslušného súdu.
8.4.3. Zmluvné strany sa týmto dohodli na tom, že spory môžu byť rozhodnuté aj Stálym
Rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie v Bratislave (ďalej len "Stály
rozhodcovský súd"), ak do dňa začatia konania Stáleho rozhodcovského súdu nebolo začaté
konanie na príslušnom súde podľa predchádzajúceho bodu. Rozhodcovské konanie, vrátane
spôsobu ustanovenia rozhodcu a senátu, bude prebiehať podľa jeho základných vnútorných
právnych predpisov, ktoré sa na základe tohto odkazu stávajú súčasťou tejto rozhodcovskej
doložky. Miestom rozhodcovského konania bude ústredie Stáleho rozhodcovského súdu. Spory
bude rozhodovať jeden rozhodca. Rozhodcovské rozhodnutie môžu na základe žiadosti
niektorej zo zmluvných strán preskúmať iní rozhodcovia, pričom takúto žiadosť môže zmluvná
strana podať v lehote 15 dní od dňa doručenia rozhodcovského rozhodnutia. Rozhodcovský
senát, ktorý bude preskúmavať rozhodcovské rozhodnutie, bude zložený z troch rozhodcov.
Jazykom rozhodcovského konania bude slovenský jazyk. Táto rozhodcovská doložka je
vymáhateľná aj osobitne. Rozhodnutie Stáleho rozhodcovského súdu začaté v súlade s touto
rozhodcovskou doložkou bude pre Veriteľa aj Dlžníka záväzné. Dlžník súhlasí, aby Veriteľ,
jeho zamestnanci a zástupcovia pre potreby uvedeného rozhodcovského konania sprístupnili a
použili všetky dokumenty a informácie, na ktoré sa inak vzťahuje bankové tajomstvo.
8.4.4. V prípade súčasného podania návrhov na rozhodnutie sporu na súde a na Stálom
rozhodcovskom súde bude o spore rozhodovať všeobecný súd.
keď

III.
ustanovenia

Záverečné

3.1. V súvislosti s týmto dodatkom sa Dlžník zaväzuje zaplatiť Veriteľovi poplatok za uzatvorenie tohto dodatku
vo výške 100,- EUR. Uvedený poplatok je splatný v deň uzatvorenia tohto dodatku a Dlžník zabezpečí na
Účte Dlžníka dostatok prostriedkov na jeho zaplatenie. Poplatok bude zaplatený tak, že Veriteľ z Účtu
Dlžníka odpíše sumu poplatku.
3.2. Dlžník vyhlasuje, že bol pri podpise tohto dodatku informovaný o výške ročnej percentuálnej úrokovej
sadzby platnej v čase uzatvorenia tohto dodatku.
3.3. Dlžník sa zaväzuje na základe zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších právnych predpisov zverejniť (ďalej len "infozákon") tento dodatok a Úverovú zmluvu spolu
s Úverovými podmienkami a aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami Veriteľa, ak ešte neboli
zverejnené podľa infozákona. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán a účinnosť v Bankový deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom Dlžník
preukázal Veriteľovi zverejnenie nasledovným spôsobom:
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a) písomným potvrdením Úrady vlády Slovenskej republiky o zverejnení tohto dodatku v Centrálnom
registri zmlúv, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v
Centrálnom registri zmlúv,
b) vyhlásením o zverejnení tejto zmluvy na webovom sídle Dlžníka www.trencin.sk. v znení
akceptovateľnom Veriteľom, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú
zmluvu na svojom webovom sídle,
c) dokumentom potvrdzujúcim zverejnenie tohto dodatku v Obchodnom vestníku, ak je Dlžník povinnou
osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Obchodnom vestníku.
Ak tento dodatok nebude zverejnený do 3 mesiacov odo dňa podpisu tohto dodatku ani jedným zo
spôsobov uvedených vyššie, platí, že k uzatvoreniu tohto dodatku nedošlo.
3.4. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmto dodatkom a Úverovou zmluvou sa spravujú
Úverovými podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami Veriteľa, vydanými s účinnosťou od
1.11.20 l O, v znení neskorších dodatkov. Dlžník prehlasuje, že sa oboznámil s Úverovými podmienkami
a uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami a prevzal od Veriteľa jedno ich vyhotovenie.
3.5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Veriteľ a dva Dlžník.
3.6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali , porozumeli jeho obsahu, že ho neuzatvorili
za nápadne n(e~hOdných p0ťW iflDV, ~rr1,iesni , na znak čoho ho pOdP:sujú.

TtuíVel;u--' ~

V ...... ...... ........ ... , dňa ............. ......... .. ... ..

podpis anoryrniwv311Ý

podpis anonymizovaný

.. -/";j,/ ....... .......................... ........... ..........
'.
za Veritel'a
Tatra banka, akciová spoločnosť

TJfťíVť/~

16 NOV. 2011

V .... .... ...... .... .... ......, dňa ... ... ......... ... .. .... ... .

podpis anonymi20
t

za Dlžníka
Mesto Trenčín

/
riaditeľ

Ing. Július Tomášek
obchodného zastúpenia fIremné,

centra

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

Mgr. Michaela Blažejová, supef ízor
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ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE Č. 2323/2005/EIB
uzatvorená v zmysle §§ 497 až 507 Obchodného zákonníka medzi:

spoločnosť

Veriteľom:

Tatra banka, akciová

sídlo:

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

zapísaným v:

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L odd. Sa, vložka Č. 71/B

IČO:

OO 686 930

IČDPH:

SK2020408522

konajúcim:

Ing. Miroslavom Uličným, prvým podpredsedom predstavenstva a zástupcom
generálneho

riaditeľa

Ing. Marcelom Kaščákom,

a

členom

predstavenstva

(ďalej

len "Veritel'" alebo "Tatra banka, a.s.")

Dlžníkom:

Mesto

Trenčín

sídlo:

Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín

konajúcim:

Ing. Branislavom Cellerom, primátorom mesta

IČO:

OO 312 037

DIČ:

2021079995

a

(ďalej

len ,,Dlžník")
I.

Základné podmienky

Výška Úveru:

310.457,-- EUR

slovom: tristo desaťtisíc

z toho

203.727,-- EUR

(ďalej len "Čast' Úveru MIF")

Druh Úveru:

dlhodobý splátkový

Účel Poskytnutia Úveru:

spolufmancovenie

výstavby

Veľkomoravská, Trenčín (ďalej

športovo-rekreačného

042005MIF

Začiatok čerpania Úveru:

... .. .. ... ....... .......... .2006.

Úroková sadzba:

3 mesačný EURIBOR + 0,43% p.a.

Splatnosť

k ultimu mesiaca

Spracovateľský

poplatok:

SKK 5.000,- , zúčtovaný jednorázovo vopred

Konečná splatnosť:

30.09.2015

Úrok z omeškania:

Úroková sadzba + 5,00% p.a.

Klientské

číslo

Dlžníka:

Číslo bežného účtu Dlžníka:

areálu

len "projekt")

ID Code:

úrokov:

štyristopäťdesiatsedem

108469
2948704124/1100 v cudzej mene
(ďalej len "Účet Dlžníka v cudzej mene")

Číslo bežného účtu Dlžníka:

2626271661 /110 v SKK (ďalej len "Účet Dlžníka v SKK")

Výška priamej dotácie podľa
schválenej žiadosti:

20 .373 ,--EUR

euro

na

ZŠ

Percento dotácie:

pomer medzi Výškou priamej dotácie a Časťou Úveru MIF

Investičné

všetky náklady Dlžníka, ktoré vznikli alalebo vzniknú v súvislosti

náklady projektu:

s realizáciou projektu vo výške definovanej v žiadosti

II.
Základné ustanovenia
na základe akceptácie indikatívnej ponuky Dlžníkom zo dňa 29.07.2005 uzatvára s ním túto Zmluvu
o splátkovom Úvere (ďalej len "táto zmluva").
2.2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia
Všeobecnými úverovými podmienkami Tatra banky, a.s. zo dňa 14.02.2002, v znení neskorších dodatkov
(ďalej len "Úverové podmienky").
2.1 .

Veriteľ

III.
Predmet zmluvy
3.1. Na základe tejto zmluvy sa Veriteľ zaväzuje po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru poskytnúť Dlžníkovi
Úver v prospech Účtu Dlžníka v cudzej mene do výšky uvedenej v Základných podmienkach.
3.2. Dlžník sa zaväzuje použiť Úver výlučne na účel uvedený v Základných podmienkach (ďalej len "Účel
Poskytnutia Úveru"). Dlžník je oprávnený požadovať od Veriteľa čerpanie Úveru po splnení Podmienok
Poskytnutia Úveru. Dlžník sa zaväzuje splatiť Veriteľovi Úver podľa Splátkového kalendára, spolu
s Príslušenstvom Pohľadávky Veriteľa a Súčasťami Pohľadávky Veriteľa.
3.3. Úver poskytnutý na základe tejto zmluvy je zahrnutý do programu Komisie Európskych spoločenstiev program Muniéipal Infrastucture facility (ďalej len "program MIF"). Na základe programu MIF European
Investnment Bank, so sídlom Luxembourg, L-2950 (ďalej len "Ern") poskytne Dlžníkovi dotáciu za
podmienok a v súlade s touto zmluvou a Finance contract uzatvoreným dňa 20.7.2005 medzi EIB a
Veriteľom (ďalej len "dotácia" a pre Finance Contract len "Zmluva Ern").
IV.
Podmienky Poskytnutia Úveru a dotácie
4.1. Veriteľ poskytne Dlžníkovi úver po častiach po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru a na základe písomnej
žiadosti Dlžníka adresovanej Veriteľovi.
4.2. Podmienky Poskytnutia Úveru: Veriteľ nie je povinný poskytnúť Dlžníkovi Úver a Dlžník nie je
oprávnený požadovať od Veriteľa Poskytnutie Úveru skôr, ako budú splnené všetky nasledovné podmienky:
a. nevyskytuje sa Prípad neplnenia,
b. Dlžník predložil zoznam všetkých faktúr vzťahujúcich sa k projektu.
4.3 Podmienky a postup získania dotácie.
a. Podmienkou získania dotácie z EIB je skutočnosť, že EIB schválila žiadosť Dlžníka a Veriteľa
o zaradenie Úveru, ktorý bude poskytnutý na základe tejto zmluvy do programu MIF a schválila dotáciu
ajej výšku.
b. Dotácia bude poskytnutá Veriteľom Dlžníkovi nasledovne:
(i)
25% z výšky dotácie bude Dlžníkovi poskytnutých po uzatvorení tejto zmluvy,
(ii)
25% z výšky dotácie bude Dlžníkovi poskytnutých potom, ako Dlžník preukáže Veriteľovi vo
forme akceptovateľnej pre Veriteľa skutočnosť, že 50% Investičných nákladov projektu boli
uhradené Dlžníkom,
(ili) 50% z výšky dotácie bude Dlžníkovi poskytnutých potom, ako Dlžník preukáže Veriteľovi yo ..
forme akceptovateľnej pre Veriteľa, že najmenej 90% Investičných nákladov projektu bolo
uhradených Dlžníkom.
4.4 Mechanizmus poukazovania dotácie.
Veriteľ poskytne Dlžníkovi dotáciu nasledovne:
(i) ku dňu 30. apríla príslušného kalendárneho roka za predpokladu, že projekt bol schválený EIB k 31.12.
predchádzajúceho kalendárneho roka
(ii) ku dňu 30. októbra príslušného kalendárneho roka za predpokladu, že projekt bol schválený EIB k 30.6.
príslušného kalendárneho roka.

V.
Splácanie Úveru, úrokov, poplatkov a nákladov
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5.1 . Splátkový kalendár: Dlžník sa zaväzuje splácať Úver podľa nasledovného Splátkového kalendára:
výška splátky:
EUR 8.870,dátum prvej splátky:
30.03.2007
frekvencia splátok:
trojmesačná
deň splatnosti splátky:
29.06.2007, 28 .09.2007, 31.12.2007
31.03.2008,30.06.2008 , 30.09.2008, 31.12.2008
31.03.2009,30.06.2009,30.09.2009,31.12.2009
31.03.2010,30.06.2010, 30.09.2010,31.12.2010
31.03.2011,30.06.2011,30.09.2011, 30.12.2011
30.03.2012,29.06.2012,28.09.2012,31.12.2012
29.03 .2013 , 28 .06.2013 , 30.09.2013, 31.12.2013
31.03.2014,30.06.2014, 30.09.2014, 31.12.2014
31.03.2015, 30.06.2015
dátum poslednej splátky:
30.09.2015
výška poslednej splátky:
EUR 8.877,Dlžník sa zaväzuje:
a. platiť Veriteľovi úroky ku dňu splatnosti úrokov, ktorý je uvedený v Základných podmienkach,
b. zaplatiť Veriteľovi spracovateľský poplatok vo výške určenej podľa Základných podmienok.
5.2. Veriteľ je oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa úrokovej
sadzby pre výpočet úrokov z omeškania uvedenej v Základných podmienkach, ak sa dostane do omeškania
so splácaním Pohľadávky Veriteľa, úrokovalalebo akýchkoľvek iných čiastok, ktoré sa zaviazal zaplatiť
Veriteľovi v Úverovej zmluve, alebo ktoré je povinný zaplatiť Veriteľovi podľa Úverových podmienok.
5.3. Veriteľ je oprávnený odpísať z Účtu Dlžníka všetky splatné sumy Celkovej Pohľadávky Veriteľa.
5.4. Podmienky vrátenia dotácie Dlžníkom. Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi , EIB alebo Komisii
Európskych Spoločenstiev dotáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote lOdní odo dňa
doručenia výzvy ktoréhokoľvek z uvedených subjektov Dlžníkovi na vrátenie dotácie v nasledovných .
prípadoch:
(i) Dlžník nerealizoval Čerpanie časti Úveru MIF na základe tejto zmluvy,
(ii) projekt nie je v zhode alebo Dlžník nekoná v zhode s kritériami a podmienkami definovanými
v Žiadosti o zaradenie projektu do MIF (ďalej "žiadosť") alebo projekt je podstatne rozdielny od
pôvodného popisu projektu predloženého EIB v žiadosti, na základe popisu ktorého zaradila EIB
projekt do programu MIF a Dlžník získal dotáciu,
(iii) projekt nie je ukončený Dlžníkom v lehote stanovenej v čl. VI, bod 6.1, písm. bi tejto zmluvy, alebo
Dlžník upustil od realizácie projektu pred jeho úplným dokončením, alebo najmenej 90% Investičných
nákladov projektu neboli uhradené Dlžníkom ku koncu lehoty definovanej v čl. VI, bod 6.1 , písm. el
tejto zmluvy
(iv) Dlžník nesplnil záväzky definované v čl. VI, bod 6.1, písm. gia hl tejto zmluvy.
5.5.1. V prípade, že Dlžník nevyčerpal Časť úveru MIF v plnej výške, je Dlžník povinný vrátiť Veriteľovi,
EIB alebo Komisii Európskych spoločenstiev dotáciu v rozsahu, v ktorom skutočne ob držaná výška
dotácie prevyšuje súčin skutočne čerpanej výšky Časti Úveru MIF vynásobenej percentom dotácie.
VI.
Práva a záväzky Veritel'a a Dlžníka
a Prehlásenia Dlžníka
6.1 . V tomto bode sú uvedené podmienky, ktoré musia byť počas platnosti Úverovej zmluvy dodržané a plnené
a tiež podmienky, ktoré sa Dlžník zaväzuje plniť a dodržiavať :
a. Dlžník sa zaväzuje, že použije prostriedky získané z úveru na základe tejto zmluvy výhradne na
refinancovanie nákladov projektu. Veriteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy
vykonať kontrolu nákladov projektu.
b. Dlžník sa zaväzuje udržovať majetok týkajúci sa projektu alebo renovovať, prípadne realizovať
generálnu opravu majetku týkajúceho sa projektu tak, aby tento majetok bol po celú dobu realizovania
projektu v dobrom prevádzkovom stave.
c. Dlžník sa zaväzuje umožniť osobám ustanoveným EIB vstup do miest súvisiacich s projektom,
vykonávať a viesť kontrolu projektu podľa potrieb EIB, poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie
všetkých nevyhnutných informácií alebo asistencie pre uvedené účely pre EIB.
d. Dlžník sa zaväzuje konať v zhode s platným Enviromentálnym právom a na základe požiadavky
Veriteľa zabezpečiť dôkaz akceptovateľný pre Veriteľa preukazujúci splnenie tohto záväzku.
Enviromentálnym právom sa pre účely tejto zmluvy rozumie aplikovateľné právo Európskej únie
a Slovenskej republiky, ktorého hlavným účelom je ochrana alebo zlepšenie životného prostredia

a zahŕňa legislatívne ustanovenia
dávajúce záväznosť medzinárodným zmluvám upravujúcim
problematiku životného prostredia.
e. Dlžník sa zaväzuje umožniť Komisii Európskych Spoločenstiev, jej oprávneným osobám, Dvoru
audítorov Európskych spoločenstiev a inej inštitúcii alebo organizácii EU, ktorá je oprávnená na
základe aplikovateľnej legislatívy Európskych spoločenstiev preverovať použitie prostriedkov
poskytnutých Komisiou Európskych spoločenstiev nasledovné, a to:
(i) zabezpečenie prístupu k informáciám súvisiacim s projektom,
(ii) plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona,
(iii) umožniť vykonanie kontroly podľa aplikovateľnej EU legislatívy, vykonanie monitoringu alebo
kontroly riadneho použitia prostriedkov poskytnutých z EU ako aj umožniť vykonanie kontroly u
Dlžníka v súvislosti s projektom.
Za účelom vykonania kontroly podľa tohto písm. sa Dlžník zaväzuje zachovávať všetky relevantné
doklady dotýkajúce sa projektu po dobu piatich rokov počínajúc dátumom posledného Čerpania Úveru
na základe tejto zmluvy.
f. Dlžník sa zaväzuje poskytnúť adekvátnu publicitu projektu spočívajúcu v zabezpečení informovanosti,
že príslušný projekt je financovaný z prostriedkov získaných EU na základe špeciálneho programu EUMinícipal Infrastucture Facility (ďalej len ,,MIF").
g. Dlžník sa zaväzuje poskytnúť bez zbytočného odkladu Veriteľovi na požiadanie akékoľvek podklady
v anglickom jazyku a informácie dotýkajúce sa projektu, ktoré sú vyžiadané EIB alebo Komisiou
v súvislosti s projektom, a to:
• pre posúdenie finančného vývoja projektu a finančných podmienok Dlžníka
• pre overenie alebo doplnenie informácií obdržaných European Investment Bank, na základe
ktorých bol udelený súhlas na realizáciu proj ektu
• pre posúdenie akýchkoľvek skutočností súvisiacich s projektom.
h. Dlžník sa zaväzuje odškodniť Veriteľa za všetky náklady, výdavky a poplatky, ktoré vynaloží Veriteľ
voči EIB a ktoré vznikli konaním alebo nekonaním Dlžníka v rozpore s touto zmluvou, ako i prílohami
k tejto zmluve.
1.
Dlžník sa zaväzuje realizovať prostredníctvom svojich účtov vedených Veriteľom pre Dlžníka časť
svojho platobného styku alebo platobného styku mestských organizácií Dlžníka (napr. Trenčín Invest).
J. Dlžník sa zaväzuje plniť fmančné ukazovatele v zmysle legislatívne stanovených platných
rozpočtových pravidiel.
k. Dlžník sa zaväzuje predkladať Veriteľovi:
(i) pravidelne štvrťročne svoje finančné poklady (výkaz ziskov a strát, súvaha),
(ii) pravidelne ročne záverečný účet Dlžníka,
(iii) schválený a každý aktualizovaný rozpočet Dlžníka.
6.2. Záväzky Dlžníka. Dlžník sa zaväzuje bez predchádzajúceho písomného informovania Veriteľa:
a. neuskutočniť žiadne podstatné zmeny na svojom majetku (nehnuteľnosti, zariadenie, pohľadávky a pod.)
založením, predajom, darovaním, prevodom, nájmom, vkladom a pod. nad limit 20.000.000,-- Sk pre
jednotlivý prípad,
b. nevyužiť alternatívne formy financovania (faktoring, leasing a pod.) nad limit 20.000.000,-- Sk pre
jednotlivý prípad.
6.3. Zmluvná pokuta. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Veriteľ je oprávnený požadovať od Dlžníka
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 70.000,- Sk v prípade, ak Dlžník nesplní, resp. poruší ktorúkoľvek
svoju povinnosť uvedenú v bode 8.2., písm. b) a c) Úverových podmienok, a to za každé jednotlivé
porušenie alebo nesplnenie tam uvedených povinností.
6.4. Prehlásenia Dlžníka. Dlžník prehlasuje, že:
a. projekt ukončil v 11/2005 (ďalej len "lehota").
b. nadobudol tovar, obstaral služby a realizoval projekt prostredníctvom zákona o verejnom obstarávaní
alebo otvoreného medzinárodného tendra,
c. tretia osoba nevymáha voči Dlžníkovi zaplatenie takej pohľadávky alalebo nevedie voči Dlžníkovi alebo
predmetu zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa také súdne konanie, v dôsledku ktorých by mohla
byť ohrozená schopnosť Dlžníka splatiť Celkovú Pohľadávku Veriteľa alebo ohroziť vlastníctvo
k predmetu zabezpečenia podľa článku VII. tejto zmluvy,
d. nie je v takom neplnení alebo porušení žiadnej zo zmlúv, v ktorých je jednou zo zmluvných strán alebo
ktoráje pre neho záväzná, ak by takéto neplnenie alebo porušenie mohlo ohroziť schopnosť Dlžníka
splatiť Celkovú Pohl'adávku Veriteľa alebo ohroziť vlastníctvo k predmetu zabezpečenia podľa článku
VII. tejto zmluvy,
e. má právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať túto zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky
vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy,
f. sa nevyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by bránila Dlžníkovi alalebo jeho oprávneným
zástupcom v platnom uzatvorení tejto zmluvy,
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uzatvorenie tejto zmluvy Dlžníkom, vykonávanie jeho práv a plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy nie je
v rozpore so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom ani so žiadnym vnútorným predpisom
Dlžníka,
uzatvorenie tejto zmluvy Dlžníkom, na vykonávanie jeho práv ana plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy
nie je potrebný súhlas, povolenie alebo vyjadrenie akéhokoľvek orgánu Dlžníka, v zmysle vnútorných
dokumentov Dlžníka, alebo inej tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
s výnimkou povolení, súhlasov, schválení a vyjadrení uvedených v Podmienkach Poskytnutia Úveru,
na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou vykonáva s Veriteľom obchod na svoj vlastný účet a na
splatenie Celkovej Pohľadávky Veriteľa použije svoje vlastné peňažné prostriedky,
níe je osobou, ktorá má osobitný vzťah k Veriteľovi v zmysle prislušných ustanovení Zákona o bankách
Dlžník súhlasí s tým, aby Veriteľ poskytol EIB
• všetky potrebné informácie z tejto zmluvy, a
• informácie, ktoré získal v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy, a
• všetky informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva.
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške 70.000,- Sk v prípade, že predloží
Veriteľovi nepravdivé alebo neúplné údaje, informácie alebo podklady dotýkajúce sa projektu.
Dlžník sa zaväzuje a potvrdzuje, že zodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s neúplnými a/alebo
nepravdivými vyhláseniami uvedenými v žiadosti. Dlžník zodpovedá za skutočnú škodu aj ušlý zisk.
Dlžníkje oprávnený predčasne splatiť Pohľadávku Veriteľa alebo jej časť len na základe
. písomnej žiadosti Dlžníka doručenej Veriteľovi minimálne 5 Bankových dní pred požadovaným
dňom predčasného splatenia, ktorý je zároveň dňom zmeny Úrokovej sadzby, a
. zaplatenia poplatku za predčasné splatenie vo výške 0,5% z výšky predčasne splateného Úveru.

o. Dlžm'k prehlasuje, že projekt je v súlade s podmienkami stanoveným v Side letter, ktorý tvorí prílohu
k tejto zmluve.
VII.
Prípad neplnenia

7.1. Pripadom neplnenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie každá skutočnosť uvedená v bode 13.1. Úverových
podmienok a tiež:
a. vznik exekučného titulu, napr. výkazu nedoplatkov, v súvislosti s neplnením zákonom zavedených
platieb Dlžníkom alebo Garantom (napr. platenie daní, ciel, odvodov) nad limit 30% z výšky Úveru pre
jednotlivý prípad,
b. nesplnenie záväzkov Dlžníka stanovených v čl. V., bod 5.5 a v čl. Vl., bod 6.1, písm. dl až kl tejto
zmluvy.
7.2. Ak nastane alebo sa vyskytne Pripad neplnenia, je Veriteľ oprávnený realizovať všetky alebo ktorékoľvek
z opatrení uvedených v bode 13.2. Úverových podmienok. Ak nastane alebo sa vyskytne Prípad neplnenia
uvedený v bode 13.1., písm. h) Úverových podmienok z dôvodu nepravdivosti alebo neúplnosti Prehláserua
Dlžníka uvedeného v bod 6.4. písm. h) Úverovej zmluvy, tak je Veriteľ aj oprávnený žiadať Dlžníka o
zaplatenie úrokov za celú dobu Úveru, t.j. do Dňa konečnej splatnosti uvedeného v Základných
podmienkach.
VIII.
ustanovenia

Záverečné

8.1 . Doručovanie oznámení, žiadostí alebo inej korešpondencie medzi zmluvnými stranami sa bude riadiť
pravidlami uvedenými v Úverových podmienkach. Pre účely doručovania Dlžníkovi platí nasledovná adresa
a spojenia:
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín
sídlo Dlžníka:
032/7432 836
fax . č.:
email:
ekonom@trencin.sk
8.2. Veriteľ týmto prijíma všetky plnomocenstvá, resp. prijíma návrhy na uzatvorenie dohôd o plnej moci, ktoré
sú obsiahnuté v tejto zmluve ako aj zmluvách uzatvorených v zmysle článku VII. tejto zmluvy, ak také sú
obsahom uvedených dokumentov. Dlžm'k týmto udeľuje Veriteľovi súhlas na sprístupnenie a poskytovanie
údajov uvedených v § 92a ods. 1. Zákona o bankách spôsobom uvedeným v § 92a Zákona o bankách.
8.3. Každá zmena, doplnenie tejto zmluvy alebo dohoda o zrušení záväzku vyžaduje k nadobudnutiu platnosti
písomnú formu podpísanú oprávnenými zástupcami zmluvných strán okrem prípadov, keď je v tejto zmluve
dohodnuté inak.
8.4. Rozhodné právo a jurisdikcia.

8.4.1.

V záj omné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia tiež
Všeobecnými obchodnými podmienkami Veriteľa vydanými s účinnosťou od 01.04.2005, v znení
neskorších dodatkov. Dlžník prehlasuje, že sa ob známil s príslušným Sadzobníkom poplatkov za
služby poskytované Veriteľom, s Úverovými podmienkami a uvedenými Všeobecnými
obchodnými podmienkami a prevzal od Veriteľa jedno vyhotovenie Úverových podmienok.
8.4.2. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi Veriteľom a Dlžníkom (i) z tejto zmluvy alebo v
súvislosti s touto zmluvou, alebo (ii) zo Zabezpečovacej zmluvy alebo v súvislosti so
Zabezpečovacou zmluvou, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie (ďalej pre každý
jednotlivý a/alebo všetky uvedené spory len "spory"), budú riešené a vyriešené v rozhodcovskom
konaní pred Stálym rozhodcovským súdom Asociácie bánk v Bratislave podľa jeho základných
platných vnútorných predpisov. Rozhodnutie Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie bank v
Bratislave bude pre Veriteľa aj Dlžníka záväzné. Dlžník súhlasí, aby Veriteľ, jeho zamestnanci a
zástupcovia pre potreby uvedeného rozhodcovského konania sprístupnili a použili všetky
dokumenty a informácie, na ktoré sa inak vzťahuje bankové tajomstvo.
8.4.3. Bez ohľadu na dohodu zmluvných strán v bode 8.4.2. vyššie sa zmluvné strany dohodli, že Veriteľ
a Dlžník sú oprávnení vo všetkých sporoch obrátiť sa na vecne príslušný súd v Slovenskej
republike s miestnou príslušnosťou určenou (i) podľa sídla Veriteľa, v prípade, ak takúto dohodu o
určení miestnej príslušnosti súdu nevylučujú príslušné právne predpisy alebo (ii) podľa príslušných
právnych predpisov, v prípade, ak takúto dohodu o určení miestnej príslušnosti súdu vylučujú
príslušné právne predpisy. Ak nemá Dlžník sídlo na území Slovenskej republiky, budú uvedené
spory riešené súdom určeným podľa príslušných právnych predpisov. Pre prípad rozhodovania
uvedených sporov príslušným súdom sa zmluvné strany podriaďujú právomoci takéhoto
príslušného súdu.
8.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku a dvoch rovnopisoch v anglickom
jazyku, pričom v prípade pochybností sa za rozhodujúcu verziu považuje listina vyhotovená v slovenskom
jazyku. Jeden rovnopis v slovenskom jazyku ajeden rovnopis v anglickom jazyku obdrží Dlžník a dva
rovnopisy v slovenskom jazyku a jeden rovnopis v anglickom jazyku obdrží Veriteľ.
8.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
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V ...:..J ••. ••••••••••..••.. , dna ........... ............. .... ...... .

podpis anonymizovaný
pod pis anor>yrni:! ovallý

--

I
/ ............( ..':..)- ......~
...
~
.. .................. .. ...... .. ....................... ........ ..... .

...............................

za Vt,ritel'a L-/
Tatra banka, akciová spoločnosť
Ing. Miroslav Uličný
prvý podpredseda predstavenstva
a zástupca generálneho riaditeľa
Ing. Marcel Kaščák
člen predstavenstva

za Dlžníka
Mesto Trenčín
Ing. Branislav Celler
primátor mesta

TATRA BANKA

°VŠEOBECNÉ ÚVEROVÉ PODMIENKY
Tatra banky, a.s.

Článok L

Úvodné ustanovenia
1.1 . Tieto Úverové podmienky upravujú vzájomné práva
a záväzky Veritel'a a Dlžníka výslovne neupravené Úverovou
zmluvou , ako aj vzájomné práva a záväzky Veritel'a a Garanta
neupravené Zabezpečovacou zmluvou . Predmetom úpravy
Úverových podmienok je určenie časti obsahu:
a Úverovej zmluvy, v ktorej bolo výslovne dohodnuté použitie Úverových podmienok,
b. Zabezpečovacej zmluvy, v ktorej bolo výslovne dohodnuté použitie Úverových podmienok.
1.2. Tieto Úverové podmienky sa uzatvorením príslušnej
Úverovej zmluvy, resp. príslušnej Zabezpečovacej zmluvy
stávajú súčasťou obsahu takej Úverovej zmluvy, resp. takej
Zabezpečovacej zmluvy, a to v rozsahu vymedzenom príslušnou zmluvou. Dlžník podpisom Úverovej zmluvy
a Garant podpisom Zabezpečovacej zmluvy potvrdzujú , že
prevzali Úverové podmienky, boli s nimi zoznámení a súhlasia s ich obsahom v rozsahu vymedzenom Úverovou zmluvou , resp. Zabezpečovacou zmluvou.
1.3. Pre účely Úverových dokumentov sa použijú nižšie uvedené
definície s nasledovným významom:
Bankový deň
- v súvislosti s Úverom, ktorý Veritel' poskytne Dlžníkovi:
(i) v Sk, každý taký pracovný deň, počas ktorého môžu
banky v Slovenskej republike reálne vykonávať medzibankový obchod a obchody s Národnou bankou
Slovenska,
(ii) v Cudzej mene každý taký deň, v ktorý sú otvorené banky
v Slovenskej republike a v štáte, kde sa nachádza medzibankový trh, na ktorom je fixovaná Referenčná sadzba
použitá podla Úverovej zmluvy pre výpočet úrokov,
vždy však s výnimkou soboty a nedele a tiež každého takého
pracovného dňa, ktorý Veritel' vyhlási zo závažných prevádzkových dôvodov za neobchodný alebo nebankový deň;
Celková Pohradávka Veritera
- Pohl'adávka Veritel'a spolu s Príslušenstvom Pohladávky
Verite la a Súčasťami Pohl'adávky Veritela a tiež pohl'adávka Veritel'a voči Dlžníkovi na zaplatenie nepovoleného
prečerpania na Účte Dlžníka spolu s jej príslušenstvom;
Centrum hlavných záujmov
- má význam uvedený v článku 3 (1) Nariadenia Rady (ES)
č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000, o konkurznom
konaní ;
Cudzia mena
- iná mena ako slovenská koruna, v ktorej Verite!' poskytne
Dlžníkovi Úver alebo v ktorej má byt' Úver splatený
v zmysle podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve;
Cut-offtime
- konkrétny čas , do ktorého je Dlžník povinný zabezpečiť
dostatok peňažných prostriedkov na Účte Dlžníka pre
účely bodu 6.4, nižšie aktuálne stanovený Verite!'om
a zverejnený v obchodných priestoroch Veritela;
Čerpanie úveru
- použitie peňažných prostriedkov získaných Poskytnutím

Úveru spôsobom uvedeným v bode 2.3. Úverových podmienok alebo spôsobom dohodnutým v Úverovej
zmluve;
Deň konečnej splatnosti
- deň určený v súlade s bodom 7.3 . Úverových podmienok;
Deň Poskytnutia ÚVeru
- deň , ktorý je uvedený v bode 2.2.2 . Úverových podmienok;
Deň určenia úrokovej sadzby
- znamená:
a. okrem prípadov uvedených v písm . b) a c) nlZSle, vo
vzťahu k akémukol'vek Úrokovému obdobiu druhý
Bankový deň pred prvým dňom príslušného Úrokového
obdobia,
b. vo vzťahu k akémukol'vek Úrokovému obdobiu každý
deň , ktorý je druhým Bankovým dňom pred každým jednotlivým dňom Úrokového obdobia, a to v prípade , ak je
v Základných podmienkach uvedené , že:
(i) príslušná Referenčná sadzba je stanovená na iné
obdobie ako O/N (overnight), napr. 1 mesiac (1 M),
3 mesiace (3M) a zároveň
(ii) bude menená denne,
c . vo vzťahu k akémukol'vek Úrokovému obdobiu každý deň ,
za ktorý sa počíta úrok pre účely Úverovej zmluvy, a to
v prípade, ak je v Základných podmienkach uvedené, že:
(i) príslušná Referenč ná sadzba je stanovená na obdobie O/N (overnightl, a zároveň
(ii) bude menená denne.
Na základe písm b) a c) tejto definície sa pre výpočet
úrokov za príslušný deň počas Úrokového obdobia použije
aktuálna Referenčná sadzba, čo znamená, že príslušná
Referenčná sadzba bude menená denne;
Deň úplného zaplatenia
- vo vzťahu k Poh!'adávke Ve rite I'a , Zabezpečovanej
pohl'adávke alebo Celkovej Pohl'adávke Verite!'a znamená
deň nepodmieneného a neodvolatel'ného zaplatenia uvedenej pohl'adávky a/alebo jej zánik v celom rozsahu tak,
že žiadna taká pohl'adávka nemôže v budúcnosti
vzniknúť. a to ani v dôsledku neúčinnosti právneho
úkonu;
Dlžník
- osoba a/alebo osoby, ktoré sú zmluvnou stranou
Úverovej zmluvy (inou ako Verite!') a/ alebo osoby, ktoré
sa zaviazali voči Veritel'ovi zaplatiť Celkovú Pohl'adávku
Veriteľa a/alebo jej príslušnú časť na základe prevzatia
dlhu alebo pristúpenia k záväzku a/ alebo osoby, na ktoré
prešiel , alebo bol prevedený záväzok zaplatiť Celkovú
Pohl'adávku Verite!'a a/alebo jej prislušnú časť ;
EUR alebo euro
- znamenajú zákonnú menu členských štátov, ktoré prijali
alebo príjmu euro ako ich zákonnú menu v súlade
s legislatívou Európskych spoločenstiev o Európskej
menovej únii;
Fixný Splátkový ÚVer
- osobitný druh Úveru, ktorý poskytne Verite!' Dlžníkovi, ak
je to dohodnuté v Úverovej zmluve, v súlade s ustanoveniami bodu 2.6. Úverových podmienok;

Garant
-

každá jednotlivá osoba a tíež všetky osoby, ktoré posky-
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tUjÚ v prospech Veriteľa zabezpečenie Zabezpečovanej
pohl'adávky a/alebo jej príslušnej časti na základe
Zabezpečovacích zmlúv, a to vrátane osôb, ktoré sú
označené v Úverovej zmluve ako ručitel', a tiež vrátane
Dlžníka, ak zabezpečenie Zabezpečovanej pohladávky
alebo jej príslušnej časti poskytuje Dlžník;

Infonnácie
- všetky nasledovné informácie:
a. informácie o záležitostiach týkajúcich sa Dlžn íka
a Garanta ako klienta Veriteľa , ktoré má Veritel'
o Dlžníkovi a Garantovi vedené vo svojom informačnom
systéme, získal ich pri výkone alebo v súvislosti s
výkonom bankových č innost í a nie sú verejne prístupné,
b. informácie z Úverového dokumentu a informácie, ktoré
Veriteľ získal v súvislosti s uzatvorením Úverového dokumentu,
c. ínformácie, ktoré sú v súvislosti s uzatvorením Úverového
dokumentu predmetom bankového tajomstva (bez
ohl'adu na to, či dôjde k uzatvoreniu Úverového dokumentu), a
d. informácie, ktoré Veritel' získal od Dlžníka alebo Garanta
a ktoré sú predmetom bankového tajomstva;

Istina
-

peňažné

prostriedky, ktoré Veritel' poskytne Dlžníkovi na
základe Úverovej zmluvy ako Úver a ktoré je Dlžník povinný vrátiť Veritel'ovi podľa podmienok Úverovej zmluvy;

Kontokorentný úver
-

peňažné prostriedky, ktoré Dlžník čerpá na základe
Úverovej zmluvy z Účtu Dlžníka až do výšky Úverového
rámca aj v prípade, ak Dlžník nemá na Účte Dlžníka
peňažné prostriedky;

Kreditiný derivát na zmie men ie kreditného rizika
- znamená:
a. akýkolvek kreditný derivát uvedený v § 104, písm. a) a b)
Opatrenia Národnej banky Slovenska 4/2007, v znení
neskorších zmien, a
b. akýkolvek iný kreditný derivát na zmiernenie kreditného
rizika, ako je uvedený v písm. a) tejto definície, s rovnakým alebo podobným účinkom;

Nadobúdater
- každá osoba
a. ktorej má VeriteJ' v úmysle postúpiť Celkovú Pohl'adávku
VeriteJ'a alebo jej časť, alebo
b. ktorá sa stala majiteľom Celkovej Pohl'adávky Veritel'a
alebo jej časti;
Nezáväzná časf ÚVerového rámca
- znamená:
a. celý Úverový rámec, ak zo Základných podmienok vyplýva, že výška Úverového rámca je zhodná s výškou
Nezáväznej časti Úverového rámca ,
b. časf Úverového rámca vo výške určenej v Základných
podmienkach, a to v prípade, ak je v Základných podmienkach Úverový rámec rozdelený na "Záväznú časf
Úverového rámca" a "Nezáväznú časť Úverového
rámca";
Navýšená časf úveru
- má význam uvedený v Úverovej zmluve;

alebo súvisiace s určitou zmluvou alebo zmluvami
konkretizovanými v Úverovej zmluve a uzatvorenými
medzi Veritel'om a Dlžnikom , napr. Osobitnou zmluvou;

Osobitná zmluva
-

Zmluva o záruke a/alebo Zmluva o Akreditíve a/alebo iná
zmlu~a, na základe ktorej vznikli alebo vzniknú Veritel'ovi
Osobitné pohl'adávky Veriteľa , a to podl'a obsahu
Úverovej zmluvy;
Osobitný úverový rámec
- znamená vo vzťahu k Poskytovaniu Fixných Splátkových
Úverov (i) Úverový rámec (za predpokladu, že podla
Úverovej zmluvy je výlučným účelom Poskytnutia Úveru
financovanie prevádzkových potrieb Dlžnika) alebo (ii) tú
časť Úverového rámca , ktorej účelom Poskytnutia je
podJ'a Úverovej zmluvy financovanie prevádzkových
potrieb Dlžníka;

Podmienky Poskytnutia ÚVeru
-

Podstatný nepriaznivý dopad
- znamená podstatný nepriaznivý dopad:
a. na podnikateľskú alebo finančnú situáciu Dlžníka ,
Garanta alebo jeho vyhliadky;
b. na schopnosť Dlžníka alebo Garanta plniť ich záväzky
podJ'a ktoréhokol'vek z Úverových dokumentov, ktorého
sú zmluvnou stranou; alebo
c. na platnosť alebo vymožitel'nosť ktoréhokol'vek z Úverových dokumentov;

Pohradávka Veritera
-

má význam uvedený v bode 2.7.2 . Úverových podmienok;

Obdobie Nezáväzného prísrubu
-

každé jednotlivé obdobie uvedené v bode 2.7.2.
Úverových podmienok;

Osobitné pohradávky Veritera
každá jednotlivá a tiež všetky existujúce alebo budúce
peňažné pohJ'adávky Veritela voči Dlžníkovi špecifikované
v Úverovej zmluve, vrátane ich prislušenstva, vyplývajúce

pohladávka

Veriteľa voči

Dlžníkovi na zaplatenie Istiny;

Pohradávka z Účtu Dlžníka
pohľadávka z Účtu Dlžnika, ktorá vznikla v dôsledku
pripísania platieb uskutočnených v prospech Účtu
Dlžníka alebo vkladom hotovosti na Účet Dlžníka a tiež
pohJ'adávka Dlžníka voči VeriteJ'ovi na pri písanie
peňažných prostriedkov v prospech Účtu Dlžníka;
Pohlildávka z Účtu Garanta
- pohJ'adávka z Účtu Garanta, ktorá vznikla v dôsledku
pripísania platieb uskutočnených v prospech Účtu
Garanta alebo vkladom hotovosti na Účet Garanta a tiež
pohJ'adávka Garanta voči Ver iteľovi na pri písanie
peňažných prostriedkov v prospech Účtu Garanta;

-

Poskytnutie úveru
-

poskytnutie Úveru alebo jeho určitej častí spôsobom
uvedeným v bode 2.2.1. Úverových podmienok alebo
spôsobom uvedeným v Úverovej zmluve;

Prípad neplnenia
-

a.
b.
c.

Nezáväznýprísl\.Jb
-

všetky odkladacie podmienky, ktorých splnenie je podl'a
obsahu Úverovej zmluvy potrebné na vznik záväzku
Veritel'a poskytnúť Úver a vznik práva Dlžníka požadovať
Poskytnutie Úveru;

d.

ktorákolvek jednotlivá a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú
ako Prípad neplnenia uvedené v bode 13.1. Úverových
podmienok alebo v Úverových dokumentoch, a to bez
potreby osobitného skúmania alebo preverovania takejto
skutočnosti VeriteJ'om a bez ohJ'adu na to, či
je závislá od prejavu vôle Dlžníka alebo Garanta,
nastane na strane Dlžnika alebo Garanta,
nastane ako dôsledok konania Dlžnika alebo Garanta,
alebo
Dlžník , Garant alebo akákolvek iná osoba mali možnosť
ovplyvniť situáciu, ktorá spôsobila Prípad neplnenia;

Prislušenstvo Pohradávky Veritelil
-

úroky, úroky z omeškania a náklady spojené s uplatnenim Celkovej Pohl'adávky Veritel'a;

Referenčná

sadzba

znamená každú sadzbu, ktorej súčet spolu s maržou
predstavuje úrokovú sadzbu pre výpočet úrokov podla
Úverovej zmluvy, najmä však každú nasledovnú sadzbu:

VŠEOBECNÉ ÚVEROVÉ PODMIENKY Tatra banky, a.s.

v súvislosti s Úverovým dokumentom, vrátane sporov
o jeho existenciu, platnosť a výklad ; a
b. spory z každej bianko zmenky odovzdanej Veritelovi na
základe Zabezpečovacej zmluvy a tiež spory z každej
zme:lky, ktorá sa stala riadnou zmenkou v dôsledku
vyplnenia uvedenej bianko zmenky ;

a. sadzbu Base rate podl'a bodu 4.3 .1. nižšie ,
b. sadzby BRIBOR , LIBOR, EURIBOR, EURLIBOR, PRIBOR podl'a bodu 4.3 .1. nižšie a
c. iné sadzby z príslušného medzibankového trhu platné
pre menu Úveru a uvedené v Úverovej zm luve;
Refinančná

-

a.

b.

c.

d.
e.
f.
g.

h.

prirážka

znamená peňažné náklady vyjadrené v percentách p.a.
a stanovené Veritel'om ako náklady, ktoré Ve rite I' vynaloží
v súvislosti s nadobudnutím peňažných prostriedkov pri
stanovenej Referenčnej sadzbe pri Poskytnutí Úveru
a tiež pri fixácii Referenčnej sadzby v Deň určenia
úrokovej sadzby, pričom výška uvedených nákladov je
ovplyvňovaná nasledovnými skutočnosťami:
vývojom všetkých úrokových sadzieb v eurozóne, a to
najmä
krátkodobých ,
dlhodobých,
bondových,
swapových , sadzieb zverejňovaných Národnou bankou
Slovenka resp. Európskou centrálnou bankou,
vývojom kredítného rizika na celosvetovom finančnom
trhu, a to naj mä vývojom všetkých indexov ITRAXX (Index
kreditných spreadovl,
očakávaním pohybov sadzieb zverejňovaných Národnou
bankou Slovenka resp. Eu rópskou centrálnou bankou
v budúcnosti,
aktuálna fiškálna a monetárna politika Národnej banky
Slovenka resp. Európskej centrálnej banky,
vývojom výmenného kurzu EUR/USD , resp. výmenného
kurzu meny EUR voči mene Úveru, ak je iná ako EUR ,
stavom ekonomiky Slovenskej republiky, ekonomiky
v eurozóne ako aj celosvetovej ekonomiky,
aktuálnou hospodárskou politikou vlády Slovenskej
republiky, vlád štátov Európskej únie reagujúca na fázu
ekonomického cyklu, zahŕňajúcou hospodársku politiku
Internú , zohl'adňujúcu napr. dopyt po mene , infláciu
a hospodársku politiku externú , zohl'adňujúcu napr.
deficit zahraničného obchodu resp. bežného účtu,
ratingom Slovenskej republiky, rat ingom Veritel'a, ratingom skupiny Raiffeisen International Bank-Holding AG,
resp . Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (skupinou sa
rozumie každá z týchto osób a tiež každá d'alšia osoba,
na ktorej má akúkol'vek priamu alebo nepriamu
majetkovú účasť ktorákolvek z uvedenych osôb);

Sekuritizácia
- znamená:
a. sekuritizáciu v zmysle § 33b, ods. 1., písm. a) Zákona
Národnej rady Slovenskej republiky o bankách č.
483/2001 Z.z ., v zneni neskoršich zmien , a
b. akýkol'vek iný nástroj na pokrytie kreditného rizika, ako je
uvedený v písm. a) tejto definície, s rovnakým alebo
podobným účinkom;
Sk alebo Skk alebo SKK
- označenie zákonnej meny Slovenskej republiky - slovenskej koruny;

Súčasti

-

harmonogram výšky a dátumu splácania splátok Úveru
uvedený v Úverovej zmluve, ktorý môže byl menený
v súlade s ustanoveniami Úverových podmienok alebo
Úverovej zmluvy;

Splátkový ÚVer
-

Spory
- znamená:
a. spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi Veritel'om a Dlžnikom, resp. Garantom z Úverového dokumentu alebo

súčasti

Pohl'adávky Veritel'a, ktorými sú poplatok za
poskytnutie rámca , poplatok z prečerpania , spracovatel'ský poplatok, zmluvné pokuty, k zaplateniu ktorých sa
Dlžník zaviazal v Úverových dokumentoch , ako aj iné
druhy poplatkov a nákladov, k zaplateniu ktorých sa voči
Verite!'ovi zaviazali Dlžník a Garant v Úverových dokumentoch;

Úrokové obdobie
-

každé jednotlivé a tiež všetky obdobia, za ktoré sa počí
ta úrok z Úveru na základe dohodnutej úrokovej sadzby,
pričom takéto obdobia sú špecifikované v článku V.
Úverovych podmienok alebo v Úverovej zmluve;

-

Splátkový Úver a/alebo Kontokorentný Úver;

úver
úverová zmlLNa
-

zmluva uzatvorená medzi Veritel'om a Dlžníkom , v znení
jej dodatkov a príloh, na základe ktorej sa Veritel' zaviazal
poskytnúť Úver alebo na základe ktorej môže vzniknúť
záväzok Veritel'a Poskytnúť Úver, spravidla zmluva
o Splátkovom Úvere alebo zmluva o Kontokorentnom
Úvere;

úverové dokumenty
znamená spoločné označenie pre Úverovú zmluvu,
Zabezpečovacie zmluvy a každý ďalší dokument
označený Veritel'om a Dlžníkom alebo Veritel'om a Garantom ako dokument tvoriaci Úverové dokumenty;

ÚVerové podmienky
-

tieto Všeobecné úverové podmienky Tatra banky, a.s.,
v zneni neskorších dodatkov;

úverový rámec
-

peňažné

prostriedky, ktoré Verite!' poskytne Dlžníkovi na
základe Úverovej zmluvy, pričom po vrátení týchto
peňažných prostriedkov nie je Dlžník oprávnený
požadovať opätovné Poskytnutie Úveru, ak v Úverovej
zmluve nie je uvedené inak;

pohradávky VeriteFa

Účet Dlžníka
- znamená:
a. v súvislosti s Poskytnutim Úveru a splácaním Celkovej
Pohl'adávky Veritel'a všetky bežné účty Dlžníka vedené
Veritel'om pre Dlžníka a uvedené v Základných podmienkach a tiež taký z týchto účtov, na ktorý Veritel'
poskytne Dlžníkovi Úver dohodnutým spôsobom ; a
b. v akejkol'vek inej súvislosti, najmä pre účely započítania
pohl'adávok podl'a článku XIV. Úverových podmienok,
všetky bežné účty, termínované účty, termínované
vkladové účty, vkladné knižky a vklady vedené Veritel'om
pre Dlžníka a tiež peňažné prostriedky zverené Dlžníkom
Veritel'ovi predstavujúce záväzok Veritel'a voči Dlžníkovi
na ich výplatu;
Účet Garanta
- všetky bežné účty, termínované účty, termínované
vkladové účty, vkladné knižky a vklady vedené Veritel'om
pre Garanta a tiež pellažné prostriedky zverené
Garantom Ve rite I'ovi predstavujúce záväzok Veritel'a voči
Garantovi na ich výplatu;

Splátkový kalendár
-
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povolené prečerpanie na Účte Dlžníka do výšky Úveru
alebo Úverovéllo rámca, ktorá je uvedená v Základných
podmienkach;

Veriteľ

-

Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo nám. Č. 3,
811 06 Bratislava 1 ICO OO 686930, DiČ 0000686
930/600, IČ DPH SK2020408522, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel
Sa, vložka Č . 71/8, ako aj akákol'vek iná osoba, ktorá sa
stane majitel'olll Celkovej Pohl'adávky Veritel'a alebo jej
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časti podl'a Úverových dokumentov;

právneho úkonu, v dôsledku ktorého došlo k vzniku,
zmene alebo zániku ktorejkol\tek z vyššie uvedených
pohl'adávok , ako odporovatel'ného právneho úkonu;

Všeobecné obchodné podmienky
-

aktuálne platné všeobecné obchodné podmienky
vydané Veritel'om , v znení ich zmien a dodatkov;

Vyhlásenia Dlžníka
ktorékol\tek Jednotlivé a tiež všetky vyhlásenia Dlžníka
uvedené v Úverových dokumentoch alebo poskytnuté
Dlžníkom Verítel'ovi v súvislosti s uzatvorením
ktoréhokol'vek Úverového dokumentu alebo Poskytnutím
Úveru a tiež každé takéto vyhlásenie Dlžníka považované
za zopakované podl'a bodu 10.1.2. Úverových podmienok;

Vyhlásenia Garanta
ktorékol\tek jednotlivé a tiež všetky vyhlásenia Garanta
uvedené v Zabezpečovacej zmluve , poskytnuté
Garantom Veritel'ovi v súvislosti s uzatvorením Zabezpečovacej zmluvy alebo Poskytnutím Úveru a tiež každé
takéto vyhlásenie Garanta považované za zopakované
podl'a bodu 10.2 .2 . Úverových podmienok;
Zabezpečovacia

-

zmluva.

všetky a tiež každá jednotlivá zmluva, v znení jej dodatkov
a príloh , uzatvorená medzi Veritel'om a Garantom alebo
vyhlásenie Garanta, (i) ktoré súvisia so zabezpečením
Celkovej Pohl'adávky Veritel'a alebo na základe ktorých sa
v
prospech
Veritel'a
zriaďuje
zabezpečenie
Zabezpečovanej pohl'adávky, najmä však tie, ktoré sú
vymenované v Úverovej zmluve a tiež tie, (ii) ktoré sú
označené ako Zabezpečovacia zmluva;
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Základné podmienky
-

časť Úverovej zmluvy, ktorá je označená ako "Základné

podmienky" a v ktorej sú uvedené zakladné charakteristiky Úveru poskytovaného na základe Úverovej zmluvy;
Záväzná časf úverového rámca
- znamená časť Úverového rámca vo výške urč enej v Základných podmienkach, a to v prípade, ak je v Zakladných
podmienkach Úverový rámec rozdeleny na "Záväznú
časť Úverového rámca" a "Nezáväznú čast" Úverového
rámca";

Zmluva. o akreditíve
-

má význam uvedený v Úverovej zmluve;

Zmluva. o účte
- znamená:
a. každú zmluvu o bežnom účte , zmluvu o vkladovom ú čte ,
zmluvu o vklade, zmluvu o osobnom numerickom
bežnom účte a tiež každú inú zmluvu, na základe kto rej
Veritel' vedie Účet Dlžníka alebo Účet Garanta, a
b. vo vzťahu ku konkrétnemu Účtu Dlžníka alebo Účtu
Garanta takú zmluvu o bežnom účte , zmluvu o vkladovom účte , zmluvu o vklade alebo inú zmluvu, na základe ktorej Verite!' vedie predmetný Účet Dlžníka alebo
Účet Garanta;

ZmllNa o záruke
má význam uvedený v Úverovej zmluve

Zabezpečovaná pohľadávka

ktorákol\tek jednotlivá a tiež všetky nižšie špecifikované
eXistujúce a budúce pohl'adávky, spolu s príslušenstvom
a súčast"ami , a to:
pohl'adávky na zaplatenie peňažných prostriedkov
dlhovaných Veritel'ovi na základe Úverovej zmluvy a Úverových zmlúv špecifikovaných v Zabezpečovacej
zmluve, najmä pohl'adávky na zaplatenie Istiny, Príslušenstva Celkovej Pohl'a dávky Veritel'a a Súčastí
Celkovej Pohl'adávky Veritel'a ,
- pohl'adávky, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpením alebo vypovedaním Úverovej zmluvy, špecifikovanej v Zabezpečovacej zmluve,
pohl'adávky na vydanie bezdôvodného obohatenia,
ktoré vzniknú , resp. vznikli v súvislosti s Úverovou
zmluvou, špecifikovanou v Zabezpečovacej zmluve,
v dôsledku plnenia Veritel'a bez právneho dôvodu,
plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením
z právneho dôvodu, ktorý odpadol,
pohl"adávky na zaplatenie nepovoleného prečerpan ia
na ktoromkolvek Účte Dlžníka, ktoré vzniklo na základe alebo v súvislosti s každou Úverovou zmluvou
špecifikovanou v Zabezpečovacej zmluve,
pohl'adávky na zaplatenie súm dlhovaných Veritel'ovi
podl'a Zabezpečovacej zmluvy, Úverových podm ienok
a všetkých ostatnych zmlúv uzatvorených medzi Veritel'om a Garantom a vyhlásení vykonaných Garantom ,
a to za úče l om zabezpečenia ktorejkol'vek z vyššie
uvedených pohl'adávok,
pohl"adávky, ktoré vzniknú (i) na základe právnych
vztahov založených Úverovou zmluvou a Úverovými
zmluvami (t.J. najmä pohl'adávky vyplývajúce zo zmeny
výšky poskytnutých peňažných prostriedkov) a tiež (ii )
nahradením záväzku, resp. záväzkov vyplývajúcich
z Úve-rovej zmluvy a Úverových zmlúv novými
záväzkami (t.j. najmä v prípade privatívnej novácie
právnych vzfahov založených Úverovou zmluvou a Úverovými zmluvami),
pohl'adávky, ktoré vzniknú na základe posúdenia

Interpretácia a výkladové pravidlá
Pre účely Úverových podmienok a Úverových dokumentov, ktoré
odkazujú na Úverové podmienky, platí:
a. definície uvedené v Úverových podmienkach sa použijú
v Úverových dokumentoch s významom uvedeným
v Úverových podmienkach , ak v Úverových dokumentoch výslovne nie je k vyššie uvedeným definíciám priradený iný význam, alebo ak v Úverovych dokumentoch
nie je takéto použitie výslovne vylúčené,
b. názvy jednotlivých článkov sú použité výlučne pre lepšiu
orientáciu v ich texte,
c. vyššie uvedené definície sa použijú v Úverových dokumentoch s významom uvedeným v Úverových podmienkach, a to bez ohladu na to, či sú uvedené s vel'kým
alebo malým začiatočnym písmenom, okrem pripadu , ak
je výslovne uvedené Inak alebo ak z kontextu vyplýva
inak,
d. vyššie uvedené definície sa použijú v Úverových dokumentoch s významom uvedeným v Úverových podmienkach, a to bez ohl'adu na to , či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle, okrem prípadu , ak je
výslovne uvedené inak,
e. definície uvedené v Úverových dokumentoch sa použijú
pre účely Úverových podmienok s významom, s ktorým
boli použité v Úverových dokumentoch , ak sa v Úverových podmienkach výslovne neuvádza inak,
f. ak sa v akomkol'vek dodatku k Úverovej zmluve
(i) použiva spojenie "Úverová zmluva", myslí sa tym
Úverová zmluva, vo vzťahu ku ktorej je takýto dodatok
uzatvorený, a to v znení vakom bola zmenená a doplnená na základe všetkých predchádzajúcich
dodatkov a tiež v znení , vakom je menen á alebo
dopiňaná na základe uzatváraneho dodatku , a
(ii) odkazuje na akéko!'vek ustanovenie Úverovej zmluvy,
myslí sa tym ustanovenie Úverovej zmluvy, vo vzťah u
ku ktorej je takýto dodatok uzatvorený, a to v znení
vakom bola zmenena a doplnená na zá kl ade
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všetkých predchádzajúcich dodatkov a tiež v znení,
vakom je menená alebo dopillaná na základe
uzatváraného dodatku ,
g. ak sa v akomkol'vek dodatku k inému Úverovému dokumentu ako k Úverovej zmluve:
(i) používa odkaz na predmetný Úverový dokument, ku
ktorému sa taký dodatok uzatvára (ďalej len "Príslušný
Úverový dokument"). myslí sa tým Príslušný Úverový
dokument v znení , vakom bol zmenený a doplnený na
základe všetkých predchádzajúcich dodatkov a tiež
v znení , vakom je menený alebo dopiňaný na základe
uzatváraného dodatku, a
(ii) odkazuje na akékol'v ek ustanovenie Prislušného
Úverového dokumentu, mysli sa tým ustanovenie
Príslušného Úverového dokumentu , vo vzťahu ku
ktorému je takýto dodatok uzatvorený, a to v znení
vakom bol zmenený a doplnený na základe všetkých
predchádzajúcich dodatkov a tiež v znení, vakom je
menený alebo dopiňaný na základe uzatváraného
dodatku.

ČLÁNOK II.

Poskytovanie Úverov
2.1. Uzatvorením Úverovej zmluvy sa Veritel' zaväzuje poskytnúť
Dlžníkovi Úver po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru do
výšky a za podmienok uvedených v Základných podmienkach a Dlžník sa zaväzuje zaplatit' Veritel'ovi Pohl'adávku
Veritel'a, Príslušenstvo Pohl'adávky Veritel'a a Súčasti
Pohl'adávky Veritel'a. V Úverovej zmluve sa Veritel' a Dlžník
môžu dohodnúť tiež na tom , že záväzok Veritel'a poskytnút'
Úver a právo Dlžníka požadova!' Poskytnutie Úveru vzniknú
až po splnení určitých podmienok.
2 .2 . Poskytnutie ÚVeru,
2.2.1 . Spôsob Poskytnutia Úveru.
Veritel' poskytne Dlžníkovi:
a. Splátkový Úver takým spôsobom, že pripíše v prospech Účtu Dlžníka peňažné prostriedky vo výške
Úveru alebo vo výške určenej podl'a Úverovej zmluvy,
čím vznikne Dlžníkovi možnos!' vykonať Čerpanie
Úveru ,
b. Kontokorentný Úver takým spôsobom , že otvorí na
Účte Dlžníka Úverový rámec, čím vznikne Dlžníkovi
možnosť vykona!' Čerpanie Úveru, a to aj v prípade , ak
nebude existova!' Pohl'adávka z Účtu Dlžnika, avšak
vždy len do výšky uvedenej v Úverovej zmluve, najviac
však do výšky Úverového rámca.
2.2.2. Deň Poskytnutia úveru.
Dňom Poskytnutia Úveru je dell. v ktorý dôjde k splneniu
záväzku Veritel'a poskytnú!' Úver, pričom týmto dňom je
a. pri Splátkovom Úvere deň, v ktolý Veritel' poskytne
Splátkový Úver spôsobom uvedeným v bode 2.2.1 .,
písm . a) tohto článku,
b. pri Kontokorentnom Úvere deň, v ktorý Veritel'
poskytne Kontokorentný Úver spôsobom uvedeným
v bode 2.2.1. , písm. b) tohto článku ,
Deň Poskytnutia Úveru môže byť len Bankový deň,
pričom Veritel' poskytne Dlžníkovi Úver najneskôr do
dvoch Bankových dní od dňa splnenia Podmienok
Poskytnutia Úveru. Najneskôr v deň Poskytnutia Úveru
musia byt' splnené všetky Podmienky Poskytnutia Úveru,
okrem výnimiek uvedených v Úverovej zmluve.
2.2 .3. Ak sa Veritel' podl'a Úverovej zmluvy rozhodne upustiť od
splnenia níektorej podmienky (najmä niektorej z Podmie-
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nok Poskytnutia Úveru), od splnenia ktorej je Verite l'
oprávnený rozhodnú!' podl'a Úverovej zmluvy, Dlžník sa
zaväzuje splniť uvedenú podmienku v lehote stanovenej
vo výzve Veritel'a, ktOľá bude Dlžníkovi doručená za týmto
účelom.

2.3. Čerpanie úveru.
Čerpanie Úveru znamená:
a. v súvislosti s Úverovým rámcom alebo jeho urč itou
čas!'ou , ktoré nie sú určené na zabezpečenie a zaplatenie Osobitných pohl'adávok Veritel'a . že Veritel' bude realizova!' prevodné príkazy z Účtu Dlžníka, a/ alebo umožní
Dlžníkovi výbery hotovosti z Účtu Dlžníka , vždy však
v súlade a za podmienok uvedených v Zmluve o ú čte,
a/alebo poskytne Dlžníkovi Fixný Splátkový Úver, ak sa
na tom Verite!' dohodol s Dlžníkom v Úverovej zmluve ,
a to všetko aj v prípade , ak nebude existovať Pohl'adávka
z Účtu Dlžníka;
b. v súvislosti s Úverovým rámcom alebo jeho urč i tou
časťou určenými na zabezpečenie a zaplatenie
Osobitných pohľadávok Ve rite I'a , že :
(i) Verite I' z Účtu Dlžníka odpíše sumu Osobitných
pohl'adavok Veritel'a za účelom zaplatenia alebo
zabezpečenia Osobitných pohl'adávok Veritel'a a túto
sumu prevedie v prospech vkladového účtu alebo
vkladu Dlžníka zriadeného a vedeného Veritel'om pre
Dlžníka na základe osobitnej zmluvy alebo v prospech
účtu Veritel'a, a/alebo
(ii) Veritel' započíta Osobitné pohl'adavky Veritel'a voči
Pohl'adavke z Účtu Dlžníka alebo pohladávke Dlžníka
na Poskytnutie Úveru. Pre započítaci prejav podl'a
tohto odseku bude dostatočné následné doručeníe
výpísu z Účtu Dlžníka Dlžníkovi , na základe ktorého
bude zrejmé vykonanie uvedeného započítania.
V takomto prípade nie je Dlžník oprávnený požadovať iný,
ako v tomto písm. b) uvedený spôsob Čerpan i a
Úverového rámca.
2.4. Ak Dlžník bez predchadzajúcej písomnej dohody s Veritel'om nezačne:
a. Čerpanie Úveru do 45 dní od uzatvorenia Úverovej zmluvy, alebo
b. Čerpanie Navýšenej časti Úveru do 45 dní od uzatvorenia dodatku k Úverovej zmluve, ktorým sa Dlžníkovi
poskytuje možnosť čerpať Navýšenú časť Úveru po
splnení dohodnutých podmienok,
alebo uvedená skutočnosť nenastane z íného dôvodu , tak
Veritel' má právo:
(i) vypovedať Úverovú zmluvu alebo neposkytnúť Úver alebo
jeho časť a/alebo
(ii) zrušiť záväzok Veritel'a poskytnúť Úver (ak takýto záväzok
Je obsiahnutý v Úverovej zmluve).
Ustanovenie tohto bodu neplatí, ak účelom Poskytnutia
Úveru podl'a Úverovej zmluvy je zabezpečenie alebo
zaplatenie Osobitných pohl'adávok Veriteľa.
2.5. Právo Dlžníka požadovať Poskytnutie Úveru podl'a Úverovej
zmluvy trvá:
a. v pripade Poskytnutia Kontokorentného Úveru do Dňa
konečnej splatnosti podl'a Úverovej zmluvy, ak neustanovuje inak Úverová zm luva alebo Úverové podmienky,
b. v prípade Splátkového Úveru do momentu, pokial' Dlžník
nevyčerpa peňažné prostriedky v dohodnutej výške, najneskôr však do Dňa konečnej splatnosti,
c. v prípade revolvingového Splátkového Úveru, pri ktorom
je podl'a Úverovej zmluvy možné opätovné čerpanie
vyčerpaných a splatených pellažných prostriedkov, do
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dňa určeného v Úverovej zmluve alebo podľa Úverovej
zmluvy alebo do Dňa konečnej splatnosti, a to toho
z týchto dní, ktorý nastane najskôr.

2.6. Fixný Splátkový úver,
Ak sa Veritel' a Dlžnik dohodli v Úverovej zmluve na možnosti využitia Osobitného Úverového rámca formou Poskytnutia
Fixných Splátkových Úverov Veriteľom Dlžníkovi, použijú sa
pre účely takejto Úverovej zmluvy aj ustanovenia uvedené
ďalej v tomto bode,
2,6,1, Za účelom Poskytnutia Fixného Splátkového Úveru je
Dlžník oprávnený oznámiť Veriteľovi výšku požadovaného
Fixného Splátkového Úveru, požadovaný deň
Poskytnutia Fixného Splátkového Úveru, dižku
úverového obdobia (ďalej pre posledný deň úverového
obdobia Fixného Splátkového Úveru len "deň splatnosti
FIXného Splátkového ÚVeru" a pre všetky Dlžnikom takto
Veriteľovi
oznámené
skutočnosti
týkajúce
sa
požadovaného Fixného Splátkového Úveru len "základná
charakteristika") .
2.6.2, Pre uzatvorenie dohody Veriteľa a Dlžnika o Poskytnutí
Fixného Splátkového Úveru postačuje ústna forma.
Veriteľ v nadväznosti na oznámenie základnej charakteristiky navrhne Dlžníkovi úrokovú sadzbu pre požadovaný
Fixný Splátkový Úver. Po jej akceptácii Dlžníkom, napr.
termínom "beriem", "súhlasím", "o.k." a pod., a po
splnení podmienok dohodnutých v súvislosti s Poskytnutím Fixného Splátkového Úveru, sa obchod považuje
za uzavretý a nevypovedateľný, Ve rite I' je oprávnený vyhotovíť zvukový záznam telefonického dohovoru medzi
Veriteľom a Dlžníkom o Poskytnutí Fixného Splátkového
Úveru. Veriteľ je zároveň oprávnený použiť takýto zvukový
záznam ako skutočnosť dokazujúcu , že došlo k uzatvoreniu dohody o Poskytnutí Fixného Splátkového Úveru.
Výška úrokovej sadzby pre Fixný Splátkový Úver je do
dňa jeho splatnosti nemenná. V súvislosti s Fixným
Splátkovým Úverom sa bude rozumieť pod pojmom čas
dohodnutia obchodu moment určený presnou hodinou a
minútou, v ktorom bola uzatvorená dohoda o Poskytnutí
Fixného Splátkového Úveru (ďalej "čas dohodnutia
obchodu") a pod pojmom deň dohodnutia obchodu deň,
v ktorom bola uzatvorená dohoda o Poskytnutí Fixného
Splátkového Úveru (ďalej "deň dohodnutia obchodu").
2.6.3. Výpočet úrokov bude pri Fixnom Splátkovom Úvere
vykonávaný na základe úrokovej sadzby pre Fixný
Splátkový Úver, zo sumy poskytnutého Fixného
Splátkového Úveru odo dňa Poskytnutia Fixného
Splátkového Úveru do dňa splatnosti Fixného
Splátkového Úveru. V prípade nepovoleného prečerpa
nia Osobitného Úverového rámca v dôsledku
Poskytnutia Fixného Splátkového Úveru má Veriteľ právo
podľa jeho uváženia upraviť výšku Fixného Splátkového
Úveru tak, aby bolo možné využitie Osobi tného
Úverového rámca v maximálnom rozsahu a nedošlo
k jeho nepovolenému prečerpaniu.
2.6.4 . Veriteľ následne , po úči n nosti dohody o Poskytnutí
Fixného Splátkového Úveru, zašle Dlžníkovi do 5
Bankových dní oznámenie o Poskytnutí Fixného
Splátkového Úveru , ktoré bude obsahovať: výšku
Fixného Splátkového Úveru, úrokovú sadzbu pre Fixný
Splátkový Úver, deň Poskytnutia Fixného Splátkového
Úveru a deň splatnosti Fixného Splátkového Úveru.
Týmto nie je dotknutá dohoda o ústnej forme pre
uzatvorenie dohody o Poskytnutí Fixného Splátkového
Úveru Poskytnutím Fixného Splátkového Úveru sa automaticky zníži výška Osobitného Úverového rámca o sumu
poskytnutého Fixného Splátkového Úveru (ďalej pre
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v tomto bode uvedené zníženie Osobitného Úverového
rámca len ,,zníženie z dôvodu Poskytnutia Fixného
Splátkového úveru"). V tejto súvislosti sa nepoužijú
ustanovenia bodu 7.3.4 . Úverových podmienok.
2.6.5. Fixný Splátkový Úver spolu s úrokmi je splatný jednorazovo KU dňu splatnosti Fixného Splátkového Úveru a jeho
splátka bude vykonaná zaťaženim Účtu Dlžníka a čer
paním Osobitného Úverového rámca vo výške sumy
Zniženia z dôvodu Poskytnutia Fixného Splátkového
Úveru a splatných úrokov. Úroková sadzba pre Fixný
Splátkový Úver neplatí pre iné využitie (čerpanie)
Úverového rámca. Deň splatnosti Fixného Splátkového
Úveru môže byt' najneskôr Deň konečnej splatnosti.
Fixný Splátkový Úver nie je možné predčasne splatiť pred
dohodnutým dňom jeho splatnosti .
2.6 .6. Práva a povinnosti Veritel'a a Dlžníka , týkajúce sa Fixného
Splátkového Úveru výslovne neupravené v tomto bode a
v Úverovej zmluve, sa primerane spravujú ustanoveniami
Úverových podmienok týkajúcich sa Splátkového Úveru .
2.7. Režim po Dni koneč nej splatnosti.
2.7.1. Ak sa Veritel' a Dlžník dohodli v Úverovej zmluve na tom ,
že Veriteľ môže (ale nie je povinný) umožniť Dlžníkovi
využitie Nezáväzného prisľubu, použijú sa pre účely takejto Úverovej zmluvy aj ustanovenia uvedené dalej
v tomto bode 2 .7.
2.7.2. Po každom aktuálnom Dni konečnej splatnosti Veriteľ
môže (ale nie je povinný) umožniť Dlžníkovi jednotlivé
Čerpania Úveru, avšak Dlžník nemá nárok požadovať
umožnenie Čerpania Úveru (Nezáväzný prísrub).
Predchádzajúca veta a všetky účinky Nezáväzného
prisľubu podl'a tohto bodu 2.7. sa budú ap likovať počas
každého obdobia po uzatvorení Úverovej zmluvy začína
júceho prvým dňom po aktuálne určenom Dni konečnej
splatnosti a končiaceho dňom , v ktorý sa prestanú
aplikovať úči n ky Nezáväzného prísľubu podľa bodu
2.7.5. nižšie (Obdobie Nezáväzného prísfubu)
2.7,3 . Existencia Nezáväzného prísľubu nebude mať vplyv na
zabezpečenie Osobitných pohľadávok Veritela a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa a Verite!' je aj
kedykoľvek počas Obdobia Nezáväzného prísľubu
oprávnený použiť peňažné prostriedky zodpovedajúce
Úveru na zabezpečenie Osobitných pohl'adávok Veritel'a
a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa rovnako ako
pred prvým dňo m Obdobia Nezáväzného prísľubu .
Ustanovenia tohto bodu 2.7.3. sa aplikujú v prípade, ak
akákolvek časť Úverového rámca je pod!'a Úverovej zmluvy urče n á na zabezpečen i e Osobitných pohľadávok
Veriteľa alebo zaplatenie Osobitných pohl'adávok
Veriteľa.

2.7.4.

Počas Obdobia Nezáväzného prísl'ubu pre každé poskytnutie peňažn ých prostriedkov v rámci Nezáväzného
prís!'ubu platí, že takéto poskytnutie peňažných
prostriedkov:
a. bude považované za Čerpanie Úveru podľa Úverovej
zmluvy, na ktoré sa budú apl i kovať všetky ustanovenia
Úverovej zmluvy a Úverových podmienok, s výnimkou
tých ustanoveni, ktoré sú odlišne upravené v tomto
bode 2.7.,
b, bude splatné v Bankový deň nasledujúci po dni, v ktorý bolo vykonané,
c. nebude mať vplyv na to, že všetky Čerpania Úveru
vykonané do Dňa konečnej splatnosti (vrátane) , sú
splatné v Deň konečnej splatnosti Zároveň nebude
mať vplyv na splatnosť akýchkol'vek iných záväzkov
Dlžníka z Úverovej zmluvy,
d. nebude mať vplyv na p latnosť , vymáhateľnosť alebo
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2.7.5.

trvanie žiadneho zabezpečenia poskytnutého
Ve rite I'ovi na základe Zabezpečovacích zmlúv, a tíež
na akékolvek práva vyplývajúce z prostriedkov posilnenia vymáhatel'nosti , uvedených v článku VII.
Úverovej zmluvy.
Účinky kaidého Nezáväzného prísl'ubu sa prestanú
aplikovať vždy v skorší z nasledovných dní
a. v deň uvedený v pisomnom oznámení Veritel'a
Dlžníkovi, alebo
b. v deň uzatvorenia každého takého dodatku k Úverovej
zmluve , ktorý bude uzatvorený po začatí Obdobia
Nezáväzného prísl'ubu a ktorým dôjde ku zmene
aktuálneho Dňa konečnej splatnosti. Žiadne
ustanovenie Úverovej zmluvy nezaväzuje Veritel'a
uzatvoriť uvedený dodatok k Úverovej zmluve.
Uzatvorenim uvedeného dodatku k Úverovej zmluve
sa na práva a záväzky Veritel'a a Dlžníka budú aplikovať všetky ustanovenia Úverovej zmluvy tak, ako by
nezačalo Obdobie Nezáväzného prísl'ubu. Tým nie sú
dotknuté práva a záväzky Veritel'a a Dlžníka, ktoré
vznikli počas Obdobia Nezáväzného prisl'ubu.

2.8. Nezáväzná časf Úverového rámca.
2.8.1. Ak sa Veritel' a Dlžník dohodli v Úverovej zmluve na tom,
že Verite!' môže (ale nie je povinný) poskytnúť Dlžnikovi
Nezáväznú časť Úverového rámca, použijú sa pre účely
takejto Úverovej zmluvy aj ustanovenia uvedené ďalej
v tomto bode 2.8.
2.8.2. Dlžník požiada Veritel'a o jednotlivé Čerpania Nezáväznej
časti Úverového rámca (ďalej len "Požadované
Čerpanie'') nasledovne:
a. v prípade Poskytnutia Fixného Splátkového Úveru
telefonicky, to len v prípade, ak je v Úverovej zmluve
dohodnutá možnosť využitia Osobitného Úverového
rámca alebo jeho časti formou Poskytnutia Fixného
Splátkového Úveru,
b. v pripade Čerpania Úveru podl'a bodu 2 .3., písm. a)
Úverových podmienok formou predloženia Dlžníkom
platne podpísaného a riadne vyplneného príkazu na
úhradu alebo žiadosti o výber z Účtu Dlžníka,
c. v prípade využitia určitej časti Úverového rámca na
zabezpečenie Osobítných pohl'adávok Veritel'a týkajúcich sa Záruk, doručením žiadosti na vystavenie
Záruky Verite!'ovi pod!'a Zmluvy o záruke,
d. v pripade využitia určitej časti Úverového rámca na
zabezpečenie Osobitných pohl'adávok Veritel'a týkajúcich sa Akreditívov, doručením žiadosti na otvorenie
Akreditívu Veritel'ovi podľa Zmluvy o akreditíve,
e. v prípade využitia určitej časti Úverového rámca na
zabezpečenie Osobitných pohl'adávok Verite!'a spojených s Menovým obchodom, doručením žiadosti
alebo návrhu na uzatvorenie Menového obchodu
podl'a Rámcovej zmluvy.
2.8.3. Veritel' na základe vlastného rozhodnutia môže akceptovať žiadosť Dlžníka podl'a bodu 2.8 .2. vyššie (ďal ej len
"Požiadavka"). Bez ohl'adu na iné ustanovenia Úverovej
zmluvy alebo Úverových podmienok až dňom akceptácie
Požiadavky Veritel'om vzn ikne Dlžn ikovi právo žiadať
Požadované Čerpanie a Ve rite l'ovi záväzok poskytnúť
Dlžníkoví Požadované Čerpanie, a to spôsobom a v rozsahu uvedenými v Úverovej zmluve. Dňom akceptácie sa
rozumie skorší z nasledovných dní
a. deň, v ktorý vykoná Verite!' úkon uvedený v Požiadavke, alebo
b. deň, v ktorý dôjde medzi Verite!'om a Dlžníkom k uzatvoreniu dohody o vykonaní úkonu uvedeného v Požiadavke.
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V prípade Požadovaného Čerpania podl'a písm. al a b)
v bode 2.8 .2. vyššie uvedené právo Dlžníka a záväzok
Veritel'a zaniknú poskytnutím Požadovaného Čerpania.
2.8.5. V prípade Požadovaného Čerpania podl'a písm. c) v bode
2.8.2. vyššie uvedené právo Dlžníka a záväzok Veritel'a
zaniknú v skorší z nasledovných dní:
(i) v dell zániku Osobitných pohl'adávok Veritel'a týkajúcich sa Záruk, v súvislosti s ktorými došlo podl'a pism.
c) v bode 2.8.2. vyššie k využitiu určitej čast i
Úverového rámca určenej pod!'a Úverovej zmluvy na
zabezpečenie Osobitných pohladávok Veritel'a týkajúcich sa Záruk, alebo
(ii) v deň , v ktorý v súvislosti s časťou Úverového ramca
uvedenou v ods. (i) tohto bodu Verite\' podl'a
ustanovení Úverovej zmluvy odpíše z Účtu Dlžníka
určité peňažné prostriedky za účelom zabezpečenia
Osobitných pohl'adávok Veritel'a týkajúcich sa Záruk
alebo zaplatenia Osobitných pohl'adávok Veritel'a
týkajúcich sa Záruk.
2.8.6. V prípade Požadovaného Čerpania podla písm. dl v bode
2.8.2. vyššie uvedené právo Dlžníka a záväzok Veritel'a
zaniknú v skorší z nasledovných dní:
(i) v deň zániku Osobitných pohl'adávok Veritel'a týkajúcich sa Akreditívov, v súvislosti s ktorými došlo podl'a
písm. d) v bode 2.8.2. vyššie k využitiu určitej časti
Úverového rámca určenej podl'a Úverovej zmluvy na
zabezpečenie Osobitných pohl'adávok Veritel'a týkajúcich sa Akreditívov, alebo
(ii) v deň, v ktorý v súvislosti s časťou Úverového rámca
uvedenou v ods. (i) tohto bodu Veritel' podl'a
ustanovení Úverovej zmluvy odpíše z Účtu Dlžníka
u rčité peňažné prostriedky za účelom zabezpečenia
Osob itných poh!'adávok Veritel'a týkajúcich sa
Akreditívov alebo zaplatenia Osobitných pohl'adávok
Verite l'a týkajúcich sa Akreditívov.
2.8.7. V prípade Požadovaného Čerpania pod!'a písm. e) v bode
2.8.2. vyššie uvedené právo Dlžníka a záväzok Veritel'a
zaniknú v skorší z nasledovných dní :
(i) v dell zániku Osobitných pohl'adávok Veritel'a týkajúcich sa Menových obchodov, v súvislosti s ktorými
došlo podl'a písm. e) v bode 2.8.2. vyššie k využitiu
určitej časti Úverového rámca určenej podl'a Úverovej
zm luvy na zabezpečenie Osobitných poh!'adávok
Velitel'a týkajúcich sa Menových obchodov, alebo
(ii) v deň , v ktorý v súvislosti s časťou Úverového rámca
uvedenou v ods . (i) tohto bodu Veritel' podl'a
ustanovení Úverovej zmluvy odpíše z Účtu Dlžníka
určité peňažné prostriedky za účelom zabezpečenia
Osobitných poh l'adávok Veritel'a týkajúc ich sa
Menových obchodov alebo zaplatenia Osobitných
pohl'adávok Veritel'a týkajúcich sa Menových
obchodov.
2.8.8. Vo vzťahu k akýmkolvek ďalším Požadovaným Čerpaniam
alebo Čerpaniam inej čias t ky Nezáväznej časti
Úverového rámca plati , že Verite!' môže (ale nie je povinný) umožn iť ich Če rpanie.
2.8.9. Priorita.
2.8.9 .1.
Ak je v Základných podmienkach Úverový rámec
rozdelený na "Záväznú časť Úverového rámca" a "Nezáväznú časť Úverového rámca", tak sa použijú pre
účely takejto Úverovej zmluvy aj ustanovenia uvedené
ďalej v tomto bode 2.8.9 .
2.8.9.2.
Pri využití alebo Čerpaní Úverového rámca bude vždy
najprv čerpaná Záväzná časť Úverového rámca a až
po jej úplnom vyčerpaní Nezáväzná časť Úverového
rámca.
2 .8.9.3.
Pri splácani Celkovej Pohl'adávky Veritel'a bude vždy
2 .8.4.
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najprv splácaná suma dlhovaná z dôvodu Čerpania
Nezáväznej časti Úverového rámca a až po jej uplnom
splatení suma dlhovaná z dôvodu Čerpan i a Záväznej
časti Úverového rámca.

ČLÁNOK III.

Poplatky a náhrady spojené
s ÚVerovou zmluvou
3 .1. Dlžník je povinný zaplat iť Veritel"ovi tie z poplatkov, uvedených v bodoch 3.2 . - 3.6. a v bode 3.8. tohto článku ,
ktoré sú uvedené v Úverovej zmluve .
3 .2 .

Spracovateľský

poplatok.

Za Poskytnutie Splátkového Úveru je Dlžník povinný zaplatiť
Veritel'ovi jednorazový spracovatel'ský poplatok ako odplatu
v zmysle § 499 Obch. zák. po uzatvorení Úverovej zmluvy v deň
prvého Poskytnutia Úveru . Ak nedôjde k Poskytnutiu Úveru
do 30 dní od uzatvorenia Úverovej zmluvy, je tento poplatok
splatný 30. deň nasledujuci po uzatvorení Úverovej zmluvy.
Základom pre výpočet tohto poplatku je výška Úveru uvedená v Základných podmienkach. To neplati, ak je výška
spracovatel'ského poplatku uvedená v Úverovej zmluve pevnou sumou. Na zaplatenie tohto poplatku je Dlžník opravnený použiť prostriedky získané Poskytnutím Úveru len v prípade, ak to nie je v rozpore s účelom Poskytnutia Úveru
podla Úverovej zmluvy.
3.3. Poplatok za Poskytnutie úverového rámca .
Za Poskytnutie Kontokorentného Úveru je Dlžník povinný
zaplatiť Veritel'ovi jednorazový poplatok za poskytnutie
Úverového rámca ako odplatu v zmysle § 499 Obch . zak.
po uzatvorení Úverovej zmluvy pred Poskytnutím Úveru. Ak
nedôjde k Poskytnutiu Úveru do 30 dní od uzatvorenia
Úverovej zmluvy, je tento poplatok splatný 30 . der; nasledujúci po uzatvorení Úverovej zmluvy. Základom pre výpočet
poplatku za poskytnutie ramca je výška Úveru uvedena
v Základných podmienkach To neplatí, ak je výška tohto
poplatku uvedena v Úverovej zmluve pevnou sumou . Na
zaplatenie tohto poplatku je Dlžník oprávnený použiť
prostriedky získané Poskytnutím Úveru len v prípade, ak to
nie je v rozpore s účelom Poskytnutia Úveru podl'a Úverovej
zmluvy.
3.4. Poplatok za prečerpanie .
Ak bude rozsah čerpaného Úveru väčší ako je:
a. suma Úverového ramca alebo Úveru uvedena v Základných podmienkach alebo
b. iná suma, nižšia ako suma uvedená v písm. a) vyššie,
ktorá predstavuje výšku takej časti Úverového rámca
alebo takej časti Úveru , ktoré môžu byt· podla Úverovej
zmluvy čerpané Dlžníkom,
a to kedykolvek pred Dňom konečnej splatnosti , a to najmä
v prípadoch uvedených v bode 6.7. Úverových podmienok,
je Veritel' oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie zmluvnej pokuty (ďalej len "poplatok za prečerpanie" ) v dohodnutej výške zo sumy, o ktoru je rozsah Čerpaného Úveru
väčší ako suma uvedená v písm. a) alebo b) vyššie. Poplatok
za prečerpanie je splatný vždy v najbližší deň splatnosti
úrokov. Pre výpočet poplatku za prečerpanie sa primerane
použijú ustanovenia Úverových podmienok upravujúce
výpočet úroku.

3.5. Poplatok za nevyužitý rámec.
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Dlžník je v súvislosti s Poskytnutim Kontokorentného Úveru
povinný zap latiť Veritel"ovl poplatok za nevyužitý rámec , ktorý
je opakovanou odplatou Ve rite la v zmysle § 499 Obch. zak. ,
pričom percentuálna výška poplatku za nevyužitý rámec je
presne určená v Úverovej zmluve. Základom pre výpočet
poplatkú za nevyužitý rámec je výška nečerpaného Úveru ,
ktorý sa zaviazal poskytnuť Veritel' Dlžníkovi na základe
Úverovej zmluvy. Poplatok za nevyužity rámec je spl atný
vždy v najbližší der; splatnosti Urokov.
3 .6 . Poplatok za Čerpanie časti ÚVeru.
Ak je v Úverovej zmluve dohodnuté Poskytovanie Úveru po
častiach , vždy proti predloženiu dohodnutých dokumentov
(cenné papiere - napr. tovarové záložné listy, faktu ry, potvrdenie o prevzatí tovaru , atď.) , je Dlžník povinný zaplatiť
Veriterovi poplatok za čerpanie časti Úveru opakovane , vždy
za každé jednotlivé Poskytnutie časti Úveru. Základom pre
výpočet tohto poplatku je výška Poskytnutej časti Úveru. To
neplati, ak je výška tohto poplatku uvedená v Úverovej
zmluve pevnou sumou. Tento poplatok je splatný vždy v deň
jednotlivého Poskytnutia časti Úveru.
3.7. Poplatok za predčasné zaplatenie.
Verite!' má právo písomným oznámením požadovať od
Dlžníka zaplatenie poplatku za predčasné zaplatenie v prípadoch uvedených v Úverovej zmluve a v bodoch 7.3 .3.1.
a 7.3.5. Úverových podmienok , a to bez ohladu na to , č i
takýto poplatok je uvedený v Úverovej zmluve. Výšku tohto
poplatku určí Verite!' s použitím úrokovej sadzby určenej
Veritel'om tak, aby odrážala jeho náklady na Dlžníkom
predčasne zaplatené peňažné prostriedky v závislosti na
podmienkach peňažného trhu v relevantnom čase.
3 .8. Poplatok za prolongáciu a navýšenie.
Ak dôjde medzi Veritel"om a Dlžníkom k uzatvoreniu dodatku
k Úverovej zmluve, obsahom ktorého bude stanovenie
neskoršieho Dňa konečnej splatnosti a/ alebo navýšenie
Úveru , bude Dlžník povinný zaplatiť v tejto súvislosti
Verite!'ovi poplatok uvedený v predmetnom dodatku k Úverovej zmluve. Takýto poplatok je splatný v deň uvedený
v dodatku k Úverovej zmluve a ak deň splatnosti takého
poplatku nie je uvedený v dodatku k Úverovej zmluve, tak
v deň uzatvorenia dodatku k Úverovej zmluve . V ostatnom
platia pre zaplatenie tohto poplatku primerane ustanovenia
bodov 3.2. a 3.3. Úverových podmienok.
3.9 . Dlžník je povinný zap latiť Veritel'ovi preukázatel'né a nevyhnutne vynaložené náklady na externých právnikov,
externých daňových poradcov a externých účtovníkov, ktoré
vzniknú Veritel"ovi v súvislosti s poskytnutim služieb týchto
osôb Veritel'ovi a v súvislosti s Úverovými dokumentmi.
Dlžník je povinný zaplatiť Veritel'ovi výdavky a náklady, ktoré
Veritel'ovi vzn iknú v súvislosti s vydaním výpisu z obchodného registra a výpisu z listu vlastníctva, a to v prípade , keď
je Dlžnik na základe Úverových podmienok alebo Úverových
dokumentov povinný doručiť Veritel'ovi uvedené výpisy.
Garant je povinný zaplatiť Veritel'ovi výdavky a náklady, ktoré
Veritel'ovi vzniknú v súvislosti s vydaním výpisu z obchodného registra a výpisu z listu vlastníctva , a to v prípade , keď
je Garant na zákl ade Úverových podmienok alebo
Úverových dokumentov povinný doručiť Veritel'ovi uvedené
výpisy
3.10. Akékolvek poplatky a náhrady podla tohto č l ánku je Dlžník
povinný zaplat iť na Účet Dlžníka alebo účet u rčený
Veritel'om. Veritel' je oprávnený odpísať z Účtu Dlžníka sumu
akéhokol'vek poplatku a náhrady, ktoré je Dlžník povinný
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zaplatiť

11 :OO dopoludnia (bratislavského času) v Deň urče
nia úrokovej sadzby, pre obdobie stanovené pri
Referenčnej sadzbe uvedenej v Základných podmienkach (napr. 1 M (t.j. 1 mesiac), 3M (t.j. 3 mesiace))

Veritel'ovi.

3.11 . Ak je v Základných podmienkach uvedená výška
ktoréhokol'vek z poplatkov, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť
Veritel'ovi, spoločne s doplnkom "p.a." znamená to , že takýto poplatok je opakovane splatným poplatkom. Takýto
poplatok je Dlžník povinný zaplatiť Veritel'ovi v deň uzatvorenia Úverovej zmluvy, následne v každom roku v deň výročia
uzatvorenia Úverovej zmluvy a v posled nom roku trvania
platnosti Úverovej zmluvy v Deň konečnej splatnosti.

4.3 .2.2.

Úroky a úroky z omeškania

4 .2. Úroková sadzba fixná alebo pevná.
Ak Je v Úverovej zmluve dohodnutá úroková sadzba fixná
alebo pevná (s označením napr. "BAW' , "do odvolania"
alebo "fix"), platí , že táto sadzba (i) sa aplikuje počas celého
obdobia platnosti Úverovej zmluvy alebo (ii) len počas
určitého obdobia platnosti Úverovej zmluvy (ak to vyplýva
z povahy jej označenia alebo je to dohodnuté v Úverovej
zmluve). Zmena takejto úrokovej sadzby, ktorá sa aplikuje
len počas určitého obdobia platnosti Úvel'Ovej zm luvy, nastane v prvý deň po uplynutí dohodnutého obdobia alebo
v deň vzniku určitej skutočnosti. Takouto skutočnosťou
môže byť rozhodnutie Veritel'a o zmene takejto sadzby
s ohl'adom na podmienky na príslušnom peňažnom trhu .
Rozhodnutie o zmene úrokovej sadzby doručí Veritel'
Dlžnikovi.
4.3. Úroková sadzba pOhyblivá.
4.3.1. Base rate.
Sadzba Base rate je sadzba určovaná Veritel'om a jej
4.3.1.1.
aktuálnu výšku oznamuje Verite!' Dlžníkovi. Aktuálna
výška sadzby Base rate v čase uzatvorenia Úverovej
zmluvy je uvedená v Základných podmienkach.
Veritel' je oprávnený meniť priebežne sadzbu Base
4.3.1.2.
rate. Zmena sadzby Base rate je učinná odo dňa
rozhodnutia Veritel'a o takejto zmene, pričom
násled ne Ve rite!' oznamuje takúto zmenu Dlžníkovi
(spravidla prostredníctvom výpisu z Účtu Dlžníka).
4.3.2. Ostatné Referenčné sadzby.
4.3.2.1
BRIBOR.
Sadzbou BRIBOR (Bratislava Interbank Offered Rate)
sa vo vzťahu k príslušnému Úrokovému obdobiu rozumíe percentuálna sadzba p.a. určená Verite!'om ako
sadzba pre vklady v slovenských korunách, uvedená
na stránke " BRBO" služby Reuters Monitor Money
Rates Service (alebo na inej stránke uvedenej služby
určenej Verite!'om alebo na stránke inej služby určenej
Veritel'om, ak dôjde k zániku uvedenej služby) okolo

UBOR.
Sadzbou LIBOR (London Interbank Offered Rate) sa
vo vzťahu k príslušnému Úrokovemu obdobiu rozumie
percentuálna sadzba p.a. určená Verite!'om ako sadzba pre vklady v mene Úveru uvedená na stránke služby Reuters Monitor Money Rates Service určenej
Verite!'om (alebo na stránke inej služby určenej
Veritel'om, ak dÔjde k zániku uvedenej služby) okolo
11 :00 dopoludnia (londýnskeho času) v De ň určenia
úrokovej sadzby, pre obdobie stanovené pri Referenčnej sadzbe uvedenej v Základných podmienkach
(napr. 1 M (t.j. 1 mesiac), 3M (tj 3 mesiace)).

ČLÁNOK IV.

4.1. Úroková sadzba je sadzba, na základe ktorej budú Veritel'om
vypočítané úroky, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť Veritel'ovi
počas trvania Úrokového obdobia v zmysle Úverovej zmluvy.
Úroková sadzba je stanovená ako:
a. sadzba fixná alebo sadzba pevná, t.j. taká sadzba, ktorá
je v Úverovej zmluve vyjadrená číselne a ktorá sa nemení
odo dňa jej stanovenia po dobu, ktorá bola dohodnutá,
napr. do odvolania takejto sadzby Veritel'om (v Úverovej
zmluve označená napr. ako sadzba až do odvolania
alebo fixná), alebo
b. sadzba pohyblivá , t.j. taká sadzba, ktorá je súčtom
Referenčnej sadzby a urokovej marže podla Úverových
podmienok a/alebo Úverovej zmluvy.
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4 .3.2.3.

EURIBOR.
Sadzbou EURIBOR sa vo vzťahu k príslušnému
Úrokovému obdobiu rozumie percentuálna sadzba
p.a. určená Verite!'om ako sadzba pre vklady v EUR
uvedená na stránke ,.EURIBOR01" služby Reuters
Monitor Money Rates Service (alebo na inej stránke
uvedenej služby určenej Verite!'om alebo na stránke
inej služby určenej Veritel'om , ak dôjde k zániku uvedenej služby) okolo 11 :00 dopoludnia (bratislavského
času) v Deň určenia úrokovej sadzby, pre obdobie
stanovené pri Referenčnej sadzbe uvedenej v Základných podmienkach (napr. 1M (tj 1 mesiac), 3M
(t.j. 3 mesiace)).

4.3.2.4.

EURUBOR.
Sadzbou EURLIBOR sa vo vzťahu k príslušnému
Úrokovému obdobiu rozumie percentuálna sadzba
p.a. určená Veritel'om ako sadzba pre vklady v EUR,
uvedená na stránke "EURLlBOR01" služby Reuters
Monitor Money Rates Service (alebo na inej stránke
uvedenej služby určenej Veritel'om alebo na stránke
inej služby určenej Verite!'om, ak dôjde k zániku uvedenej služby) okolo 11 :00 dopoludnia (londýnskeho
času) v Deň určenia urokovej sadzby, pre obdobie
stanovené pri Referenčnej sadzbe uvedenej v Základných podmienkach (napr. 1 M (t.j. 1 mesiac), 3M
(t.j. 3 mesiace)).

4 .3.2.5.

4.3.2.6.

PRIBOR.
Sadzbou PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) sa
rozumie referenčná hodnota urokových sadzieb na
trhu medzibankových depozít v českých korunách ,
ktoru počita (fixuje) kalkulačný agent pre Českú
národnú banku a Czech Forex Club z kotácií referenčných bánk pre predaj depozít (ofter) podl'a algoritmu uvedeného v Pravidlách pre referenčne banky
a výpočet referenčných úrokových sadzieb vydaných
Českou nál'Odnou bankou, na baze acl/360 konvencie a je zafixovaná o 11.00 hod dopoludnia stredoeurópskeho času v Deň určenia úl'Okovej sadzby
zobrazovaného na dve desatinné miesta, pre obdobie
stanovené pri Referenčnej sadzbe uvedenej v Základných podmienkach (napr. 1M (t.j. 1 mesiac), 3M
(t.j. 3 mesiace)).
Ak dôjde k zmene Referenčnej sadzby uvedenej
v Základných podmienkach, oboznámi Verite!' Dlžníka
s jej aktuálnou výškou , a to bezodkladne po jej
zmene:
a. prostredníctvom výpisu z Účtu Dlžnika, alebo
b. prostredníctvom internetovej stránky
www.tatrabanka.sk. alebo
c. zverejnením v obchodných priestoroch Veritel'a,

VŠEOBECNÉ ÚVEROVÉ PODMIENKY Tatra banky, a.s.
alebo
d . prostredníctvom oznámenia doručeného Dlžníkovi
v súlade s touto zmluvou,
e. iným vhodným spôsobom,
a to tým z uvedených spôsobov, ktoré určí Verite I'.

4A . Ak

na

príslušnom trhu nebude fíxovaná príslušná
sadzba, bude za východisko pre výpočet
úrokovej sadzby považovaný monitoring úrokových sadzieb
na príslušnom trhu medzibankových depozít, a to sadzba
"predaj" na obdobie rovnajúce sa dižke Urokového obdobia.
Referenčná

4.5. Ak dížka prvého Úrokového obdobia je iná ako časová perióda uvedená pri Referenčnej sadzbe v rámci úrokovej sadzby uvedenej v Základných podmienkach plati, že úroková
sadzba pre prvé Urokové obdobie bude určená ako súčet
ľefinančnej sadzby a úrokovej marže. Refinančnou sadzbou
sa rozumie úroková sadzba odvodená Veritel'om od aktuálnej sadzby, za ktorú sa aktuálne, spravidla dva Bankové dni
pred začatím prvého Urokového obdobia poskytuju
peňažné prostriedky na medzibankovom trhu na obdobie
v dížke prvého Urokového obdobia.
4.6. V nadväznosti na zmenu úrokovej sadzby sa pre učely
Uverovej zmluvy bude meniť výška každého Príslušenstva
Pohladávky Veritel'a a Súčastí Pohl'adávky Verite l'a, ktorých
výpočet je dohodnutý na báze úrokovej sadzby.
4 .7. Pri Splátkovom Uvere platí Dlžník úroky zo sumy poskytnutého a nezaplateného Uveru. Pri Kontokorentnom Úvere
platí Dlžník úroky zo sumy vyčerpaného a nezaplateného
Uvenu.
4.8. Výpočet urokov sa bude vykonávať podl'a článku V.
Uverových podmienok.
4.9. Splácanie úrokov sa riadi ustanoveniami článku VI.
Uverových podmienok.
4.1 O. Úroky z omeškania.
4.10.1. Veritel' je oprávnený požadovať od Dlžníka a/alebo
Garanta platenie úrokov z omeškania zo sumy
Zabezpečovanej pohl'adávky, s výnimkou urokov z omeškania, s ktorej platenim sa Dlžnik a/alebo Garant dostal
do omeškania (dalej len "Nezaplatená suma"), a to
počnúc dňom vzniku omeškania.
4.10.2. Pre výpočet úľokov z omeškania sa použije ako základ
bežný rok pozostávajúci z 360 dní. Úroky z omeškania
sa stanú splatnými v skorši z nasledovných dni:
a. v deň , v ktorý Veritel' vykoná úkony podla bodu 6.2.
nižšie smerujúce k zaplateniu úrokov z omeškania,
alebo
b. v deň uvedený vo výzve Veritel'a adresovanej Dlžníkovi
za účelom zaplatenia úrokov z omeškania.
4.10.3. Obdobie začinajúce dňom splatnosti Nezaplatenej sumy
a končiace sa dňom zaplatenia Nezaplatenej sumy bude
rozdelené do niekol'kých období s dížkou akú určí
Veritel', pričom prvé obdobie začína plynúť dňom splatnosti Nezaplatenej sumy a každé nasledujúce obdobie
začína p lynúť v posledný deň bezprostredne predchádzajúceho obdobia.
4.10A. Počas každého obdobia uvedeného v bode 4.10.3.
vyššie sa bude Nezaplatená suma uročiť sadzbou úrokov
z omeškania per annum uvedenou v Úverovej zmluve
alebo v inom Úverovom dokumente pre výpočet úrokov
z omeškania (ďalej len "Zmluvná sadzba úrokov
z omeškania"). Ak je Zmluvná sadzba úrokov z omeška-
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nia odvodená od úrokovej sadzby, ktorá je inak podl'a
Úverovej zmluvy aplikovatel'ná pre výpočet úrokov, použije sa pre stanovenie Zmluvnej sadzby úrokov z omeškania úroková sadzba, ktorá by sa aplikovala keby sa
z Nezaplatenej sumy počítal úrok podl'a článku V. nižšie.
Vo vzťahu k Zmluvnej sadzbe úrokov z omeškania platí, že :
a. ak právne predpisy stanovujú takú maximálnu sadzbu
úrokov z omeškania , ktorú nemožno zvýšiť ani
dohodou zmluvných strán (d'alej len "Zákonná sadzba
úrokov z omeškania") , v dôsledku čoho by nebolo
možné aplikovať Zmluvnú sadzbu úrokov z omeškania, bude pre účely Úverových dokumentov použitá
Zákonná sadzba úrokov z omeškania, a to počas
obdobia nemožnosti aplikácie Zmluvnej sadzby
úrokov z omeškania,
b. Zmluvná sadzba úrokov z omeškania sa použije pre
účely Úverových dokumentov vždy, okrem prípadu
nemožnosti jej použitia v dôsledku existencie
Zákonnej sadzby úrokov z omeškania .
4.10.5. Každé obdobie určené Veritel'om podl'a bodu 4.10.3.
vyššie sa bude pre potreby použitia definície " Deň urče
nia úrokovej sadzby" a tiež použitia definícií ostatných
Referenčných sadzieb na účely uvedené v tomto bode
4.10., považovať za "Úrokové obdobie".

ČLÁNOKV.

Úrokové obdobie
5.1. Uroky sa vypočítajú na základe presného počtu uplynulých
dni Úrokového obdobia a úrokovej sadzby platnej pre príslušné Úrokové obdobie, kde základ bežného roka pozostáva z 360 dní, zahŕňajuc prvý deň Urokového obdobia, ale
vynímajuc posledný deň Úrokového obdobia. Úrokovým
obdobim sa rozumie obdobie špecifikované v bode 5 .2.
nižšie, pľičom dižka Úrokového obdobia je uvedená v Úverovej zm luve. Dižka prvého Úrokového obdobia alebo niektorého ďalšieho Úrokového obdobia môže byť Úverovou
zmluvou upravená odlišne od dížky ostatných Úrokových
obdobi .
5.2. Prvé Urokové obdobie pre sumu poskytnutého Úveru sa
začína dňom Poskytnutia Uveru a končí sa v najbližší deň
splatnosti úrokov. Každé d'alšie Úrokové obdobie začína
posledným dňom predchádzajúceho Urokového obdobia
a konči sa vždy najbližšie nasledujúcim dňom splatnosti
úrokov. Posledné Úrokové obdobie sa konči Dňom uplného
zaplatenia Pohl'adávky Veľitela .
5.3. Ak sa čerpá Splátkový Uver po častiach (v tranžiach) , začína
prvé Úrokové obdobie každej tranže Dňom Poskytnutia príslušneJ tranže , pričom každá tranža má svoje prvé a nasledujúce Úrokové obdobia. Úrokové obdobia poskytnutých
tranži sa spoja v najbližší nasledujúci deň splatnosti úrokov,
ktorým začína ďalšie Urokové obdobie spo ločné pre všetky
poskytnuté tranže .

ČLÁNOK VI.

Splácanie Celkovej Pohradávky
Veriteľa
6.1. Dlžník je povinný zaplatiť Celkovú Pohladávku Veritel'a podl'a
ustanovení Uverovej zmluvy na Účet Dlžníka. Veritel' má
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VŠEOBECNÉ ÚVEROVÉ PODMIENKY Tatra banky, a.s.
alebo jej akejkol'vek

pravo oznamením adresovaným Dlžníkovi kedykol'vek určiť
iný účet pre splacanie Celkovej Pohl'adavky Verilel'a, a to aj
účet Veritel'a, najmä ak nebude existoval' Účet Dlžníka, ak sa
vyskytne alebo nastane Prípad neplnenía alebo ak sa
vyskytne iná skutočnosť, v dôsledku ktorej nie je možné
postupoval' podl'a bodu 6.2., písm. a) alebo b) nižšie.
6.2. Spôsob zaplatenia Celkovej Pohradávky Veritera.
Zaplatenie Celkovej Pohl'adavky Verilel'a bude realizované:
a . odpísaním splatnej časti Celkovej Pohl'adavky Veritel'a
z Účtu Dlžníka Veritel'om na zaklade opravnenia Veritel'a
vyplývajúceho z Úverových dokumentov, a ak Io z akéllokol'vek dôvodu nebude možné , tak
b. započítaním Pohl'adavky z Účtu Dlžníka , voči splatnej
Celkovej Pohl'adavke Verilel'a alebo jej akejkolvek časti.
Pre započílací prejav podl'a tohto písm . bude dostatočné
nasledné doručenie výpisu z Účtu Dlžníka, na zaklade
ktorého bude zrejmé započítanie voči Pohl'adavke z Účtu
Dlžníka Veritel'om,
c. pripísaním prostriedkov vo výške splatnej časti Celkovej
Pohl'adavky Veritel'a v prospech účtu určeného
Veritel'om, ak využije Veritel' svoje oprávnenie uvedené
v bode 6.1. vyššie.
6.3.

Deň zaplatenia.
Za deň zaplatenia Celkovej Pohl'adavky Veritel'a a/alebo jej
príslušnej časti sa považuje dell, keď
a. Veritel' odpísal z Účtu Dlžníka peňažné prostriedky vo
výške splatnej Celkovej Pohl'adavky Veritel'a a/alebo jej
splatnej časti , alebo
b. došlo k započítan i u splatnej Pohl'adávky Veritel'a voči
Pohl'adávke z Účtu Dlžníka, alebo
c. pre prípad , ak využíje Veritel' svoje opravnenie uvedené
v bode 6.1. vyššie, boli v prospech účtu Veritel'a
pripísané prostriedky vo výške splatnej časti Celkovej
Pohl'adávky Veritel'a.

6.4. Dlžník je povinný v deň splatnosti Celkovej Pohl'adávky
Veritel'a a/alebo jej akejkol'vek časti zabezpečil' na Účte
Dlžníka do termínu Cut-off time (ak v Úverovej zmluve nie je
dohodnuté inak) dostatok prostriedkov na jej zaplatenie Ak
Dlžník splaca Celkovú Pohl'adávku Veritel'a a/alebo jej
akúkol'vek časl' v inej mene, ako je mena Celkovej
Pohl'adavky Veritel'a, je Dlžník povinný zabezpečil' na Účte
Dlžníka dostatok prostriedkov na zaplatenie uvedených
čiastok do termínu Cut-otf time (ak v Úverovej zmluve nie je
dohodnuté inak) dva Bankové dni pred dňom splatnosti. Ak
Dlžník nebude mať možnosť zabezpečil' dostatok prostriedkov na Účte Dlžníka podl'a tohto bodu, je povinný najneskôr
5 dní vopred písomne informovať o tejto skutočnosti
Veritel'a. Ak nebude dostatok prostriedkov na Účte Dlžníka
podl'a tohto bodu do uvedeného termínu Cut-otf time , Veritel'
môže (bez obmedzenia možnosti skoršieho vykonania
takýchto úkonov) vykonať úkony uvedené v bode 6.2. vyššie
až nasledujúci Bankový deň. Rovnaké povinnosti je Dlžník
povinný dodržal' vo vzťahu k účtu určenému Veriel'om, ak
Veritel' využije svoje oprávnenie uvedené v bode 6.1. vyššie.
6.5. Ak je v Úverovej zmluve dohodnuta spiatnosI' Celkovej
Pohl'adavky Veritel'a alebo jej akejkol'vek časti (napr. spi atnosI' splátky Istiny, konečna spiatnosI' Úverového ramca
alebo jeho časti alebo spiatnosI' úrokov) k ultimu:
a. mesiaca, rozumie sa tým splatnosť v posledný
kalendarny de ň v mesiaci;
b. štvrt"roka, rozumie sa tým splatnosť v posledný
kalendarny deň v kalendárnom štvrt"roku.
Ak pripadne deň splatnosti Celkovej Pohl'adavky Veritel'a

časti

(napr.

splatnosť

spiatky Istiny,

konečna splatnosť Úverového rámca alebo splatnosť

urokov) na deň, ktorý nie je Bankovým dňom , plati, že takáto suma bude splatna nasledujuci Bankový deň (v prípade ,
že tento deň je v rovnakom kalendárnom mesiaci) alebo
predcha"dzajuci Bankový deň (v prípade , že by nasledujúci
Bankový deň bol v d'alšom kalendárnom mesiaci).
6.6. Dlžník a/alebo Garant sú povinní zaplatil' akukol'vek čiastku
Celkovej Pohl'adavky Veritel'a splatnu Veritel'ovi podl'a
Úverovej zmluvy bez jej zníženia o akúkolvek súčasnú alebo
buducu zražku , daň alebo poplatok. Ak bude Dlžník a/ alebo
Garant povinný podl'a platných pravnych predpisov urobiť
akukol'vek zražku alebo odviesf daň alebo poplatok zo splacanej čiastky, zaväzuje sa bezodkladne doplatil' Veritel'ovi
takto zrazenu sumu, aby sa Veritel'ovi zaplatená čiastka rovnala čiastke, ktoru by Veritel' obdržal, keby Dlžník a/alebo
Garant nemal povinnosť zražky, dane alebo poplatku. Toto
ustanovenie platí aj v prípade, ak sa povinnosI' zražky, dane
alebo poplatku vyskytne na strane Veritel'a.
6.7. Nepovolené prečerpanie.
6.7.1. Ak v deň splatnosti akejkolvek splatnej sumy Celkovej
Pohl'adávky Veritel'a nebudú na Účte Dlžníka pellažné
prostriedky na jej uhradu , Veritel' je opravnený, nie však
povinný, uspokojil' splatnu sumu Celkovej Pohl'adavky
Veritel'a formou zafaženia Účtu Dlžníka. Na základe tejto
skutočnosti môže byt' výška čerpaného Úveru , resp.
Úverového rámca vyššia ako je (i) výška Úveru, resp.
Úverového rámca uvedena v Základných podmienkach
alebo (ii) výška takej časti Úverového ramca alebo takej
časti Úveru, ktoré môžu byt' podľa Úverovej zmluvy čer
pané Dlžníkom (d'alej pre uvedený rozdiel len "nepovcr
lené pr9Čerpanie"). Dlžnik je povinný zaplatiť nepovolené
prečerpanie najneskôr do 5 dní odo dňa jeho vzniku
alebo najneskôr v Deň konečnej splatnosti, a to do toho
z uvedených dní, ktorý nastane skôr.
6.7.2. V dôsledku vzniku nepovoleného prečerpania je Veritel'
oprávnený počnúc dňom vzniku nepovoleného prečer
panie požadovať od Dlžnika zaplatenie poplatku za
prečerpanie.

6.7.3.

6 .7.4.

Pre úpravu práva povinnostíVeritel'a a Dlžnika v súvislosti
s nepovoleným prečerpaním sa použiju ustanovenia
Úverových podmienok týkajuce sa Kontokorentného
Úveru.
Dlžník nie je opravnený žiadať zaplatenie splatnej sumy
Celkovej Pohl'adávky Veritel'a spôsobom a formou uvedenými v tomto bode 6 .7. Úverových podmienok.

6.8. Veritel' nie je povinný prijal' plnenie Celkovej Pohl'adavky
Veritel'a, Zabezpečovanej pohl'adavky, ani žiadnej ich časti,
ponuknuté trefou osobou , a to ani v prípade súhlasu Dlžníka
a tiež bez ohl'adu na to, či ich plnenie je viazané na osobné
vlastnosti Dlžníka.

ČLÁNOK VII.

Splatnosť Pohľadávky Veritel'a

a Deň
7.1.

konečnej

splatnosti

Dlžník je povinný splatiť, resp. splácať Pohl'adávku Veritel'a
vo výške a v dňoch určených podl'a Úverovej zmluvy. Ak nastane:
a. zmena Splátkového kalendára, bude sa splácanie
Celkovej Pohl'adávky Veritel'a a/alebo jej časti riadiť
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ustanoveniami bodu 7.2. nižšie;
b. zmena Dňa konečnej splatnosti , bude sa zaplatenie
Celkovej Pohl'adávky Veritel'a a/ alebo jej časti riadiť
ustanoveniami bodu 7.3. nižšie.
7.2. Zmena Splátkového kalendára.
7.2.1. Neúplné Čerpanie úveru. Pri Splátkovom Úvere sú vYška
splátok Istiny a dátum splatnosti splátok Istiny určené
SplátkovYm kalendárom uvedeným v Úverovej zmluve.
Zostavený SplátkovY kalendár vychádza z predpokladu ,
že Úver bude Dlžnikovi poskytnutý v celej vYške a Dlžníkom vyčerpaný v celej vYške, ako je uvedená v Základných podmienkach. Ak Veritel' neposkytne Dlžníkovi Úver
v celej vYške, bude SplátkovY kalendár upravený tak, že:
a. vo vYš ke rozdielu medzi vYškou Úveru podl'a
Základných podmienok a poskytnutého Úveru sa
v Splátkovom kalendári zrušia celé najneskôr splatné
splátky Istiny v poradí od najneskôr splatnej splátky
Istiny a
b. zo zvyšku rozdielu, ak taký vznikne, bude v takejto
výške zrušená časť najneskôr splatnej splátky Istiny.
V dôsledku neposkytnutia Úveru v celej vYške dôjde
automaticky spôsobom uvedeným v tomto bode
k úprave Splátkového kalendára a Dňa konečnej
splatnosti. Túto skutočnosť Veritel' písomne oznámi
Dlžníkovi, bez potreby uzavretia dodatku k Úverovej
zmluve. Takéto oznámenie bude súčasťou Úverovej
zmluvy a bude mať účinky a právnu silu ako by mal
dodatok k Úverovej zmluve.
7.2.2 . Predčasná a mimoriadna splatnosť. Ak je podl'a Úverovej
zmluvy Dlžník oprávnený splatiť časť Pohl'adávky Veriteľa
pred dňom jej splatnosti a Dlžník toto svoje právo využije , alebo Veritel' stanoví mimoriadnu splatnosť časti
Pohl'adávky Veritel'a podl'a bodu 13.3. ÚverovYch podmienok , dôjde po zaplatení takto splatnej časti
Pohl'adávky Veritel'a k úprave Splátkového kalendára tak,
ako je to uvedené v bode 7.3.3.2. a 7.3.3.3. nižšie.

7.3.3.1.

7.3.3.2 .

7.3.3.3.

7.3.3.4.

7.3.4.
7.3. Deň konečnej splatnosti.
7.3 .1. Dňom konečnej splatnosti je deň, ktorý je dátumom
označený v Základných podmienkach ako konečná
splatnosť a v ktorý je Dlžník povinný:
a. v prípade Kontokorentného Úveru jednorazovo
zaplatiť nezaplatený zostatok Celkovej Pohl'adávky
Veritel'a,
b. v prípade Splátkového Úveru zaplatiť nezaplatený
zostatok Celkovej Pohl'adávky Veritela. Ak v Úverovej
zmluve nebol dohodnutý SplátkovY kalendár, je tento
deň určený na jednorazové zaplatenie nezaplateného
zostatku Celkovej Pohl'adávky Veritel'a.
7.3.2. Deň konečnej splatnosti môže byť zmenený, pričom
takto zmenený deň bude novým Dňom konečnej splatnosti, v dôsledku:
a. uzatvorenia dodatku k Úverovej zmluve,
b. zmeny Splátkového kalendára podl'a bodu 7.2.
vyššie,
c. predčasnej splatnosti spôsobenej žiadosťou Dlžníka
v zmysle bodu 7.3.3. nižšie ,
d. stanovenia mimoriadnej splatnosti Veritel'om podl'a
bodu 13.3. ÚverovYch podmienok,
e. osobitných ustanovení obsiahnutých v Úverovej
zmluve alebo v ÚverovYch podmienkach, napr. v ustanovení o redukcii Úverového rámca v zmysle bodu
7.3.4. nižšie,
f. iných skutočností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.
7.3.3. Predčasná splatnosť spôsobená žiadosťou Dlžníka.

Predčasné

zaplatenie Pohl'adávky Veritel'a alebo jej
je možné len na základe písomnej žiadosti
Dlžníka po jej písomnom odsúhlasení Verite l'om a splnení podmienok stanovených Veritel'om. Takouto podmienkou môže byť napr. zaplatenie poplatku za
pŕedčasné zaplatenie . Poplatok za predčasné
zaplatenie je splatný ku dňu predčasnej splatnosti
Istiny Istina alebo časť istiny sa stáva splatnou na základe žíadosti Dlžníka v dell. ktorý bude pre takúto
predčasnú splatnosť určený v Úverovej zmluve. Ak
v Úverovej zmluve nie je dohodnutý takýto spôsob
určenia dňa predčasnej splatnosti , platí , že Istina
alebo časť Istiny sa stane predčasne splatnou v deň ,
ktorý je uvedený v žiadosti Dlžníka, najskôr však v deň
splnenia podmienok stanovených Veritel'om pre
predčasné zaplatenie Istiny. Dlžník nie je oprávnený
následne meniť podmienky uvedené v žiadosti o predčasné zaplatenie, ani takúto žiadosť odvolať .
Ak Dlžník využije svoje právo predčasne splat i ť
Pohl'adávku Veritel'a a/alebo jej časť, budú z takto
zaplatených prostriedkov uhradené najskôr úroky,
následne úroky z omeškania a následne celé najneskôr splatné splátky Istiny v poradí od najneskôr
splatnej splátky Istiny. Ak po takto vykonanej úhrade
ostane suma prostriedkov predčasne zaplatených
Dlžníkom nepostačujúca na úhradu ďalšej celej
splátky Istiny, bude z takejto sumy uhradená časť najneskôr splatnej splátky Istiny.
V dôsledku úhrady splátok Istiny podl'a tohto bodu
dôjde automaticky k úprave Splátkového kalendára
a Dňa konečnej splatnosti, čo Veritel' písomne oznámi
Dlžníkovi. Takéto oznámenie bude súčasťou Úverovej
zmluvy a bude mať účinky a právnu silu ako by mal
dodatok k Úverovej zmluve.
Úver nie je možné predčasne splatiť inak , ako v súlade s ustanoveniami Úverovej zmluvy a ÚverovYch podmienok.
časti

Redukcia ÚVerového rámca.
V Úverovej zmluve dohodnutá redukcia Úverového
rámca znamená, že v deň redukcie Úverového rámca
(ako je určený v Úverovej zmluve alebo na základe
Úverovej zmluvy):
a. časf Pohladávky Veritel'a rovnajúca sa rozdielu medzi
výškou vyčerpaného a nesplateného Úverového
rámca (pred redukciou) a sumou zníženého
Úverového rámca (po redukcii) sa stáva predčasne
splatnou, a
b. zaniká záväzok Veritel'a poskytnúť časf Úveru vo vYške
redukovaného Úverového rámca,
a to automaticky, bez potreby osobitnej výzvy Veritel'a
Dlžníkovi , dňom splnenia podmienok alebo vzniku skutočnosti viažucich sa k takejto redukcii v Úverovej zmluve
a vo vYš ke uvedenej v Úverovej zmluve alebo určenej na
jej základe.

7.3.5.

7.3.6.

Predčasná splatnosť

v dôsledku mimoriadnej splatnosti.

Ak dôjde k stanoveniu mimoriadnej splatnosti Veritel'om
podl'a bodu 13.3. Úverových podmienok, je Dlžník povinný zap latiť poplatok za predčasné zaplatenie dohodnutý
v Úverovej zmluve pre prípady predčasnej splatnosti spôsobenej žiadosťou Dlžníka v zmysle bodu 7.3 .3. vyššie.
Uplynutím Dňa konečnej splatnosti zanikne právo Dlžníka
požadovať Poskytnutie Úveru a záväzok Veritel'a poskytnúť Úver, ak v Úverovej zmluve nie je uvedené inak.

7.4. Zrušenie ÚVerového rámca.

7.4 .1.

Vzhladom na ustanovenie bodu 2 .8. ÚverovYch podmienok a bez ohl'adu na iné ustanovenia Úverových pod-
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7.4.2.

mienok a Úverovej zmluvy, Verite I' je oprávnený
kedy ko Ivek zrušiť Nezáväznu časť Úverového rámca
a požiadať Dlžníka o splatenie všetkých peňažných
prostriedkov dlhovaných Dlžníkom na základe Úverovej
zmluvy z dôvodu Čerpania Nezáväznej časti Úverového
rámca, vrátane urokov, a to písomným oznámením
zaslaným Dlžníkovi.
Po doručení oznámenia podl'a bodu 7.4.1. tohto článku
Dlžníkovi:
a. záväzok Dlžníka splatiť všetky peňažné prostriedky
dlhované Dlžníkom na základe Úverovej zmluvy z dôvodu Čerpania Nezáväznej časti Úverového rámca,
vrátane urokov, sa stane splatným,
b. Dlžník bude povinný zaplatíť Ve rite I'oví všetky sumy
splatné podl'a písm. a) vyššie v lehote uvedenej
v oznámení Veritel'a,
c. Dlžník nebude viac oprávnený žiadať Požadované
Čerpanie ani akékoľvek iné Čerpanie Nezáväznej
časti Úverového rámca podl'a Úverovej zmluvy.

ČlÁNOK VIII.

Práva Veriteľa a záväzky
Dlžníka a Garanta
8.1. Dlžník je povinný:
a. najneskôr pred prvým Poskytnutím Úveru uzatvoriť s Veritel'om zmluvu o bežnom učte , na základe ktorej Veritel'
pre Dlžníka zriadi bežný učet, ktorý bude Účtom Dlžníka
pre učely Úverovej zmluvy. Vo vzťahu k uvedenej zmluve
o bežnom učte je Dlžník zároveň povinný plniť všetky
záväzky z takejto zmluvy, dodržiavať podmienky v nej
dohodnuté a nevykonať žiadne úkony smerujuce k jej
zániku. Ak je v Základných podmienkach uvedených viac
učtov, platia uvedené povinnosti Dlžníka pre všetky účty
uvedené v Základných podmienkach,
b. viesť riadny systém účtovníctva a kontroly nákladov,
c. riadne platiť dane, clo, poplatky a iné právnymi predpismi zavedené platby,
d. na požiadanie Veritel'a preukázať učel použitia Úveru,
e. udržovať v platnosti a učinnosti všetky uradné a iné povolenia (živnostenské oprávnenie, licencie, práva spojené
s používaním ochrannej známky, obchodného mena,
atď.), potrebné pre podnikatel'sku činnosť Dlžníka,
f. riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo
záväzkov, ktoré uzatvoril s Veritel'om ako aj s tretími
osobami,
g. v prípade zabezpečenia Celkovej Pohl'adávky Veritel'a
záložným právom, ktorej predmetom je nehnutel'nosť
patriaca do majetku Dlžníka, pripájal' k Priznaniu k dani
z príjmov, Suvahe v plnom rozsahu a Výkazu ziskov
a strát v plnom rozsahu aj Prílohu k učtovnej uzávierke
v plnom rozsahu, kde v článku III. - Doplňujuce informácie k suvahe a výkazu ziskov a strát v bode 4. - Údaje
o pohl'adávkach a záväzkoch, Dlžník uvedie v časti
vyčlenenej pre názov predmetu záložného práva
obchodný názov Veritel'a ako aj výšku Pohl'adávky
Veritel'a,
h. oznámiť Veritel'ovi vznik alebo výskyt Prípadu neplnenia,
a to ihneď po tom, ako sa dozvie o ich vzniku,
i. písomne informovať Veritel'a o zmene skutočnosti, ktoré
sú obsahom Vyhlásení Dlžníka, a to do lOdní odo dňa,
keď sa o takejto zmene dozvedel ,
j. v prípade, že je spoločnosťou s ručením obmedzeným
alebo akciovou spo ločnosťou, v lehote 5 Bankových dní
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od obdržania výzvy Veritel'a:
(i) písomne oznámiť Veritel'ovi zloženie spoločníkov ,
resp. akcionárov Dlžníka, spolu s uvedením pomeru
nimi vlastnených obchodných podielov, resp . akcií
Dlžníka na základnom imaní Dlžníka a rozsahu ich
hlasovacích práv na valnom zhromaždení Dlžníka,
(ii) doručiť Veritel'ovi doklady preukazujúce skutočnosti
uvedené v ods. (i) vyššie, napr. výpis zo zoznamu
akcionárov, a
(iii) doručiť Veritel'ovi aktuálne znenie zakladatel'skej
listiny, spoločenskej zmluvy a stanov Dlžníka.
8.2. Dlžník je povinný predkladať Veritel'ovi:
a. k poslednému dňu kalendárneho polroka a kalendárneho roka:
(i) a tiež vždy do 30 dní od vykonania zmeny zápisu v obchodnom registri aktuálny výpis z obchodného registra, avšak len v prípade, ak je Dlžník zapísaný
v obchodnom registri, a
(ii) ak je Celková Pohl'adávka Veritel'a zabezpečená
záložným právom k nehnutel'nosti vo vlastníctve
Dlžníka alebo k spoluvlastníckemu podielu Dlžníka na
nehnutel'nosti, uplný výpis z listu vlastníctva použitel'llý
na právne ukony, aktuálny doklad o platení poistného
v zmysle Zabezpečovacej zmluvy,
b. v lehote do 100 dní od uplynutía príslušného obdobia, za
ktoré sa ďalej uvedené dokumenty zostavuju
(i) ak je Dlžník podnikatel', kópiu daňového priznania pre
daň z príjmu s odtlačkom pečiatky podatel'ne príslušného daňového uradu, a
(ii) audítorské správy, ak má Dlžník podl'a príslušných
právnych predpisov povinnosť overenia učtovnej
závierky audítorom,
c. v lehote do 90 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka
prehl'ad pohl'adávok a záväzkov po lehote splatnosti
a príslušné učtovné výkazy, čím sa I'Ozumie v prípade, ak:
(i) Dlžnik učtuje v sústave podvojného učtovníctva, súvaha a výkaz ziskov a strát,
(ii) Dlžník účtuje v sústave jednoduchého učtovn íctva ,
výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch
a výdavkoch,
pričom Dlžník umožní pracovníkom Verite la verifikáciu
dokumentov predložených Veritel'ovi podl'a písm. b) a c)
vyššie.
8.3. Ak je Garant osoba odlišná od Dlžníka, plati, že Garant je
povinný predložiť Veritel'ovi:
a. k poslednému dňu kalendárneho polroka a kalendárneho roka:
(i) a tiež vždy do 30 dní od vykonania zmeny zápisu v obchodnom registri aktuálny výpis z obchodného registra, avšak len v prípade, ak je Garant zapísaný v obchodnom registri, a
(íi) ak je Celková Pohl'adávka Veritel'a zab ezpečená
záložným právom k nehnutel'nosti vo vlastníctve
Garanta alebo spoluvl astníckemu podielu Garanta na
nehnutel'nosti , uplný výpis z listu vlastníctva použitel'ný
na právne ukony, aktuálny doklad o platení poistného
v zmysle Zabezpečovacej zmluvy ,
b. na základe výzvy Veritel'a adresovanej Garantovi a v lehote v takejto výzve uvedenej:
(i) ak je Garant podnikatel', kópiu daňového priznania
pre daň z príjmu s odtlačkom pečiatky podatel'ne príslušného daňového úradu a
(ii) audítorské správy, ak má Garant podl'a zákona povinnosť overenia učtovnej závierky audítorom ,
c. na základe výzvy Veritel'a adresovanej Garantoví a v le-
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hote v takejto výzve uvedenej príslušné účtovné výkazy,
sa rozumie v prípade, ak:
(i) Garant účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
súvaha a výkaz ziskov a strát,
(ii) Garant účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva,
výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch
a výdavkoch,
d. v prípade, že je akciovou spoločnosťou, v lehote 5 Bankových dní od obdržania výzvy Veritel'a písomné oznámenie o zložení akcionárov Garanta, spolu s uvedením
pomeru nimi vlastnených akcií Garanta na základnom
imaní Garanta a rozsahu ich hlasovacích práv na valnom
zhromaždeni Garanta,
pričom Garant umožní pracovníkom Veritel'a verifikáciu
dokumentov predložených Veritel'ovi podl'a písm. b) a c)
vyššie,
čím

S.4. Ak sa ustanovenia Úverových podmienok nevzťahujú na
Garanta, je Dlžník povinný do 30 dní od obdržania písomnej
výzvy Veritel'a predložiť Ve rite l'ovi dokumenty, ktoré by inak
bol Garant povinný predložiť Veritel'ovi podľa bodu S.3.
vyššie, ak by sa na neho vzťahovali Úverové podmienky.
S.5. Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Veriteľa:

uskutočn iť žiadne podstatné zmeny na svojom majetku
(nehnutel'nosti, zariadenie, pohl"adávky a pod.)
založením, predajom, darovaním, prevodom, nájmom
a pod., ak v Úverovej zmluve nie je uvedené inak;
b. poskytovať zabezpečenie alebo dávať príkaz na
zabezpečenie svojho záväzku alebo záväzku tretej
osoby, vrátane vystavovania a avalovania zmeniek alebo
bianko zmeniek;
c. využiť alternativne formy financovania (faktoring, leasing
a pod.), ak v Úverovej zmluve nie je uvedené inak;
d. zaviazať sa do Dňa úplného zaplatenia Celkovej
Pohľadávky Veritel'a žiadnej tretej osobe takým spôsobom, že by bolo zabezpečenie pohľadávky tretej
osoby alebo vymáhatel'nosť jej pohľadávky výhodnejšie
ako zabezpečenie a vymáhateľnosť Celkovej Pohľadávky
Veritela.

a.

S.6. Ak Dlžník neuhradí v čase stanovenom podl'a Úverovej zmluvy Celkovú Pohľadávku Veritel'a, alebo akúkolvek jej časť,
má Verite!' právo realizovať zabezpečenia vyplývajúce zo
Zabezpečovacej zmluvy a použiť prostriedky posilnenia
vymáhate!'nosti Celkovej Poh!'adávky Veriteľa, a to všetky
súčasne alebo vakomkolvek poradí. Verite!' má v pripade
existencie viacerých zabezpečení právo realizovať
ktorékolvek z nich. Z peňažných prostriedkov, ktoré Verite!'
získa za účelom zaplatenia Celkovej Poh!'adávky Ve rite la
v súlade so Zmluvou a Úverovými podmienkami, a tiež
z výťažku realizovaných zabezpečení uhradí Veriteľ úroky
z omeškania, úroky, Istinu a ostatné nezaplatené časti
Celkovej Poh!'adávky Veriteľa, a to v poradí určenom
Verite!'om v čase takej úhrady. Ak pri realizácii zabezpečení
a použití prostriedkov posilnenia vymáhate!'nosti Celkovej
Pohladávky Veritel'a bude výťažok prevyšovať výšku Celkovej
Poh!'adávky Veritela, je Veriteľ povinný vrátiť rozdiel osobe,
z ktol'ej majetku takýto prebytok Veritel' získal.
S.7. Verite!' je oprávnený spolahnúť sa na to, že všetky obchody,
ktoré vykoná v súvislosti a/alebo na základe:
a. Úverovej zm luvy s Dlžníkom, vykonáva Dlžník na svoj
vlastný účet a tiež na to, že Dlžník použije na zaplatenie
Celkovej Poh!'adávky Veritela svoje vlastné prostriedky; a
b. Zabezpečovacej zmluvy s Garantom, vykonáva Garant na
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svoj vlastný účet a tiež na to, že Garant použije na
zaplatenie Celkovej Poh!'adávky Ve rite la svoje vlastné
prostriedky.
8.S. Oprávnenie Veriteľa spoľahnúť sa na skutočnosti uvedené
v bode 'S.7. vyŠŠie platí až do momentu , pokia!' Dlžník
a/alebo Garant písomne neoznámia Ve rite !'ovi , že vyššie
uvedené obchody vykonávajú na učet tretej osoby a/ alebo
prostriedky určené na zaplatenie Celkovej Pohl'adávky
Veriteľa sú vlastníctvom inej osoby. V takomto prípade je
Dlžník, resp. Garant povinný spolu s uvedeným oznámením
predložiť Verite!'ovi:
a. vyhlásenie, v ktorom je povinný uviesť meno , priezvisko ,
rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého
pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné
číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej učet je obchod vykonaný;
b. písomný suhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto
obchodu na jej účel.

ČLÁNOK IX.

Finančné

ukazovatele

9.1. Ak je Dlžník alebo Garant povinný podla Úverových dokumentov dodržiavať určité stanovené finančné ukazovatele , tak
a. je povinný vynaložiť všetko usilie a vykonať všetky potrebné ukony na to , aby stanovené finančné ukazovatele boli
splnené,
b. každý z takých finančných ukazovate!'ov bude považovaný za podmienku Úverových dokumentov, a
c. každý z takých finančných ukazovatel'ov bude vypočítaný
spôsobom uvedeným v Úverových dokumentoch. Pre
učely každého takého výpočtu platí, že:
r. - je číslo riad ku za príslušné obdobie z tlačiva Výkaz
ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva Súvaha
v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií SR,
s. - je číslo stipca za príslušne obdobie z tlačiva Výkaz
ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva Súvaha
v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií SR , pokiaľ nie je pri čísle riadku Vykazu zisku
a strát uvedene číslo stipca, má sa za to, že je to
stipec č . 1, pokia!' nie je pri čísle riadku Suvahy uvedene čislo stipca, má sa za to, že je to stipec č.3
ak sa jedná o položku aktíva slÍpec č.5 ak sa
jedná o položku pasív,
S - je Suvaha za príslušné obdobie v zmysle zákona Č.
431/2002 Zz,
V - je Výkaz ziskov a strát za príslušné obdobie
v zmysle zákona Č. 431/2002 Z.z. , EBIT = V r.29
- V r.19 + Vr. 20 - V r.21 + V r.22 EBT = EBIT + V
r.52 - Vr. 46 + V r.47
9.2. Ak počas platnosti Úverových dokumentov dôjde ku zmene
skutočnosti rozhodných pre použitie skratíek a označení
v bode 9.1. vyššie (napr. tlačIvo Výkazu ziskov a strát, zák.
Č. 431 / 2002 Z.z. v znení neskorších právnych predpísov),
použiju sa pre učely bodu 9.1. vyššie a Úverových dokumentov nove rozhodné skutočnosti tak, aby bol dosiahnutý
učel a zmysel sledovaný pôvodným znením bodu 9.1.
vyššie.
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ČLÁNOKX.

Vyhlásenia Dlžníka a Garanta
10.1. Vyhlásenia Dlžníka.
10.1.1. Dlžník uskutočňuje voči Veritel'ovi v Úverových dokumentoch obsiahnuté vyhlásenia o určitých, z hľadiska Veritel'a
významných skutočnostiach, ktoré podmieňujú rozhodnutie Veritel'a o uzatvorení Úverových dokumentova o
Poskytnuti Úveru Dlžníkovi, ako aj posúdenie splnenia
podmienok v Úverových dokumentoch a tiež podmienok
prislušných právnych predpisov v SR upravujúcich najmä
podnikanie Veritel'a a poskytovanie úverov.
10.1.2. Všetky Vyhlásenia Dlžn íka sa budú považovať za zopakované Dlžníkom vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca počas trvania Úverovej zm luvy, ku dňu doručenia žiadosti o Poskytnutie Úveru (alebo jeho časti) Veritel'ovi, ku
dňu Poskytnutia Úveru (alebo jeho časti), ku dňu zaplatenia úrokov a ku dňu zaplatenia splátky Istiny.
10.2. Vyhlásenia Garanta.
10.2.1 . Garant uskutočňuje voči Veritel'ovi v Zabezpečovacej
zmluve obsiahnuté vyhlásenia o určitých, z hl'adiska
Veritel'a významných skutočnostiach, ktoré podmieňujú
rozhodnutie Veritel'a o Poskytnutí Úveru Dlžníkovi, ako aj
posúdenie splnenia podmienok v Úverových dokumentoch a tiež podmienok príslušných právnych predpisov
v SR upravujúcich najmä podnikanie Veritel'a a poskytovanie úverov.
10.2.2. Všetky Vyhlásenia Garanta sa budú považovať za zopakované Garantom vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca počas trvania Zabezpečovacej zm luvy, ku dňu
doručenia žiadosti o Poskytnutie Úveru (alebo jeho časti)
Veritel'ovi, ku dňu Poskytnutia Úveru (alebo jeho časti),
ku dňu zaplatenia úrokov a ku dňu zaplatenia splátky
Istiny.

ČLÁNOK XI.

Osobitné ustanovenia
k Zabezpečovacím zmluvám
11.1 Poistenie majetku.
11.1.1. Ak:
a. Garant v Zabezpečovacej zmluve vyhlásil, že pri jej
uzatvorení predložil Veriteľovi poistnú zmluvu, alebo
b. sa Garant zaviazal v Zabezpečovacej zmluve , že predloží Veritel'ovi poistnú zmluvu v určitej lehote,
platia pre účely príslušnej Zabezpečovacej zmluvy
ustanovenia aj tohto bodu 11.1. Odkazom v príslušnej
Zabezpečovacej zmluve na Úverové podmienky, sa
ustanovenia aj tohto bodu 11.1. stávajú súčasťou obsahu
uvedenej Zabezpečovacej zmluvy.
11.1.2. Ak sa pre účely príslušnej Zabezpečovacej zmluvy
aplikuje tento bod 11.1., je Garant povinný predložiť
Veritel'ovi v deň určený v príslušnej Zabezpečovacej
zmluve platnú a účinnú poistnú zmluvu na predmet
zabezpečenia (napr. predmet záložného práva), vždy
však okrem pozemkov, a to za úče l om poistenia voči
živelným rizikám a voči požiaru a tiež pre prípad poškodenia, zn i čenia, ako aj zavineného konania (ďalej len
"poistná zmluva"). Poistitel'om môže byt' len poisťovňa
oprávnená pôsobiť na území Slovenskej republiky, ktorá
je akceptovatel'ná Veritel'om. Poistná suma podl'a poistnej zmluvy musí byt' minimálne vo výške akceptovatel'nej
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Veritel'om.
11.1.3. Poistná zmluva musí obsahovať záväzok poisťovne
a. písomne informovať Veritel'a o neplatení poistného
v dohodnutej výške a čase najneskôr do 10 dní odo
dň.a vzniku omeškania poisteného s platením poistného podl'a poistnej zmluvy, a
b . písomne informovať 10 dní vopred Veritel'a o poukázaní platby poistného plnenia, a
c. nezmeniť alebo nezrušiť poistnú zmluvu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veritel'a, a
d. písomne informovať Veritel'a o zániku poistnej zmluvy,
najneskôr do 10 dní od vzniku tejto skutočnosti,
alebo iné záväzky uvedené v príslušnej prílohe k Zabezpečovacej zmluve.
Ak poistná zm luva, ktorLI predložil Garant Veritel'ovi pri
uzatvorení pl'Íslušnej Zabezpečovacej zmluvy, nesp iňa
vyššie uvedené podmienky, je Garant povinný navrhnúť
poisťovni zmenu poistnej zmluvy vo forme a s obsahom,
ako je uvedené v príslušnej prílohe k príslušnej
Zabezpečovacej zmluve . Podmienky uvedené v tomto
bode musia spíňať všetky poistné zmluvy, ktoré budú
uzatvorené počas trvania zabezpečenia zriadeného na
základe príslušnej Zabezpečovacej zmluvy za účelom
poistenia predmetu zabezpečenia.
11.1.4. Poistné plnenie , ktoré bude poisťovňou vyplatené
Veritel'ovi:
a. vyplatí Veritel' Garantovi vo výške preukázanych a odôvodnených nákladov na uvedenie predmetu
zabezpečenia do pôvodného stavu pred poistnou
udalosťou , ak v lehote 15 dní od zaplaten ía poistného
plnenia Veritel'ovi nestanovi Verite!' mimoriadnu splatnosť Úveru alebo jeho časti v zmysle bodu 13.3 .
Úverových podmienok, alebo
b. je Veritel' oprávnený použiť na uhradenie splatnej
Celkovej Poh!'adávky Verite!'a alebo jej splatnej časti,
ak v lehote pätnástich dni od zaplatenia poistného
plnenia Verite!'ovi stanovi Verite!' mimoriadnu splatnosť
Úveru alebo jeho časti v zmysle bodu 13.3.
Úverových podmienok.
11.1 .5. Garant je povinný udržiavať v platnosti poistnú zml uvu,
p l niť svoje záväzky z nej vyplyvajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené , najmä je povinný platiť poistné
riadne a včas, a to až do dňa zániku zabezpečenia zriadeného na základe príslušnej Zabezpečovacej zml uvy.
Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je
Garant povinný do 5 dni od zániku poistnej zm luvy predlož iť a odovzdať Verite!'ovi rovnopis novej poistnej zmluvy,
ktorá spiňa všetky podmienky uvedené v príslušnej
Zabezpečovacej zmluve a v Úverových podmienkach.
Verite!' je oprávnený, nie však povinný, uhradiť poisťovni
nezaplatené poistné , s platením ktorého sa Garant dostal
do omeškania, avšak len, ak úhrada nezaplateného
poistného je nevyhnutná s ohl'adom na záujmy Veritel'a .
Garant nie je oprávnený domáhať sa od Verite !'a úhrady
poistného. Sumu prostriedkov, ktoré uhradi Verite!'
poisťovn i ako nezaplatené poistné, sa Garant zaväzuje
zaplatiť Veritel'ovi do 10 dní od obdržania pisomnej výzvy
Veritel'a na účet určený Veritel'om v tejto výzve.
11.2. Zmluva O zabezpeče ní postúpením pohradávky.
11 .2.1. Ak je zabezpečením Celkovej Poh!'adávky Verite!'a
zabezpečovacie postúpenie peňažnej pohl'adávky, platia
pre vzťah medzi Veritel'om a Garantom, ktorý poskytuje
Veritel'ovi takéto zabezpečenie, ustanovenia aj tohto
bodu 11.2. Odkazom zmluvy o zabezpečeni postúpením
poh!'adávky, uzatvorenej medzi Ve rite!'om a Garantom , na
Úverové podmienky sa ustanovenia tohto bodu 11.2. stá-
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vajú súčasťou obsahu zmluvy o zabezpečení postúpením
pohl'adávky.
11.2.2. Veritel' na základe zmluvy o zabezpečovacom postúpení
nepreberá na seba žiadne záväzky alebo povinnosti
Garanta, ktoré by tento mal, pokial' by bol riadnym
majitel'om peňažnej pohl'adávky, vrátane prípadných
darlových povinnosti. Garant bude tieto povinnosti plniť
samostatne a uhrádzať záväzky, ak nejaké také sú alebo
budú , na svoje náklady počas celého trvania zmluvy
o zabezpečovacom postúpení. Ak by Veritel'ovi v súvislosti so zabezpečovacím postúpením vznikli akékolvek
peňažné záväzky alebo povinnosti a boli ním uhradené,
je Garant povinný tieto Veritel'ovi uhradiť. Garant znáša
všetky odôvodnené náklady, súvisiace so zabezpečo
vacím postúpenim , s výnimkou vnútorných nákladov
Veritel'a.
11.2.3. Veritel' a Garant sa dohodli, že peňažná pohladávka
z Účtu Garanta nezanikne splynutim.
11 .3 . Zmluva o záložnom práve.
11.3.1. Ak Garant na základe Zabezpečovacej zmluvy zriaďuje
v prospech Veritel'a záložné právo, platia pre účely príslušnej Zabezpečovacej zmluvy aj ustanovenia tohto bodu
11 .3 . Odkazom v príslušnej Zabezpečovacej zmluve na
Úverové podmíenky, sa ustanovenia aj tohto bodu 11.3.
stávajú súčasťou obsahu uvedenej Zabezpečovacej
zmluvy.
11.3.2. Ak je na základe príslušnej Zabezpečovacej zmluvy predmetom záložného práva zriadeného v prospech Ventel'a
rozostavaná stavba, je Garant povinný:
a. zabezpečiť do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia k stavbe zmenu zápisu záložného práva
v prospech Veritel'a na príslušnom LV tak, aby z tohto
zápisu bolo zrejmé, že predmetom záložného práva
v prospech Veritel'a je skolaudovaná stavba. Za
účelom preukázania splnenia tohto záväzku je Garant
povinný predložiť Veritel'ovi výpis z príslušného LV, a to
bezodkladne po jeho splnení;
b. v prípade, že počas výstavby dôjde ku zmene stavby
v takom rozsahu , že by dokončením stavby vznikla iná
nehnutel'nosť, aká by vznikla dokončením rozostavanej stavby založenej v prospech Veritel'a, oznámiť
bezodkladne túto skutočnosť Veritel'ovi a do 10 dní od
obdržania výzvy Verite la uzatvoriť s ním zmluvu o
záložnom práve, ktorej predmetom bude zriadenie záložného práva k novej stavbe v prospech Veritel'a. Pri
uzatvorení uvedenej zmluvy o záložnom práve je
Garant povinný predložiť Veritel'ovi ním požadované
dokumenty potrebné k špecifikácii predmetu
záložného práva a zriadeniu záložného práva .
11.3.3. Každý predmet záložného práva sa považuje za
samostatný záloh v zmysle Občianskeho zákonníka.
Veritel' je oprávnený pri výkone záložného práva podl'a
Zabezpečovacej zmluvy domáhať sa uspokojenia
Zabezpečovanej pohl'adávky z ktoréhokolvek predmetu
záložného práva alebo zo všetkých predmetov záložného
práva .
11.3.4. Ak bude výťažok získaný výkonom záložného práva v inej
mene ako je mena Zabezpečovanej pohl'adávky, Veritel'
vykoná konverziu týchto prostriedkov do meny
Zabezpečovanej pohl'adávky, a to až do výšky potrebnej
na zaplatenie Zabezpečovanej pohl'adávky. Uvedená
konverzia bude vykonaná podla kurzu vyh láseného
Veritel'om a platného v deň zaplatenia výťažku Veritel'ovi.
Na tento účel sa primerane použijú ustanovenia bodu
14.2. Úverových podmienok, pričom menou Úveru sa
bude rozumieť mena Zabezpečovanej pohl'adávky
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a menou Účtu Dlžnika sa bude rozumieť mena, v akej bol
zaplatený.

výťažok

11.4. Veritel' má právo od Dlžníka alebo od Garanta žiadať doplnenie aleq,o zvýšenie hodnoty poskytnutého zabezpečenia
alebo poskytnutie ďalšieho zabezpečenia v prípade , že
podl'a uváženia alebo zistenia Veritel'a:
a. poklesla hodnota zabezpečenia poskytnutého na základe Zabezpečovacích zmlúv alebo predmetu uvedeného zabezpečenia , a to v porovnani s cenou , za
ktorú sa rovnaký alebo porovnatel'ný predmet
zabezpečenia zvyčajne predáva za porovnatel'ných podmienok v čase vzniku uvedeného zabezpečenia a mieste, kde sa predmet zabezpečenia nachádza v čase
vzniku zabezpečenia (ak je aplikovate l'nél, alebo
b. došlo k poškodeniu alebo zániku uvedeného zabezpečenia.
11.5.Zabezpečenia

pohl'adávok poskytnuté Garantom v prospech Veritel'a aj bez výslovnej úpravy v Zabezpečovacích
zmluvách zabezpečujú všetky minulé , súčasné a budúce
pohl'adávky Veritel'a voči tomu istému Dlžníkovi ako kl ientovi
(ako napr. pohl'adávky z poskytnutých úverov všetkých
druhov, záruk, eskontovaných alebo akceptovaných zmeniek, akreditívov alebo iných pohl'adávok Veritel'a zo
záväzkových vzťahov medzi Veritel'om a Dlžníkom ako klientom). Zabezpečenie sa vzťahuje aj bez výslovnej úpravy aj
na také pohl'adávky Veriteľa, ktoré vznikli alebo vzniknú
Veritel'ovi voči Dlžníkovi zo záväzkového vzťahu, ktorý sa
stane neplatným alebo sa zisti , že bol neplatne uzatvorený.

11 .6.Garant je povinný starať sa o ochranu a zachovanie predmetu zabezpečenia. Zároverl je povinný Veritel'a bezodkladne informovať o zmene hodnoty zabezpečenia. Ak sú
predmetom zabezpečenia pohl'adávky, je Garant povinný
ich riadne a včas uplat ňovať.

ČLÁNOK XII.

Nezákonnosť
12.1 Ak počas platnosti Úverovej zmluvy:
a. nastane zmena alebo zrušenie alebo prijatie právnej
normy špecifikovanej v bode 12.2. nižšie, a/alebo
b. nastane zmena interpretácie právnej normy špecifikovanej v bode 12.2. nižšie, a/alebo
c. sa vyskytne vyššia moc (napr. štrajk, prírodné katastrofy,
vojna)
(ďalej pre všetky uvedené skutočnosti spoločne a tiež
ktorúkolvek z nich len " Prípad nezákonnosti"), a v dôsledku
výskytu Prípadu nezákonnosti alebo aj bez ohl'adu na výskyt
Pripadu nezákonnosti by sa stalo Poskytnutie Úveru a/alebo
ponechanie poskytnutého Úveru protiprávnym a/alebo
nedovoleným a/alebo zakázaným , je Veritel' oprávnený
vykonať ktorékol'vek a/alebo všetky svoje oprávnenia uvedené v bode 13.2. Úverových podmienok.
12.2. Pre učely tohto článku sa pod pojmom právna norma rozumie akýkolvek všeobecne záväzný právny predpis alebo
akékolvek záväzné usmernenie alebo rozhodnutie adresované bankám alebo Veritel'ovi, vydané oprávneným
orgánom, a to najmä zo strany Európskej centrálnej banky
a tiež najmä akékol'vek nariadenie Európskej únie alebo
akékolvek opatrenie Národnej banky Slovenska upravujúce
pravidlá postavenia bánk, činnosti bánk, obozretného podnikania bánk, pravidlá pre obmedzenie sústreďovania
majetku bánk voči iným subjektom , obmedzenia pre neza-
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bezpečené devízové pozície bánk, pravidlá likvidity bánk
a kapitálovej primeranosti bánk.

j.

ČLÁNOK XIII.

Prípad neplnenia
13.1. Prípadom neplnenia sa rozumie ktorákol'vek z nasledovných
skutočností:

a. Dlžník je viac ako 10 dní v omeškaní so zaplatením
Pohl'adávky Veritel'a, Príslušenstva Pohl'adávky Verite!'a,
Súčastí Pohl'adávky Veritel'a alebo ich časti alebo sumy
mimoriadne splatnej na základe využitia práva Dlžníka
požadovať mimoriadne zaplatenie Pohl'adávky Veritel'a
alebo jej časti podl'a Úverovej zmluvy;
b. vznik nepovoleného prečerpania na Účte Dlžníka trvajúci
viac ako 10 dní;
c. vo vzťahu k Dlžníkovi alebo Garantovi dôjde k:
(i) doručeniu návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
Dlžníka alebo Garanta na súd v zmysle pdslušných
právnych predpisov, alebo
(ii) povereniu správcu vypracovaním reštrukturalízačného
posudku vo vzťahu k majetku Dlžníka alebo Garanta
v zmysle príslušných právnych predpisov;
d. vo vzťahu k Dlžníkovi alebo Garantovi bolo príslušnými
orgánmi spoločnosti prijaté rozhodnutie o vstupe Dlžníka
alebo Garanta do likvidácie, ak právne predpisy umožňu
jú likvidáciu Dlžníka alebo Garanta;
e. začatie exekučného konania alebo daňového
exekučného konania alebo výkonu rozhodnutia voči
Dlžníkovi a/alebo Garantovi ako povinným;
f. vznik exekučného titulu, napr. výkazu nedoplatkov, v súvislosti s neplnením zákonom zavedených platieb
Dlžníkom alebo Garantom (napr. platenie daní, ciel,
odvodov), ak v Úverovej zmluve nie je uvedené inak;
g. bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verite!'a:
(i) budú Dlžníkovi poskytnuté d'alšie úvery, ktoré pod!'a
uváženia Verite!'a ohrozujú riadne a včasné zaplatenie
Celkovej Poh!'adávky Verite!'a,
(ii) Dlžník použije Úver na iný ako dohodnutý účel,
(iii) vo vzťahu k Dlžníkovi alebo Garantovi bolo:
(A) príslušnými orgánmi spoločnosti prijaté rozhodnutie o jeho zrušení, zlúčení, splynutí, rozdelení
alebo zmene jeho právnej formy, alebo
(B)na príslušnom súde začaté konanie o zrušení

k.

I.

m.

n.

o.

p.

spoločnosti,

(iv) príslušný orgán Dlžníka alebo Garanta schválil
uzatvorenie zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku Dlžníka, resp. Garanta,
(v) Dlžnik alebo Garant podpísal zmluvu o predaji podniku alebo časti podniku,
(Ili) Dlžník alebo Garant vložil podnik alebo jeho časť do
základného imania obchodnej spoločnosti ,
~i) došlo ku zmene Centra hlavných záujmov Dlžnika
alebo ku zmene Centra hlavných záujmov Garanta;
h. Vyhlásenia Dlžníka alebo Vyhlásenia Garanta sú nepravdivé alebo neúplné, alebo došlo k zmene skutočností ,
ktoré sú obsahom Vyh lásení Dlžníka alebo Vyhlásení
Garanta , alebo Dlžník a Garant poskytli Veritel'ovi
nesprávne údaje , neposkytli Verite!'ovi zmluvne dohodnuté údaje a podklady alebo zamlčali podstatné informácie alebo také iné informácie, ktoré by ovplyvnili rozhodnutie Veritel'a o tom, či uzatvorí ktorýkol'vek z Úverových
dokumentov;
i. Dlžník alebo Garant nesplnil alebo porušil svoje záväzky
obsiahnuté v Úverových dokumentoch, alebo nedošlo

q.

r.
s.

t.

u.
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k splneniu podmienok uvedených v Úverových dokumentoch, alebo došlo k porušeniu podmienok uvedených v Úverových dokumentoch ;
z akéhokol'vek dôvodu dôjde k úplnému alebo čias
točnému zániku, zhoršeniu alebo zníženiu hodnoty
zabežpečenia alebo zníženiu hodnoty predmetu
zabezpečen ia Celkovej Pohl'adávky Veritel'a a Garant
v primeranej lehote určenej Verite!'om zabezpečenie
nedoplnil;
Dlžník alebo Garant vyhlási, alebo uzná, že nie je schopný zaplatiť akýkol'vek svoj peňažný záväzok voči Verite!'ovi
v termíne jeho splatnosti;
skutočnosť, že podl'a akejkol'vek zmluvy uzatvorenej
medzi Veritel'om a Dlžníkom, najmä zmluvy o úvere
(i) sa vyskytne prípad neplnenia, alebo
(ii) sa stane predčasne splatným záväzok splatiť poskytnutý úver alebo jeho akúkol'vek časť, alebo
(iii) bude Verite!' oprávnený požadovať od Dlžn íka
predčasné splatenie poskytnutého úveru alebo jeho
akejkol'vek časti;
skutočnosť, že podl'a akejkol'vek zmluvy uzatvorenej
medzi Veritel'om a Garantom, najmä zmluvy o úvere:
(i) sa vyskytne prípad neplnenia, alebo
(ii) sa stane predčasne splatným záväzok splatiť poskytnutý úver alebo jeho akúkol'vek časť, alebo
(iii) bude Verite l' oprávnený požadovať od Garanta
predčasné splatenie poskytnutého úveru alebo jeho
akejkol'vek časti;
Dlžník nedodrži svoj záväzok, alebo je pravdepodobné ,
že nedodrží záväzok vyplývajúci zo zmluvy uzatvorenej
s treťou osobou v prípade , že toto nedodržanie môže mať
podl'a zodpovedného uváženia Veritel'a vplyv na schopnosť Dlžníka spl atiť Celkovú Pohl'adávku Verite!'a;
dôjde k takej podstatnej zmene v zložení spoločníkov
alebo akcionárov Dlžníka, na základe alebo v súvíslostí
s ktorou sa zmení pomer hlasovacích práv na valnom
zhromaždení Dlžníka. Verite!' môže využiť svoje práva
uvedené v bode 13.2. nižšie spojené s výskytom v tomto
písm . uvedeného Pdpadu neplnenia iba v lehote tridsiatich dní od momentu , keď sa o tejto skutočnosti
preukázatel'ne dozvie (napr. oznámenie Dlžnika
doručené Verítel'ovi, výpis z obchodného registra predložený Dlžníkom Veritel'ovi);
dôjde k zmene v personálnom zložení orgánov
spoloč n osti Dlžníka (štatutámy orgán , dozorná rada).
Verite!' môže využiť svoje práva uvedené v bode 13.2 .
nižšie spojené s výskytom v tomto písm. uvedeného
Prípadu neplnenia iba v lehote tridsiatich dní od momentu, keď sa o tejto skutoč n osti preukázatel'ne dozvie (napr.
oznámenie Dlžnika doručené Veritel'ovi, výpís z obchodného registra predložený Dlžníkom Veritel'ovi);
v prípade zabezpečenia Celkovej Pohl'adávky Veritel'a
záložným právom k nehnutel'nosti alebo k spoluvlastnickemu podielu na nehnutel'nosti nastane poistná udalosť,
ktorá pod!'a zodpovedného uváženia Veritel'a môže
ohroziť riad ne a včasné zaplatenie Celkovej Pohl'adávky
Veritel'a alebo hodnotu jej zabezpečenia ;
výskyt Prípadu nezákonnosti;
Dlžník alebo Garant odvolá akékol'vek plnomocenstvo,
ktoré udelili Ve rite!'ovi v súvislosti so zabezpečením
Zabezpečovanej pohl'adávky, resp. vypovie dohodu o plnej moci obsiahnutú v Úverovom dokumente ;
v súlade s bodom 18.2.2. Úverových podmienok nedošlo medzi Veritel'om a Dlžníkom, resp. Gaľantom k uzatvoreníu dohody o zmene Úverových podmienok;
Veritel' nadobudol dôvodné podozrenie , že konanie
Dlžníka alebo Garanta odporuje všeobecne záväzným
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právnym predpisom alebo ich obchádza alebo sa prieči
dobrým mravom ;
v. voči Dlžníkovi alebo Garantovi, členom ich štatutárneho
orgánu alebo ich spoločníkom alebo akcionárom začalo
trestné stíhanie;
w. nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich
alebo aj nesúvisiacich skutočností , ktoré môžu mať
podla názoru Verite/'a Podstatný nepriaznivý dopad ;
x. Dlžník alebo Garant zomrie .
13.2. Ak nastane Prípad neplnenia, je Verite/' oprávnený v súlade
s ostatnými podmienkami v Úverových dokumentoch a Úverovými podmienkami vykonať ktorékol'vek alebo všetky
nasledovné opatrenia :
a. stanovi!" mimoriadnu splatnosť Úveru alebo jeho určitej
časti ,

b.
c.

d.
e.
f.

započítať Celkovú Pohl'adávku Veritel'a voči Pohladávke
z Účtu Dlžníka a/alebo voči Poh/'adávke z Účtu Garanta,
bez predchádzajúceho oznámenia Dlžníkovi zablokovať
všetky účty Dlžníka vedené Veritel'om do výšky Celkovej
Poh/'adávky Veritel'a a/ alebo tiež zablokovať Účet
Garanta v súlade s ďalej uvedenými podmienkami ,
dočasne obmedziť Čerpanie Úveru ,
odstúpiť od Úverovej zmluvy,
vypovedať Úverovú zmluvu.

13.3. Stanovenie mimoriadnej splatnosti.
13.3 .1. Stanovením mimoriadnej splatnosti Úveru alebo jeho
určitej časti sa rozumie využitie práva Verite/'a požadovať
od Dlžníka predčasné zap latenie Celkovej Pohladávky
Verite/'a alebo jej určitej časti. Stanovením mimoriadnej
splatnosti Úveru zaniká právo Dlžníka sp l ácať
Poh/'adávku Veritel'a v splátkach podl'a Splátkového
kalendára dohodnutého v Úverovej zmluve a/ alebo
právo Dlžníka splatiť Celkovú Poh/'adávku Verite/'a v Deň
konečnej splatnosti. Veritel' má právo stanoviť mimoriadnu splatnosť pre všetky nezaplatené peňažné prostriedky
alebo pre ich určitú časť.
13.3.2. Celková Poh/'adávka Veritel'a alebo jej Veritel'om určená
časť sa stane splatnou dllom doručenia oznámenia
Verite la o mimoriadnej splatnosti Úveru Dlžníkovi.
13.4. Započítanie Pohradávok.
Započítanie Pohl'adávok sa ríadi ustanoveniami Úverových
dokumentova Úverových podmienok.
13.5. Zablokovanie účtov Dlžníka a účtov Garanta.
13 .5 .1. Zablokovaním účtov Dlžníka sa rozumie skutočnosť , že
Veritel' neumožní Dlžníkovi nakladanie s peňažnými
prostriedkami na jeho účtoch vedených Veritel'om, a to
až do výšky Celkovej Pohladávky Veritela a do Dňa
úplného zaplatenia Celkovej Pohladávky Verite/'a.
13.5.2. Zablokovaním Účtu Gal"anta sa rozumie skutočnosť, že
Veritel' neumožní Garantovi nakladanie s peňažnými
prostnedkami na Účte Garanta. Veritel' je oprávnený
zablokovať Účet Garanta , ak Garant po obdržaní výzvy
Veritela nezaplatil v stanovenej lehote sumu peňažných
prostriedkov, ktorú sa zaviazal zaplatiť Ve rite lovi v Zabezpečovacej zmluve. Verite/' je oprávnený zablokovať Účet
Garanta len do výšky takto Garantom neuhradenej sumy
a do Dňa úplného zaplatenia tejto sumy Veritel'ovi.
13.6. Dočasné obmedzenie Čerpania ÚVeru.
13.6.1. Ak nastane Prípad neplnenia a Dlžník má podl'a Úverovej
zmluvy právo požadovať Čerpanie Úveru , je Verite/' opl'ávnený dočasne obmedziť Čerpanie Úveru, a to až do
času , pokia/' Dlžník hodnoverne Veritel'ovi preukáže , že
odstránil , alebo napravil Prípad neplnenia, alebo pomi-
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nul Prípad neplnenia. DD tohto momentu nie je Ve rite I'
v omeškaní s plnením svojho záväzku umožn iť Dlžníkovi
Čerpanie Úveru a poskytnúť Dlžníkovi Úver.
13.6.2. Obmedzením Čerpania Úveru sa rozumie skutočno sť, že
Veritel' neumožní Dlžníkovi Čerpanie Úveru , a/aleb o
neposkytne Dlžníkovi Úver.
13 .7. Odstúpenie od ÚVerovej zmluvy.
13.7.1. Ak nastane Prípad neplnenia , je Verite/' oprávnený
odstúpiť od Úverovej zmluvy, a to na základe písomnéh o
oznámenia doručeného Dlžníkovi. Dlžník bude povinný
uhradiť Celkovú Poh/'adávku Verite/'ovi vo výške , v lehote
a na účet uvedené v oznámení Veritela o odstúpení Dd
Úverovej zmluvy. Pri určení výšky Celkovej pohl'adávky
Veritel'a zohladní Verite/' plnenie poskytnuté Veritel'om
Dlžníkovi na základe Úverovej zmluvy a úrok urče ný
úrokovou sadzbou podl'a Úverovej zmluvy.
13.7.2. Ak Dlžník nezaplatí Celkovú Pohl'adávku Verite la v lehote
uvedenej v oznámení Veritel'a o odstúpení , je povinný
zaplatiť Verite/'ovi úrok z omeškania z takto nezaplatenej
sumy vo výške rovnajúcej sa úroku z omeškania , aký bol
dohodnutý v Úverovej zmluve .
13 .7.3. Odstúpením od Úverovej zmluvy nezaniká záväz ok
Dlžníka splatiť Celkovú Pohl'adávku Verite/'a, Zabezpečo
vac ie zmluvy a Úverové podmienky. Doručením oznámenia o odstúpení Dlžníkovi zaniká právo Dlžníka požadovať
Poskytnutie Úveru.
13.7.4. Dlžnik nie je oprávnený odstúpiť od Úverovej zmluvy.
Gal"ant nie je oprávnený odstúpiť od Zabezpečovacej
zmluvy.
13.8. Vypovedaníe ÚVerovej zmluvy.
13.8.1. Ak nastane Prípad neplnenia , je Verite/' oprávnený
vypovedať Poskytnutie Úveru alebo vypovedať Úverovú
zmluvu , a to na základe písomnej výpovede doručenej
Dlžníkovi. Účinky výpovede nastanú jej do ru č ením
Dlžníkovi . Doručením oznámen ia o vypovedan í
Poskytnutia Úveru alebo oznámenia o vypovedani
Úverovej zmluvy Dlžníkovi zaniká právo Dlžníka
požadovať Poskytnutie Úveru.
13.8.2. Po doručení oznámenia o vypovedaní Úverovej zmluvy
Dlžníkovi bude Dlžník povinný zaplatiť Verite/'ovi Celkovú
Pohl'adávku Veritela vo výške, v lehote a na účet uvedené
v oznámení Veritel'a o vypovedaní Úverovej zmluvy.
13.8.3. Dlžník níe je oprávnený vypovedať Poskytnutie Úveru ani
Úverovú zmluvu. Garant nie je oprávnený vypovedať
Zabezpečovaciu zmluvu.
13.9. Vypovedanie, odstúpenie alebo iné zrušenie ktoréhokolvek
Úverového dokumentu a vypovedanie Poskytnutia Úveru je
možné len v prípadoch a za podmienok uvedených v Úverových dokumentoch a Úverových podmienkach.

ČLÁNOK XIV.

Započítanie

Pohl'adávok

14.1. Verite/' je oprávnený započítať Zabezpečovanú pohl'adávku
proti akýmko/'vek pohl'adávkam Dlžníka voči Veritelovi , najmä
poh/'adávkam z akéhokolvek Účtu Dlžníka, vrátane takýchto
poh/'adávok Dlžníka nesplatných. Na základe uvedeného je
Veritel' oprávnený použiť peňažné prostriedky z Účtov
Dlžníka na započítanie voči Zabezpečovanej poh/'adávke.
Uvedené právo Verite la započítať pohladávky plati aj v pripadoch, keď Zabezpečovaná pohladávka nie je splatná
alebo je premlčaná alebo znie na inú menu, ktorá nie je
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vo l'ne zamenitel'ná.
14.2. Pre započítatel'nú výšku pohladávok znejúcích na rôzne
meny v zmysle bodu 14.1. vyššie sa použije:
a. ak mena Úveru je Sk a mena Účtu Dlžnika je Cudzia
mena, kurz devíza nákup meny Účtu Dlžníka voči Sk vyhlasovaný Veritel'om a platný ku dňu započítania;
b. ak mena Úveru je Cudzia mena a mena Účtu Dlžníka je
Sk, kurz devíza predaj meny Úveru vočí Sk vyhlasovaný
Veritel'om a platný ku dňu započítania ;
c. ak mena Úveru je Cudzia mena a mena Účtu Dlžníka je
Cudzia mena iná ako mena Úveru a vzájomný devízový
kurz medzi uvedenými menami nie je bežne vyhlasovaný
Veritel'om, najprv kurz deviza nákup meny Účtu Dlžníka
voči Sk vyhlasovaný Veritel'om a platný ku dňu započíta
nia a následne kurz devíza predaj meny Úveru voči Sk
vyhlasovaný Veritel'om a platný ku dňu započítania.
14.3. Ak sa Garant v Zabezpečovacej zmluve zaviazal poskytnúť
Veritel'ovi akékolliek peňažné plnenie , je Ve rite I' oprávnený
započítať Zabezpečovanú pohl'adávku proti akým ko Ilie k
pohl'adávkam Garanta voči Veritel'ovi, najmä pohl'adávkam
Garanta z akéhokolliek Účtu Garanta Veritel'om, vrátane
takýchto pohladávok Garanta nesplatných a z vkladov. Na
základe uvedeného je Veritel' oprávnený použiť peňažné
prostriedky z Účtov Garanta na započítanie voči
Zabezpečovanej pohl'adávke. Uvedené právo Veritel'a
započítať plati aj v prípadoch, keď Zabezpečovaná
pohl'adávka nie je splatná alebo je premlčaná alebo znie na
inú menu , ktorá nie je vol'ne zamenitel'ná. Pre započítatel'nú
výšku pohl'adávok znejúcich na rôzne meny sa použijú kurzy
primerane určené spôsobom podl'a bodu 14.2. vyššie .
14.4. Pre započítací prejav podla tohto článku bude dostatočné
následné doručenie výpisu z príslušného účtu Veritel'om
Dlžníkovi alebo Garantovi ako majitel'ovi účtu, z ktorého
bude zrejmé vykonanie započítania.
14.5. Dlžník a Garant nie sú oprávnení jednostranne započítať
žiadnu svoju pohl'adávku voči Veritel'ovi, vrátane akejkol'vek
Pohl'adávky z Účtu Dlžníka, resp. Pohl'adávky z Účtu
Garanta, proti Zabezpečovanej pohl'adávke alebo Celkovej
Pohl'adávke Veritel'a.
14.6. Dlžník a Garant nie sú oprávnení postúpiť tretej osobe
akúkol'vek pohl'adávku voči Veritel'ovi, najmä pohl'adávku,
ktorá im vznikne na základe alebo v súvislosti s Úverovými
dokumentmi a tiež pohl'adávku na náhradu škody alebo na
vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vznikli v súvislosti
s Úverovými dokumentmi. Tento zákaz sa vzťahuje aj na
postúpenie Pohl'adávky z Účtu Dlžníka, postúpenie
Pohladávky z Účtu Garanta a zriadenie záložného práva
k Pohladávke z Účtu Dlžníka a Pohl'adávke z Účtu Garanta.
Výnimkou zo zákazov podla toho bodu je :
a. postúpenie Pohl'adávky z Účtu Dlžnika alalebo
Pohladávky z Účtu Garanta v prospech Veriteľa,
b. zriadenie záložného práva k Pohl'adávke z Účtu Dlžníka
a/alebo k Pohl'adávke z Účtu Garanta v prospech
Veritela.
14.7. Dlžník a Garant nie sú oprávnení previesť na tretiu osobu
akékolliek záväzky voči Veritel'ovi , najmä záväzky, ktoré im
vzniknú na základe alebo v súvislosti s Úverovými dokumentmi
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éLÁNOKXV.

Osobitné dojednania
15.1 Zmena zákonnej meny.
Bez ohl'~du na iné ustanovenia Úverových podmienok , ak
dôjde k zmene alebo zániku meny Úveru alebo aktíva, ku
ktorému je zriadené zabezpečenie na základe Zabezpečo
vacej zmluvy (dalej len "Pôvodná mena"), vrátane situácie,
keď je počas určitej doby zákonnou menou Slovenskej
republiky viac ako jedna mena zároveň (dalej len "Zmena")
a. nebude to dôvod na vypovedanie ani odstúpenie od žiadneho Úverového dokumentu žiadnou z jeho zmluvných
strán , či už z dôvodu zmeny pomerov, nemožnosti plnenia či akéhokol'vek iného dôvodu ;
b. v maximálnom možnom rozsahu povolenom právnymi
predpismi bude odo dňa účinnosti Zmeny akákol'vek
platba, ktorá má byt' podl'a Úverovych dokumentov vykonaná v Pôvodnej Illene, vykonaná v Illene, ktorá podl'a
všeobecne záväzných právnych predpisov nahradí
Pôvodnú menu (ďalej len "Nová mena"). Prepočet
čiastky v Pôvodnej mene do Novej meny bude vykonaný
podl'a výmenného kurzu stanoveného všeobecne
záväznými právnYllli predpismi (ďalej len "Zákonný kurz") ;
c. v maximálnom možnom rozsahu povolenom právnymi
predpismi budú v deň účinnosti Zmeny všetky čiastky
uvedené v Úverových dokumentoch a denominované
v Pôvodnej mene prevedené do Novej meny s použitím
Zákonného kurzu a všetky odkazy v Úverovych dokumentov na Pôvodnú menu budú nahradené odkazmi na
Novú Illenu (vrátane súvisiacich odkazov);
d. v prípade prepočtu výšky Úverového rámca do Novej
meny podla písm. c) vyššie bude výška Úverového rámca
zaokrúhlená na celé číslo vyjadrené v Novej mene
slllerolll nahor;
e. Verite I' bude oprávnený pripraviť dodatok k dotknutýlll
Úverovým dokumentom spôsobom, ktorý zohladňuje
príslušnú zmenu a v čo najväčšej miere zabezpečuje ,
aby postavenie zmluvnych strán každého Úverového
dokumentu bolo rovnaké alebo (ak to nie je možné), čo
najpodobnejšie ich postaveniu pred tým, čo došlo ku
Zlllene a Dlžník a Garant na výzvu Veritel'a a v lehote v nej
uvedenej uzatvorí takýto dodatok s Veritel'om;
f. ak je podl'a Úverovej zmluvy úroková sadzba určená ako
súčet sadzby OIN BRIBOR a určitej marže, tak odo dňa
účinnosti Zmeny pre účely Úverovej zmluvy platí, že
úroková sadzba určená ako súčet sadzby OIN EURLIBOR a marže uvedenej v Úverovej zmluve;
g. ak je podla Úverovej zlllluvy Illožné Poskytnutie Fixného
Splátkového Úveru v mene SKK a tiež v mene euro, tak
odo dňa účinnosti Zmeny pre účely Úverovej zmluvy
platí, že pre všetky Fixné Splátkové Úvery poskytované
po dni účinnosti Zmeny v mene euro sa použije úroková
sadzba, ktorá by sa inak (ak by nedošlo ku Zlllene) na
základe Úverovej zmluvy použila pre Fixné Splátkové
Úvery poskytované v mene euro;
h. ak je podl'a Úverovej zmluvy možné Čerpanie Úverového
rámca v mene SKK a tiež v mene euro, tak odo dňa učin
nosti Zmeny pre účely Úverovej zmluvy plati, že pre
každé Čerpanie Úverového rámca vykonané po dni účin
nosti Zmeny v Illene euro sa použije úroková sadzba ,
ktorá by sa inak (ak by nedošlo ku Zmene) na základe
Úverovej zmluvy použila pre Čerpanie Úverového rámca
vykonané v mene euro;
i. ustanovenia píSIll. b}, cl, dl, f), g) a ll) vyššie sa budú
aplikovať bez ohl'adu na to, či Veritel' využije svoje oprávnenie podla písm. e) vyššie.
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15.2. Zodpovednost za škodu.
V súvislosti s Úverovými dokumentmi Verite l" zodpovedá
výlučne za škody, ktoré vzniknú podl"a ktoréhokol"vek
Úverového dokumentu alebo vykonan im alebo nevykonanim
akéhokolvek úkonu na základe alebo v súvislosti s ktorýmkol'vek Úverovým dokumentom, ak vznikli na základe úmyselného zavinenia alebo hrubej nedbanlivosti Veritel"a.
Akékol'vek okolnosti a iné skutočnosti, iné ako úmyselné
zavinenie alebo hrubá nedbanlivosť, sa budú vykladať ako
okolnosti vylučujúce zodpovednosť pre účely ustanovení
§373 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
právnych predpisov. Rozsah náhrady škody, za ktorú zodpovedá Veritel", je určený výlučne rozsahom skutočnej
škody.

ČlÁNOK XVI.

Komunikácia
16.1. Akékol'vek oznámenia, žiadosti alebo iná korešpondencia,
ktoré majú byť podané alebo uskutočnené medzi Veritel'om
a Dlžníkom podl'a Úverovej zmluvy a tiež medzi Veritel'om
a Garantom podl'a Zabezpečovacej zmluvy, musia byť
v písomnej fOlme, ak v prislušnom Úverovom dokumente nie
je uvedené inak. Takéto oznámenia, žiadosti alebo iná
korešpondencia budú doručované osobne, doporučenou
poštovou zásielkou, zavedenou kuriérskou službou,
e-mailom alebo faxom strane, ktorej takéto oznámenie
alebo iná komunikácia musí alebo môže byť podaná alebo
doručovaná.

16.2. Adresy a spojenia.
Akékol'vek oznámenia, žiadosti alebo iná korešpondencia
sa pre účely Úverových dokumentov budú zasielať na
adresy a spojenia uvedené:
a. pre tento úče l v Úverových dokumentoch. Ak v Úverových dokumentoch nie je vo vzťahu ku ktorejkol'vek jej
zmluvnej strane pre tento účel uvedená takáto adresa
a spojenie, použije sa pre účely komunikácie adresa
a spojenie uvedené v časti príslušného Úverového dokumentu, ktorá obsahuje identifikáciu zmluvných strán,
b. v oznámení príslušnej zmluvnej strany Úverovéllo dokumentu, ktoré obsahuje zmenu adries a spojení uvedených v Úverovom dokumente.
Adresy a spojenia uvedené v Úverovej zmluve pre účely
doručovania Dlžníkovi sa použijú aj pre účely doručovania
Dlžníkovi v súvislosti so Zabezpečovaclmi zmluvami. Veritel",
Dlžník a Garant si budú písomne oznamovať zmenu adries
a spojení uvedených v Úverových dokumentoch, ak taká
nastane, a to vždy najneskôr do 30 dní odo dňa takejto
zmeny. Pre účely doručovania sa použije vždy posledná
známa adresa alebo spojenie zmluvnej strany zistená podl'a
tohto bodu.
16.3. Pre účely doručovania podl'a Úverových dokumentov platí,
že oznámenia, žiadosti alebo iná korešpondencia:
a. zaslane prostredníctvom faxu platia za doručené
momentom vytlačenia správy o ich odoslani,
b. zaslané prostredníctvom e-mailu platia za doručene
momentom obdržania správy o ich prijati zasielajúcou
stranou,
c. doručované prostredníctvom doporučenej poštovej
zásielky, platia za doručené tretím dňom nasledujúcim
po dni ich odoslania,
d. doručované osobne alebo prostredníctvom kuriérskej
služby platia za doručené momentom doručenia. V prí-
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pade neúspešnosti osobného doručenia alebo doruče
nia kuriérskou službou sa bude považovať za moment
doručenia treti deň po vykonani prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa
preukáže vyhlásením doručujúcej osoby.
164. Dlžník podpisom Úverovej zmluvy a Garant podpisom
Zabezpečovacej zmluvy súhlasi s tým, aby Veritel' vyhotovoval zvukové záznamy telefonických rozhovorov medzi
Dlžníkom a Veritel'om, resp. Garantom a Veritel'om a/alebo
ich pracovníkmi a takto získané zvukové záznamy použil ako
dôkazy preukazujúce skutočnosti týkajúce sa Úverových
dokumentov.

ČLÁNOK XVII.

Rôzne
17.1. Ak sa stane niektoré ustanovenie Úverového dokumentu
celkom alebo sčasti neplatným alebo nezákonným alebo
neuplatnitel'ným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť
a uplatnitel'nost' zostávajúcej časti dotknutého Úverového
dokumentu. V takomto prípade sú zmluvné strany
dotknutého Úverového dokumentu povinné nahradiť
dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami , ktore v čo
najväčšej miere budú zodpovedať účelu sledovanému
dotknutými ustanoveniami Úverového dokumentu. Za týmto
účelom poskytne Garant a/alebo Dlžník ako stmna
dotknutého Úverového dokumentu Veritel'ovi ním
požadovanú súčinnosť, a to do 30 dní od obdržania výzvy
Veritel'a.
17.2. Ak počas platnosti Úverového dokumentu dôjde ku zmene
všeobecne záväzného právneho predpisu alebo k zrušeniu
existujúceho a prijatiu nového všeobecne záväzného
právneho predpisu (ďalej len "prijatie novej právnej úpravy"),
na ktorý a/alebo na ktorého ustanovenie odkazuje Úverový
dokument a/alebo Úverové podmienky, plati, že takýto
odkaz na všeobecne záväzný právny predpis sa vzťahuje na
taký všeobecne záväzný právny predpis a/alebo jeho
ustanovenie, ktoré sú svojim obsahom, účelom alebo
účinkami najbližšie k zrušenému alebo zmenenému
všeobecne záväznému predpisu a/alebo jeho ustanoveniu.
17.3. Ak počas platnosti Zabezpečovacej zmluvy dôjde k prijatiu
novej právnej úpravy, v dôsledku čoho budú dotknuté
účinky zabezpečenia Celkovej Pohl'adávky Veritel"a a/alebo
práva Veritel'a z neho vyplývajúce, Garant bude povinný do
30 dní od výzvy Veritel'a vykonal' také právne úkony a/alebo
poskytnúť Veritel'ovi takú súčinnosť, aby účinky zabezpeče
nia Celkovej Pohl'adávky Veritel'a a/alebo práva Veritel'a
z neho vyplývajúce boli rovnocenné, aké boli podl'a predchádzajúcej právnej úpravy, najmä pokial' ide o vymáhatel'nosť a poradie uspokojenia Celkovej Pohl'adávky Veritel"a.
17.4. V súvislosti so zabezpečením , ktoré Garant poskytol
Veritel'ovi na základe Zabezpečovacej zmluvy a pre prípad,
že dôjde k prijatiu novej právnej úpravy, ktorá umožní zriadenie zabezpečenia Celkovej Pohl'adávky Veritel'a:
a. zlepšujúceho alebo posilňujúceho postavenie Veritel'a pri
výkone rozhodnutia, exekúcii, konkurze alebo vyrovnaní
a/alebo
b. rozširujúceho rozsah práv Veritel'a v súvislosti s realizáciou zabezpečenia Celkovej Pohl'adávky Ventel'a alebo
uspokojením Celkovej Pohl'adávky Veritel'a
(ďalej len "nové zabezpečenie") , je Garant povinný za
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účelom

zriadenia nového zabezpečenia na výzvu Veritel'a
s ním zabezpečovaciu zmluvu, poskytnúť Veritel'om
požadovanú súčínnosť a príslušné dokumenty.
uzatvoriť

17.5.Ak Veritel' a Garant podpisujú listinu, ktorá obsahuje
niekol'ko Zabezpečovacích zmlúv (dalej len "listina"), platí
pre takéto lístiny a zmluvy v nich obsiahnuté nasledovné:
a. výrazy a pojmy, ktoré sa používajú vo všetkých zmluvách,
tvoriacich obsah listiny, sa použijú a budú sa vykladať
s významom, s ktorým boli v listine použité prvýkrát, ak
nie je v texte listiny ďalej uvedené inak,
b. vznik ktorejkol'vek zo zmlúv obsiahnutých v listine nie je
podmienkou vzniku zostávajúcich zmlúv obsiahnutých
v listine. Zánik ktorejkol'vek zo zmlúv obsiahnutých v listine iným spôsobom než splnením alebo spôsobom
nahrádzajúcim splnenie nespôsobuje zánik ostatných
zmlúv obsíahnutých v listine. Každá zo zmlúv obsiahnutých v listine zaniká Dňom úplného zaplatenia Celkovej
Pohl'adávky Veritel'a.
17.6. Na Dlžníka a/alebo Garanta, ktorý je
a . fyzickou osobou - nepodnikatel'om sa nevzťahujú nasledovné ustanovenia Úverových podmienok, a to
ustanovenie bodu 8.1. písm. a), 8.1. písm. b), bodu 8.1.
písm . el, 8.1. písm. g), bodu 8.2., bodu 13.1 pism dl,
bodu 13.1. písm. g) ods. (iii), (iv), (v), (vi) a (vii), bodu
13.1. písm o) , bodu 13.1. písm. pJ, bodu 13.2. písm el,
bodu 13.2. písm. fl. bodu 13.7. a bodu 13.8. Úverových
podmienok;
b. fyzickou osobou - podnikatel'om sa nevzťahujú ustanovenia Úverových podmienok, a to bod 13.1., písm. g), ods.
(iii) a (iv), bod 13.1, písm. o) a bod 13.1., písm. pj.
17.7. Uzatvorením Úverového dokumentu zanikajú všetky dojednania zmluvných strán týkajúce sa predmetu a obsahu
uzatváraného Úverového dokumentu, ku ktorým došlo do
uzatvorenia Úverového dokumentu, a to bez ohl'adu na to, či
všetky skoršie dojednania sú obsiahnuté v uzatváranom
Úverovom dokumente.
17.8. V prípade zániku Dlžníka a/alebo Garanta, ktorý je právnickou osobou a tiež v prípade smrti Dlžníka a/alebo Garanta,
ktorý je fyzíckou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatel'om , nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veritel'a možný prechod alebo prevod záväzkov Dlžníka
a/alebo Garanta voči Ve rite I'ovi z Úverového dokumentu na
inú osobu , ako na osobu, na ktorú v súvislosti s uvedenou
udalosťou prejdú alebo budú prevedené práva a pohl'adávky
Dlžníka a/alebo Garanta voči Veritel'ovi z Úverového dokumentu.
17. g. Ak je Úverový dokument vyhotovený súčasne v slovenskom
jazyku a v cudzom jazyku platí, že rozhodujúcou verziou
Úverového dokumentu je Úverový dokument vyhotovený
v slovenskom jazyku a Úverový dokument v cudzom jazyku
je len prekladom Úverového dokumentu v slovenskom
jazyku.
17.10.Veritel' (ďalej len "Pôvodný Veriteľ') je oprávnený postúp i ť
pohl'adavkya previesť svoje práva voči Dlžníkovi a Garantovi
vyplyvajúce z Úverových dokumentov alebo ich akúkolvek
časť (ďalej len "Postúpené pohradávky"), a to aj v prípade,
že Postúpené pohl'adávky nie sú splatné alebo ak v dôsledku uvedeného postúpenia dôjde ku zmene v obsahu
Postúpených pohl'adávok. Pôvodný Veritel' má právo podľa
predchádzajúcej vety najmä v prípade, ak Pôvodný Verite!'
bude na žiadosť Nadobúdatel'a vymáhať Postúpené

21

pohl'adávky. Podpisom Úverového dokumentu udel'uje
Dlžnik a Garant súhlas s uvedeným postúpenim pohl'adavok
a prevodom práv. Udelenie súhlasu Dlžníka a Garanta podla
tohto bodu nevylučuje právo Veritel'a postúpiť alebo previesť
Postupované pohl'adávky na tretiu osobu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov aj bez súhlasu Dlžnika
a Garanta.
17.11. Uzatvorenim:
a. Úverového dokumentu sa predlžujú premlčacie doby
každého práva Veritel'a vyplývajúceho z Úverového dokumentu a
b. Úverovej zmluvy sa predlžujú premlčacie doby každého
práva Ve rite la vyplývajúceho z notárskej zápisnice , špecifikovanej v Úverovej zmluve a spísanej za účelom posilnenia vymáhatel'nosti Celkovej Pohl'adávky Verite l'a,
a to na dobu desiatich rokov od doby, keď takato premlča
cia doba vo vzťahu ku každému takémuto právu začne
plynúť.

17.12.Veritel' je oprávnený:
a. spracúvať za účelom a na dobu uvedenú v Úverových
dokumentoch , Úverových podmienkach a Zákone č.
428/2002 Z z. o ochrane osobných údajov, v znení
neskorších predpisov (dalej len "Zákon o ochrane osobných údajov') všetky osobné údaje, ktoré Dlžník a Garant
poskytli a tiež v budúcnosti poskytnú Veritel'ovi ,
b. poskytnúť alebo sprístupniť tieto údaje osobám uvedeným v Úverových dokumentoch , Úverových podmienkach, Všeobecných obchodných podmienkach
a Zákone o ochrane osobných údajov, ktorým Je Veritel'
oprávnený p od ľa Úverových podmienok alebo
Úverových dokumentov poskytnúť Informácie (ďalej len
"Oprávnené osoby").
To platí aj pre prípad cezhraničného toku informácií do krajin, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov. Dlžník a Garant
sa zaväzujú poskytnút' Veritel'ovi osobné údaje iba takej tretej
osoby, ktorá udelila písomný súhlas na poskytovanie jej
osobných údajov Veritel'ovi a Oprávneným osobám v rozsahu uvedenom v predchádzajúcej vete. Udelenie súhlasov
s poskytnutím a spracovaním Informácii na základe
Úverových dokumentov je časovo neobmedzené a podmienečne odvolatel'né. Podmienkou odvolatel'nosti súhlasov sú neexistencia archivačnej povinnosti Veritel'a vo
vzťahu k Úverovým dokumentom a neexistencia akejkolvek
pohl'adávky Veritel'a voči osobe, ktorá poskytla Veritel'ovi
súhlas so spracovan im Informácií.

ČLÁNOK XVIII.

Záverečné

ustanovenia

18 .1. Odchylné dojednania v Úverovom dokumente majú prednosť pred Úverovými podmienkami a Zmluvou o účte.
Vzájo mné vzťahy Veritel'a a Dlžníka vyplývajúce alebo súvisiace s Úverovou zmluvou a vzájomné práva Veritel'a a Garanta vyplývajúce alebo súvisiace so Zabezpečovacou zmluvou, ktoré nie sú upravené príslušnou zmluvou a Úverovými
podmienkami, budú upravené Obchodným zákonníkom ,
Občianskym zákonníkom a ostatnými príslušnými pravnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to
v uvedenom poradí Uvedené právne predpisy sa použijú
pre úpravu vzťahov Veritel'a a Dlžníka a/alebo Veritel'a
a Garanta iba v prípade, ak:
a. takéto ich použitie priamo alebo nepriamo nevylučuje
Úverový dokument a
b. takéto ich použitie p ri púšťa povaha dotknutých
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ustanovení Úverového dokumentu.
Vo vzťahu k žiadnemu Úverovému dokumentu a Úverovým
podmienkam sa nepoužijú Všeobecné obchodné podmienky, ak v Úverovom dokumente alebo v Úverových podmienkach nie je uvedené inak.
18.2. Zmena úverových podmienok.
18.2.1. Zmena Úverových podmienok môže byť vykonaná v závislosti na rozh odnutí Veritela
a. dohodou Verite!'a a Dlžníka a/ alebo Verite!'a
a Garanta, čo bude potvrdené uzatvorením pisomného dodatku k Úverovému dokumentu , alebo
b. jednostranným rozhodnutím Veritel'a pod!'a bodu
18 .2.2 . nižšie.
18.2.2 . Verite!' je oprávnený úplne nahradiť alebo zmeniť Úverové
podmienky (ďalej len ,,zmena ÚVerových podmienok").
Zmenu Úverových podmienok a jej účinnosť oznámi
Verite!' Dlžníkovi a Garantovi doručením zmenených,
resp. nahrádzajúcich Úverových podmienok . Ak Dlžník
alebo Garant nesúhlasia so zmenou Úverových podmienok, sú povinní svoj nesúhlas písomne oznamiť
Verite!'ovi najneskôr do jedného mesiaca odo dňa
doručenia oznamenia o zmene Úverových podmienok.
Po tom, ako Verite!' obdrží nesúhlas so zmenou
Úverových podmienok, Verite!' vyzve písomne Dlžníka,
resp. Garanta na rokovanie o individuálnej zmene
vzajomných prav Verite!'a a Dlžníka, resp. Garanta. Ak
v lehote 15 dní od začatia takéhoto rokovania nedôjde
k uzatvoreniu písomnej dohody medzi Veritel'om
a Dlžníkom, resp. Garantom , je Verite!' opravnený
stanoviť mimoriadnu splatnosť podl'a bodu 13.3.
Úverových podmienok
18.2.3. Ak v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia oznamenia o zmene Úverových podmienok Dlžníkovi
a Garantovi neoznámia Veritel'ovi Dlžník a Garant svoj
nesúhlas so zmenou Úverových podmienok, platí, že so
zmenou súhlasia. Odo dňa uplynutia uvedenej lehoty na
vyjadrenie nesuhlasu sa vzájomné vzťahy Verite!'a
a Dlžníka a Garanta budu riadiť zmenenými , resp.
nahrádzajúcimi Úverovými podmienkami.
18.3. Dlžník a Garant suhlasia s tým , že Verite!' je oprávnený
poskytnúť Informácie :
a. Národnej banke Slovenska za účelom a/alebo v SUVISlosti s plnenim svojich povinnosti vyplývajúcich z opatrení
Národnej banky Slovenska a zo všeobecne záväzných
právnych predpisov,
b. Garantovi v rozsahu potrebnom pre uzatvorenie
Zabezpečovacej zmluvy, výkon práv Garanta z nej vyplývajúcich a/alebo súvisiacich so zabezpečením poskytnutým Garantom na základe Zabezpečovacej zmluvy,
c. právnickým osobám, ktoré
(i) maju priamu alebo nepriamu majetkovú účasť na
Verite!'ovi , alebo
(ii) na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú
účasť osoba spíňajúca podmienku uveden u v ods. (i)
tohto písm . cl, alebo
(iii) na ktorých má Verite!' priamu alebo nepriamu
majetkovú učasť,
avšak vždy len v nevyhnutnom rozsahu za účelom získania potrebných schválení a suhlasov a tiež za účelom
vykazovania údajov požadovaných uvedenými právnickými osobami,
d. svojim audítorom, tlmočníkom , externým právnym poradcom a ratingovým agentúram,
e. osobám, ktoré pre Veritel'a vymahajú zaplatenie Celkovej
Poh!'adávky Verite!'a alebo jej časti a tiež osobám , s ktorý-
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mi Verite!' v tejto súvislosti spolupracuje,
f. Nadobúdatel'ovi, pod podmienkou , že Verite!' zmluvne
zabezpečí dodržanie povinnosti mlčanlivost i touto
osobou,
g. a pre prípad , že predmetom zabezpečenia
Zabezpečovanej poh!'adávky je peňažná poh!'adavka
Garanta voči tretej osobe , takejto tretej osobe , avšak iba
v rozsahu potrebnom na preukázanie vzniku uvedeného
zabezpečenia Zabezpečovanej pohladávky,
h. osobám, ktoré splnia alebo majú v úmysle splniť
Veritel'ovi Zabezpečovanú pohl'adávku alebo jej časť,
i. osobe, ktorá vedie register záložných práva jej členom,
orgánu štátnej správy, ktorý vedie osobitný register
a orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnute!'ností,
j. dražobníkovi , ktorému Verite!' do r učil alebo doručí návrh
na vykonan ie dobrovol'nej dražby,
k. pre učely akéhokol'vek súdneho, rozhodcovského ,
správneho alebo iného konania, ktorého je Verite!' účast
níkom, v rozsahu obmedzenom len na takéto konanie ,
I. každej osobe , s ktorou Ve rite I' uzatvorí zmluvu o participácii alebo inak pomenovanú zmluvu, na základe
ktorej sa uvedená osoba bude podielať na ríziku
nezaplatenia akejkol'vek sumy Celkovej PohJ'adávky
Verite!'a,
m. každej osobe, s ktorou Veritel' uzatvorí akúkol'vek zmluvu
alebo s ktorou začne rokovania, a to v súvislosti so
Sekuritizáciou pohladávok Verite l'a alebo akýmkolvek
Kreditiným derivatom na zmiernenie kreditného rizika
18.4. Ustanovenia Úverového dokumentu a Úverových podmienok, ktoré akýmkolvek spôsobom menia, alebo dopíňa
jú ustanovenia zmluvy o bežnom účte alebo zmluvy o vkladovom účte , uzatvorených medzi VeriteJ'om a Dlžníkom
alebo Verite!'om a Garantom, majú prednosť pred ustanoveniami príslušnej zmluvy o bežnom účte a zmluvy o vkladovom účte.
18.5. Pre určenie existencie a výšky Celkovej PohJ'adávky Verite!'a
sú rozhodujúce záznamy VeriteJ'a a výpisy z nich. Miestom
plnenia pre účely plnenia všetkých záväzkov Dlžníka a Garanta vyplývajúcich z Úverových dokumentov je sídlo
VeriteJ'a, ak VeriteJ' písomne neurč í inak. Ak po uzatvorení
Úverového dokumentu Veritel' zmení svoje síd lo alebo
miesto podnikania, neznáša zvýšené náklady a zvýšené
nebezpečenstvo spojené s platením peňažného záväzku
Dlžníka z Úverového dokumentu .
18.6. Jurisdikcia.
18.6.1. Ak v Úverovom dokumente nie je uvedené inak, platí , že
všetky Spory budú riešené vecne príslušným súdom, ak
do dňa začatia konania o Spore na príslušnom súde
nebolo začaté rozhodcovské konanie podJ'a bodu
18.6.2. nižšie. Miestna príslušnosť sudu bude určená
pod!'a príslušných právnych predpisov.
18 .6.2. Ak je v Úverovom dokumente uvedené, že Spory môžu
byť rozhodnuté aj Stálym rozhodcovským sudom
Slovenskej bankovej asociácie (dalej len "Stály rozhodcovský súd"), tak ustanovenia bodu 18.6. Úverových
podmienok sa stávajú sučasťou takejto dohody.
18.6.3. Pre riešenie Sporov pred Stálym rozhodcovským sudom
platia nasledovné pravidlá:
a. konanie o riešení Sporov pred Stálym rozhodcovským
súdom (ďal ej len "Rozhodcovské konanie'') môže byť
začaté, ak do dňa začatia Rozhodcovského konania
nebolo začaté konanie na príslušnom súde podl'a
bodu 18 .6.1. Úverových podmienok;
b. Rozhodcovské konanie, vrátane spôsobu ustanove-
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c.
d.
e.

f.

g.
h.

nia rozhodcu a senátu , bude prebiehať podla jeho
základných vnútorných právnych predpisov, ktoré sa
na základe tohto odkazu stávajú súčasťou tejto
rozhodcovskej doložky;
miestom Rozhodcovského konania bude ústredie
Stáleho rozhodcovského súdu;
Spory bude rozhodovať jeden rozhodca;
rozhodcovské rozhodnutie môžu na základe žiadosti
niektorej zo zmluvných strán preskúmať ini rozhodcovia, pričom takúto žiadosť môže zmluvná strana
podať v lehote 15 dni od dňa doruče n ia rozhodcovského rozhodnutia. Rozhodcovský senát, ktorý bude
preskúmavať rozhodcovské rozhodnutie , bude
zložený z troch rozhodcov;
jazykom Rozhodcovsk ého konan ia bude slovenský
jazyk;
rozhodnutie Stáleho rozhodcovského súdu bude pre
účastnikov Rozhodcovského konania záväzné;
v prípade súčasného podania návrhov na rozhodnutie
Sporu na súde a na Stálom rozhodcovskom súde
bude o Spore rozhodovať súd.

Schválené v Bratislave úverovým výborom Tatra banky, akciová
7.3,2008.

spoločnosť, dňa
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TATRABANKA

°VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Tatra banky, a. s.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1. Preambula
Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. (d'alej aj ..v0P-·)
stanovujú práva a povinnosti banky a klientova zásady právneho vzfahu medzi nimi a ak je to uvedené v zmluve, vzfahujú sa primerane aj
na zmluvného partnera banky. Sú záväzné pre všetky strany právneho vzfahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.2. Definície a pojmy

kov Tatra banky, a.s. alebo jeho časť, poplatky a ceny za pmdukty
a služby ponúkané a predávané v obchodnej sieti Tatra banka Group,
zásady spoplatňovania a zoznam pobočiek banky.
Cut·off time je čas, do ktorého banka preberá alebo pľijima platobné
alebo iné príkazy a platby a do ktorého realizuje transakcie so splatnosťou v deň predloženia príkazu resp. prijatia príkazu . Prevzaté
resp. prijaté platobné alebo iné prikazy a platby banka spracováva
počas celého bankového pracovného dňa. Platobné alebo iné príkazy prijaté bankou po cut-off time sa považujú za prijaté v nasledujúci
bankový pracovný deň. Cut-off time schval'uje banka a zve rejňuje ho
vo svojich obchodných priestoroch.

Pre účely týchto VOP a právneho vzťahu medzI bankou a klientmi sa
použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:

Cut-off time pre splátku pohl'adávky banky je čas, do ktorého je klient
povinný zabezpečiť dostatok peňažných prostriedkov na účte za Llče
lom započítania splátky poh !'adávky alebo Jej čast i. Gut-off time pre
splátku pohl'adávky banky schval'uje banka a zverejňuje ho vo svojich
obchodných priestoroch.

Bankou je Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,811 06 Bratislava
1, IČO: OO 686930, IČ DPH: SK2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č. 71/B,
bankové povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska
Č. UBD-1788/ 1996 v spojitosti s rozhodnutiami Č. UBD-22-1/2000,
UBD-861-2/2000, UBD-762/2002, UBD-404/2005 , OPK-1156/32008 a OPK-11394/2-2008, elektronická adresa: www.tatrabanka.sk
a tatrabanka@tatrabanka.sk. Banka je poskytovatel'om platobných
služieb v zmysle Zákona o platobných službách a nad jej činnosťou
vykonáva dohl'ad Národná banka Slovenska.

Expresná platba je platba so skrátenou lehotou na vykonanie prevodu, kedy banka odpíše sumu prevodu v deň splatnosti (ak bol príkaz
predložený do bankou stanoveného cut-off time) a odovzdá podklady
potrebné na vykonanie prevodu sprostredkujúcej inštitúcii tak, aby
bolo zabezpečené pripísanie sumy prevodu na účet banky príjemcu
bez zbytočného odkladu po odpísaní sumy prevodu z llČtU banky príkazcu. Expresná platba je osobitne spoplatnená v zmysle sadzobníka poplatkov.

Bankové intonnácie sú všetky informácie o záležitostiach týkajúcich
sa klienta banky, ktoré má banka o ňom vedené vo svojom informač
nom systéme alebo v inej dokumentácii, získala ich pri výkone alebo
v súvislosti s výkonom bankových činnosti a nie sú verejne prístupné.
Tieto informácie vrátane dokladov o záležitostiach týkajúcich sa klienta je banka povinná utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím,
poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením a poskytnúť ich
tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn, ak tieto obchodné podmienky alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.
Bankový pracovný deň je taký deň, v ktorom vykonávajú sVOJU činnosť
banka a ostatné inštitúcie zúčastňujúce sa na vykonávaní platobnej
operácie.
Bankové spojenie pre prevody v rámci Slovenskej republiky v mene
EUR je predčíslie účtu obsahujúce najviac šest číslic, desaťmiestne
číslo účtu a štvormiestny kód banky alebo dvadsafštyriznakové
medzibankové číslo účtu (IBAN) a swiftový kód/BIG (BankIdentifacation Gode). Bankové spojenie pre ostatné prevody je názov
a adresa banky, názov účtu a číslo účtu príjemcu alebo IBAN príjemcu.
V prípade platieb do krajin Európskeho hospodárskeho priestoru (dalej
aj "EHP") je potrebné uviesf aj swiftový kód/BIC banky príjemcu.
Bežný účet je účet, ktorý zriaďuje banka pre Jeho majitel'a v dohodnutej mene na základe písomnej zmluvy na dobu neurčitú, ak sa s klientom nedohodne inak. Banka prijíma na bežný účet v mene, na ktorú
znie, peňažné vklady alebo platby uskutočnené v prospech maJitel'a
účtu a z peňažných prostriedkov na bežnom účte podl'a písomného
príkazu majitel'a účtu alebo pri splnení podmienok určených v zmluve
vyplatí požadovanú sumu alebo uskutoční v jeho mene platby ním
určeným osobám.
Cenník služieb je bankou zostavený prehl'ad poplatkov a cien za produkty a služby. Obsahom cenníka služieb je najmä Sadzobník poplat-

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné bankové číslo účtu, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu príjemcu
a automatizované spracovanie platby. Skladá sa z kódu krajiny, kontrolného čísla (pre každého klienta je vypočítané presne stanoveným
algoritmom z kódu banky, predčíslia a čísla účtu), kódu banky, predčísl ia a čísla účtu klienta.
IBAN validátor je mechanizmus na kontrolu správnosti štruktúry IBAN
kódu príjemcu podl'a špecifík štruktúry účtov jednotlivých krajín na
strane banky, a to z dóvodu zabezpečenia autom atického spracovania prevodu prostredníctvom clearingového systému Za celkovú
správnosť IBAN kódu zodpovedá klient.
Jedinečný

identifikátor je kombinácia písmen, čísl ic alebo symbolov,
ktorú oznámi banka klientovi a ktorú banka poskytne na účely jednoznačneJ identifikácie iného používateľa platobných služieb alebo jeho
platobného účtu pre platobné operácie. Jedinenč ným identifikátorom
je v banke desaťmiestne čislo účtu a štvormiestny kód banky alebo
IBAN a BIC.
Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila s bankou do
tých záväzkových vzťahov, ktorých predmetom Sll bankové činnosti
uvedené v Zákone o bankách , taktiež osoba, s ktorou banka rokovala o uzatvorení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil , a tiež
osoba, ktorá prestala byt' klientom banky. Banka pre Llčely právnych
vzfahov medzi ňou a jej klientmi zaraďuje fyzické osoby - podnikaterov do skupiny právnických osób. Pojem majitel" llčtu /vkladnej knižky,
používate!' platobných služieb, platiteľ a príjemca sa v týchto VOP
používa len pre presnejšie rozlíšenie postavenia klienta.
Kurzový lístok je bankou zostavený prehl'ad výmenných kurzov jednej
meny za inú menu, ktorý, ak níe Je dohodnuté inak, je záväzný pre
banku a klienta. Výmenný kurz mien, s ktorými banka obchoduje, je
stanovený zväčša na základe aktuálnych cien na medzibankovom
trhu pre každý bankový pracovný deň. Aktuálny kurzový lístok a jeho
zmenu zverejŕíuje banka vo svojich obchodných priestoroch a na
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internetovej stránke alebo iným vhodným spôsobom dohodnutým
v zmluve spolu s určením účinnost i, pričo m zverejnenie banka zabezpečí najneskôr dva mesiace pred účinnosťou zmeny. Výmenné kurzy
jednotlivých mien môžu byť v priebehu bankového pracovného dňa
zmenené, pričom zmena výmenného kurzu založená na referenčom
výmennom ku rze sa môže uplatnovať okamžite aj bez predchádzajúceho oznámenia klientovi.
Mandát pre SEPA inkaso je sú hlas klienta so SEPA inkasom finanč
ných prostriedkov z jeho bežného úč tu vedeného v banke v mene
EUR za podmienok upravených v týchto VO P.
Neefektivna platba je taká platba, ktorej hodnota nepokrýva náklady
spojené so spracovaním platby bankou príjemcu. Hranicu pre urče
nie neefektívnej platby stanovuje banka prijímatel'a, ktorá je oprávnená vyžiadať si za spracovanie takejto platby od platitel'a osobitný
poplatok. Zúčtovanie poplatku za neefektívnu platbu je banka oprávnená vykonať aj v prípade, že na účte kl ienta nie je dostatok finanč
ných prostriedkov.
Non-STP poplatok je dodatočný poplatok iných poskytovatel'ov platobných služieb než banky zúčtovaný na ťarchu účtu platitel'a. Tento
typ poplatku môže vzniknúť nesprávne uvedenými platobným i inštrukciami v prevodnom príkaze , na základe ktorých banka príjemcu
nemôže prevod spracovať automaticky a je nutný manuálny zásah.
Zúčtovanie non-STP poplatku je banka oprávnená vykonať aj v prípade, že na účte klienta nie je dostatok finančných prostriedkov.
Obchodné priestory banky sú také priestory pobočiek a iné administratívne pri estory banky, v ktorých spravidla dochádza k uzatváraniu
právnych vzťahov medzi bankou a klientom . Obchodné priestory
ban ky sa považujú za miesto plnenia . Pre všetky právne vzťahy medzi
klientom alebo treťou osobou a bankou plati právo platné v mieste
plnenia, pokial' sa banka s kli entom nedohodne inak.
Okamih prijatia platobného pn'kazu je deň doručenia, resp. pred loženia príkazu do banky. Okamih prijatia pl atobného príkazu nemusí byť
zhodný s dátum splat nosti urče n om na prikaze. Banka realizuje platbu na základe dátumu splatnosti určenom v príkaze, ak nie je dátum
splatnosti na príkaze určený, tak sa ním rozu mie okamih prijatia platobného príkazu. Podmienky cut-off time určené v týchto VOP zostávajú pre okamih prijatia platobného príkazu nedotknuté.
Osobitne regulovaný prevod (platba) je úhrada z účtu platitel'a na účet
príjemcu, pričom oba účty sú vedené v bankách so sídlom v krajinách
EÚ a EHP. Príkaz musi spiňať stanovené kritériá, a to výška sumy prevodu do 50.000, - EUR (1.506.300, - Sk) vrátane, uvedenie čísla
účtu príjemcu v tvare IBAN, uvedenie swiftového kôdu/BIC (Bank
Identification Code) banky príjemcu, uvedenie platobnej inštrukcie
"poplatky iných bánk znáša príjemca, t. j SHA (shared)". Ak prevod
(platba) nebude obsahovať niektorý z vyššie uvedených kritérií, bude
takýto prevod spracovaný a spop latnený poplatkom za štandardnú
bezhotovostnú platbu v EUR a v cudzej mene podl'a sadzobnika
poplatkov.
Podpisový vzor je listina, v ktorej sú zadefinované osoby oprávnené
v mene klienta a spôsob a rozsah ich konania. Osobyoprávnené konať v mene klienta môžu byť v podpisovom vzore zadefinované
v skupine M , O, K a V a spôsob ich konania môže byť zadefinovaný
v úrovni S, A alebo B. Ak je súčasťou p odpisového vzoru vlast noruč
né grafické znázornenie podpisu klienta , t.j. jeho mena a priezviska
alebo priezviska, musi obsahovať osobnostné znaky s prvkami individuality. Podpisový vzor je uložený v banke a môže slúžiť na identifikáciu klienta v obchodných vzťahoch súvisiacich s účtom alebo vkladnou knižkou.
Skupina M (majitel' účtu , štatutárny zástupca, splnomocnenec)
určuje osobu splnomocnenú klientom prostredníctvom podpisových vzorov na zakladanie, zmenu a zrušenie vzťahov súvisiacich s príslušným účtom alebo vkladnou kn ižkou, na zadávanie,
zmenu alebo zrušenie osôb v pod pisových vzoroch k príslušnému učtu alebo vkladnej knižke a na požadovanie ban kových
konať
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informácií o príslušnom účte alebo vkladnej knižke. Osoba zo
sku piny M má zároveň oprávnenia osôb zo skupiny O, K a V.
Skupina D (disponent) určuje osobu splnomocnenú klientom
prostredníctvom podpisových vzorov na dísponovaníe s fina n č
nými prost riedkami na účte alebo vkladnej knižke a na samostatné požadovanie informácií o uč te alebo vkladnej knižke
nevyhnutné pre výkon jej oprávnenia (t.j. informácie o názve
a čísle účt u alebo vkladnej knižky, stave a pohyboch na účte
alebo vkladnej knižke, výpis z účt u) a tíež na samostatné podanie žiadosti o poskytnutíe informácií o účte klienta pre účely
auditu. Osoba zo skupiny O má zároveň oprávnenia osôb zo
skupiny K a V.
Skupina K (kuriér) určuje osobu splnomocnenú klientom prostredníctvom podpisových vzorov na preberaníe vypisov z ú čtu ,
predkladanie zm lúv, žiadostí, prevodných príkazov a ostatnýc h
dokladov pod písaných osobami zo skupíny M alebo O, na preberanie hotovosti z účtu na základe predloženého príkazu
oprávnených osôb. Osoba zo skupiny K má zároveň oprávnenia osôb zo skupiny V.
Skupina V (vkladatel) určuje osobu splnomocnenu klientom
prostredníctvom podpisových vzorov na vykonanie vkladu
peňažných prostriedkov klienta na učet klienta.
Úroveň S osoby zadefinovanej v podpisových vzoroch určuJ e
samostatný spôsob konania osoby zo skupiny M alebo O.
Úroveň A osoby zadefinovanej v podpisových vzoroch určuJ e
spoločný rozsah konania osoby zo skupiny M alebo O. Osoba
s úrovňou A môže konať spolu s Inou osobou s urovňou S, A
alebo B .
Úroveň B osoby zadefinovanej v podpisových vzoroch určuJ e
spoločný rozsah konania osôb zo skupiny M alebo O, pričom
osoba s úrovňou B môže konať spolu s inou osobou s ÚroVI'lOU
S alebo A.
Poplatky (výlohy) iných poskytovatelbv platobných služieb sú spracovatel'ské poplatky iných poskytovatel'ov platobných služieb ako banky
platitel'a, ktoré vzniknu pri prevode. Platítel' pri prevode určí na platobnom príkaze, či výlohy iných poskytovatel'ov platobných sl užieb bude
znášať sám alebo ich bu de znášať príjemca platby. Zučtovanie výloh
iných poskytovatel'ov platobných služieb je banka oprávnená vykonať aj
v prípade, že na učte klienta nie je dostatok finančných prostriedkov.
Poplatok za manuálne spracovanie je dodaločný poplalok banky platitel'a učtovaný na farchu účtu platiteľa z dôvodu manuálneho zásahu do
platby, ktorá bola vytučená z automatizovaného spracovania pre neupIné, chýbajú ce resp. nesprávne uvedené údaje na platobnom príkaze.
Reklamačný poriadok Tatra banky, a.s. (ďalej aj " reklamačný poriadok" ) upravuje postup, práva a povinnosti banky a klienta pri up l atňo
vaní a vybavovaní reklamácií kvality a správnosti poskytovaných služieb banky. Banka prijím a reklamácie svojich služieb vo svojich
obchodných pri estoroch alebo prostredníctvom služby DIALOG a pri
ich vybavovaní postupuje podľa platného reklamačného poriadku.
Banka je oprávnená reklamačný poriadok upravovať a meniť. Zmenu
rek lamačného poriadku banka zverej ňuje vo svojich obchodných
priestoroch a na svojej internetovej stránke alebo iným vhod ným spôsobom. Reklamačný poriadok je k dispozicii v každej pObočke banky
a na internetovej stránke banky.

Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. (ďal ej aj "sadzobník poplatkov") je listina obsahujúca poplatky a ceny za produkty a služby
banky. Banka je oprávnená men i ť rozsah poskytovaných produktov
a služieb ako aj výšku poplatkov a cien za produkty a služby
v Sadzobníku poplatkov. Pre vybraných klientov je banka oprávnená
upravovať a meniť výšku poplatkov odlišne od Sadzobníka poplatkov.
Zmenu Sadzobníka poplatkov banka spolu s určením jej učinnosti
zverejňuj e vo svojich obchodných priestoroch a na svoJej internetovej
stni.nke alebo iným vhodným spôsobom dohodnutým s klientom.
Zverejnenie banka zabezpeči najneskôr dva mesiace pred učinnos
ťou zmeny. Sadzobník poplatkov je k dispozícii v každej pobočke
banky a na internetovej stránke banky, a to buď ako samostatná lístina alebo ako sučasť Cenníka služieb .
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SEPA (Single Euro Payments Area) je oblasť, v ktorej môžu fyzické
a právnické osoby realizovať a prijimať platby v mene EUR v rámci
krajín zapojených do SEPA (v čase účinnosti týchto VOP ide o 27
členských krajín EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko
a Monako) za rovnakých základných podmienok pre ich vykonávanie.

Vklad su finančné prostriedky zverené banke, ktoré predstavuju záväzok banky'voči klientovi na ich výplatu. Vklad na učte a vkladnej knižke zriadenej v ban ke sa považuje za vklad podl'a § 3 ods. 1 zákona
č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

SEPA inkaso je platba v mene EUR vykonávaná v rámci krajín oblasti
SEPA na základe zriadeného Mandátu pre SEPA inkaso na inkasovanie finančných prostriedkov z bežného účtu platitel'a v prospech účtu
príjemcu, pričom platobný príkaz predkladá príjemca. SEPA inkaso
platbu realizuje banka za predpokladu, že si klient ako platíte I' SEPA
Inkaso platby dohodol s bankou sprístupnenie svojho účtu pre SEPA
Inkaso ako Úroveň 1 alebo Úroveň 2.

Vkladná knižka je cenný papier, ktorý obsahuje potvrdenie banky
o prijatí vkladu, jeho výške, zmenách a konečnom stave. Vkladnú
knižku klient nem ôže využívať na vykonávanie bezhotovostného platobného styku, s výnimkou pripisovania vkladov formou prevodu
v mene EUR v rámci Slovenskej republiky z učtu. Ak je vkladná knižka zriadená pre niekol'ko osôb, ide o spoločnu vkladnu knižku. Vklad
na vkladnej knižke zriadenej v banke sa povaŽUje za vklad podl'a § 3
ods. 1 zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sprístupnenie účtu pre SEPA inkaso je služba poskytovaná bankou
k bežnému účtu klienta vedeného v banke v mene EUR, ktorá umožňuje klientovi zvoliť si z troch ban kou ponúkaných možností realizácie
SEPA inkasa. Banka poskytuje pre svojich kl ientov nasledovné úrovne sprístupnenia účtu pre SEPA inkaso:
Úroveň 1 - umožňuje banke zreal izovať každú SEPA inkaso
platbu na základe Mandátu pre SEPA inkaso, ktorý poskytne
platitel' priamo príjemcovi platby bez toho, aby bolo potrebné
udelenie/doručenie Mandátu pre SEPA inkaso aj banke.
Úrove ň 2 - umožňuje banke zrealizovať SEPA inkaso platbu len
vtedy, ak najneskór v bankový pracovný deli predchádzajúci
doručeniu príkazu na SEPA inkaso platbu zo strany príjemcu
platby bude banke platitel'om doručený aj Mandát pre SEPA
inkaso, ktorý poskytol platítel' príjemcovi platby; v opačnom prípade banka SEPA inkaso platbu nezrealizuje. Mandát pre SEPA
inkaso je klient oprávnený udel iť písomne v pobočke banky
alebo prostredníctvom elektronických komunikačných médií.
Úroveň 3 - neumožňuje banke real izovať SEPA inkaso platby
z učtu klienta.

Vkladový účet je učet , ktorý zriaďuje ban ka pre jeho majitel'a v dohodnutej mene na zákl ade písomnej zml uvy, ak sa s klientom nedohodne
inak. Zml uvou o vkladovom učte sa banka zaväzuje p l atiť z peňažných
prostriedkov na účte úroky a klient sa zaväzuje vložiť na účet peňaž
né prostriedky a prenechať ich na využitie banke. Vkladový účet klient
nemôže využívať na vykonávanie bezhotovostného platobného styku ,
s výnimkou pripisovania vkladov formou prevodu v mene EUR v rámci
Slovenskej repu bl iky účtu. Vklad na vkladovom účte zriadenom
v banke sa považuje za vklad podl'a § 3 ods. 1 zákona č. 118/1996
Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znen í neskorších predpisov.
Zmluvný partner banky je osoba, ktorá vstupiia s bankou do tých
záväzkových vzťahov, ktorých predmet je iný ako bankové činnosti
uvedené v Zákone o bankách.
Zrušenie účtu je ukon banky, ktorým v prípade ukončenia zmluvného
medzi bankou a klientom dôjde k technickému zrušeniu vedenia účtu v i nformačnom systéme banky. Informácie o zrušenom učte
a dokumentáciu k účtu banka uchováva počas lehoty stanovenej
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
vzťahu

Spotová valuta, resp. valuta Je deň vysporiadania prostriedkov na účte
sprostredkujucej inštitúcie v prípade vyšlých platieb alebo poskytovatel'a platobných služieb príjemcu v prípade platieb spracovaných prostredníctvom systému TARGET2. V prípade došlých platieb je to deň,
kedy môže klient disponovať s prostriedkami na svoJom účte bez
debetných urokov. Spotovú val utu stanovuje banka.
Spotrebitel' je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a/alebo plnení zml uvy, predmetom ktorej je poskytovanie platobných služieb, nekoná
v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, či ako štatutárny orgán právnickej osoby, jej prokurista alebo zástupca (vrátane
zástupcu fyzickej osoby podni katel'a). Banka za spotrebitel'a nepovažuje žiadnu právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikatel'a, a to
ani v pripade ak takáto osoba zamestnáva menej ako desať osôb
alebo jej ročný obrat alebo celková ročná bi l ančná hodnota nepresahuje 2 .000.000, - EUR (60.252000,- Sk)

Účet je bežný účet alebo vkladový účet (ďalej aj "účet"'), ktorý zriaďu
je banka pre jeho majitel'a v dohodnutej mene na základe písomnej
zmluvy na dobu neurčitú, ak sa banka s klientom nedohodne inak. Ak
je účet zriadený pre niekol'ko osôb, ide o spoločný účet. Vklad na
účte zriadenom v banke sa považuje za vklad podl'a § 3 ods. 1 zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úrokové sadzby je listina obsahujúca úrokové sadzby stanovené bankou pre jednotlivé produkty a služby banky. Výšku úrokových sadzieb
týkajúcich sa obchodov banky a klienta určuje banka v závislosti od
situácie na finančnom trhu. Zmena úrokových sadzieb nie je pod mienená súhlasom klienta. Zmenu úrokových sadzieb banka zvere jní vo
svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke
alebo iným vhodným spôsobom dohodnutým v zmluve spolu s urče
nim jej účinnosti, pričom zverej nenie banka zabezpeči najneskôr dva
mesiace pred učinnosfou zmeny. Zmena úrokovej sazdby založená
l1a referenčnej úrokovej sadzbe ako aj zmena úrokovej sadzby, ktorá
je pre kli enta priaznivejšia sa môže uplatňovať okamžite aj bez predchádzajúceho oznámenia. Úrokové sadzby sú k dispozícii v každej
pobočke banky a na internetovej stránke banky.

ČLÁNOK II.
Účet a vkladná knižka
2.1. Zriadenie a vedenie
2.1 .1.

2.1.2.

účtu

a vkladnej knižky

Ak sa ban ka s kl ientom nedohodne inak, zri aďuje pre klientov na zákl ade písomnej zm luvy bežné a vkladové účty a prijíma vklady na vkladné knižky, a to v mene euro a v cudzej
mene. Ak nie je v príslušnej zmluve s kl ientom uvedené inak,
je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú. Žiadnej osobe
nevzniká právny nárok na zriadenie akéhokolvek účtu alebo
vkladnej knižky alebo na poskytovanie služby, a to ani v prípade, ak už banka takejto osobe predtým účet alebo vkladnú knižku zriad ila.
Ak sa banka s klientom nedohodne inak, účty a vkladné
knižky sú vedené na meno a priezvisko / názov klienta.
Banka môže na žiadosť kl ienta dopl n iť označenie účtu klientom určeným spôsobom. Každý účet a vkladná knižka má
pridelené svoje číslo.

2.1.3.

Banka je oprávnená stanoviť minimálny vklad a minimálny
zostatok na účte a vkladnej knižke, ktorý zverejňuje vo SVDjich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke. Klient je povinný dodržať minimálny vklad a minimálny
zostatok na účte a vkladnej knižke, pod ktorý banka platobné operácie nezrealizuje. Zníženie minimálneho vkladu
alebo prečerp an i e minimálneho zostat ku na bežnom účte
alebo vkladnej knižke môže nastať len so súhlasom banky.

2.1.4 .

Banka môže zriadiť účet alebo vkladnú knižku aj pre viac
fyzických osôb spol očne, p r ičom každá z nich má postave-
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nie majitel'a účtu alebo vkladnej knižky. Banka neskúma vzájomné nároky majitel'ov na peňažné prostriedky na účte
alebo vkladnej knižke a nenesie za tieto vzájomné nároky
žiadnu zodpovednosť. Ak banke vznikne škoda na základe
dispozicii jedného alebo viacerých majiterov spoločného
účtu alebo vkladnej knižky, zodpovedajú za ňu všetci majitelia účtu alebo vkladnej knižky spoločne a nerozdielne.
2.1.5.

Stratu, odcudzenie alebo zničenie vkladnej knižky je jej majitel', pripadne osoba s právnym záujmom na vkladnej knižke,
povinny ihneď nahlásiť banke. Banka v takomto prípade
začne umorovacie konanie, po ukončení ktorého vydá
oprávnenej osobe novú vkladnú knižku alebo vyplatí zostatok vkladu. Ak nebude banke počas lehoty na umorovacie
konanie oznámené nájdenie vkladnej knižky, na ktorú bolo
vyhlásené umorovacie konanie, strati táto vkladná knižka

informácií obsiahnutých vo vkladnej knižke osobe, ktorá
vkladnú knižku predloží.
2.2.6.

Pokial' všeobecne záväzný právny predpis alebo tieto VOP
neustanovujú inak, oprávnenie disponovať s účtom alebo
vkladl"lOu knižkou a/alebo s finančnými prostriedkami na
účte alebo s vkladom na vkladnej knižke platí až do doruče
nia písomného odvolania plnomocenstva alebo do doruče
nia iného dokladu preukazujúceho skutočnosti , ktoré vedú
k vzniku, zmene alebo zániku oprávnenia disponovať
s účtom alebo vkladnou knižkou a/alebo s finančnymi prostriedkami na účte alebo s vkladom vkladnej knižke. Zmeny
podpisových vzorov sú pre banku záväzné najneskôr od
nasledujúceho pracovného dňa po ich doručení banke.

2.3. Úročenie a účtovanie poplatkov

platnosť.

2.3.1.

Banka úroči účet a vkladnú knižku pod ra aktuálne platných
úrokovYch sadzieb, a to v mene , v ktorej sú účet alebo
vkladná knižka vedené .

2.2. Disponovanie s účtom a vkladnou knižkou
a s finančnými prostriedkami
2.2.1.

Majitel' účtu alebo vkladnej knižky je oprávnený v plnom rozsahu disponovať s účtom alebo vkladnou knižkou a s finanč 
nymi prostriedkami na účte alebo s vkladom na vkladnej
knižke, a to najmä zriad iť a zrušiť účet alebo vkladnú knižku,
navrhovať zmenu dohodnutých podmienok v zmluve, disponovať s finančnými prostriedkami na účte alebo s vkladom
na vkladnej knižke, zadávať, meniť a rušiť oprávnené osoby
v podpisovYch vzoroch, požadovať bankové informácie, blokovať finančné prostriedky na účte alebo vkladnej knižke.

2.3.2.

Úročenie sa zabna dňom zúčtovania finančných prostriedkov na účet alebo vkladnú knižku klienta a končí sa dňom,
ktorý predchádza dňu ich výberu alebo prevodu. Pri kreditnom úročení sa za základ roka pobta rok s 365 dňami. Na
bežný účet klienta zúčtuje banka kreditný úrok raz za
mesiac, a to k poslednému kalendárnemu dllu príslušného
mesiaca, na vkladnú kn ižku raz ročne , a to k poslednému
kalendárnemu dňu príslušného roka, ak sa banka s klientom
nedohodne inak.

2.2.2.

Majitel' účtu alebo vkladnej knižky môže splnomocniť ďalšie
osoby, aby za neho a v jeho mene vykonávali jednotlivé dispozičné oprávnenia ohl'adne účtu alebo vkladnej knižky
a/alebo finančných prostriedkov na účte alebo vkladu na
vkladnej knižke, a to buď udelen im plnej moci prostredníctvom zriadenia podpisového vzoru k účtu alebo vkladnei
knižke , alebo udelen im písomného plnomocenstva.
Udelené dispozičné oprávnenia ohl'adne účtu a/alebo
finančnych prostriedkov na účte prostredníctvom zriadenia
podpisového vzoru k účtu, resp. na základe vinkulácie disponovania s účtom a/alebo s finančnými prostriedkami na
účte, nemajú vplyv na konanie klienta v rámci iných zmluvnych vzťahov s bankou , ktorých obsahom môže byť právo
banky zúčtovať svoje pohl'adávky voči klientovi z takéhoto

2.3.3.

Banka zráža z úrokového výnosu plynúceho z účtu alebo
vkladnej knižky klienta daň z príjmu podra platných právnych
predpisov Slovenskej republiky, pokia! medZinárodné zmluvy a dohody nestanovujú inak. Klient je povinný predložiť
banke doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré majlJ vplyv
na určenie sadzby dane z príjmu z úrokov na Jeho účte alebo
vkladnej knižke.

2.3.4.

Ak si kli ent nesplní povinnosť uvedenú v bode 2.3.3. tohto
článku a banka odvedie štátu z jeho účtu alebo vkladnej
knižky nesprávnu vYšku dane, má banka právo pri dodatoč
nom vyrúbení dane a vyrubení penále za jej nesprávny
odvod uspokojiť svoje pohl'adávky z účtu alebo vkladnej
kn ižky klienta.

2.3.5.

Pri uplatilovani nároku na nižšiu sadzbu dane alebo na oslobodenie od zdanenia z dôvodu, že klient je daňovYm rezidentom krajiny, s ktorou má Slovenská republika uzatvorenú
zmluvu o zamedzeni dvojitéh o zdanenia alebo klient - fyzická osoba je daňovým rezidentom členského štátu Európskej
únie (iného ako Slovenská republika), je klient povinny predl ožiť banke doklad osvedčujúci oprávnenie nároku (t.j.
potvrdenie o daňovom domicile v danej krajine) najneskór tri
pracovné dni pred najbližšou kapitalizáciou úroku na jeho
účte. Inak bude banka postupovať v zmysle bodu 2 .3.3.
tohto článku.

2.3.6.

Za vedenie účtu , za poskytované produkty a služby, za
poskytnutie informácií klientovi o záležitostiach týkaiúclch sa
klienta alebo vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu klienta s
bankou , za podanie správy audítorovi klienta, ako aj za ďal
šie jednotlivé úkony na účtoch účtuje banka poplatky podra
Sadzobnika poplatkov. Poplatky sa účtujú mesačne , po
poskytnutí prod uktu alebo služby, po vykonaní jednotlivého
úkonu, prip. v inom dohodnutom termíne, pričom je banka
oprávnená za týmto účelom použ iť na ich započítanie finanč
né prostried ky na účte klienta.

účtu.

2.2.3.

Majitel' úč t u alebo vkladnej knižky je povinný uviesť , akym
spôsobom sú splnomocnené osoby oprávnené konať
(samostatne alebo spoločne). Akékol'vek ďalši e obmedzenia
pri konaní a podpisovaní banka nie je povinná akceptovať .
V prípade určenia spoločného konania osôb oprávnených
vykonávať jednotlivé dispoz i čné oprávnenia ohľadne vkladnej knižky alebo vkladu na vkladnej knižke je pri vykonaní príslušného úkonu nevyhnutná osobná účasť všetkých oprávnených osôb.

2.2.4.

V pripade, že majitel' účtu alebo splnomocnené osoby pri
vykonávan í jednotlivYch dispozičných oprávnení k účtu
a/alebo peňažných prostriedkov na účte budú používať
pečiatku, banka je povinná vykonať kontrolu zhody údajov
uvedených na pečiatke iba s obchodným menom alebo
názvom kl ienta zadefin ovaným v podpisovYch vzoroch
k účtu; nezodpovedá však za grafické a iné odlišnosti používanej pečiatky. V prípade pochybnosti o pravost i pečiatky
má banka právo príkaz klienta nevykonaL

2.2.5.

Banka a majitel' vkladnej knižky sa dohodli, že vklady na
vkladnú knižku je oprávnená vykonávať každá osoba, ktorá
pozná číslo účtu vkladnej knižky. Banka je oprávnená vykonať zápis príslušnej položky do vkladnej knižky každej
osobe, ktorá vkladnú knižku predloží. Majitel' vkladnej knižky v uvedenom prípade súhlasí s poskytnutím bankových

2.4. Správy o
2.4.1.

zúčtovani

a stave na

účtoch

Banka informuje klienta o zúčtovaní poplatkov, o platobných
operáciách a zarovell o stave a pohyboch na účte prostred-
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níctvom elektronického výpisu z účtu raz mesačne, ak sa
s klientom nedohodne inak. O stave a pohyboch na bežnom
účte banka informuje klienta len v tom prípade , ak počas
zmluvne dohodnutej lehoty boli na účte vykonané pohyby.
O pohyboch na vkladovom účte banka informuje klienta len
v tom prípade , ak počas lehoty viazanosti vkladu boli na vkladovom účte vykonané pohyby. Ak klient požiada o dodatoč
né alebo častejšie poskytovanie informácií o zúčtovaní
poplatkov, o platobných operáciách alebo o stave a pohyboch na účte alebo ak požiada o zasielanie informácií iným
spôsobom ako prostredníctvom elektronického výpisu
z účtu raz mesačne, má banka právo účtovať za takéto poskytovanie informácií poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov.
2.4. 2.

O nezrealizovaní platobného príkazu alebo odmietnutí vykonania platobného príkazu banka informuje klienta elektronickými komunikačnými méd iami, telefonicky alebo prostredníctvom avíza, pričom v takomto oznámení uvedie dôvody
odmietnutia vykonania platobného príkazu a ak je to možné
aj postup opravy chýb. Za oznámenie podra tohto bodu je
banka opľávnená účtovať poplatky v prípade, že odmietnutie
vykonania platobného príkazu je objektívne odôvodnené
z dôvodov na strane klienta.

2.4.3.

Banka najmenej raz ročne odsúhlasuje s klientom stav na
jeho bežnom účte a vydáva o tom doklad, a to spravidla ku
koncu kalendárneho roka. Informáciu obsahujúcu stav na
bežnom účte môže banka doručiť klientovi aj prostľedníc
tvom elektronických komunikačných médii.

2.4.4 .

Za doručenie výpisu z účtu spôsobom osobného preberania
klientom v banke sa považuje aj jeho prevzatie osobou
oprávnenou disponovať s finančnými prostriedkami na účte,
kuriérom , ako aj ďalšou osobou oprávnenou na jeho prevzatie . Banka je oprávnená pľerušiť zasielanie výpisov z účtu
klientovi v prípade, že účet je v nepovolenom prečerpaní
alebo sa dozvie o smrti klienta. V prípade smrti majitel'a spoločného účtu Je banka oprávnená doručovať výpisy z tohto
účtu ostatným majitel'om. Banka je oprávnená prerušiť zasielanie výpisov z účtu na alternatívnu adresu určenú klientom
v prípade, že príjemca takejto zásielky banke písomne oznámi svoj nesúhlas so zasielaním výpisov z účtu na jeho adresu. Banka je tiež oprávnená prerušiť zasielanie výpisov
z účtu na adresu určenú klientom v prípade , že sa opakovane (minimálne tri razy nasledujúce bezprostredne po sebe)
vráti banke s označením , že adresát zásielky je neznámy.

2.4.5.

Výpisy z účtov zasielané spôsobom uvedeným v bode
2.4.4. tohto článku uchováva banka pre klienta po dobu
šiestich mesiacov od ich vyhotovenia. Po tejto lehote banka
výpisy z účtov skartuje a na požiadanie klienta ich môže
vyhotoviť za poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov. Banka
nevedie evidenciu o odovzdaní výpisov z účtov.

2.4.6.

Klient je oprávnený požiadať o zmenu frekvencie, jazyka
alebo spôsobu doručenia výpisov z účtu aj prostredníctvom
elektronických komunikačných médií.

2.5.3.

2.6. Blokovanie

Banka je oprávnená svoje pohl'adávky voči klientovi zúčtovať
na ťarchu jeho účtu, a Io aj v prípade, ak na účte klienta nie
je dostatok finančných prostriedkov a zúčtovaním na ťarchu
účtu sa účel dostane do nepovoleného prečerpania, alebo
v prípade, ak sa účet už v nepovolenom prečerpaní nachádza a zvýši sa tým rozsah nepovoleného prečerpania.

2.5.2.

Klient je povinný nepovolené prečerpanie na účte vyrovnať.
Banka je oprávnená vyzvať klienta na vyrovnanie nepovoleného prečerpania, a to aj písomne, pričom určí lehotu na
jeho vyrovnanie.

finančných

prostriedkov

2 .6.1.

Ak nie je v týchto VOP, obchodných podmienkach pre príslušný produkt, v príslušnej zm luve alebo podpisových vz oroch akceptovaných bankou uvedené inak, podpisové vzory
k účtu alebo vkladnej knižke zriadené majitel'om účtu alebo
vkladnej knižky platia až do okamihu, kým sa banka dozvie,
že majitel' účtu zomrel. Ak sa banka dozvie, že klient zomrel
a podpisový vzor k účtu alebo vkladnej knižke strati platnosť
v zmysle predchádzajúcej vety, banka prestane vykonávať
príkazy na disponovanie prostriedkami na jeho účte alebo
vkladnej kn ižke , pokial' ide o účet alebo vkladnú knižku jedného majitera. Banka umožní disponovať prostnedkami na
účte alebo vkladnej knižke podl'a pokynov súdu alebo iného
orgánu, ktorý vykonáva dedičské konanie . V prípade s poloč
ného účtu alebo spoločnej vkladnej knižky sú oprávnení
s účtom alebo vkladnou knižkou d i spon ovať ostatní majitelia.

2.6.2.

Banka zablokuje disponovanie s finančnými prostriedkami
na účte alebo s vkla dom na vkladnej knižke klienta v požadovanej výške v prípade :
a) výkonu rozhodnutia alebo exekúcie prikázaním pohl'adávky z účtu v banke nariadeného súdom, exekútorom.
daňovým úradom alebo iným oprávneným orgánom ,
b) výkonu rozhodnutia alebo exekúcie predajom cenných
papierov a predložením vkladnej knižky nariadeného
súdom, exekútorom, daňovým úradom alebo iným oprávneným orgánom,
c) rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu ,
d) vyhlásenia konkurzu na majetok kl ienta,
e) dohody banky a klienta.

2.6.3.

Banka môže blokovať disponovanie s finančnými prostriedkami na účte alebo s vkladom na vkladnej knižke klienta na
nevyhnutnú dobu:
a) v prípade, že banka nadobudne podozrenie, že peňažné
prostriedky na účte alebo na vkladnej knižke sú určené na
spáchanie trestného činu, pochádzajú z trestnej č i nnosti
alebo z účasti na trestnej činnosti, alebo že konanie klienta nie je v sú lade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo hrozi bezprostredné spôsobenie škody kli entovi,
b) z dôvodov týkajúcich sa bezpečnosti platobnej operácie
alebo podozrenia z neautorizovanej alebo podvodnej platobnej operácie.
c) ak na účte klienta vzniklo nepovolené prečerpanie peňaž
ných prostriedkov, ktoré v bankou stanovenej lehote nevyrovnal,
d) v pripade zvýšenia rizika platobnej neschopnosti klienta ,
e) počas trvania výpovednej lehoty v prípade uko nčen ia
záväzkového vzťahu medzi bankou a klientom,
f) v prípade, že sa banka rozhodne použiť finančné prostriedky na účte a/alebo vkladnej knižke na započ ítanie
proti svojim pohl'adávkam, ktoré má voči klientovi,
g) pre účely opravného zúčtovania,
h) v prípade novoobjaveného dedičstva.

2.6.4.

Banka je oprávnená blokovať pripisovanie finančných prostriedkov na účet alebo vkladnú knižku kl ienta počas trvania
výpovednej lehoty v prípade ukončenia záväzkového vzťahu
medzi bankou a klientom.

2.5. Nepovolené prečerpanie finančných
prostriedkov na účte
2.5.1.

Za sumu, o ktorú je účet v nepovolenom prečerpaní , má
banka právo účtovať klientovi úroky z nepovoleného prečer
pania (označované aj ako sankčné úroky) stanovené bankou, a to odo dňa kedy došlo k nepovolenému prečerpan i u .
Ak nie je stanovené Inak, úroky z nepovoleného prečerpania
banka. zúčtuje raz za mesiac, a to k poslednému bankovém u
pracovnému dňu resp . k poslednej sob ote prísl ušnéh o
mesiaca, ak sa banka s klientom nedohodne inak. Pn
debetnom úročení sa za základ roka počíta rok s 360
dnami .
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2.6.5.

Klient je povinný banku včas písomne i nformovať o tom, že
prostriedky na jeho účte alebo vklad na jeho vkladnej knižke sú vylúčené alebo nepodliehaju výkonu rozhodnutia alebo exekucii. V opačnom prípade banka nezodpovedá za prípadne spôsobenú škodu.

vým pracovným dňom. V takom prípade debetuje banka
účet klienta valutou posledného bankového pracovného
dňa, ktorý predchádzal hotovostnému výberu.

finančné

2.6.6.

3.1.7.

Banka je oprávnená zrealizovať príkaz z prostriedkov blokovaných v rámci exekúcie alebo výkonu rozhodnutia len za
predpokladu, že uve dené umožňuje všeobecne záväzný
právny predpis a že klient k platobnému príkazu priloží
písomnu žiadosť, z ktorej bude zrejmé, že ide o zrealizovanie príkazu z blokovaných prostriedkov a platobný príkaz
spolu s takouto žiadosťou osobne predloži v pobočke
banky, kde je príslušný učet vedený.

Č LÁN OK III.

3.2.1 .

Klient môže vykonávať bezhotovostné platobné operácie
vrátane prevodu finačných prostriedkov z učtu alebo na učet
prostredníctvom :
a) jednorazového alebo trvalého platobného príkazu , a to
formou príkazu na úhradu alebo príkazu na inkaso.
b) platobnej karty alebo iného platobného prostriedku.

3.2.2.

Platobný príkaz (ďalej aj "príkaz"), okrem príkazov vykonávaných prostredníctvom elektronických platobných prostriedkov, klient predkladá na formulári banky, ak sa banka s klientom nedohodne inak. Formulár musí byť kompletne, čitatel'
ne a bezchybne vyplnený. Po podpísaní príkazu klientom
zodpovedá za správnosť a uplnosť údajov v ňom uvedených
klient.

3.2.3.

Údaje vo formu lári nie je možné prepisovať. Opravu dátumu
splatnosti vo formulári príkazu môže banka akceptovať len
v tom prípade, že klient alebo ním splnomocnená osoba
pred pracovníkom banky prečiarkne chybný údaj , čitatel'ne
uvedie správny údaj a k opravovanému udaju pripojí dátum
a svoj pod pis. Banka nevykonáva vecnu kontrolu údajov vo
form ulári .

3.2.4.

Ak má klient v banke zriadený podpisový vzor, musí byť podpis klienta na príkaze zhodný s týmto podpisovým vzorom.

3.2.5.

Pri uvedení čísla účtu v tvare IBAN je banka oprávnená vykonať kontrolu zhody s identifikačnými údajmi o poskytovatel'ovi platobných slUŽieb príjemcu. V prípade nezhody medzi
číslom učtu v tvare IBAN a i dentifikačnými údajmí o poskytovatel'ovi platobnýCh služieb príjemcu má banka právo zreal izovať príkaz na základe čísla účtu v tvare IBAN alebo odmietnuť vykonať platobný príkaz. Banka akceptuje číslo účtu
v tvare IBAN výlučne v poli "číslo učtu príjemcujIBAN".

3.2.6.

Banka prijíma príkazy len počas otváracích hod in s výnimkou príkazov doručovaných vo forme technických nosičov
a prenosov dát, na ktoré sa vzťahujú obchodné podmienky
pre prísl ušný produkt a podmienky dohodnuté v zmluve
s bankou. Klient dáva banke príkaz písomne. Jeho doruče
níe je možné aj poštou alebo vo forme iných technických
nosičova prenosov dát, ak je takýto spôsob doručovania
upravený v zmluve . Banka je oprávnená odmietnuť prijať
a vykonať príkaz, ktorý nespiňa náležitosti uvedené v bode
32.2.,3.3.1.,3.4.1. alebo 3.4.2. týchto VOP. V prípade,
že je platobný príkaz predložený platitel'om v listinnej forme
môže banka predižiť lehotu na vykonan ie prevodu o Jeden
bankový pracovný deň.

3.2 .7.

Banka realizuje príkazy za predpokladu, že v dell splatnosti
prikazu klient zabezpečí dostatočné finančné krytie na učte ,
z ktorého má byť suma odpísaná. Na účely realizácie platobných príkazov sa za dostatočné finančné krytie považuje
taký stav finančných prostried kov na účte klienta, ktorý je

3.1. O perácie vykonávané v hotovosti

3.1.2.

3.1.3.

Klient môže vykonávať operácie v hotovosti naledovne:
a) výberom finančných prostriedkov v hotovosti,
b) vkladom finančných prostriedkov v hotovosti v prospech
svojho účtu alebo účtu príjemcu,
c) zložením finančných prostriedkov v hotovosti na výplatu
sumy v hotovosti,
d) poukázaním finančných prostriedkov zo svojho učtu na
výplatu sumy v hotovosti,
e) platobnou kartou.
Výber hotovosti z učtu alebo vkladnej knižky nad 10.000,EUR (301260,- Sk) resp. ekvivalent čiastky nad 5.000,EUR (150.630,- Sk) v cudzej mene, je možný len za su čas
ného splnenia nasledovných podmienok:
a) klient nahlási banke požiadavku na hotovostný výber
z účtu alebo vkladnej knižky minimálne dva bankové pracovné dni vopred,
b) v okamihu nahlasovania hotovostného výberu má klient na
učte alebo vkladnej knižke minimálne čiastku rovnajucu
sa nahlasovanému výberu,
c) výber hotovosti v banke počas jedného bankového pracovného dňa neprekročí pri výbere z učtu čiastku
200.000,- EUR (6.025.200,- Sk) alebo ekvivalent tejto
čiastky v cudzej mene a pn výbere z vkladnej knižky čiast
ku 50.000,- EUR (1.506.300,- Sk) alebo ekvivalent tejto
čiastky v cudzej mene (uvedené sa týka aj kumulovaných
výberov z jedného účtu alebo jednej vkladnej knižky klienta).
Ak klient nahlási banke požiadavku na hotovostný výber
z účtu alebo vkladnej knižky viac ako dva bankové pracovné
dni vopred, banka tento výber umožní len za predpokladu,
že požadovaná čiastka nahlasovaného výberu bude na účte
alebo vkladnej knižke minimálne dva bankové pracovné dni
pred požadovaným termínom výberu; v opačnom prípade
banka hotovostný výber neumožní a dohodne s klientom
nové podmienky výberu.

3.1.4.

Výber hotovosti vyššej č i astky ako je uvedená v bode 3.1.2 .
písm. c) tohto článku môže banka dohodnúť s klientom osobitne.

3.1.5.

V prípadoch, keď banka zabezpečuje svoju prevádzku prostredníctvom jedného zamestnanca, je možné realizovať len
jednorazový hotovostný výber v sume do 2.000,- EUR
(60.252, - Sk) alebo v ekvivalente tejto čiastky v cudzej mene.

3.1.6.

V prípade hotovostného výberu z účtu v banke debetuje
banka učet klienta valutou toho dňa, keď klient vybral finanč
né prostriedky, okrem pripadu, ak tento dell nie je banko-

V pripade hotovostného vkladu na účet v banke kredituje
banka učet klienta valutou toho dňa, keď dostala finančné
prostriedky, okrem prípadu, ak tento deň nie je bankovým
pracovným dňom V takom prípade kredituje banka účet
klienta valutou prvého bankového pracovného dňa nasledujúceho po dni, keď dostala finančné prostriedky. V prípade
tzv. rých leho vkladu hotovosti na učet v banke pripíše banka
finančné prostriedky na účet klienta najneskôr v nasledujúci
bankový pracovný deň po obdržaní peňažných prostriedkov,
a to s valutou toho dňa, keď dostala finančné prostriedky.

3.2. Operácie vykonávané bezhotovostne - všeobecne

Platobné služby a zúčtovanie

3.1.1.
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v momente spracovania k dispozicii, a to minimálne vo výške
sumy platobného príkazu vrátane spracovateľského poplatku banky.
3.2.8.

3.2.9.

Ak nemá klient v deň splatnosti platobného príkazu dostatok
finančných prostriedkov na účte , realizuje banka prikaz len
vtedy, ak je to v zmluve medzi klientom a bankou výslovne
dohodnuté. V takomto prípade sa práva a povinnosti banky
a klienta riadia zmluvou o úvere.
Ak bolo banke doručených víacero príkazov s rovnakým
dátumom splatnosti alebo hromadné príkazy a na účte klienta nie je dostatočné finančné krytie, je banka oprávnená rozhodnúť vakom poradi, ktoré prevody zrealizuje.

3.2.10. Banka má právo odmietnuť vykonanie platobnej operácie,
ak existuje dôvodné podozrenie, že je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi
alebo sú údaje natoľko chybné alebo nečitateľné , že platobnú operáciu nie je možné realizovať.
3.2.11.

Banka je oprávnená nez realizovať príkaz na úhradu v pripade , že na krajinu príjemcu platby, banku príjemcu platby
alebo príjemcu platby je vyhlásené moratórium , embargo
alebo existuje podozrenie, že platba bude blokovaná oprávnenými osobami v zahraničí .

3.2.12. Banka je oprávnená nepripísať úhradu v prospech účtu
klienta v prípade, ak údaje o platiteľovi nie sú úplné alebo
dostatočné podl'a predpisov o prevencii, vyšetrovaní a odhaI'ovani legalizácie príjmov z trestnej činnosti a fínancovania
terorizmu.
3.2.13. Banka Je oprávnená pred vykonaním príkazov klienta overiť
si ich vierohodnosť, a to elektronickými komunikačnými
médiami, telefonicky alebo faxom na účet klienta. V prípade
nejasných inštrukcií od kl ienta postupuje banka podl'a charakteru prípadu s obvyklou odbornou starostlivosťou. Ak má
banka vykonať platby na základe akreditívu, úverovej zmluvy
alebo inej žiadosti, vyplatí ich tomu, koho bude po dôkladnom
preskúmaní považovať za oprávneného na prijatie platby.
3.2 .1 4 . Banka je oprávnená prijímať v prospech klienta finančné
prostriedky a pripisovať ich na jeho účel. Banka Je oprávnená znížiť sumu platobnej operácie o svoje poplatky predtým,
než finančné prostriedky pripiše na účet príjemcu. Klient
súhlasí s tým, že po ukončení právneho vzťahu klienta s bankou a zrušeni jeho účtu Je banka oprávnená finančné prostriedky určené na tento účet pripísať na iný účet klienta
vedený v banke, pripadne na účet klienta vedený v inej
banke alebo vrátiť platbu späť odosielatel'ovi.

3.2.17

Ak bolo v príkaze uvedené neexistujúce bankové spojenie
alebo z iného dôvodu nemohla byť platba zúčtovaná
a poskytovatel' platobných služieb príjemcu platbu vráti,
banka buď pripíše túto platbu späť na účet platitel'a alebo
vyžiada od klienta nové inštrukcie.

3.2.18. Doručením platobného príkazu klienta, ktorý spiňa všetky
náležitosti uvedené v týchto VOP alebo dOjednané medzi
bankou a klientom, do banky, klient udeľuje banke súhlas na
vykonanie platobnej operácie alebo viacerých platobných
operácií. Tento súhlas môže klient odvolať iba do okamihu
prijatia platobného príkazu, ak tieto VOP alebo obchodné
podmienky pre príslušný produkt neustanovujú inak. Klient
nesmie odvolať platobný príkaz po okam ihu jeho prijatia bankou, ak tieto VOP alebo obchodné podmienky pre príslušný
produkt neustanovujú inak. Po lehotách uvedených v týchto
VOP možno príkaz odvolať len na základe dohody medzi
bankou a klientom.
3 .2.19. Ak klient uviedol nesprávny jedinečný identifikátor banka
nenesie zodpovednosť za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie. Banka v takomto prípade vynaloží
primerané úsilie, aby sa suma platobnej operácie vrátila platiteľovi, pričom si za túto službu môže účtovať poplatok.
3.2.20. Banka a klient sa dohodli , že ak je banka účastníkom viacerých platobných systémov, je oprávnená vybrať platobný
systém prostredníctvom ktorého vykoná platobnú operáciu

3.3, Prevody v mene euro v rámci Slovenskej republiky
3.3.1.

Príkaz musí obsahovať bankové spojenie platitel'a a príjemcu, sumu prevodu, označenie meny euro (ak označenie
meny chýba, prevod sa považuje za prevod v mene euro),
dátum splatnosti, podpis klienta a miesto a dátum vyhotovenia príkazu. Príkaz môže obsahovať aj iné bankou stanovené
údaje. Ak niektorý zo zmluvných partnerov vyžaduje, aby príkaz obsahoval aj variabilný a/alebo špecifický symbol, klient
je povinný uviesť v príkaze aj tieto údaje.

3.3.2.

V prípade rozdielu medzi číslom účtu a jeho názvom vykonáva banka prevod na základe čísla účtu.

3.3.3.

Banka zrealizuje príkaz v bankový pracovný deň, ktorý je na
príkaze vyznačený ako dátum splatnosti. Ak je deň splatnosti a okamih prijatia príkazu zhodný a klient doruči banke príkaz po cut-off time, banka odpíše sumu prevodu v nasledujúci bankový pracovný deň. Ak v príkaze nie je uvedený deň
splatnosti alebo ak klient doručí príkaz po dni, ktorý je vyznačený ako dátum splatnosti a príkaz bol banke doručený do
cut-off time, banka odpíše sumu prevodu v deň doručenia
príkazu. Ak v príkaze nie je uvedený deň splatnosti alebo ak
klient doručí príkaz po dni, ktorý Je vyznačený ako dátum
splatnosti a príkaz bol banke doručený po cut-off time,
banka odpíše sumu prevodu v prvý bankový pracovný deň,
ktorý nasledUje po doručení pl·ikazu. Ak v príkaze uvedený
deň splatnosti pripadne na sviatok, sobotu alebo nedel'u
a prikaz je doručený banke do cut-off time najneskôr v predchádzaJúci bankový pracovný deň pred dňom splatnosti,
banka odpíše sumu prevodu v predchádzajúci bankový pracovný deň pred dňom splatnosti. Ak v príkaze uvedený dell
splatnosti pripadne na sviatok, sobotu alebo nedel'u a príkaz
je doručený banke po cut-off time v predchádzajúci bankový pracovný deň pred dňom splatnosti , banka odpíše sumu
prevodu v nasledUjúci bankový pracovný deň po dni splatnosti.

3.2.15. Príkazy na úhradu prevzaté bankou sú spracované (t.j. prevedené a pripisané) v ten istý bankový pracovný deň v pripade vnútrobankového prevodu (t.j. účet platitel'a aj účet príjemcu sú vedené v banke). V prípade prevodu medzi dvomi
poskytovatel'mi platobných služieb so sidlom v Slovenskej
republike je banka povinná odovzdať podklady sprostred kuJúcej inšitúcii tak, aby bolo zabezpečené pripísanie sumy
prevodu na účet banky príjemcu najneskôr v naledujúci bankový pracovný deň po dni odpísanie sumy prevodu z účtu
platitel'a.
3.2.16. Úhrady v cudzej mene v rámci jedného poskytovatel'a platobných služieb prijaté bankou do termínu cut-off time sa
spracujú a pripíšu v prospech účtu klienta v deň prijatia platobného príkazu. Úhrady v cudzej mene v rámci jednej vykonávacej inštitúcie prijaté bankou po termíne cut-off time sa
spracujú a pripišu v prospech účtu klienta v bankový pracovný deň nasledujúci po dni prijatia platobného príkazu.
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3.4. Ostatné prevody
3.4 .1.

Príkaz na prevod v rámci krajín EHP v mene členského štátu
EHP musí obsahovať bankové spojenie platitel'a a prÍjemcu ,
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sumu prevodu, označenie meny, dátum splatnosti, slovne
a čiselne označený účel platby (okrem platieb v mene EUR
do 50.000,- EUR), kontakt na klienta, podpis klienta a miesto a dátum vyhotovenia prikazu. Pri takomto prevode znáša
platitel' poplatky, ktoré účtuje poskytovatel' platobných služieb platitel'a a príjemca znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateI' platobných služieb príjemcu (tzv. platobná inštrukcia
" SHA"). Ak bude pri prevode potrebné, aby poskytovatel'
platobných služieb platitel'a vykonal konverziu sumy prevodu , môže platite!' určiť, že bude znášať poplatky, ktoré (lčtU
je poskytovatel' platobných služieb platitel'a, poskytovatel'
platobných služieb prijemcu , prípadne aj sprostredkovatel'
platobných služieb (tzv. platobná inštrukcia "OUR") . V prípade, že platite!' uvedie v príkaze inú platobnú inštrukciu ako
"SHA" alebo "OUR" alebo neuvedie žiadnu platobnú inštrukciu na úhradu poplatkov, bude príkaz zreal izovaný s platobnou inštrukciou "SHA".
3.4 2

Príkaz na prevod v rámci krajín EHP v inej mene ako v mene
členského štátu EHP (t.j. aj prevod v cudzej mene v rámci
Slovenskej republiky) a príkaz na prevod mimo krajin EHP
musí obsahovať bankové spojenie platitel'a a príjemcu, sumu
prevodu, označenie meny, dátum splatnosti, slovne a čísel 
ne označený úče l platby, kontakt na klienta , určenie osoby,
ktorá znáša poplatky iných poskytovatel'ov platobných služieb (poplatky banky znáša vždy klient banky), podpis klienta a miesto a dátum vyhotoven ia príkazu

3.4.3.

Banka pripíše došlu platbu na číslo účtu uvedené v platobnom príkaze . Pri nezhode čísl a účtu s jeho názvom je oprávnená platbu pripisať na číslo účtu uvedené v platobnom
príkaze alebo platbu rek l amovať u banky platitel'a.

3.4.4.

Príkazy prijaté bankou do termínu cut-off time sú spracované
v ten istý deň, pričom vyrovnanie platby na nostro účtoch
v zahraničných bankách sa uskutoční spotovou valutou platnou
pre deň spracovania. Príkazy prijaté bankou po termine cut-off
time su spracované v nasledujúci bankový pracovný de ň , pričom vyrovnanie platby na nostro učtoch v zah ran i čných bankách sa uskutoční spotovou valutou platnou pre nasledujúci
bankový pracovný deň. Spotová valuta môže byť v prípade príkazov podl'a bodu 3.4 .1 . maximálne tri bankové pracovné dni a
v prípade príkazov podl'a bodu 3.4.2. maximálne štyri bankové
pracovné dni. V pripade, že banka nemá priame swiftové spojenie s vykonávacou inštitúciou príjemcu, predlžuje sa lehota
na vykonanie príkazu do zah raničia a v rámci Slovenskej republiky v cudzej mene o čas nevyhnutný na realizáciu prevodu.

3.4.5 .

Úhrady prijaté bankou sa spracujú v prospech účtu klienta
v deň, kedy banka obdržala na svojom účte finančné prostriedky.

3.4.6 .

Ak banka dostane informáciu o úhrade pred dňom, kedy
banka reálne obdrží na svojom účte finančné prostriedky,
takéto úhrady sa spracujú v prospech účtu klienta v deň
obdržania informácie o prevode, pri čom reálne pripisanie
finančných prostriedkov na účet klienta sa uskut oční v deň
obdržania finančných prostriedkov na účte banky.

3.4 .7.

Banka má právo konvertovať operácie v inej mene, než
v akej je účet vedený, na ťarchu alebo v prospech týchto
učtov v iných menách, podl'a kurzového lístka banky platného v momente spracovania. V prípade platby v cudzej mene
v ekvivalente do 30.000,- EUR (903.780,- Sk), uskutoční
banka konverziu peňažných prostriedkov podl'a kurzového
listka platného pre deň spracovania pre operácie v objeme
do 30.000,- EUR (903.780, - Sk). V prípade platby v cudzej
mene v ekvivalente nad 30.000,- EUR (903.780, - Sk) vrátane, uskutoční banka konverziu peňažných prostriedkov
podl'a kurzového listka platného pre deň nasledujuci po dni
spracovania, alebo môže kurz dohodnúť s klientom .
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3.4.8,

Pri platbách zo zahraničia a v rámci Slovenskej republ iky
banka umožní klient ovi čerpať peňažné prostriedky bezprost redne po ich pripísaní na účet klienta, pričom za čerpanie
prostriedkov pred uplynutím spotovej valuty banka učtuje
klientovi debetné úroky.

3.4.9.

Banka je oprávnená zaťažiť účet klienta sumou rovnalucou
sa sume pripísanej platby v prípade , že banka neobdržala na
svojom učte od poskytovatel'a platobných služieb platitel'a
finančné prostriedky k predmetnej platbe alebo v prípade ,
ak banka obdrží od poskytovatel'a platobných služieb platiteI'a požiadavku na storno platby do dňa valuty vrátane.

3. 5. Súhlas s inkasom a trvalý príkaz
3.5.1.

Kl ient môže dať súhlas s inkasom finančných prostriedkov
zo svojho účtu v prospech účtu príjemcu, pričom platobný
prikaz predkladá príjemca na základe súhlasu plalitel'a
s takýmto Odpísaním finančných prostriedkov z účtu (ďalej aj
"inkaso"). Podmienky vykonávania inkasa klient oznámi príjemcovi, s výnimkou inkasa v prospech účtu príjemcov vybraných partnerov banky (ďalej len "zmluvný partner- '). Ak
nie je s klientom dohodnuté inak, môže klient dať súhlas
s inkasom finančných prostriedkov maximálne do hodnoty
10.000.000,- EUR.

3.5.2.

Ak sa banka a klient nedohodli inak alebo ak nie je v týchto
VOP uvedené inak, priame inkaso finančných prostriedkov
z učt u klienta v prospech účtu prijemcu, ktorý je zároveň aj
platitel'om (dalej aj "priame inkaso") banka zrealiZUje len
v prípade súhlasu dotknutého klienta doručeného banke.

3.5.3.

Súhlas s inkasom je platný a úč i nný najneskôr v bankový
pracovný deň nasledujúci po jeho doručen í banke, ak nie je
dohodnuté inak . Klient je povinný zabezpečiť dostatok
fi nančných prostriedkov na svojom účte, aby inkaso mohlo
byť vykonané l'iadne a včas tak, aby po jeho realizáCii účet
klienta vykazoval povinný minimálny zostatok. V prípade
nedostatku finančných prostriedkov na účte klienta môže
banka opakovať inkaso v zmysle súhlasu s Inkasom, maximálne však 20 bankových pracovných dní. Ak an i počas
opakovania inkasa kl ient nezabezpečí dostatok finančných
prostriedkov na svojom účte, banka inkaso nezrealizuje.
O vykonanom inkase informuje banka klienta vo výpise z účtu.

3.5.4.

Ak klient súhlasil s inkasom v prospech niektorého zo zmluvných patiner, je suhlas s inkasom platný a účinný aj v pri pade zmeny č isl a účtu tohto zm luvného partnera , pričom
ban ka je oprávnená meniť počet dní opakovania Inkasa
podl'a dohody so zmluvným partnerom. Klient súh lasí s tým,
aby banka poskytla zmluvnému partnerovi všetky in10rmácie
o klie ntovi potrebné k realizácii inkasa.

3.5.5,

Súhlas s inkasom je možné zrušiť bez uvedenia dôvodu, ak
nie je dohodnuté inak. Zrušenie súhlasu s inkasom je účin
né najneskôr nasledujúci bankový pracovný dell po jeho
doručení banke.

3.5.6.

Ak klient požiada o zmenu údajOV v trvalom príkaze alebo
v súhlase s inkasom počas opakovania trvalého príkazu
alebo inkasa, takáto zmena údajov bude platná a úč i nná najneskôr od nasledUjúceho bankového pracovného dňa.

3 .5.7.

Poplatok za zadanie, zmenu, realizáciu a zrušenie trvalého
príkazu alebo súhlasu s inkasom je uvedený v sadzobníku
poplatkov a banka je oprávnená zúčtovať ho započítaním
finančných prostriedkov z učtu klienta.

3 .5 .8

Ak pripadne dátum splatnosti trvalého príkazu na sviatok,
sobotu alebo nedel'u, banka odpíše sumu prevodu v predchádzajúci bankový pracovný deň.
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3.5.9 .

3.5.11.

dní pred datumom splatnosti SEPA inkasa. Prvý príkaz príjemcu platby na vykonanie opakovaného SEPA inkasa musí
byť doručený banke najneskôr päť pracovných dní pred
dátumom splatnosti SEPA inkasa a každý ďalší príkaz na
vykonanie opakovaného SEPA inkasa musí byť doručený
banKe najneskôr dva pracovné dni pred dátumom splatnosti SEPA inkasa. V opačnom prípade banka nie je povinná príkaz na SEPA inkaso vykonať.

Ak ide o inkaso, pri ktorom klient udelil súhlas s inkasom
banke, môže klient takýto súhlas s inkasom a tým aj platobný príkaz odvolať najneskôr do konca pracovného dňa prechádzajúceho dohodnutému dňu, kedy majú byť finančné
prostriedky odpisané z účtu klienta. Ustanovenie bodu
3.5.5. VOP týmto nie je dotknuté.

3.5.10. Ak ide o trvalý príkaz, môže klient odvolať súhlas na jeho
vykonanie do konca pracovného dňa, ktorý predchádza
dátumu splatnosti trvalého prikazu, pričom banka nezrealizuje platobnú operácie nasledujúcu po okamihu odvolania
trvalého príkazu a tým aj súhlasu na jeho vykonanie.
Klient nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov odpisaných z účtu na základe inkasa, ak udelil svoj súhlas
s vykonanim budúcej platobnej operácie prostredníctvom
inkasa banke a príjemca platobnej operácie sprístupnil informáciu o konkrétnej sume budúcej platobnej operácie klientovi najmenej štyri týždne pred dátumom odpísania finanč
ných prostriedkov z účtu klíenta, ak takéto sprístunenie
informácií bolo možné .

3.6.8.

Ak pripadne dátum splatnosti príkazu na SEPA inkaso na
sviatok, sobotu alebo nedel'u, banka odpíše sumu prevodu
v nasledujúci pracovný deň,

3.6.9.

Podmienky upravené v bodoch 35 .2., 35.5. , 3.5 .6 ,
3.5.7 , 3.5.9. a 3.5.11. sa rovnako uplatnia aj pre SEPA
inkaso.

3.7. Opravné

3.6.2.

3.6.3 .

3.6.4.

Klient môže udeliť príjemcovi platby Mandát pre SEPA inkaso v prospech účtu príjemcu za predpokladu, že si s bankou
dohodol Úrovel'! 1 sprístupnenia svojho účtu pre SEPA inkaso alebo Úroveň 2 sprístupnenia svojho účtu pre SEPA inkaso a zároveň doručil banke Mandát pre SEPA inkaso udelený príjemcovi platby. Prijemca je oprávnený predložiť banke
príkaz na SEPA inkaso len za predpokladu, že disponuje
Mandátom pre SEPA inkaso od platitel'a.
Ak si klient s bankou dohodol Úroveň 1 sprístupnenia svojho účtu pre SEPA inkaso, predkladá Mandát pre SEPA inkaso len príjemcovi platby. Ak sí klient s bankou dohodol Úroveň 2 sprístupnenia svojho účtu pre SEPA inkaso, je klient
povinný predložiť udelený Mandát pre SEPA inkaso aj
banke, a to najneskôr v bankový pracovný deň predchádzajúci doručeniu príkazu na SEPA inkaso od prijemcu platby,
ktorému klient udelil Mandát pre SEPA inkaso.
Kým sa klient s bankou nedohodne inak platí pre bežné účty
v mene EUR Úroveň 2 sprístupnenia účtu pre SEPA inkaso
a pre bežné účty v iných menách Úroveň 3 sprístupnenia
účtu pre SEPA inkaso.
Úroveň sprístupnenia účtu pre SEPA inkaso si môže klient
dohodnúť s bankou písomne v pobočke banky pri otvorení
bežného účtu alebo kedykolvek počas trvania zmluvy o príslušnom bežnom účte klienta. Klient je oprávnený meniť
Úroveň spristupnenia účtu pre SEPA inkaso, pričom účin
nosť takejto zmeny je najneskôr v nasledujúci bankový pracovný deň po doručení písomnej žiadosti klienta o zmenu
Úrovne sprístupnenia účtu pre SEPA inkaso do pobočky
banky.

3.6.5.

Mandát pre SEPA inkaso je platný a účinný najneskôr v bankový pracovný deň nasledujúci po jeho doručení banke, ak
nie je dohodnuté inak.

3.6.6.

Kl ient je povinný zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na svojom účte, aby SEPA inkaso mohlo byť vykonané
riadne a včas tak, aby po jeho realizácii účet klienta vykazoval povinný minimalny zostatok. V prípade nedostatku
finančných prostriedkov na účte klienta banka SEPA inkaso
nezrealizuje. O vykonanom SEPA inkase informuje banka
klienta vo výpise z účtu.

3.6.7.

Príkaz príjemcu platby na vykonanie jednorazového SEPA
inkasa musí byť doručený banke najneskôr päl' pracovných

zúčtovanie

3.7.1.

Banka je zodpovedna za správne vykonanie platobnej operácie za predpokladu, že klient splní všetky podmienky stanovené v týchto VOP a všeobecne zaväzných pravnych
predpisoch. Na žiadosť klienta banka vynaloží primerané
úsilie na to, aby vyhl'adala priebeh nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie a oznam i mu výsledok .

3.7. 2.

Ak poskytovatel' platobných služieb platitel'a preukáže platitel'ovi alebo poskytovatel'ovi platobných služieb príjemcu , že
poskytovatel'ovi platobných služieb príjemcu bola doručená
suma platobnej operácie v lehote podl'a všeobecne záväzných právnych predpisov, za nevykonanie alebo chybné
vykonanie platobnej operácie je zodpovedný poskytovatel'
platobných služieb príjemcu voči príjemcovi.

3.7.3,

Ak ide o úhradu, kedy poskytovateI' platobných služieb platitel'a a poskytovatel' platobných služieb príjemcu poskytujú
platobnú službu na území Slovenskej republiky, banka opraví bez zbytočného od kladu chybné zúčtovanie, a to buď
z vlastného podnetu, ak chybne zúčtovala peňažné prostriedky na účte klienta, alebo z podnetu iného poskytovatera platobných služieb, ktorý oznámil svoje chybné zúčtova
nie. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

3,7.4.

Ak je banka ako poskytovatel' platobných služieb platitel'a
zodpovedná za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie, bez zbytočného odkladu vráti platitel'ovi
sumu nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie a ak je to možné, docieli na účte platitera stav, ktorý by
zodpovedal stavu, ako keby sa chybná platobná operácia
vôbec nevykonala.

3,7.5.

Ak je banka ako poskytovatel' platobných služieb príjemcu
zodpovedná za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie, bez zbytočného odkladu umožní príjemcovi d i sponovať sumou platobnej operácie a ak je to možne,
pripíše sumu platobnej operácie na účet príjemcu.

3,7,6,

Ak bola v prospech účtu klienta pripísaná platba zo zahran ičia a zahraničná banka žiada o vrátenie platby, banka kontaktuje klienta a žiada ho o súhlas s vratením platby . Ak
banka od klienta obdrží takýto súhlas, je oprávnená zaťažiť
jeho účet sumou pripísanou v prospech jeho účtu spätne
pôvodným dňom pripísania platby. Ekvivalent vrátenej sumy
v cudzej mene závisí od kurzu platného v deň vrátenia platby.

3.7,7.

Banka nevykoná opravné zúčtovanie , ak chybné zúčtovanie
alebo chybné vykonanie prevodu zapríčinil svojou chybou
klient. V takomto prípade má klient právo požiadať banku
o súčinnosť pri sprostredkovaní vrátenia finančných prostried kov alebo poskytnutí údajov na identifikáciu príjemcu .

3.6. SEPA inkaso
3.6.1.
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3.7.8.

Opravné zúčtovan ie nie je možné vykonať, ak poskytovateI'om platobných služieb príjemcu chybne vykonanej úhrady
je Štátna pokladnica. V takomto prípade banka (ak zapríčini
la chybné vykonanie úhrady) požiada Štátnu pokladnicu
o zabezpečenie vrátenia sumy chybne vykonanej úhrady. Ak
príjemca takejto úhrady nedá Štátnej pokladníci súhlas na
vratenie chybne vykonanej úhrady, Štátna pokladníca
poskytne banke ident if ikačné údaje príjemcu.
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tie dodatocných informacií a má nárok na úhradu poplatkov
a iných nákladov účelne vynaložených na zistenie dodatoč
ných informácií pre klienta nad rámec štandardnej informač
nej povinnosti banky.

ČLÁNOK IV.
Spoločné ustanovenia

3.7.9.

Ak budú voči klientovi v dôsledku nevykonania alebo chybného vykonania platobnej operacie spôsobenej bankou
uplatňované poplatky alebo úroky, bude ich znášať banka.

3.8. Reklamácie
3.8 .1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8 .4.

3.8.5.

3.8.6.

Klient je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne alebo telefonicky prostredníctvom služby DIALOG, a to počas celej
prevádzkovej doby v ktorejkol'vek pobočke banky.
Reklamáciu transakcie uskutočnenej platobnou kartou
v zahraničí je klient povinný podať vždy aj písomnou formou
v ktorejkol'vek pobočke banky, a to na formulári určenom pre
tento účel, inak banka nezodpovedá za odmietnutie vybavenie reklamácie bankou v zahraničí resp. odmietnutie vrátenia
alebo opravy transakcie z tohto dôvodu. Banka je povinna
uplatnenú reklamáciu prij ať a rozhodnúť o jej oprávnenosti
v lehotách určených reklamačným poriadkom. O vybavení
reklamácie informuje banka klienta písomne v potvrdení
o vybavení reklamácie, ktoré banka doručuje bez zbytočné
ho odkladu na posledne známu adresu klienta.
Ak nie je v týchto obchodných podmienkach alebo v reklamačnom poriadku banky uvedené inak, reklamácie, ktoré
klient uplatňuje voči výpisom z účtu , dokladom o uzávierkach, dokladom o platobných operaciách a iným písomným
dokladom banky, musia byť banke doručené písomne, a to
v lehote 15 dní po doručení reklamovaných písomnosti.
V opačnom pripade sa tieto písomnosti považujú za klientom
odsúhlasené.
Klient je povinný oznámiť banke nedostatky v zúčtovani , prípadne nezúčtovaní platne vykonaných príkazov a uplatniť
požiadavky na ich odstránenie najneskôr do trinástich
mesiacov od ich vzniku. Uplynutím tejto lehoty zaniká jeho
nárok na prípadnú náhradu škody, ktorý by mu včasným
uplatnením vznikol.
Lehota na podanie žiadosti klienta o vrátenie f in ančných
prostriedkov autorizovanej platobnej operácie vykonanej
na základe platobného príkazu predloženého príjemcom
alebo prostredníctvom prijemcu je osem týždňov odo dňa
odpísania finančných prostriedkov z účtu klienta. Lehota na
podanie žiadosti klienta o vrátenie finančných prostriedkov
neautorizovanej platobnej operacie vykonanej na základe
platobného príkazu predloženého príjemcom alebo prostredníctvom prijemcu je trinásť mesiacov odo dňa odpísania finančných prostriedkov z účtu klienta. Banka vybaví
takúto žiadosť kl ienta zákonným spôsobom v lehote 10 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.
V prípade neoprávnenej reklamácie uplatňovanej voči
poskytovaniu platobných služieb v mene nečlenského štátu
Európskej únie v rámci EHP a/alebo v akejkol'vej mene pri
platobnej službe poskytovanej mimo EHP má banka narok
na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených
s vybavením reklamácie.
Ak sa v priebehu zisťovania opravnenosti nároku klienta preukáže zjavná nepravdivosf klientom uvedených skutočností
a táto spôsobuje zánik práva klienta dožadovať sa nápravy
a/alebo iného protiplnenia zo strany banky formou reklamacie, banka takúto reklamáciu pokladá za žiadost o poskytn u-

4.1. Zabezpečenie záväzkov
4.1.1 .

4.1.2.

Pohl'adávky banky môžu byť zabezpečené nehnutel'nými
a hnutel'nými vecami alebo právami (vrátane pohl'adávok)
a inými majetkovými hodnotami , bytmi a nebytovými priestormi (ďalej aj "predmet zabezpečenia ') , ak to umožňujú príslušné právne predpisy, alebo ak to pripúšťa ich povaha,
resp, účel, na ktorý je predmet zabezpečenia určený.
Banka má právo od klienta alebo od osoby, kto rá poskytla
doplnenie alebo zvýšenie hodnoty
poskytnutého zabezpečenia, alebo poskytnutie ďalšieho
zabezpečenia v prípade, že podl'a jej uváženia alebo zistenia
poklesla hodnota poskytnutého zabezpečeni a, alebo došlo
k poškodeniu alebo zániku poskytnutého zabezpečenia.

zabezpečenie žiadať

Zabezpečenia

4.1.3.

pohl'adávok poskytnuté kl ientom ako dlžníkom v prospech banky aj bez výslovnej úpravy v zmluvách
vzťahujúcich sa na zabezpečenú pohl'adavku zabezpečujú
všetky minulé, súčasné a budúce pohl'adávky banky voči
tomu istému klientovi ako dlžníkovi (ako napr. pohl'adávky
z poskytnutých úverov všetkých druhov, záruk, eskontovaných alebo akceptovaných zmeniek, akreditívov alebo iných
pohl'adávok banky zo záväzkových vzťahov medzi bankou
a klientom ako dlžníkom).

4 .1.4.

Zabezpečenie

4 .1.5.

Akékol'vek náklady a výdavky súvisiace so zabezpečením
(napr náklady na skladovanie, úschovu, ktoré vzniknú v súvislosti s poistením, sprostredkovatel'ské provízie, výdavky
v súvislosti s vymáhanim pohl'adávok voči klientovi alebo
osobe, ktorá poskytla zabezpečenie, dane alebo poplatky
súvisiace so zdanením alebo prijatím príslušného zabezpečenia atď.) je povinný uhradiť klient, resp. osoba, ktorá
poskytla zabezpečenie. Ak banka uhradila takéto náklady
alebo výdavky namiesto klienta alebo osoby, ktorá poskytla
zabezpečenie, stanú sa prislušenstvom takto zabezpečenej
pohl'adávky banky. Na zabezpečenie príslušenstva pohl'adavky banky slúžia tie isté zabezpečenia ako na samotnú
pohl'adávku banky.

4.1.6.

V prípade nezaplatenia splatných pohl'adávok banky má
banka právo uspokojiť takto vzniknuté nároky zaťažením
účtu klienta alebo osoby, ktorá poskytla zabezpečenie takto
nesplácanej pohl'adávky.

4 .1.7.

Ak pohl'adávka banky, ktorá je zabezpečená viacerými
zabezpečeniami , nie je riadne a včas splácaná, má banka
právo real i zovať ktorékol'vek z poskytnutých zabezpečení ,
ak príslušna zmluva neustanovuje iný postup, a to až do
času, keď bude zabezpečavana pohl'adávka v celom rozsahu uhradená. O mieste, čase a spôsobe realizácie zabezpečenia banka osobu, ktorá zabezpečenie poskytla, informuje
následne.

4.1.8.

Osoba, ktorá poskytla zabezpečenie je povinna starať sa
o ochranu alebo zachovanie predmetu zabezpečenia, záro-

sa vzťahuje aj bez výslovnej úpravy aj na také
pohl'adávky banky, ktoré vznikli alebo vzniknú banke voči
klientovi ako dlžníkovi zo záväzkového vzťahu, ktorý sa stane
neplatným alebo sa zisti, že bol neplatne uzatvorený
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postúpiť akúkolvek svoju pohl'adavku, ktora jej vznikla
a/alebo vznikne vo vzťahu ku klientovi , na akúkol'vek tretiu
osobu. Banka je ďa l ej opravnena kedykol'vek previesť akékolvek svoje zaväzky, ktoré jej vznikli a/alebo vzniknú vo
vztahu ku klientovi , na akúkolvek tretiu osobu, k čomu jej
klienrtýmto udeluje svoj výslovný súhlas. Udelenie súhlasu
klienta podl'a tohto bodu nevyl UČUje pravo banky postúpil jej
pohľadavku na tretiu osobu v zmysle všeobecne záväzných
pravnych predpisov aj bez súhlasu dlžníka.

veň

je povinna banku bezodkladne informovať o zmene hodnoty zabezpečenia. Ak sú predmetom zabezpečenia pohl'adavky, je osoba, ktora takéto zabezpečenie poskytla povinna ich riadne a včas uplatňoval.

4.1.9.

Zabezpečenie

pohl'adavky banky trva v pôvodnom rozsahu
do jeho druhu a výšky až do úplného splatenia zabezpečovanej pohl'adavky. Banka môže na žiadosť klienta alebo
osoby, ktora zabezpečenie poskytla uvol'niť zabezpečenie
alebo jeho časť aj pred úplným splatením pohľadavky, ak
podl'a vlastného uváženia považuje toto zabezpečenie alebo
jeho časť za nadbytočné.
čo

4.2. Započítanie a plnenie záväzkov
4.2.1.

Banka ma pravo použiť finančné prostriedky klienta vratane
prostriedkov na účte klienta a/alebo vkladnej
knižke na započítanie proti svojim pohl'adavkam, ktoré ma
voči klientovi, a to bez ohl'adu na to, či pohl'adavky banky
vznikli v súvislosti s vedením účtu a/alebo vkladnej knižky
alebo inak.
finančných
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4 .2.11 . Ak nie je dohodnuté inak, je klient povinný zabezpeČ I ! dostatok finančných prostriedkov na účte určený v príslušnej
zmluve do termínu cut-off time pre splátku pohl'adávky
banky. V prípade pripísania finančných prostriedkov na účet
určený v príslušnej zmluve po termíne cut-off time pre spla1ku pohľadávky banky, banka započíta príslušnú pohl'adávku
alebo jej časť v nasledujúci bankový pracovný den.

4.3. Zánik záväzkových vzťahov
4.3.1 .

Banka a klient môžu ukončiť svoj vzájomný záväzkový vzťah
písomnou dohodou, pričom sa zároveň vysporiadajú všetky
zaväzky klienta viažuce sa na predmetný vzťah, a to aj v tom
prípade, že tieto záväzky vyplývajú z iných zmlúv uzatvorených medzi bankou a klientom .

4.3.2.

Banka alebo klient môžu zmluvu, s výnimkou zabezpečova
cej zmluvy, kedykol'vek ukončiť písomnou výpoveďou , a to aj
bez uvedenia dôvodu. Banka môže zmluvu vypovedať v dvojmesačnej výpovednej lehote , ktora začne plynú! odo dňa
doručenia výpovede klientovi. Výpoveď zo strany klienta je
účinná odo dňa jej doručenia banke. Ak klient alebo banka
vypovie takú zmluvu o účte, ku ktorej sa viaže ďalšia zmluva ,
na základe ktorej sa zaväzky z nej vyplývajúce vyrovnavajú
prostredníctvom tohto účtu, je výpoveď účinna odo dňa
skončenia účinnosti všetkých zmlúv, ktoré sa k predmetnému účtu viažu, ak nie je dohodnuté inak.

4.2.2.

Banka ma pravo uspokojif svoje pohl'adavky započítaním
proti pohl'adavkam, ktoré ma klient voči banke, a to v bankou
určenom poradi.

4.2.3.

Banka ma pravo započíta! aj také vzajomné pohl'adávky,
z ktorých niektora ešte nie je splatna, alebo je premlčaná,
ako aj pohl'adavky, ktoré nemožno uplatniť na súde a pohl'adavky, ktoré nemožno postihnú! výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Započítatel'né sú aj pohl'adávky znejúce na
rôzne meny, a to aj v prípade, že tieto meny nie sú vol'ne
zamenitel'né. Za oznámenie o započítaní sa považuje aj
informácia obsiahnutá vo výpise z účtu.

4.2.4.

Klient nie je oprávnený započítať svoje poh l'adávky voči
banke ani postúpiť svoje pohľadávky voči banke alebo previesl svoje zaväzky voči banke na tretiu osobu; tieto pohl'adavky sú neprevoditel'né.

4.3.3.

Klient je povinný zaplatiť celkovú pohl'adavku banky v zmysle podmienok určených v zmluve alebo týchto VOP. Ak nie
je dohodnuté inak, je banka oprávnena odmietnuť čiastočné
plnenie svojej pohl'adávky, ktorú má voči klientovi.

Banka zruší účet ku dňu účinnosti dohody o ukončen í vzájomného zaväzkového vzťahu s klientom alebo ku dňu účin
nosti výpovede. Banka zruší vkladový účet , ak uplynie lehota, na ktorú bol zriadený.

4.3.4.

Banka má právo odstúpiť od zmluvy s klientom a zrušiť účet
a/alebo produkty a/alebo služby poskytované k účtu
s okamžitou účinnosťou, ak:
al v lehote štyroch rokov nedošlo k žiadnemu pohybu na
účte zo strany klienta,
bl na účte klien1a vzniklo nepovolené prečerpan i e peňaž
ných prostriedkov bez súhlasu banky,
cl klient uviedol nepravdivé informácie alebo zamlčal podstatné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie
alebo trvanie pravneho vzťahu medzi ním a bankou ,
dl v majetkových pomeroch kl ienta nastali také podstatné
zmeny, ktoré ohrozujú alebo nepriaznivo vplývajú na
splnenie pohl'adavok banky,
el v pomeroch klienta došlo k takým výrazným zmenám ,
ktoré nedávajú záruku plnenia zmluvy,
f) klient neposkytol ani po vyzvaní bankou zodpovedajúce
zabezpečen i a, resp . nedoplnil už existujúce zabezpečenia ,
gl klient vyrovnal svoje finančné záväzky voči iným veritel'om ,
resp. v ich prospech ponÚkol zabezpečenia, a tým sťažil
splnenie svojej povinnosti voči banke,
h) klient porušil zmluvu alebo konal v rozpore s všeobecnými obchodnými podmienkami alebo obchodnými podmienkami pre príslušný produkt,
il banka nadobudla dôvodné podozrenie, že konanie klienta odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom
alebo ich obchádza alebo sa prieči dobrým mravom,
il sa banka dozvie o smrti klienta (fyzickej osoby) a stav
finančných prostriedkoch na účte nedosahuje minimálny

4.2.5.

4.2 .6.

V prípade neplnenia povinnosti klienta vyplývajúcich zo
zmluvy uzatvorenej medzi bankou a klientom, obchodných
podmienok pre príslušný produkt alebo týchto VOP je banka
oprávnena vyhlasiť mimoriadnu splatnosť svojich pohľadavok
voči klientovi.

4.2.7.

Ak banka neurč í inak, plní klient najprv prislušenstvo pohl'adávky ban ky a až nasledne Istinu tejto pohl'adávky. V prípade viacerých pohl'adavok banky, ak nie je stanovené inak,
plni klient najskôr pohl'adavku banky, ktorej splnenie nie je
zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak plní
klient pohl'adávku najskôr splatnú.

4.2.8.

V prípade započítania pohl'adávok znejúcich na rôzne meny
je pre započítatel'nú výšku pohľadavky rozhodujúci kurz
devíza predaj vyhlásený bankou na deň, kedy sa pohl'adavky stali spôsobilými na započítanie.

4.2.9.

Ak pripadne deň splatnosti pohl'adávky banky alebo jej akejkolvek časti na deň, ktorý nie je bankovým pracovným
dňom, platí, že dňom splatnosti pohl'adávky banky alebo jej
akejkol'vek časti je najbližší predchadzajúci bankový pracovný deň

4.2.10. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že banka je opravnená kedykolvek previesť akékolvek svoje pravo, prípadne
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4.3.5 .

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9 .

zostatok alebo ak sa banka dozvie o zán iku klienta (právnickej osoby) bez právneho nástupcu,
kl je na majetok klienta vyhlásený konkurz a stav finančných
prostriedkov na účte nedosahuje minimálny zostatok.

4.4.4.

Ak vznikne z prieťahov alebo chybných postupov pri realizácii príkazov klienta alebo pri podávaní správo nich škoda,
banka zodpovedá len za stratu úrokov, okrem prípadu , ak by
bolo z príkazu jednoznačne zrejmé nebezpečenstvo škody.

Ak klient s vkladom na vkladnej knižke nenakladal ani
nepredložil vkladnú knižku na doplnenie záznamov po dobu
dvadsať rokov, zrušuje sa vkladový vztah uplynutím tejto
doby.

4.4.5.

Ak kfient poruší svoju povinnosť zo záväzkového vz1'ahu
s bankou, je povinný banke nahradiť škodu tým spôsobenú ,
a to aj v prípade, že porušenie povinnosti bolo spôsobené

Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy s bankou, ak
a) došlo k závažnému alebo opakovanému porušeniu zm luvy zo strany banky,
b) nesúhlasí so zmenou týchto všeobecných obchodných
podmíenok alebo obchodných podmienok pre príslušný
produkt,
c) sa zmení sadzobník poplatkov podstatne oproti času,
kedy bola uzatvorená zmluva medzi bankou a klientom.

4.5. Oznamovanie, doručovani e a preberanie písomností

Banka a klient sú povinní ku dňu skončenia vzájomného
záväzkového vztahu urobiť všetky úkony potrebné na zabránenie vzníku škody. Klient je okrem toho povinný za banku
uhradiť všetky záväzky, ktoré pre neho alebo na jeho príkaz
prebrala.
Ukončenie vzájomného záväzkového vzťahu s klientom
a zrušenie účtu a/alebo produktov a/alebo služieb k účtu
podl'a bodu 4 .3.3. a 4.3 .4. s výnimkou písm. j) alebo zrušenie vkladového vzťahu podl'a bodu 4.3.5. tohto článku spolu
s údajom, ku ktorému dňu bol účet, vkladový vztah, služba
alebo produkt zrušený, oznamuje banka klientovi písomne.

Po ukončení vzájomného záväzkového vzťahu naloží banka
so zostatkom na účte, so zostatkom vkladu na vkladnej knižke alebo s iným zostatkom, ktorý sa pokladá za pohl'adávku
klienta voči banke (ďalej .,zostatok") podl'a písomnej dispozície klienta. Ak klient neurčí, ako má byť so zostatkom naložené, môže banka vyplatiť takýto zostatok na akýkol'vek iný
účet alebo vkladnú knižku klienta vedenú v banke, inak
banka po ukončení vzájomného záväzkového vzťahu eviduje
tento zostatok až do premlčania nároku na jeho výplatu
a neúročí ho.

okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

4 .5.1.

4.4.2.

4.4.3.

Banka zodpovedá len za škody ňou zavinené. Ak bola škoda
spôsobená zavinením alebo zanedbaním povinností klienta,
znáša ju sám. Pre právne vzťahy banky a klienta je princíp
objektívnej zodpovednosti vylúčený. V prípade vzniku povinnosti banky nahrad iť kl ientovi spôsobenú škodu nie je banka
povinná uhradiť ušlý zisk ani nemajetkovú ujmu.
Banka preskúma, či písomnosti, ktoré na základe zmluvy
s klientom je povínná prevzíať, zodpovedajú obsah u zmluvy.
Nezodpovedá však za pravosť, platnosť a preklad týchto
písomností ani za obsahovú zhodu predkladaných písomnosti so skutkovým a právnym stavom.
Banka nezodpovedá za škodu a iné dôsledky spôsobené:
al falšovaním alebo nesprávnym vyplnením platobných príkazov a iných dokladov,
b) predložením falšovaných alebo pozmeňovaných dokladov
a listin,
c) nenahlásením straty alebo odcudzenia dokladu totožnosti banke,
d) rozdielm í finančnej hotovosti zistenými mimo pokladničnej
priehradky,
e) zmenou hodnoty platobného prostriedku,
f) akceptovaním úkonov tých osôb, ktoré považuje na základe predložených dokladov a listín za oprávnené kona ť .

Banka si vyhradzuje právo oznamovať právne relevantné
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ich zverejnením vo svojich obchodných priestoroch ,
príp. vo verejne dostupných častiach i nformačného systému
banky alebo iným spôsobom uvedeným v týchto VOP.
Frekvencia poskytovania alebo sprístupňovania informácií je
dojednaná v zmluve s klientom, v obchodných podmienkach
pre príslušný produkt alebo v týchto VOP. Ak nie je uvedené
inak, sú oznamované skutočnost i pre klienta záväzné dňom
zverejnenia oznámenia.

skutočnosti

4.5.2.

Banka dorUČUJe písomnosti osobne , kuriérskou službou,
poštou alebo elektronickými komunikačnými médiami (fax,
e-mail alebo iné elektronické médium) na dohodnutú adresu
alebo na banke posledne známu adresu klienta.

4.5.3.

Klient doručuje písomnosti osobne, kuriérskou službou,
poštou alebo , ak je to dohodnuté s bankou , elektronickými
komunikačnými médíami (fax, e-mail alebo iné elektronické
médium) na dohodnutú adresu.

4.5.4.

Pri osobnom doručovaní, za ktoré sa považuje preberanie
písomností v banke klientom alebo splnomocnenou osobou, sa písomnosti považujú za doručené ich odovzdaním
kl ientovi. V prípade, že ich adresát odoprie prevziať alebo si
ich nevyzdvihne, považuJú sa za doručené tretí deň po ich
vyhotovení.

4.5.5.

písomností poštou sa písomnosti považujú za
v tuzemsku tretí deň po ích odoslaní a v cudzine
siedmy deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

Pri

doručovaní

doručené

4.4. Zodpovednosť banky
4.4.1.
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4 .5.6.

Písomnosti do ručované kuriérskou službou sa považuJú za
treti deň po ich odovzdaní doručujúcej osobe, ak
nie je preukázaný skorši termín doručenia.

doručené

4.5.7.

Písomnosti

doručované

doručené

momentom

prostredníctvom faxu sa považujú za
vytlačenia správy o ich odoslaní.
Písomnosti doručené prostredníctvom e-mailu alebo iným
elektronickým médiom platia za doručené nasledujú ci deň po
ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorši termín doručenia.

4.5.8.

O spôsobe doručenia písomností vo forme ceniny, doporučenej zásiel ky alebo obyčajnej zásielky rozhoduje banka
podl'a vlastného uváženia v súlade s bankovými zvyklosťami.

4.5.9.

Nedoručen ie očakávaných písomnosti akéhokol'vek druhu,
hlavne písomností dokumentujúcich realízáciu platobných
príkazov a prijat ie peňažných súm, má klient banke bezodkladne oznámiť . V opačnom prípade banka nezodpovedá za
prípadné škody vzníknuté nedoručením písomnosti.

4.5.10. Klient súhlasí s tým , že banka má právo použíť na ponuku
fi nančných a s nimi súvisiacich služieb klientovi automatický
telefónny volací systém, fax, e- mail, SMS alebo iné prostriedky dial'kovej komunikácie umožňujúce jej individuálnu
komunikác iu s klientom. V prípade, ak sa banka rozhodne
realízovať svoje právo v zmysle predchádzajúcej vety, klient

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Tatra banky, a.s.

tí, ktoré sú predmetom zápisu do takehoto registra , zosúladiť zápis v príslušnom registri so skutočným právnym stavom
a predložiť banke aktuálny výpis z obchodného alebo
obdobného registra.

týmto žiada o poskytovanie relevantných informácií, materiálova ponúk.
4.5.11.

Klient súhlasí s tým, aby banka použila formát krátkej textovej správy (SMS) na komunikáciu s klientom v súvislosti
s poskytovanými produktmi a službami, pričom SMS môžu
obsahovať informácie, výzvy alebo upozornenia. Banka je
oprávnená zasielať SMS na telefónne čislo poskytnuté klientom, prípadne na iné známe telefónne čísla klienta.

4.7.6.

V prípade zmeny osoby oprávnenej konať za právnickú
osobu alebo v prípade zmeny spôsobu konania za právnickú osobu je klient povinný predložif banke originál alebo
úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uskutočn e
nie tejto zmeny (výpis z obchodného alebo obdobného
registra, zápisnica z konania valného zhromaždenia a pod.)
Zmena v osobe oprávnenej konať za právnickú osobu alebo
zmena spôsobu konania za právnickú osobu je voč i banke
účinná dňom doručenia predmetného dokladu banke, PrIčom ustanovenie bodu 4.6.4. týchto VOP týmto nie je
dotknuté.

4.7.7.

Ak dôjde k spochybneniu platnosti uskutočnenia zmeny
osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, je banka
oprávnená kl ienta požiadať, aby až do právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu (súdu , štátneho orgánu a pod .)
poskytol banke písomné dispozície o nakladaní s účto m
a/alebo vkladnou knižkou a s peňažnými prostried kam i na
účte a/alebo vkladom na vkladnej knižke tak, že tieto dispozície budú podpísané pôvodnými aj novými osobami, ktoré
preukazujú oprávnenie konať za právnickú osobu. V opač
nom prípade môže banka postupovať podľa bodu 2.6.3.
týchto VOP

4.7.8.

Ak dôjde k spochybneniu platnosti uskutočnenia zmeny
spôsobu konať za právnickú osobu, je banka oprávnená až
do právoplatného rozhodnutia prislušného orgánu (súdu ,
štátneho orgánu a pod. ) pri nakladaní s účtom a/alebo
vkladnou knižkou a s peňažnými prostriedkami na účte
a/alebo vkladom na vkladnej knižke akceptovať spôsob
konania za právnickú osobu, ktorý bol s klientom dohodnutý pred uskutočnen ím tejto zmeny. V opačnom prípade
môže banka post upovať podľa bodu 2.6.3. týchto VOP.

4.7.9.

Klient je povinný bezodkladne banku informovať o všetkých
zmenách, ktoré nastali v právnych skutočnostiach klienta,
najmä zmena mena a/alebo priezviska, obchodného mena.
adresy, sídla, oprávnenia konať a pod., pričom požiada
banku o zmenu týchto údajov na základe predložených
dokladov osvedčujúcich vykonanie takejto zmeny. Za oznámenie nových údajov zodpovedá v plnom rozsahu klient
a pre banku sú záväzné posledné písomne oznámené údaje.

4.6. Overovanie listín predkladaných banke
4.6.1.

Banka má právo požadovať odpisy listín a podpisy na listinách osvedčené notárom alebo iným orgánom v zmysle
platných právnych predpisov.

4.6.2.

Banka má právo požadovať úradný preklad do slovenského
Jazyka tých cudzojazyčných listín, ktorých predloženie
banka požaduje.

4.6.3.

Banka má právo požadovať, aby zahraničné listiny vydané
alebo overené súdmi a úradmi v cudzine, ktorých predloženie banka požaduje, boli opatrené predpísanými overeniami
(legalizačná doložka, supenegalizačná doložka, apostille).

4.6.4.

Dostatočnosť a dôveryhodnosť listín predkladaných klientom s cieľom preukázať jeho oprávnenie konať a ním tvrdené skutočnosti je banka oprávnená posúdiť podľa vlastného
uváženia.

4 . 7. Identifikácia a konanie klientov
4.7.1.

4.7.2.

Banka požaduje pri každom obchode preukázanie totožnosti klienta , pričom klient je povinný vyhovieť každej takejto žiadosti banky. Vykonanie obchodu so zachovaním anonymity
klienta je banka povinná odmietnuť. Za účelom ochrany
majetku klientov je banka oprávnená požadovať na preukázanie totožnosti klienta aj viacero dokladov totožnosti alebo
zodpovedanie doplňujúcich informácií týkajúcich sa klienta
alebo účtu, produktov a služieb.
OveľOvanie totožnosti klienta, správnosti identifikačných
údajov a pravosti podpisov ďalších osôb splnomocnených
majiteľom účtu vykonáva banka. Banka je oprávnená požadovať, aby podpis klienta bol vykonaný pred pracovníkom
banky. Totožnosť klienta banka overuje len z originálov jeho
dokladov totožností. Klíent súhlasí s tým, aby sí banka na
účely jeho identifikácie vyhotovila fotokópiu jeho dokladu
totožnosti. V prípade, že sa občiansky preukaz klienta
nachádza v databáze Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako odcudzený alebo stratený, je banka oprávnená takýto
občiansky preukaz zadržať a odovzdať príslušnému orgánu.

4.7.3.

Klient koná buď priamo (fyzická osoba koná priamo, ak koná
osobne; právnická osoba koná priamo, ak v jej mene koná
jej štatutárny orgán) alebo nepriamo prostredníctvom
zástupcu. Ak za klienta koná zástupca (na základe zákona
alebo na základe plnej moci), overuje sa totožnosť zástupcu
a predkladá sa doklad , z ktorého je zrejmé oprávnenie na
zastupovanie.

4.7.4.

Právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra,
koná štatutárnym orgánom, prípadne za ňu koná prokurista
v zmysle zápisu v obchodnom registri. Za právnickú osobu,
ktorá sa zapisuje do iného ako obchodného registra konajú,
tí, ktorí sú na to oprávnení v zmysle zápisu v prislušnom
registri alebo v zmysle stanov, zakladateľskej listiny alebo
iných dokladov.

4.7.5.

Klient, ktorý je zapísaný do obchodného alebo obdobného
registra, je povinný ihneď po uskutočnení zmien skutočnos-

13

4.7.10. Pre účely všeobecne záväzných právnych predpisov klient
týmto vyhlasuje, že všetky prostriedky použité na vykonanie
obchodov sú jeho vlastníctvom a obchody vykonáva na vlastný účet. V prípade, že budú na vykonanie obchodu s hodnotou nad sumu stanovenú všeobecne záväznými právnymi
predpismi použité prostriedky vo vlastníctve inej osoby
alebo ak bude obchod vykonaný na účet inej osoby, predloži klient banke v primeranej lehote vopred písomné vyhlásenie s uvedením mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu fyzickej osoby alebo
názvu, sídla a identifikačného čísla právnickej osoby, ktorej
vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný, pričom doloží aj písomný súhlas dotknutej osoby na
použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a/alebo na
vykonanie tohto obchodu na jej účet.
4.7.11.

Pre účely všeobecne záväzných právnych predpisov klient
týmto vyhlasuje, že pri uzatvorení obchodu bol informovaný
o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa podmienok obchodu , vrátane popisu okolností, ktoré móžu ovplyvniť vývoj roč
nej percentuálnej sadzby obchodu na základe zmluvy alebo
obchodných podmienok banky počas trvania zmluvného
vzťahu a čas, kedy bude banka klienta informovať o tom, že
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to banka považuje za potrebné ,
q) osobám, s ktorým i banka uzatvorí akúkol'vek zmluvu alebo
s ktorýmí začne rokovanie, a to v súvislosti so sekuritizáci ou pohl'adávok banky,
r) dražobníkovi, ktorému podala návrh na vykonanie dražby,
s) všéobecným súdom a rozhodcovskému súdu, ktorý bude
rozhodovať spory medzi bankou a klientom,
t) ostatným bankám.

takéto okolnosti nastali, ako aj o Informáciách o výške roč
nej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu platnej v čase
uzavretia písomnej zmluvy o obchode, ak je dohodnutá úroková sadzba a o odplatách v prospech klienta, ktoré súvisia
so zmluvou o tomto obchode.
4.7.12.

Klient je banke povinný poskytnúť informácie a doklady
potrebné na vykonanie starostlivosti alebo identifikácie
v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terozizmu .
V opačnom prípade banka odmietne uzavretie obchodného
vzťahu, ukončí obchodný vzťah alebo odmietne vykonanie
konkrétneho obchodu. Banka je tiež oprávnená odmietnuť
uzavretie obchodného vzťahu alebo poskytnutie služby
klientovi v prípade, že by tým mohlo prísť k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier
a bezpečnosť.

4.8.2.

Klient je zodpovedný za správnosť a pravdivosť osobných
údajov, ktoré poskytol banke v rozsahu určenom v zákone
o bankách a vyžadovanom pri jednotlivých obchodoch za úče
lom jednoznačnej identifikácie klienta, poskytovania, zabezpečovania a vykonávania finančných a s nimi suvisiacich služieb.

4 .8.3

Klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov do informačného systému banky a s ich poskytovaním na
spracovanie do informačného systému v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie konkrétneho učelu spracovania osobám
uvedeným v bode 4.8.1. za účelom uvedeným v bode
4 .8.2., a to aj v prípade cezhraničného toku informácií do
krajin, ktoré poskytUJÚ primeranú úroveň ochrany v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov. Klient zároveň
súh lasí s tým, aby banka ním poskytnuté osobné údaje spristupnila príjemcovi platby ako aj tretej osobe, ak sú tieto
osobné údaje súčasťou v banke uložených informácií
a dokladov týkajúcich sa tejto tretej osoby.

4.8.4 .

Suhlas klienta podl'a bodu 4.8.3. je počas doby stanovenej
všeobecne záväznými právnymi predpismi , najmenej však
počas doby plnenia účelu spracovania osobných Údajov,
neodvolatel'ný. Klient má však právo tento súhlas odvolať
v prípade preukázania skutočnosti, že osobné údaje su
spracovávané v rozpore s týmito obchodnými podmienkami.

4 .8 .5.

Klient je oprávnený poskytnúť do informačného systému
banky osobné údaje tretej osoby iba v prípade , že má
písomný neodvolatel'ný súhlas tejto tretej osoby na poskytovanie jej osobných údajov banke a osobám uvedeným
v bode 4.8.1. tohto článku . Ak klient poskytne banke osobné údaje tretej osoby bez písomného súhlasu dotknutej tretej osoby je povinný banke nahradil prípadmJ škodu, ktorá
by tým vzn ikla .

4.8.6.

Klient súhlasí so sprístupnením a poskytnutím všetkých údajov o všetkých úveroch a bankových zárukách poskytnutých
klientovi , udajOV i pohl'adávkach a údajov o zabezpečeni
poh!'adávok, ktoré má voči nemu banka z poskytnutých úverova bankových záruk, udajov o zabezpečení , ktoré klient
poskytuje za splácanie úverov a bankových záruk a údajov
o svojej bonite a dôveryhodnosti z hl'adiska splácania záväzkov klienta, a to vrátane údajov získaných bankou v priebehu rokovania o uzavretí týchto obchodov, ktoré podliehajú
ochrane bankového tajomstva v rozsahu stanovenom zákonom o bankách, a to:
a) podniku pomocných bankových služieb, ktorý je prevádzkovatel'om spo l očného registra bankových informácií
podl'a zákona o bankách,
b) subjektom poskytujúcim služby súvisiace s prevádzkovaním spoločného regist ra bankových informácií,
c) bankám a pobočkám zahraničných bánk v zmysle zákona
o bankách.

4.8.7.

Klient súhlasí s tým , aby banka overila pravdivosť údajov,
ktoré jej poskytol v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie akéhokol'vek typu úveru alebo v súvislosti s poskytovaním
zabezpečenia zo strany klienta pre akýkol'vek úverový vzťah.
Klient na účely overovania pravdivosti údajov, ktoré boli
banke o jeho osobe poskytnuté v suvislosti so žiadosťou
klienta o poskytnutie akéhokol'vek typu úveru alebo v Súvislosl i s poskytovaním zabezpečenia zo strany klienta pre
akýkol'vek úverový vzťah , súhlasí najmä s tým, aby Sociálna

4.8. Bankové informácie
4.8.1

Klient súhlasí s tým, aby banka poskytovala bankové informácie a doklady v zmysle Zákona o bankách
a) osobám, ktoré majÚ majetkovu účasť na banke,
b) osobám, na ktorých má majetkovu účasť osoba splňajúca
podmienku uvedenú v písm. a) tohto ustanovenia,
c) osobám, na ktorých má banka majetkovú účasť,
d) osobám, na ktorých má majetkovú účasť osoba splňajúca
podmienku uvedenú v písm. c) tohto ustanovenia,
e) osobám, na ktorých má majetkovú účasť osoba splňajúca
podmienku uvedenú v písm. b) alebo d) tohto ustanovenia,
f) osobám, s ktorým i banka spolupracuje pri vymáhaní
alebo ktorým udelila plnú moc na vymáhanie svojej pohl'adávky voči klientovi alebo jej časti ,
g) osobám, ktorým banka postúpi alebo má v úmysle postúpiť svoju pohl'adávku voči klientovi alebo jej časť alebo
osobám, ktorým banka preved ie alebo má v úmysle previesť svoJe právo voči klientovI alebo jeho časť,
h) osobám, ktoré prevezmú alebo majú v umysie prevziať dlh
klienta voči banke alebo jeho časť, alebo ktoré pristupia
alebo maju v úmysle prist upiť k závázku kl ienta voči banke
alebo jeho časti,
i) osobám, ktoré splnia alebo majú v úmysle splniť dlh klienta voči banke alebo jeho časť,
il osobám, ktoré poskytli, poskytujú alebo poskytnú zabezpečenie pohl'adávok banky voči klie ntovi,
k) osobám, ktorých veci, práva alebo majetkové hodnoty
z časti a/alebo úplne slúžia na zabezpečenie pohl'adávok
banky voči klientovi,
I) osobe, na ktorej úver poskytol, poskytuje alebo poskytne
zabezpečenie,

osobe, ktorá vedie register záložných práva jej členom
a/alebo orgánu štátnej správy, ktorý vedie osobitný
reg ister a/alebo orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnutel'ností,
n) osobám, s ktorými banka spolupracuje pri výkone a pri
zabezpečovaní výkonu svoj ich činností alebo pre ktoré
vykonáva sprostredkovate!'skú Činnosť (napr. osobám,
v ktorých prospech banka realizuje Inkaso z účtu klienta,
First Data Slovakia a.s., kaliové spoločnosti a spoločnos
ti, s ktorými banka spolupracuje v oblasti platobných
kariet a šekov, poisťovne , s ktorými banka spolupracuje,
osobám spolupracujúcim s bankou v zmysle dohody
o dočasnom pridelení uzatvorenej pod!'a Zákonníka práce
a pod.),
o) osobám, s ktorým i má banka zmluvný vzťah, predmetom
ktorého je výkon bankových činností (napr. obchodníkom
prijímajúcim platobné karty a pod.),
p) osobám, s ktorými banka konzultuje obchodný prípad,
resp. si vyžiada k nemu ich stanovisko (napr. svojim audítorom, externým právnym poradcom, tl močníkom), pokia!'
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Tatra banky, a.s.
poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava (ďalej len "Sociálna poisťovňa") poskytla banke
a spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO 35 869 810,
(ďalej len "SBCB") osobné údaje klienta v nasledovnom rozsahu: či je klient zamestnaný, u akého zamestnávatel'a a na
základe akého pracovnoprávneho vzťahu, dobu trvania
zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu
u všetkých alebo jednotlivých zamestnávatel'ov a priemernú
výšku vymeriavacieho základu , či je klient poberatel'om invalidného dôchodku. Klient zároveň v nadväznosti na vyššie
uvedené súhlasí s tým , aby banka sprístupnila Sociálnej
POisťovni osobné údaje vyplývajúce z príslušnej žiadosti
o poskytnutie úveru, v súvislosti s ktorou sa uskutočňuje
overovania pravdivosti poskytnutých údajov, a to v rozsahu
potrebnom na ich overenie (okruh porovnávaných/overovaných údajov je vymedzený rozsahom údajov, ktoré smie
Sociálna poisťovňa poskytnúť banke). Súhlas je udelený na
dobu 10 rokov od podania žiadosti o poskytnutie príslušného úveru; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného
porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený.

4.9.3 .

4.9.4

4.9.5.
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Klient má právo odstúpiť od rozhodcovskej doložky uvedenej v bode 4 .9.1. a 4.9.2. týchto VOP a to písomne do 30
dní odo d ňa úč i nnost i týchto VOP alebo do 30 dní od o dň a
uzatvorenia zmluvného vzťahu s bankou.
V prípade riešenia sporov pred Rozhodcovským súdom
platí, 'Že:
a) budú, s výnimkou sporov uvedených v bode 4.9 .1. týchto
VOP, rozhodované jedným rozhodcom,
b) rozhodcovské konanie sa bude spravoval vnútornými
predpismi Rozhodcovského súdu ,
c) jazykom rozhodcovského konania bude slovenský jazyk,
d) rozhodnutie Rozhodcovského súdu bude záväzne pre
banku aj pre klienta a bude vymáhate l'né a vykonatel'né,
e) banka a klient sa zaväzuj u v stanovených lehotách spl n iť
všetky povinnosti uložené v rozhodcovskom rozhodnuti.
Ak sa banka a klient nedohodli inak, riadia sa právne vzťahy
medzi nimi právom Slovenskej republiky a vzájomné spory,
ktoré by z týchto vzťahov vznikli , s výnimkou sporov s urče
nou právomocou Rozhodcovského súdu , je príslušný prejednávať a rozhodovať všeobecný sud.

4 .10. Euro ako zákonné platidlo
4.8 .8.

4.8.9.

Ak banka potrebuje pre svoje rozhodnutie ohl'adom požiadavky klienta alebo na splnenie zákonom stanovenej povinnosti banky informácie alebo údaje , je klient povinný jej ich
oznámiť. Informácie podávané ústne, je klient povinný na
požiadanie banky doložiť písomne. Zároveň je povinný
umožniť banke nah l iadnuť do svojich obchodných kníh
a urobiť si z nich záznamy a odpisy, ako aj dať banke k dispozícií bilanciu ziskov a strát.
Banka je oprávnená nahrávať telefonické hovory s klientmi,
ktorých predmetom môžu byť záväzkové vzťahy banky
a klienta a klient súhlasí s tým , aby tieto záznamy boli v prípade potreby použité ako dôkaz . Ak by záznamy obsahovali osobné údaje kl ienta alebo tretej osoby, ustanovenia
bodov 4.8.2.,4.8.3. , 4.8.4. a 4.8 .5. tohto článku sa použijú primerane.

4.8.10. Klient má právo za úhradu nákladov oboznámil sa s informáciami, ktoré sa o ňom vedú v databáze banky. Banka môže
vyžadovať, aby žiadosť o poskytnutie takýc hto informácií
bola predložená písomne.

4.9. Rozhodcovská doložka a riešenie sporov
4 .9.1.

4 .9 .2.

V súlade so zákonnou ponukovou povinnosťou banky
ponúknúť klientovi neodvolatel'ný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy týmto banka klientovi navrhuje, aby sa ich
prípadné spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi nimi pri
poskytovaní platobných služieb a v súvislosti s nimi, rozhodovali s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní pred
Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie (ďalej "Rozhodcovský súd"). Klient svojim podpisom na
zmluve , ktorej obsahom je poskytovanie platobných služieb,
prijíma návrh banky na uzavretie rozhodcovskej zmluvy,
pokial' nevyjadrí svoj nesúhlas s týmto návrhom v príslušnej
zmluve , ktorej obsahom je poskytovanie platobných služieb.
Banka a klient sa v súlade so zákonnou ponukovou povinnosťou banky dohodli, že všetky spory, ktoré vznikli aleb
vzniknú pri vykonávaní bankových obchodov alebo v súvislosti s nimi (iné ako sú uvedené v bode 4.9.1. týchto VOP)
budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom
konani pred Rozhodcovským súdom s výnimkou pripadov,
kedy nie je daná právomoc Rozhodcovského súdu. Banka
a klient sa zároveň dohodli, že touto rozhodcovskou doložkou nie je dotknuté právo predložiť spor na rozhodnutie
všeobecnému súdu , pričom toto právo zaniká podaním žaloby na Rozhodcovský súd.

4.10 .1.

Kde sa v príslušnej zmluve uzatvorenej medzi bankou
a klientom, v obchodných podmienkach pre príslušný produkt, vo všeobecných obChodných podmienkach alebo
v iných listinách a dokumentoch banky používaju pojmy ,.slovenská mena", "slovenské peniaze", "tuzemská mena",
"tuzemské peniaze" , "domáca mena", "slovenská koruna" ,
skratka slovenskej koruny "Sk" alebo alfabetický kód slovenskej koruny "SKK", odo dňa zavedenia eura v Slovenskej
republi ke (ďalej len "SR ") sa tým rozumeju aj platné eurobankovy a euromince, mena euro, pojem .. euro", symbol
eura a alfabeti cký kód meny euro ,.EUR '· a od skončen ia
obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len platné eurobankovy a euromince, mena euro , pojem ,. euro",
sym bol eura a alfabetický kód meny euro ,.EUR"; v pripade
uvedenia konkrétnej sumy sa použije prepočet meny podl'a
konverzného kurzu.

4.10.2. Kde sa v prislušnej zmluve uzatvorenej medzi bankou
a klientom, v obchodných podmienkach pre prislušný produkt, vo všeobecných obchodných podmienkach alebo
v iných list inách a dokumentoch banky používajÚ pojmy
"cudzia mena", "zahraničná mena", "valuty" alebo .,devízy"
predo dňom zavedenia eura v SR sa tým rozumie iná mena
ako slovenská mena, počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu v SR sa tým rozumie iná mena ako
euro alebo slovenská mena a odo dňa skončenia obdobia
duálneho hotovostného peňažného obehu sa tým rozumie
iná mena ako euro; v prípade uvedenia konkrétnej sumy sa
použije prepočet meny pod l'a konverzného kurzu .
4.10.3. Kde sa v príslušnej zm luve uzatvorenej medzi bankou
a klientom, ktorej predmetom je poskytnutie uveru formou
kontokorentného úverového rámca alebo povoleného prečerpania, v obchodných podmienkach pre príslušný produkt alebo v iných listinách a dokumentoch banky týkajuc ich
sa úveru alebo povoleného prečerpania uverový ráme c
zaokrúhl'uje na celé hali ere, na násobky celých halierov, na
celé slovenské koruny alebo na násobky celých slovenských korún, odo dňa zavedenia eura v SR sa tým rozumie
úverový rámec prepočítaný podl'a konverzného kurzu
a zaokrúhlený na celé číslo smerom nahor, ak sa banka
s klientom nedohodne inak.
4.10.4. Ak sa stane európska menová jednotka (dalej .,euro·') jediným zákonným platobným prostriedkom v štáte, v ktorého
národnej mene je vedený bežný účet, vkladový účet , vkladná knižka klienta alebo akýkol'vek iný produkt alebo služba,
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je banka oprávnená ku dňu účinnost i zavedenia euro v tomto
štáte konvertovať všetky tieto produkty a služby vedené
v takejto národnej mene na menu euro ako aj uskutočniť
všetky s tým spojené potrebné opatrenia.

5.3. Ak nie je v zmluve s klientom dojednané inak, banka uzatvára
príslušnú zmluvu s klientom na dobu neurčitú, v slovenskom
jazyku a počas zmluvného vzťahu s kl ientom uskutočňuje komunikáciu v slovenskom jazyku.

4.10.5. Na prepočet duálneho zobrazovania hodnôt v týchto
obchodných podmienkach bol použitý konverzný kurz
1,- EUR = 30,1260 SKK.

5 .4 . Banka je"oprávnená v závislosti od zmien príslušných právnych
predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia veden ia banky zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VOP
(ďalej ,.zmena"). Túto zmenu banka zverejní vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke spolu s urče
ním jej platnosti a účinnosti, pričom zverejnenie banka zabezpečí najneskôr dva mesiace pred úči nnosťou zmeny. Ak klient
nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný písomne oznámiť banke,
že zmeny VOP neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti
zmeny. Ak sa banka a klient nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné
pohl'adávky. Ak klient vo vyššie uvedenej lehote písomne neoznámi banke svoj nesúhlas so zmenou VOP, platí, že so zmenou
súhlasí a vzájomné vzťahy banky a klienta sa odo dňa účinnosti
zmeny riadia zmenenými VOP.

ČLÁN OK
Záverečné

v.

ustanovenia

5.1. Za štandardné prod ukty a služby účtuje banka kli entovi poplatky v zmysle Sadzobníka poplatkov. Za neštandardné produkty
a služby účtuje banka klientovi individuálne stanovené poplatky.
Okrem poplatkov má banka nárok na úhradu trov právneho
zastúpenia, trov súdnej úschovy v prípade, že ju banka použije
za účelom splnen ia záväzku, nákladov na vznik , zmenu, zánik
a realizáciu zabezpečen i a pohl'adávok, nákladov spojených
s vymáhaním pohl'adávok banky, ako aj na úhradu poplatkov
a daní štátu. Klient znáša aj prípadné ďalšie výdavky súvisiace
s operáciami na jeho účte , hlavne medzimestské telefóny, faxy,
telegramy, poštovné a pod. Všetky tieto platby má banka právo
zúčt ovať na ťarchu účtu klienta vo svoj prospech.
5.2.

Vzťahy

klienta a banky sa riadia príslušnou zmluvou, uzatvorenou medzi bankou a klíentom, obchod nými podmienkami pre
príslušny produkt, všeobecnými obcho dnými podmienkami
banky a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí. V prípade,
že ti eto VOP obsahujú ustanovenia, ktoré sú vo vzťahu k spotrebitel'ovi neprijatel'nou obchodnou podmienkou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, takéto ustanovenia VOP
sa pre vzfahy banka a klient - spotrebitel' nebudú uplatňova L

5.5. VOP zverejňuje banka na svojej internetovej stránke a vo svojich
obchodných priestoroch. VOP platia aj po skončení právneho
vzťahu klienta a banky, a to až do úplného vysporiadania ich
vzájomných vzťahov. Klient je oprávnený kedykol'vek počas
zml uvného vzťahu s bankou požiadať o poskytnutie týchto VOP
v listinnej alebo elektronickej forme.
5.6. Ku dňu účinnosti týchto VOP sa rušia Všeobecné obchodné
podm ienky Tatl'a ban ky, a.s. účinné odo dlla 30.11.2009 .
5.7. Tieto VOP nadobúdajú p l atnosť dňom zverejnenia v obchodných priestoroch banky a účinnosť dňa 01.11.2010.

