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Preambula 

Tieto Úverové podmienky upravujú práva a povinnosti medzi 
Veriteľom a Klientom, ktoré nie sú upravené Zmluvou o úvere alebo 
Zabezpečovacou zmluvou. Práva a povinnosti Veriteľa a Klienta 
výslovne neupravené Úverovými dokumentmi sa riadia Všeobecnými 
obchodnými podmienkami Veriteľa a príslušnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.  

 

Článok 1: Všeobecné ustanovenia 

1.1 Úverové podmienky určujú časť obsahu Zmluvy o úvere, 
pričom platí, že dojednania v Zmluve o úvere majú prednosť 
pred Úverovými podmienkami. Zmluva o úvere môže vylúčiť, 
obmedziť alebo pozmeniť niektoré ustanovenia Úverových 
podmienok.  

1.2 Úverové podmienky určujú časť obsahu Zabezpečovacej 
zmluvy, pričom platí, že dojednania v Zabezpečovacej zmluve 
majú prednosť pred Úverovými podmienkami. 
Zabezpečovacia zmluva môže vylúčiť, obmedziť alebo 
pozmeniť niektoré ustanovenia Úverových podmienok. 

1.3 Úverové podmienky sú zverejnené a dostupné v obchodných 
priestoroch Veriteľa a v elektronickej forme na internetovej 
stránke Veriteľa www.privatbanka.sk. 

 

Článok 2: Definície pojmov 

2.1 Pojmy uvedené v tomto článku: 

(i) majú pre účely Úverových dokumentov význam uvedený 
v tomto článku, ak im  nie je v konkrétnom Úverovom 
dokumente priradený iný význam, 

(ii) sa uvádzajú v Úverových dokumentoch s veľkým 
začiatočným písmenom na uľahčenie orientácie v texte 
a pojem má rovnaký význam aj s malým začiatočným 
písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak, 

(iii) sa v Úverových dokumentoch použijú s významom 
uvedeným v Úverových podmienkach bez ohľadu na to, 
či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle. 

2.2 Base rate: Referenčná úroková sadzba vyhlasovaná 
Veriteľom pre menu EUR. Východiskom pre stanovenie Base 
rate sú krátke úrokové sadzby v mene EUR, pričom sadzba 
odzrkadľuje skutočné náklady na získanie alebo udržanie 
peňažných zdrojov na medzibankovom trhu vo vzťahu k Úveru 
(ďalej len „Náklady financovania Úveru“). Base rate sa mení 
automaticky dňom vyhlásenia jej zmeny. 

2.3 Bežný účet: platobný účet vedený Veriteľom pre Klienta na 
základe zmluvy o bežnom účte a Všeobecných obchodných 
podmienok Veriteľa, ktorý je v Úverovom dokumente 
označený ako Bežný účet. 

2.4 Čerpanie:  

a) ak ide o Splátkový úver,  odpísanie peňažných 
prostriedkov predstavujúcich Úver z Úverového účtu 
v prospech účtu určeného v Zmluve o úvere,  

b) ak ide o Revolvingový úver, odpísanie peňažných 
prostriedkov predstavujúcich Úver z Revolvingového 
účtu v prospech účtu určeného v Zmluve o úvere, 

c) ak ide o Kontokorentný úver, vykonanie prevodného 
príkazu alebo uskutočnenie výberu v hotovosti na ťarchu 
Kontokorentného účtu.  

2.5 Deň splatnosti Pohľadávky Veriteľa: deň, v ktorý je Dlžník 
podľa Zmluvy o úvere povinný splatiť celú Pohľadávku 
Veriteľa, ak nedôjde k jeho zmene v súlade s bodom 7.11 
Úverových podmienok.  

2.6 Dlžník: fyzická osoba alebo právnická osoba v pozícii dlžníka, 
s ktorou Veriteľ uzatvoril Zmluvu o úvere, a/alebo osoba, ktorá 
pristúpila k záväzku Dlžníka zaplatiť Pohľadávku Veriteľa 
alebo jej časť, a/alebo právny nástupca takých osôb.  

2.7 EURIBOR: percentuálna sadzba p.a. určená nasledovne: 

a) ako sadzba, ktorá je vyhlásená Európskym inštitútom pre 
peňažné trhy (European Money Markets Institute) pre 
menu EUR a obdobie určené v Zmluve o úvere 
(napríklad jeden mesiac (1M), tri mesiace (3M)), 
zverejnená službou Bloomberg v príslušný deň určenia 
úrokovej sadzby; alebo 

b) ak nie je možné postupovať podľa odseku a) vyššie, ako 
sadzba, ktorá je vyhlásená Európskym inštitútom pre 
peňažné trhy (European Money Markets Institute) pre 
menu EUR a obdobie určené v Zmluve o úvere 

(napríklad jeden mesiac (1M), tri mesiace (3M)), 
zverejnená službou Thomson Reuters v príslušný deň 
určenia úrokovej sadzby; alebo 

c) ak nie je možné postupovať podľa odsekov a) a b) vyššie, 
ako sadzba p.a. vypočítaná Veriteľom ako aritmetický 
priemer (zaokrúhlený na štyri desatinné miesta nahor) 
sadzieb, ktoré oznámili Veriteľovi na jeho požiadanie 
aspoň štyri Referenčné banky ako sadzby, za ktoré sú 
pripravené poskytnúť peňažné prostriedky ako depozit v 
mene EUR a na obdobie určené v Zmluve o úvere, na 
európskom medzibankovom trhu v príslušný deň 
stanovenia úrokovej sadzby,  

pričom ak je takto určená sadzba nižšia ako nula, platí, že 
EURIBOR je rovný nule. 

Za deň stanovenia úrokovej sadzby sa považuje druhý 
Obchodný deň pred prvým dňom obdobia počas ktorého sa 
bude daná sadzba aplikovať. 

2.8 Informácie: všetky nasledovné informácie:  

(i) informácie o záležitostiach týkajúcich sa Klienta, ktoré 
Veriteľ získal v súvislosti s výkonom bankových činností 
a ktoré nie sú verejne prístupné, 

(ii) informácie z Úverového dokumentu a informácie, ktoré 
Veriteľ získal v súvislosti s uzatvorením Úverového 
dokumentu,  

(iii) informácie, ktoré Veriteľ od Klienta získal pri rokovaní 
o uzatvorení Úverového dokumentu (bez ohľadu na to, či 
došlo k jeho uzatvoreniu) a ktoré sú predmetom 
bankového tajomstva,  

(iv) informácie, ktoré Klient poskytol Veriteľovi a ktoré sú 
predmetom bankového tajomstva.  

2.9 Klient: Dlžník a/alebo Osoba poskytujúca zabezpečenie 
a/alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vystupuje 
vo vzťahu k Veriteľovi ako zmluvná strana Úverového 
dokumentu, alebo ktorá rokuje o uzatvorení Úverového 
dokumentu s Veriteľom.  

2.10 Kontokorentný účet: osobitný platobný účet vedený pre 
Dlžníka, na ktorom Veriteľ otvoril alebo otvorí Úverový rámec 
za účelom Čerpania Kontokorentného úveru. 

2.11 Kontokorentný úver: Úver poskytovaný formou povoleného 
prečerpania do výšky Úverového rámca na Kontokorentnom 
účte podľa podmienok uvedených v Zmluve o úvere a 
Úverových podmienkach.  

2.12 Občiansky zákonník: slovenský zákon č. 40/1964 Zb. 
v platnom znení. 

2.13 Obdobie čerpania: obdobie, počas ktorého je možné 
Čerpanie Úveru, bližšie špecifikované v bode 5.7 Úverových 
podmienok.  

2.14 Obchodný deň: ktorýkoľvek deň, v ktorý sa vykonávajú 
medzibankové obchody v Slovenskej republike s výnimkou 
dňa, v ktorý Veriteľ z prevádzkových dôvodov neposkytuje 
bankové služby.  

2.15 Obchodný zákonník: slovenský zákon č. 513/1991 Zb. 
v platnom znení.  

2.16 Osoba poskytujúca zabezpečenie: fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá s Veriteľom uzatvorila Zabezpečovaciu 
zmluvu alebo sa stala zmluvnou stranou Zabezpečovacej 
zmluvy alebo poskytla Veriteľovi iné zabezpečenie 
Pohľadávky Veriteľa alebo jej časti. 

2.17 Podmienky Čerpania Úveru: odkladacie podmienky, ktorých 
splnenie je podľa Zmluvy o úvere podmienkou Čerpania.  

2.18 Podstatný nepriaznivý dopad: znamená podstatný 
nepriaznivý dopad: 

a) na obchodnú alebo finančnú situáciu Klienta,  

b) na schopnosť Klienta plniť jeho záväzky z Úverového 
dokumentu, alebo 

c) na platnosť alebo vymožiteľnosť ktoréhokoľvek 
Úverového dokumentu alebo platnosť a vymožiteľnosť 
zabezpečenia Pohľadávky Veriteľa.  

2.19 Pohľadávka Veriteľa: ktorákoľvek jednotlivá a tiež všetky 
nižšie špecifikované existujúce a budúce pohľadávky Veriteľa 
spolu s príslušenstvom a súčasťami, a to:  

a) pohľadávky na zaplatenie peňažných prostriedkov 
dlhovaných Veriteľovi na základe Zmluvy o úvere, najmä 
pohľadávky na zaplatenie istiny Úveru a Príslušenstva,  
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b) pohľadávky, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti 
s odstúpením od Zmluvy o úvere alebo vypovedaním 
Zmluvy o úvere, 

c) pohľadávky na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré 
vzniknú v súvislosti so Zmluvou o úvere, v dôsledku 
plnenia Veriteľa bez právneho dôvodu, plnením 
z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho 
dôvodu, ktorý odpadol,  

d) pohľadávky, ktoré vzniknú nahradením záväzkov zo 
Zmluvy o úvere novými záväzkami (privatívna novácia),  

e) pohľadávky na zaplatenie nepovoleného prečerpania na 
ktoromkoľvek účte Dlžníka vedenom Veriteľom, ktoré 
vzniklo na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o úvere,  

f) pohľadávky na zaplatenie súm dlhovaných Veriteľovi 
podľa Zabezpečovacej zmluvy Osobou poskytujúcou 
zabezpečenie ktorejkoľvek z pohľadávok uvedených 
vyššie,  

g) pohľadávky, ktoré vzniknú na základe posúdenia 
právneho úkonu, v dôsledku ktorého došlo k vzniku, 
zmene alebo zániku ktorejkoľvek z vyššie uvedených 
pohľadávok, ako odporovateľného právneho úkonu, 

h) pohľadávky na náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti 
s Úverom, alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2.20 PRIBOR: percentuálna sadzba p.a. určená nasledovne: 

a) ako sadzba, ktorá je vyhlásená Czech Financial 
Benchmark Facility, s.r.o. pre menu CZK a obdobie 
určené v Zmluve o úvere (napríklad jeden mesiac (1M), 
tri mesiace (3M)), zverejnená službou Bloomberg 
v príslušný deň určenia úrokovej sadzby; alebo 

b) ak nie je možné postupovať podľa odseku a) vyššie, ako 
sadzba, ktorá je vyhlásená Czech Financial Benchmark 
Facility, s.r.o. pre menu CZK a obdobie určené v Zmluve 
o úvere (napríklad jeden mesiac, tri mesiace), zverejnená 
službou Thomson Reuters v príslušný deň určenia 
úrokovej sadzby; alebo 

c) ak nie je možné postupovať podľa odsekov a) a b) vyššie, 
ako sadzba p.a. vypočítaná Veriteľom ako aritmetický 
priemer (zaokrúhlený na štyri desatinné miesta nahor) 
sadzieb, ktoré oznámili Veriteľovi na jeho požiadanie 
aspoň štyri Referenčné banky ako sadzby, za ktoré sú 
pripravené poskytnúť peňažné prostriedky ako depozit v 
mene CZK a na obdobie určené v Zmluve o úvere, na 
európskom medzibankovom trhu v príslušný deň 
stanovenia úrokovej sadzby,  

pričom ak je takto určená sadzba nižšia ako nula, platí, že 
PRIBOR je rovný nule. 

Za deň stanovenia úrokovej sadzby sa považuje druhý 
Obchodný deň pred prvým dňom obdobia počas ktorého sa 
bude daná sadzba aplikovať. 

2.21 Prípad porušenia: ktorákoľvek zo skutočností  uvedených 
v bode 11.1 Úverových podmienok alebo takto označená 
v Úverovom dokumente, bez ohľadu na to, či je závislá od 
prejavu vôle Klienta, nastala na strane Klienta, nastala ako 
dôsledok konania Klienta alebo jej existenciu mal Klient 
možnosť ovplyvniť. 

2.22 Príslušenstvo: úroky, úroky z omeškania, poplatky, zmluvné 
pokuty, náhrady  nákladov Veriteľa vynaložených v súlade 
s Úverovými dokumentmi, ako aj iné peňažné čiastky, ktoré je 
Klient povinný Veriteľovi uhradiť na základe alebo v súvislosti 
s Úverovým dokumentom. 

2.23 Referenčná banka: ktorákoľvek Veriteľom určená banka 
alebo pobočka zahraničnej banky vykonávajúca bankové 
činnosti na území Európskej únie.  

2.24 Referenčná úroková sadzba: zmluvne dohodnutá sadzba, 
od ktorej sa odvodzuje Úroková sadzba, najmä  EURIBOR, 
PRIBOR alebo Base rate. 

2.25 Revolvingový účet: osobitný Úverový účet vedený pre 
Dlžníka, na ktorom Veriteľ otvoril alebo otvorí Úverový rámec 
za účelom Čerpania Revolvingového úveru, 

2.26 Revolvingový úver: Úver, ktorý je Dlžník povinný vrátiť  
najneskôr v Deň splatnosti Pohľadávky Veriteľa, pričom 
splatenú časť Úveru je možné opätovne čerpať v súlade 
s dohodnutými podmienkami, vždy však len do výšky 
Úverového rámca.   

2.27 Sadzobník poplatkov: aktuálne platný Sadzobník poplatkov 
Veriteľa, ktorý stanovuje poplatky za jednotlivé produkty 
a služby poskytované Veriteľom. Sadzobník poplatkov je 
zverejnený a dostupný v obchodných priestoroch Veriteľa 
a v elektronickej forme na internetovej stránke Veriteľa 
www.privatbanka.sk. 

2.28 Skupina Klienta: spoločné označenie pre Klienta a všetky 
osoby, ktoré sú: 

(i) vo vzťahu ku Klientovi ovládajúcou osobou v zmysle 
§66a Obchodného zákonníka a/alebo  

(ii) vo vzťahu ku Klientovi ovládanou osobou v zmysle §66a 
Obchodného zákonníka a/alebo  

(iii) ovládanou osobou vo vzťahu k osobe uvedenej v ods. (i) 
v zmysle §66a Obchodného zákonníka.  

Do Skupiny Klienta patrí aj iná osoba, ktorá má vo vzťahu 
ku Klientovi také majetkové, ekonomické alebo personálne 
prepojenie, ktoré by v dôsledku výskytu nepriaznivých 
skutočností na strane tejto osoby mohlo spôsobiť Podstatný 
nepriaznivý dopad. 

2.29 Splátkový kalendár: rozpis uvedený v Zmluve o úvere, ktorý 
stanovuje dni splatnosti a výšku jednotlivých splátok istiny 
Úveru. 

2.30 Splátkový úver: Úver, ktorý je Dlžník povinný vrátiť 
v splátkach alebo jednorazovo podľa Splátkového kalendára, 
pričom splatený Splátkový úver alebo jeho časť nie je možné 
opätovne čerpať. 

2.31 Spory: znamená:  

(i) spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi Veriteľom 
a Klientom z Úverového dokumentu, alebo v súvislosti 
s Úverovým dokumentom, vrátane sporov o jeho 
existenciu, platnosť a výklad, a 

(ii) spory z každej blankozmenky odovzdanej Veriteľovi na 
základe Zabezpečovacej zmluvy a tiež spory z každej 
zmenky, ktorá sa stala riadnou zmenkou v dôsledku 
vyplnenia blankozmenky. 

2.32 Úroková sadzba: ročná percentuálna sadzba (per annum, 
v skratke p.a.) uvedená v Zmluve o úvere, podľa ktorej sa 
vypočítavajú úroky z Úveru, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť 
Veriteľovi. 

2.33 Úver: dočasne poskytnuté peňažné prostriedky, ktoré 
poskytuje Veriteľ Dlžníkovi na základe Zmluvy o úvere a ktoré 
je Dlžník povinný splatiť Veriteľovi spolu s Príslušenstvom. 

2.34 Úverové podmienky: tieto Všeobecné úverové podmienky 
Veriteľa, v znení ich neskorších zmien a dodatkov. 

2.35 Úverový dokument: Zmluva o úvere, Zabezpečovacia 
zmluva, Úverové podmienky, Sadzobník poplatkov a tiež 
každý ďalší dokument označený Veriteľom a Klientom ako 
Úverový dokument. 

2.36 Úverový rámec: maximálna výška Čerpania pri 
Kontokorentnom úvere a Revolvingovom úvere uvedená 
v Zmluve o úvere. 

2.37 Úverový účet: vnútorný evidenčný účet Veriteľa vedený 
Veriteľom, určený na evidenciu Pohľadávky Veriteľa, bližšie 
špecifikovaný v článku 4. Úverových podmienok. 

2.38 Veriteľ: Privatbanka, a.s., sídlo: Einsteinova 25, 851 01  
Bratislava, IČO: 31 634 419, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3714/B, 
a tiež osoba, ktorá sa stane majiteľom Pohľadávky Veriteľa 
alebo jej časti v súlade s Úverovými dokumentmi. 

2.39 Zabezpečovacia zmluva: zmluva alebo iný právny úkon 
vrátane ich príloh, v znení ich dodatkov, ktoré sú uzatvorené 
alebo vykonané za účelom zabezpečenia Pohľadávky Veriteľa 
alebo jej časti, alebo ktoré boli uzatvorené alebo vykonané 
s cieľom posilniť vymáhateľnosť Pohľadávky Veriteľa alebo jej 
časti, alebo zabezpečiť možnosť riadneho a včasného 
splácania alebo splatenia Pohľadávky Veriteľa alebo jej časti. 

2.40 Zákon AML: slovenský zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

2.41 Zákon o bankách: slovenský zákon č. 483/2001 Z. z. 
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení. 

http://www.privatbanka.sk/
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2.42 Zmluva o úvere: zmluva vrátane jej príloh, v znení jej 
dodatkov, uzatvorená medzi Veriteľom a Dlžníkom, 
predmetom ktorej je poskytnutie Úveru za dohodnutých 
podmienok a záväzok Dlžníka splatiť Pohľadávku Veriteľa.  

 

Článok 3: Ochrana Informácií, preukazovanie totožnosti Klienta   

3.1 Podpisom Úverového dokumentu Klient, ako aj osoby 
konajúce v mene Klienta alebo za Klienta, súhlasia so 
spracúvaním, sprístupnením a poskytnutím Informácií 
nasledovným subjektom: 

a) Národnej banke Slovenska za účelom alebo v súvislosti 
s plnením svojich povinností vyplývajúcich z opatrení 
Národnej banky Slovenska a zo všeobecne záväzných 
predpisov,  

b) Referenčným bankám,  

c) všetkým osobám v rámci konsolidovaného celku, ktorého 
súčasťou je Veriteľ a/alebo osobám s úzkymi väzbami 
k Veriteľovi, a to na účely súvisiace s podnikateľskou 
činnosťou Veriteľa a činnosti súvisiace s účasťou 
Veriteľa v konsolidovanom celku podľa Zákona o 
bankách, a na účely riadenia rizika a obozretného 
podnikania a výkazníctva v rámci konsolidovaného celku, 

d) odborným poradcom Veriteľa (vrátane audítorov, 
právnych, účtovných a iných poradcov, tlmočníkov, 
znalcov, dodávateľov odborných posudkov), ktorí sú 
viazaní profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo sa 
k mlčanlivosti Veriteľovi zaviazali, 

e) osobám, ktoré sa na základe rokovania s Veriteľom môžu 
stať zmluvnou stranou Úverového dokumentu alebo 
osobou oprávnenou z Úverového dokumentu a zároveň 
sa k mlčanlivosti Veriteľovi zaviazali, 

f) Dlžníkovi a Osobe poskytujúcej zabezpečenie 
Pohľadávky Veriteľa ako aj osobe označenej v Zmluve 
o úvere ako kontaktná osoba, 

g) ak je predmetom zabezpečenia pohľadávka Osoby 
poskytujúcej zabezpečenie voči tretej osobe, takejto 
tretej osobe v rozsahu potrebnom na preukázanie vzniku 
tohto zabezpečenia, 

h) osobám, s ktorými má Veriteľ uzatvorenú zmluvu o 
mlčanlivosti zabezpečujúcu dostatočnú ochranu týchto 
údajov, 

i) každému subjektu, ktorý vedie alebo vykonáva zápisy do 
registra, do ktorého sa zapisuje záložné právo, a to 
v rozsahu nevyhnutnom pre vznik zabezpečenia 
Pohľadávky Veriteľa, jeho zmenu, zánik a výkon,  

j) dražobníkovi, ktorému Veriteľ podáva návrh na 
vykonanie dražby, 

k) osobám, ktoré pre Veriteľa vymáhajú Pohľadávku 
Veriteľa alebo jej časť, alebo osobám, s ktorými Veriteľ 
v tejto súvislosti spolupracuje, 

l) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského alebo 
správneho konania, ktorého je Veriteľ účastníkom,  

m) každej osobe, ktorá pre Veriteľa zabezpečuje archiváciu 
zmluvnej dokumentácie,  

n) osobe, s ktorou Veriteľ uzatvoril alebo uzatvorí zmluvu 
o participácii na úverovom riziku alebo inak pomenovanú 
zmluvu, na základe ktorej sa uvedená osoba bude 
podieľať na riziku nezaplatenia Pohľadávky Veriteľa 
alebo jej časti,  

o) iným subjektom, ktorým môžu, resp. majú byť takéto 
údaje poskytnuté podľa platných právnych predpisov.  

3.2 Veriteľ vykonáva spracúvanie Informácií v rozsahu a na 
základe najmä Zákona o bankách,  zákona č. 118/1996 Z.z. 
o ochrane vkladov, Zákona AML, zákona č. 510/2002 Z.z 
o platobnom styku, zákona č. 566/2001 o cenných papieroch 
(ďalej spolu len ako „všeobecne záväzné právne predpisy“) 
bez súhlasu Klienta. Klient je povinný Informácie Veriteľovi 
poskytnúť a umožniť ich spracovanie. 

3.3 Veriteľ vykonáva spracovanie Informácií bez súhlasu Klienta 
ako dotknutej osoby v rozsahu vymedzenom všeobecne 
záväznými predpismi na splnenie zákonných povinností, pri 
uzatváraní a vykonávaní bankového obchodu, za účelom 
posúdenia rizík spojených so zamýšľaným alebo realizovaným 
bankovým obchodom, domáhania sa práv Veriteľa 

z uzatvoreného obchodu voči Klientovi a v súlade 
s oprávneným záujmom Veriteľa. 

3.4 V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, je Veriteľ oprávnený spracúvať Informácie bez jeho 
súhlasu ako dotknutej osoby aj na účely priameho marketingu 
a zasielať Klientovi na jeho adresu alebo emailovú adresu 
informácie o nových produktoch, akciách a službách. 

3.5 Veriteľ informuje Klienta, že na právnom základe vymedzeným 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo titulom 
plnenia Úverového dokumentu sprístupňuje Informácie 
orgánom dohľadu, štátnym orgánom na plnenie zákonných 
povinností, databázam vedených na základe všeobecných 
právnych predpisov, ďalším osobám, ak to bude nevyhnutné 
na ochranu práv banky, osobám prevádzkujúcim 
medzibankové informačné systémy. 

3.6 Doba spracovania a uchovávania Informácií je určená na čas 
trvania záväzkov Klienta z Úverového dokumentu a 10 rokov 
po ich zániku. Počas tohto obdobia nie je Dlžník oprávnený 
súhlas odvolať v prípadoch, kedy sa spracovanie Informácií 
vykonáva bez súhlasu dotknutej osoby. 

3.7 Informácie nie sú zverejňované, ani poskytované do krajín, 
ktoré nie sú členom Európskej únie, s výnimkou prípadov 
podľa bodu 3.1, písm. o) Úverových podmienok. 

3.8 Ak Veriteľ použije automatizované individuálne rozhodovanie 
a Klient nesúhlasí s výsledkom takéhoto spracovania, môže 
požadovať informácie o použitom postupe a jeho následkoch. 
Pokiaľ následky takéhoto spracovania nevymedzuje 
všeobecne záväzný právny predpis a ak Klient s nimi 
nesúhlasí, je Klient oprávnený požadovať informácie 
o takomto postupe. 

3.9 Klient ako dotknutá osoba má právo od Veriteľa  ako 
prevádzkovateľa vyžadovať: 

a) potvrdenie o Informáciách, ktoré Veriteľ o ňom 
spracováva,  

b) informácie o zdroji, z ktorého získal Informácie, 

c) opravu nesprávnych údajov ako aj doplnenie neúplných 
osobných údajov, 

d) vymazanie údajov, na spracovanie ktorých je potrebný 
osobitný súhlas Klienta, 

e) pri podozrení o neoprávnenom spracúvaní osobných 
údajov iniciovať konanie na preskúmanie porušenia práv 
fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov na Úrade 
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

O poskytnutie informácií podľa tohto odseku môže Klient 
Veriteľa požiadať v sídle Veriteľa. 

3.10 Klient vyhlasuje, že pred uzatvorením Úverového dokumentu 
mu boli oznámené všetky informácie podľa § 19 zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Klient podpísaním 
Úverového dokumentu súhlasí, že Veriteľ bude spracovávať 
jeho osobné údaje za účelom poskytovania bankových služieb 
v rozsahu a spôsobom podľa § 93a zákona o bankách. 
Podrobné informácie o nakladaní s Informáciami Veriteľom sú 
nepretržite k dispozícii na webovom sídle Veriteľa v časti 
Dokumenty / Ochrana osobných údajov a vo Všeobecných 
obchodných podmienkach Veriteľa.    

3.11 Podrobnosti o preukazovaní totožnosti Klienta ustanovujú 
Všeobecné obchodné podmienky Veriteľa.  

3.12 Veriteľ má právo požadovať úradný preklad do slovenského 
jazyka tých cudzojazyčných listín, ktorých predloženie 
požaduje za účelom preukázania totožnosti Klienta, 
uzatvorenia Úverového dokumentu alebo na základe 
Úverového dokumentu. Veriteľ má právo požadovať, aby 
predkladané zahraničné listiny vydané alebo overené súdmi a 
úradmi v cudzine, boli opatrené vyššími overeniami 
vyžadovanými právnymi predpismi o uznávaní verejných listín 
vydaných v cudzine (legalizačná doložka, superlegalizačná 
doložka, apostille). Dostatočnosť a dôveryhodnosť listín 
predkladaných Klientom a ním tvrdené skutočnosti je Veriteľ 
oprávnený posúdiť podľa vlastného uváženia. 

3.13 Informácie o spracúvaní osobných údajov sú k dispozícií aj na 
stránke www.privatbanka.sk. 

http://www.privatbanka.sk/
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3.14 Ak má Veriteľ pochybnosti o správnosti údajov v predložených 
dokumentoch, alebo ak v nich nie sú obsiahnuté všetky 
informácie požadované Veriteľom, môže si od Klienta vyžiadať 
ďalšie dokumenty, prípadne ich overenie. 

3.15 Cezhraničné opatrenia podliehajúce oznamovaniu. 
V súvislosti s povinnosťami Veriteľa, týkajúcich sa 
automatickej výmeny informácií v oblasti daní v súvislosti s 
cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu, ktorá 
bola v Slovenskej republike implementovaná prostredníctvom 
všeobecne záväzných právnych predpisov, berie Klient na 
vedomie, že Veriteľ nenavrhuje, neponúka, neorganizuje, 
nesprístupňuje, nezavádza na trh cezhraničné opatrenia 
podliehajúce oznamovaniu (opatrenia potenciálneho 
agresívneho daňového plánovania) a tiež neposkytuje pomoc, 
podporu ani poradenstvo v súvislosti s navrhovaním, 
ponúkaním na trh, organizovaním takéhoto opatrenia, jeho 
sprístupňovaním na implementáciu alebo s riadením 
implementácie, a preto nie je sprostredkovateľom v súvislosti 
s oznamovaním potenciálnych cezhraničných opatrení. 
V prípade, ak Veriteľ zistí, že takúto podporu alebo pomoc 
nepriamo poskytol realizovaním bankových služieb pre 
Klienta, plní si ohlasovaciu povinnosť ako povinná osoba v 
zmysle uvedeného zákona. Klient vyhlasuje, že produkty 
a služby Veriteľa nevyužije na navrhovanie, ponúkanie, 
organizovanie, sprístupňovanie alebo zavádzanie 
cezhraničných opatrení podliehajúcich oznamovaniu 
(opatrenia potenciálneho agresívneho daňového plánovania). 
V opačnom prípade je Klient povinný bezodkladne oznámiť 
Veriteľovi všetky náležitosti cezhraničného opatrenia 
podliehajúceho oznamovaniu, ktoré Klient realizuje 
prostredníctvom produktov alebo služieb Veriteľa. 

 

Článok 4: Účty  

4.1 Podrobnosti o zriaďovaní a vedení účtov ustanovujú 
Všeobecné obchodné podmienky Veriteľa. Úverový dokument 
môže stanoviť špecifické podmienky vzťahujúce sa 
k Bežnému účtu, k Revolvingovému účtu, ku 
Kontokorentnému účtu alebo vkladovému účtu Klienta.  

4.2 Pri uzatváraní Zmluvy o úvere, ktorej predmetom je 
poskytnutie Splátkového úveru, otvára Veriteľ Úverový účet. 
Na ťarchu Úverového účtu dochádza k Čerpaniu a v prospech 
Úverového účtu sú splácané splátky istiny Úveru 
a Príslušenstva. Dlžník nemá žiadne dispozičné právo 
k Úverovému účtu. 

4.3 Pri uzatváraní Zmluvy o úvere, ktorej predmetom je 
poskytnutie Revolvingového úveru, otvára Veriteľ 
Revolvingový účet. Na ťarchu  Revolvingového účtu dochádza 
k Čerpaniu a v prospech Revolvingového účtu sú splácané 
splátky istiny Úveru a Príslušenstva. Dlžník nemá žiadne 
dispozičné právo k Revolvingovému účtu. 

4.4 V prípade, ak je Dlžník v omeškaní so splácaním istiny Úveru 
alebo Príslušenstva, Veriteľ vždy k ultimu mesiaca počas 
trvania omeškania prevedie pohľadávku, s plnením ktorej je 
Dlžník v omeškaní, z Úverového účtu na osobitný pod-účet 
vytvorený výlučne pre evidenciu omeškaných čiastok, a to 
v prípade istiny na typ „I-účet“ a v prípade neuhradeného 
Príslušenstva na typ „R-účet“. Otvorenie takýchto účtov Veriteľ 
oznámi Dlžníkovi písomne alebo elektronicky, a to zaslaním 
výpisov z týchto účtov.  

 

Článok 5: Poskytnutie Úveru a Čerpanie Úveru 

5.1 Zmluva o úvere sa uzatvára na základe Veriteľom schválenej 
žiadosti Dlžníka (v akejkoľvek forme) o poskytnutie Úveru, 

5.2 Uzatvorením Zmluvy o úvere sa Veriteľ zaväzuje poskytnúť 
Dlžníkovi Úver po splnení Podmienok Čerpania Úveru, a to do 
výšky a za podmienok dohodnutých v Zmluve o úvere a Dlžník 
sa zaväzuje splatiť Pohľadávku Veriteľa riadne a včas. 

5.3 Dokumenty a všetky dôkazy preukazujúce splnenie 
Podmienok Čerpania Úveru je povinný na svoje náklady 
zadovážiť a Veriteľovi predložiť Dlžník. 

5.4 Veriteľ má právo podľa vlastného uváženia posúdiť, či 
predkladané dokumenty sú v súlade s Úverovými dokumentmi 
a/alebo či dostatočne preukazujú splnenie Podmienok 
Čerpania Úveru. Splnenie Podmienok Čerpania Úveru sa 
posudzuje výlučne z objektívneho hľadiska bez ohľadu na to, 
či mohol Dlžník splnenie Podmienok Čerpania Úveru 
ovplyvniť. 

5.5 Pred splnením Podmienok Čerpania Úveru nemá Dlžník 
právny nárok na Čerpanie Úveru alebo jeho časti. 

5.6 Veriteľ sa môže jednostranne rozhodnúť netrvať na splnení 
ktorejkoľvek z Podmienok Čerpania Úveru, pričom Veriteľ 
môže takú Podmienku Čerpania Úveru úplne odpustiť, alebo 
žiadať jej splnenie v dodatočnej lehote po Čerpaní Úveru. V 
prípade poskytnutia dodatočnej lehoty na splnenie Podmienky 
Čerpania Úveru, sa Dlžník zaväzuje splniť túto Podmienku 
Čerpania Úveru v lehote stanovenej vo výzve Veriteľa 
Dlžníkovi, ktorú môže Veriteľ zaslať Dlžníkovi kedykoľvek. 
Nesplnenie takejto Podmienky Čerpania Úveru v lehote 
stanovenej vo výzve Veriteľa sa považuje za Prípad 
porušenia.    

5.7 Obdobie čerpania začína dňom, kedy boli splnené všetky 
Podmienky Čerpania Úveru a končí posledným dňom Obdobia 
čerpania uvedeným v Zmluve o úvere. Dlžník stráca nárok na 
Čerpanie Úveru alebo jeho časti uplynutím Obdobia čerpania, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak Obdobie 
čerpania v Zmluve o úvere určené nie je alebo ak ide 
o Kontokorentný úver, posledným dňom Obdobia čerpania je 
Obchodný deň bezprostredne predchádzajúci Dňu splatnosti 
Úveru.  

 

Článok 6: Úroky a úroky z omeškania 

6.1 Úroky 

6.1.1 Dlžník je povinný platiť úroky z denných stavov čerpaného a 
nesplateného Úveru za každý deň odo dňa Čerpania až do 
dňa predchádzajúcemu dňu splatenia Pohľadávky Veriteľa, 
pričom pre účely tohto výpočtu základ bežného roka 
pozostáva z 365 dní, resp. 366 dní v prípade prestupného 
roka. 

6.1.2 Úroková sadzba môže byť stanovená ako: 

(i) fixná, t.j. taká Úroková sadzba, ktorá sa nemení odo dňa 
jej stanovenia do dňa splatenia Úveru alebo po dobu 
dohodnutú v Zmluve o úvere, alebo 

(ii) pohyblivá, t.j. taká Úroková sadzba, ktorá je súčtom 
Referenčnej úrokovej sadzby a  marže uvedenej 
v Zmluve o úvere. 

6.1.3 Ak nie je dohodnuté v Zmluve o úvere inak, úroky sú splatné 
v posledný deň každého kalendárneho mesiaca a v Deň 
splatnosti Pohľadávky Veriteľa. 

6.2 Výpočet Úrokovej sadzby 

6.2.1 Veriteľ vypočíta hodnotu Úrokovej sadzby podľa dohody 
v Zmluve o úvere. Ak Zmluva o úvere určuje, že pre výpočet 
Úrokovej sadzby sa použije Referenčná sadzba pre určité 
obdobie (napr. 3M EURIBOR), potom platí, že:  

a) Veriteľ prvý krát vypočíta číselnú hodnotu Úrokovej 
sadzby v deň prvého Čerpania, ktorá sa následne 
aplikuje počas tohto obdobia a 

b) Úroková sadzba sa mení vždy po uplynutí príslušného 
obdobia, pričom novú hodnotu Úrokovej sadzby Veriteľ 
vypočítava a aplikuje počas každého ďalšieho 
dohodnutého časového obdobia začínajúceho sa dňom 
číselne sa zhodujúcim s dňom prvého Čerpania; ak taký 
deň v danom mesiaci nie je, tak najbližším 
predchádzajúcim dňom. 

6.2.2 Ak Náklady financovania Úveru prekročia výšku Referenčnej 
úrokovej sadzby dohodnutej v Zmluve o úvere, je Veriteľ 
oprávnený jednostranným oznámením adresovaným 
Dlžníkovi, odo dňa určeného v takomto oznámení, zvýšiť 
maržu o percentuálne vyjadrený rozdiel medzi Nákladmi 
financovania Úveru a výškou Referenčnej úrokovej sadzby 
dohodnutej v Zmluve o úvere. 

6.3 Úroky z omeškania 

6.3.1 Dlžník je povinný platiť úroky z omeškania z takej časti istiny 
Úveru, s platením ktorej je Dlžník v omeškaní (ďalej len 
„Omeškaná čiastka“). 

6.3.2 Vznikom povinnosti Dlžníka platiť úroky z omeškania nie je 
dotknutá povinnosť Dlžníka platiť úroky. 

6.3.3 Úroky z omeškania sa počítajú za každý deň omeškania na 
základe sadzby úrokov z omeškania uvedenej v Zmluve 
o úvere, a to od prvého dňa omeškania s platením Omeškanej 
čiastky do dňa predchádzajúcemu dňu zaplatenia Omeškanej 
čiastky, pričom pre účely tohto výpočtu základ bežného roka 
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pozostáva z 365 dní, resp. 366 dní v prípade prestupného 
roka. 

6.3.4 Úroky z omeškania sú splatné každým dňom nasledujúcim po 
dni splatnosti Pohľadávky Veriteľa alebo jej časti. Veriteľ môže 
zúčtovať úroky z omeškania denne alebo v deň splatnosti 
úrokov. 

6.3.5 Spôsob výpočtu úrokov z omeškania a sadzba úrokov 
z omeškania dohodnuté v Zmluve o úvere sa neaplikujú, 
pokiaľ kogentné ustanovenia právnych predpisov stanovujú 
iné pravidlá výpočtu úrokov z omeškania alebo výšku sadzby 
úrokov z omeškania; v takom prípade sa použije maximálna 
sadzba úrokov z omeškania prípustná právnymi predpismi. 

6.3.6 Veriteľ je oprávnený úroky z omeškania neuplatňovať.    

 

Článok 7: Splácanie Pohľadávky Veriteľa 

7.1 Dlžník je povinný splatiť Pohľadávku Veriteľa vo forme 
peňažných prostriedkov v súlade so Zmluvou o úvere a 
Úverovými podmienkami v prospech účtu uvedeného 
v Zmluve o úvere alebo určeného Veriteľom.  

7.2 Zaplatenie Pohľadávky Veriteľa alebo jej časti zrealizuje 
Veriteľ najmä:   

a) odpísaním splatnej Pohľadávky Veriteľa z Bežného účtu 
a/alebo ktoréhokoľvek iného účtu vedeného Veriteľom 
pre Klienta, a to bez ďalšieho príkazu Dlžníka, 
prednostne pred inými platobnými príkazmi Dlžníka na 
nakladanie s prostriedkami na danom účte, a/alebo 

b) započítaním Pohľadávky Veriteľa proti pohľadávke 
Klienta z ktoréhokoľvek účtu vedeného Veriteľom pre 
Klienta, a to prednostne pred platobnými príkazmi 
Dlžníka na nakladanie s prostriedkami na danom účte, 
a/alebo 

c) pripísaním peňažných prostriedkov vo výške splatnej  
Pohľadávky Veriteľa v prospech účtu Veriteľa určeného 
Veriteľom, 

a/alebo iným spôsobom umožňujúcim zaplatenie Pohľadávky 
Veriteľa alebo jej časti.  

7.3 Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť na Bežnom účte dostatok 
peňažných prostriedkov na úhradu všetkých splatných častí 
Pohľadávky Veriteľa v deň ich splatnosti do 16:00 hodiny SEČ, 
resp. SELČ. Ak by Deň splatnosti Pohľadávky Veriteľa a/alebo 
deň splatnosti akejkoľvek časti Pohľadávky Veriteľa pripadol 
na deň, ktorý nie je Obchodným dňom, Klient je povinný urobiť 
tak najneskôr v Obchodný deň bezprostredne predchádzajúci 
Dňu splatnosti Pohľadávky Veriteľa a/alebo dňu splatnosti 
príslušnej časti Pohľadávky Veriteľa. Veriteľ má právo zriadiť 
v deň splatnosti ktorejkoľvek časti Pohľadávky Veriteľa na 
Bežnom účte rezerváciu do výšky tejto splatnej časti 
Pohľadávky Veriteľa. Zriadením rezervácie na Bežnom účte sa 
pre účely tohto bodu 7.3 rozumie skutočnosť, že Veriteľ 
neumožní Dlžníkovi nakladanie s peňažnými prostriedkami do 
výšky splatnej časti Pohľadávky Veriteľa na Bežnom účte, a to 
bez ohľadu na pokyny Dlžníka na nakladanie s prostriedkami 
na Bežnom účte, a to až do zaplatenia splatnej časti 
Pohľadávky Veriteľa. Ak je Dlžník podľa Zmluvy o úvere 
povinný splácať Pohľadávku Veriteľa z iného ako Bežného 
účtu, platia ustanovenia tohto odseku primerane vo vzťahu 
k tomuto účtu. Ak Dlžník spláca Pohľadávku Veriteľa 
v prospech účtu určeného Veriteľom, tak každá takáto platba 
sa považuje za splatenú v deň pripísania peňažných 
prostriedkov v prospech účtu určeného Veriteľom.    

7.4 Veriteľ je oprávnený prepočítať čiastku akejkoľvek pohľadávky 
Klienta voči Veriteľovi, príp. akúkoľvek inú peňažnú čiastku do 
meny Pohľadávky Veriteľa alebo meny euro, pričom, ak 
prepočítava do meny euro použije výmenný kurz devíza – 
nákup stanovený Veriteľom v deň prepočítania, a ak 
prepočítava do inej meny ako euro kurz devíza – predaj 
stanovený Veriteľom v deň prepočítania. V prípade prepočtu 
medzi menami odlišnými od meny euro sa použije prepočet 
cez menu euro a to najskôr kurzom devíza - nákup a následne 
kurzom devíza – predaj.  

7.5 Klient je povinný zaplatiť akúkoľvek časť Pohľadávky Veriteľa 
bez jej zníženia o akúkoľvek súčasnú a/alebo budúcu daň, 
zrážku, poplatok alebo inú povinnú platbu. Ak by bola 
z akejkoľvek splátky časti Pohľadávky Veriteľa zrazená alebo 
odvedená daň, zrážka, poplatok alebo iná povinná platba, 
zaväzuje sa Klient bezodkladne doplatiť Veriteľovi takto 

zrazenú alebo odvedenú sumu. Toto ustanovenie platí aj 
v prípade, ak je povinnosť zrazenia alebo odvedenia dane, 
zrážky, poplatku alebo inej povinnej platby na strane Veriteľa. 

7.6 Veriteľ nie je povinný prijať plnenie Pohľadávky Veriteľa alebo 
jej časti ponúkané osobou, ktorá nie je Klientom, a to ani 
v prípade súhlasu Dlžníka. 

7.7 Započítanie Pohľadávky Veriteľa 

7.7.1 Veriteľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať svoju 
časť Pohľadávky Veriteľa proti akejkoľvek pohľadávke Dlžníka 
voči Veriteľovi, a to bez ohľadu na pokyny Dlžníka na 
nakladanie s prostriedkami na účtoch Dlžníka vedených 
Veriteľom. Uvedené právo Veriteľa započítať pohľadávky platí 
aj v prípade, keď Pohľadávka Veriteľa alebo jej časť nie je 
splatná, je premlčaná, nie je možné sa jej súdne domáhať 
a/alebo znie na inú menu a to aj takú, ktorá nie je voľne 
zameniteľná. 

7.7.2 Ak z Úverového dokumentu vyplýva povinnosť Osoby 
poskytujúcej zabezpečenie poskytnúť Veriteľovi akékoľvek 
peňažné plnenie, Veriteľ je oprávnený kedykoľvek 
jednostranne započítať svoju pohľadávku voči Osobe 
poskytujúcej zabezpečenie proti akejkoľvek pohľadávke 
Osoby poskytujúcej zabezpečenie voči Veriteľovi, a to bez 
ohľadu na pokyny Osoby poskytujúcej zabezpečenie na 
nakladanie s prostriedkami na účtoch. Uvedené právo Veriteľa 
započítať pohľadávky platí aj v prípade, keď Pohľadávka 
Veriteľa alebo jej časť nie je splatná, je premlčaná, nie je 
možné sa jej súdne domáhať a/alebo znie na inú menu a to aj 
takú, ktorá nie je voľne zameniteľná. 

7.7.3 Vykonanie zápočtu Veriteľ oznámi Klientovi písomne bez 
zbytočného odkladu, pričom uvedené oznámenie môže byť 
vykonané aj zaslaním výpisu z účtu vedeného Veriteľom pre 
Klienta. 

7.7.4 Klient nie je oprávnený jednostranne započítať žiadnu svoju 
pohľadávku voči Veriteľovi. 

7.8 Čiastočné plnenie Pohľadávky Veriteľa 

V prípade čiastočného plnenia Pohľadávky Veriteľa sa toto 
plnenie Klienta použije na splatenie najskôr splatnej časti 
Pohľadávky Veriteľa v nasledovnom poradí:  

a) najskôr na zaplatenie úrokov, 

b) následne na zaplatenie úrokov z omeškania, 

c) následne na zaplatenie istiny Úveru, 

d) následne na zaplatenie poplatkov, 

e) následne na zaplatenie Príslušenstva neuvedeného 
v ods. a), b) a d) vyššie. 

Veriteľ môže jednostranne určiť iné poradie splácania častí 
Pohľadávky Veriteľa.  

V prípade splácania viacerých Pohľadávok Veriteľa 
s rovnakým časom splatnosti, je právom Veriteľa určiť, ktorá 
Pohľadávka Veriteľa alebo jej časť bude splatená. 

7.9 Predčasné splatenie Pohľadávky veriteľa alebo jej časti 
na základe žiadosti Dlžníka  

7.9.1 Dlžník má právo splatiť Úver alebo jeho časť pred Dňom 
splatnosti Pohľadávky Veriteľa v súlade s podmienkami 
uvedenými v tomto bode, ibaže by predčasné splatenie Úveru 
alebo jeho časti odporovalo Zmluve o úvere.  

7.9.2 Dlžník je oprávnený požiadať o predčasné splatenie Úveru 
alebo jeho časti formou žiadosti o predčasné splatenie 
doručenej Veriteľovi, v ktorej musí byť uvedená suma istiny 
Úveru, ktorú Dlžník žiada predčasne splatiť a požadovaný 
dátum splatnosti predčasnej splátky, ktorý nesmie nastať skôr 
ako v 10. Obchodný deň po doručení žiadosti Dlžníka, ak sa 
Veriteľ a Dlžník nedohodnú inak. Doručením žiadosti Dlžníka 
o predčasné splatenie v súlade s týmto bodom sa časť Úveru 
vo výške predčasnej splátky stáva splatnou v deň jej splatnosti 
uvedený v žiadosti o predčasné splatenie, príp. v deň 
dohodnutý medzi Veriteľom a Dlžníkom.   

7.9.3 Vykonaná predčasná splátka Úveru sa započíta s poslednou 
plánovanou splátkou v zmysle Splátkového kalendára a ak je 
predčasná splátka vyššia ako posledná splátka, započíta sa 
predčasná splátka v sume prevyšujúcej poslednú splátku 
s bezprostredne predchádzajúcimi splátkami, a to vždy 
s najneskôr splatnými. 

7.9.4 Na požiadanie Veriteľa je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi 
náklady refinancovania, ktoré predstavujú rozdiel medzi (i) 
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čiastkou úrokov, na ktorú by Veriteľovi vznikol nárok podľa 
Zmluvy o úvere za obdobie odo dňa  splatenia predčasnej 
splátky Úveru do najbližšieho nasledujúceho dňa splatnosti 
úrokov, ak by došlo k splateniu čiastky vo výške predčasnej 
splátky v najbližší deň splatnosti úrokov, a (ii) čiastkou, ktorú 
Veriteľ môže dostať ako úroky od Referenčnej banky, ak by u 
nej uložil čiastku vo výške predčasnej splátky ako depozit na 
obdobie začínajúce dňom bezprostredne nasledujúcim po dni 
splatenia predčasnej splátky a končiace najbližším 
nasledujúcim dňom splatnosti úrokov. 

7.10 Zmena Splátkového kalendára v dôsledku nevyčerpania 
celého Úveru  

Splátkový kalendár vychádza z predpokladu, že Dlžník 
vyčerpá Úver v celej výške. Ak Dlžník nevyčerpá Úver v celej 
výške, bude Splátkový kalendár upravený nasledovne: 

(i) vo výške rozdielu medzi výškou Úveru podľa Zmluvy 
o úvere a skutočne čerpaného Úveru sa v Splátkovom 
kalendári rušia celé splátky istiny Úveru v poradí od 
najneskôr splatnej splátky istiny Úveru a 

(ii) vo výške zvyšku rozdielu podľa ods. (i) sa zruší časť 
najneskôr splatnej splátky istiny Úveru. 

Nevyčerpaním Úveru v celej výške dôjde automaticky 
spôsobom uvedeným v tomto bode k úprave Splátkového 
kalendára a Dňa splatnosti Pohľadávky Veriteľa. Úprava 
Splátkového kalendára a Dňa splatnosti Pohľadávky Veriteľa 
v zmysle tohto bodu je súčasťou Zmluvy o úvere bez potreby 
uzatvorenia dodatku k Zmluve o úvere. 

 

7.11 Zmena Dňa splatnosti Pohľadávky Veriteľa 

Deň splatnosti Pohľadávky Veriteľa môže byť zmenený najmä 
v dôsledku: 

a) uzatvorenia dodatku k Zmluve o úvere, 

b) zmeny Splátkového kalendára, 

c) realizácie predčasnej splátky Úveru, 

d) stanovenia mimoriadnej splatnosti Úveru, 

e) osobitných ustanovení uvedených v Zmluve o úvere 
alebo Úverových podmienkach, alebo 

f) iných skutočností vyplývajúcich z právnych predpisov. 

7.12 Zníženie Úverového rámca pri Kontokorentnom úvere 
alebo Revolvingovom úvere 

Ak dôjde k zníženiu výšky Úverového rámca, stáva sa v deň 
zníženia Úverového rámca predčasne splatnou časť 
Pohľadávky Veriteľa rovnajúca sa rozdielu medzi výškou 
vyčerpaného a nesplateného Úverového rámca (pred jeho 
znížením) a novou výškou Úverového rámca (po jeho znížení) 
a Veriteľovi zaniká záväzok poskytnúť časť Úveru vo výške 
rozdielu medzi pôvodnou výškou Úverového rámca a novou 
výškou Úverového rámca (po jeho znížení).  

 

Článok 8: Poplatky a náklady 

8.1 Dlžník sa zaväzuje platiť Veriteľovi poplatky uvedené v Zmluve 
o úvere a Sadzobníku poplatkov. Ak Zmluva o úvere stanovuje 
výšku, splatnosť a/alebo spôsob výpočtu určitého poplatku 
odlišne od Sadzobníka poplatkov, prednosť má dohoda 
o výške, splatnosti a/alebo spôsobe výpočtu poplatku uvedená 
v Zmluve o úvere. 

8.2 Veriteľ si vyhradzuje právo na zmenu Sadzobníka poplatkov. 
Každá zmena Sadzobníka poplatkov sa stane záväznou pre 
Klienta dňom nadobudnutia účinnosti Sadzobníka poplatkov.  

8.3 Spôsob výpočtu a lehota splatnosti nasledovných poplatkov 
uvedených v Sadzobníku poplatkov sú nasledovné:   

a) Poplatok za vedenie úverového účtu, 
kontokorentného účtu a revolvingového účtu. 
Poplatok je splatný v posledný deň kalendárneho 
mesiaca, a to prvý krát v mesiaci, v ktorom bol otvorený 
Úverový účet, Kontokorentný účet, alebo Revolvingový 
účet. Posledná úhrada poplatku je zrealizovaná v deň 
úplného splatenia Pohľadávky Veriteľa a zrušenia 
príslušného účtu. Veriteľ odpíše sumu poplatku 
z Bežného účtu Dlžníka, a to aj za predpokladu, že touto 
transakciou sa Bežný účet dostane do nepovoleného 
prečerpania.  

b) Poplatok za výpis z účtu. Poplatok je splatný v posledný 
deň kalendárneho mesiaca, a to prvý krát v mesiaci, 
v ktorom bol otvorený príslušný účet. Posledná úhrada 
poplatku je zrealizovaná v deň úplného 
splatenia  Pohľadávky Veriteľa a uzatvorenia príslušného 
účtu. Veriteľ odpíše sumu poplatku z Bežného účtu 
Dlžníka, a to aj za predpokladu, že touto transakciou sa 
Bežný účet dostane do nepovoleného prečerpania. 

c) Poplatok za spracovanie úverového obchodu. 
Poplatok je jednorazový, stanovený percentom z výšky 
Úveru, resp. Úverového rámca. Poplatok je splatný v deň 
uzatvorenia Zmluvy o úvere, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Dlžník je povinný uhradiť poplatok aj 
v prípade, ak Veriteľa o Čerpanie úveru počas Obdobia 
čerpania nepožiadal; v tomto prípade je úhrada poplatku 
zrealizovaná najneskôr v posledný deň Obdobia 
čerpania.   

d) Poplatok za prevzatie dlhu novým dlžníkom. Poplatok 
je jednorazový, stanovený percentom z výšky Úveru, 
resp. Úverového rámca. Poplatok je splatný v deň 
uzatvorenia dohody o prevzatí dlhu, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

e) Poplatok za nečerpaný Úverový rámec. Poplatok je 
stanovený ročnou percentuálnou sadzbou a je 
vypočítaný z rozdielu medzi výškou Úverového rámca 
a výškou skutočne vyčerpanej istiny Úveru. Poplatok sa 
zúčtováva odo dňa uzatvorenia Zmluvy o úvere do 
posledného dňa Obdobia čerpania. Poplatok je splatný 
mesačne k ultimu kalendárneho mesiaca. V prípade, ak 
na Bežnom účte nie je v deň splatnosti dostatok 
disponibilných finančných prostriedkov na jeho úhradu, 
poplatok spolu s bežným úrokom je  odpísaný z 
Kontokorentného účtu alebo Revolvingového účtu ako 
Čerpanie úveru.  

f) Poplatok za nečerpaný Splátkový úver. Poplatok je 
stanovený ročnou percentuálnou sadzbou a je 
vypočítaný z rozdielu medzi výškou Úveru a denným 
zostatkom vyčerpanej istiny Úveru. Dlžník je povinný 
platiť tento poplatok mesačne, za obdobie odo dňa 
uzatvorenia Zmluvy o úvere do posledného dňa Obdobia 
čerpania. Poplatok je splatný k ultimu kalendárneho 
mesiaca a zúčtuje sa do 10 Obchodných dní po skončení 
príslušného kalendárneho mesiaca alebo Obdobia 
čerpania.  

g) Poplatok za nevyčerpaný Úver. Jednorazový poplatok  
stanovený percentuálne z rozdielu medzi výškou Úveru 
a vyčerpanou časťou Úveru. Poplatok je splatný v 
nasledujúci Obchodný deň po uplynutí Obdobia čerpania 
a zúčtuje sa najneskôr do 10 Obchodných dní po uplynutí 
Obdobia čerpania.  

h) Poplatok za správu úverového obchodu pri 
dlhodobých úveroch. Poplatok je stanovený ročnou 
percentuálnou sadzbou a je vypočítaný zo zostatku 
nesplatenej istiny Úveru k 1.12. kalendárneho roka, za 
ktorý je poplatok počítaný, resp. k 1. dňu mesiaca, 
v ktorom bol Úver splatený. Dlžník je povinný platiť tento 
poplatok za každý začatý kalendárny mesiac odo dňa 
uzatvorenia Zmluvy o úvere až do úplného splatenia 
Pohľadávky Veriteľa. Veriteľ odpíše sumu poplatku 
z Bežného účtu Dlžníka najneskôr do 15.12. príslušného 
kalendárneho roka, alebo v Deň splatnosti Pohľadávky 
Veriteľa, podľa toho, ktorý deň nastane skôr.   

i) Poplatok za vykonanie mimoriadnej splátky Úveru 
alebo predčasné splatenie celého Úveru. Jednorazový 
poplatok  stanovený percentuálne zo sumy mimoriadnej 
splátky istiny Úveru alebo z predčasne splácanej  istiny 
Úveru. Poplatok je splatný v deň splatnosti mimoriadnej 
splátky Úveru alebo v (nový) Deň splatnosti Pohľadávky 
Veriteľa, ak ide o predčasné splatenie celého Úveru.  

j) Poplatok za reštrukturalizáciu Úveru alebo 
prolongáciu splátok alebo za prolongáciu konečnej 
splatnosti Úveru. Jednorazový poplatok  stanovený 
percentom zo sumy prolongovanej istiny Úveru, alebo 
Úverového rámca, alebo zo sumy istiny Úveru, ktorej sa 
reštrukturalizácia týka. Poplatok je splatný v deň 
uzatvorenia dodatku k Zmluve o úvere.  

k) Poplatok za zaslanie upomienky pri neplnení 
zmluvných podmienok. Poplatok je splatný spravidla 
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v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 
upomienka Dlžníkovi odoslaná. Veriteľ odpíše sumu 
poplatku z Bežného účtu Dlžníka, a to aj za predpokladu, 
že touto transakciou sa Bežný účet dostane do 
nepovoleného prečerpania.  

l) Poplatok za vyhotovenie dodatku. Poplatok je splatný 
v deň uzatvorenia dodatku k Úverovému dokumentu, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Veriteľ odpíše 
sumu poplatku z Bežného účtu Dlžníka.   

m) Poplatok za vystavenie potvrdenia o vzdaní sa 
záložného práva k zálohu na žiadosť klienta. Poplatok 
je splatný v deň vystavenia potvrdenia Veriteľom. Veriteľ 
odpíše sumu poplatku z Bežného účtu Dlžníka.   

8.4 Dlžník  sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi aj  všetky účelne 
vynaložené náklady, ktoré Veriteľovi vznikli v súvislosti  
s Úverovým dokumentom, najmä notárske poplatky, odmenu 
znalca, náklady na registráciu vzniku, zmeny, alebo zániku 
záložného práva, správne poplatky, náklady súvisiace 
s uplatnením Pohľadávky Veriteľa, náklady súvisiace 
s vymáhaním Pohľadávky Veriteľa, vrátane nákladov 
právneho zastúpenia, a podobne. 

 

Článok 9:  Povinnosti Klienta  

9.1 Dlžník je povinný: 

a) pred prvým Čerpaním Úveru uzatvoriť s Veriteľom 
zmluvu o bežnom účte, na základe ktorej Veriteľ pre 
Dlžníka zriadi Bežný účet, a pri Kontokorentnom úvere 
Kontokorentný účet; Vo vzťahu k uvedenej zmluve o 
bežnom účte je Dlžník zároveň povinný plniť všetky 
záväzky z takejto zmluvy, dodržiavať podmienky v nej 
dohodnuté a nevykonať žiadne úkony smerujúce k jej 
zániku; Ak je v Zmluve o úvere uvedených viac účtov 
Dlžníka, platia uvedené povinnosti Dlžníka pre každý z 
nich, 

b) dodržiavať právne predpisy aspoň v takej miere, aby 
nedošlo k ich porušeniu, ktoré by mohlo mať Podstatný 
nepriaznivý dopad, 

c) viesť riadny systém účtovníctva, 

d) riadne platiť dane, clá, odvody, poplatky a iné právnymi 
predpismi zavedené platby, 

e) na požiadanie Veriteľa a v lehote stanovenej Veriteľom 
preukázať dodržanie účelu použitia Úveru, 

f) udržovať v platnosti a účinnosti všetky úradné a iné 
povolenia, rozhodnutia, súhlas alebo vyjadrenie 
(živnostenské oprávnenie, licencie, práva spojené s 
používaním ochrannej známky, obchodného mena, atď.), 
potrebné pre podnikateľskú činnosť Dlžníka, 

g) riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho z 
právnych vzťahov, ktoré uzatvoril s Veriteľom ako aj s 
tretími osobami, 

h) oznámiť Veriteľovi vznik alebo existenciu Prípadu 
porušenia, a to ihneď po tom, ako sa dozvie o jeho 
vzniku, ako aj o prípadných opatreniach podniknutých za 
účelom jeho odstránenia,  

i) písomne informovať Veriteľa o zmene skutočností, ktoré 
sú obsahom vyhlásení Dlžníka, a to ihneď po tom, ako sa 
o takejto zmene dozvedel, 

j) zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k:  

(i) ukončeniu alebo obmedzeniu podnikateľskej 
činnosti Dlžníka, 

(ii) zrušeniu Dlžníka (či už s likvidáciou alebo bez 
likvidácie, s právnym nástupcom alebo bez 
právneho nástupcu), zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu 
Dlžníka, predaju jeho podniku alebo jeho časti alebo 
zmene právnej formy,  

(iii) podnikaniu Dlžníka s treťou osobou pod spoločným 
menom bez založenia právnickej osoby podľa §10 
ods. 4 Obchodného zákonníka,  

(iv) premiestneniu centra hlavných záujmov Dlžníka do 
inej krajiny,  

(v) zriadeniu prevádzkarne Dlžníka alebo podniku 
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 

o insolvenčnom konaní v platnom znení v krajine 
inej ako Slovenská republika, 

k) v prípade, že je kapitálovou spoločnosťou, pred 
uzatvorením Úverového dokumentu, pri každej zmene 
preukazovaných skutočností do 10 dní odo dňa, keď sa 
o takejto zmene dozvedel, alebo na základe výzvy 
Veriteľa, v lehote určenej Veriteľom: 

(i) písomne oznámiť Veriteľovi 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, 

(ii) doručiť Veriteľovi doklady preukazujúce skutočnosti 
uvedené v ods. (i) vyššie, napr. výpis zo zoznamu 
akcionárov, výpis z obchodného registra, atď. a 

(iii) doručiť Veriteľovi aktuálne znenie zakladateľskej 
listiny, spoločenskej zmluvy a stanov Dlžníka, 

obdobne platí táto povinnosť aj pre Dlžníka, ktorý nie je 
kapitálovou spoločnosťou alebo je zapísaný v inom ako 
obchodnom registri, 

l) poskytnúť Veriteľovi  

(i) všetky relevantné informácie ohľadom finančnej 
situácie Dlžníka a Osoby poskytujúcej 
zabezpečenie a ich podnikania a tiež  

(ii) akékoľvek iné informácie vyžiadané Veriteľom, 
vrátane informácií, ktoré môžu mať priamu alebo 
nepriamu súvislosť s Úverovým dokumentom, alebo 
so schopnosťou Klienta plniť svoje záväzky podľa 
Úverového dokumentu,  

a to do 5 Obchodných dní od doručenia výzvy Veriteľa, 

m) za účelom overenia skutočností súvisiacich s Úverovým 
dokumentom, umožniť Veriteľovi na jeho požiadanie 
fyzický prístup k informáciám a dokumentom, ako aj do 
priestorov Dlžníka a k akémukoľvek jeho majetku,   

n) pre účely plnenia povinností Veriteľa v súvislosti s 
dodržiavaním daňových zákonov a na zabezpečenie 
výmeny daňových informácií vyplývajúcich z: 

(i) akejkoľvek medzinárodnej zmluvy, ktorou je 
Slovenská republika viazaná, 

(ii) akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych 
predpisov, záväzných usmernení, opatrení alebo 
rozhodnutí Národnej banky Slovenska, Európskej 
centrálnej banky alebo iného oprávneného orgánu, 

na výzvu Veriteľa a v lehote v nej uvedenej poskytnúť 
Veriteľovi informáciu, či je občanom alebo daňovým 
rezidentom inej krajiny a predložiť doklady preukazujúce 
túto skutočnosť,  

o) informovať Veriteľa o tom, že sa stal osobou s osobitným 
vzťahom v zmysle Zákona o bankách,  

p) informovať Veriteľa o konečnom užívateľovi výhod 
Dlžníka, o pripravovanej zmene konečného užívateľa 
výhod a o uskutočnenej zmene konečného užívateľa 
výhod a oznámiť Veriteľovi, či ide o politicky exponované 
osoby v zmysle Zákona AML, a to bez zbytočného 
odkladu,  

q) ak je Dlžník politicky exponovanou osobou v zmysle 
Zákona AML, poskytnúť Veriteľovi všetky podstatné 
informácie potrebné na zistenie pôvodu majetku a 
pôvodu finančných prostriedkov použitých pri 
obchodnom vzťahu alebo pri obchode s Veriteľom. 

9.2 Dlžník je povinný predkladať Veriteľovi: 

a) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od 
doručenia, každé rozhodnutie orgánu verejnej moci, 
ktoré môže mať Podstatný nepriaznivý dopad, 

b) v lehote do 90 dní od uplynutia príslušného obdobia, za 
ktoré sa ďalej uvedené dokumenty zostavujú, kópiu 
daňového priznania pre daň z príjmu s odtlačkom 
pečiatky podateľne príslušného daňového úradu alebo so 
správou o akceptácii podania elektronickou podateľňou 
správcu dane, pričom ak Dlžník požiadal o neskoršie 
podanie daňového priznania a o tejto skutočnosti 
Veriteľa informoval, predlžuje sa táto lehota o ďalších 90 
dní, 
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c) v lehote do 30 dní od ukončenia hospodárskeho štvrťroka 
kópiu priebežnej účtovnej závierky, 

d) v lehote do 30 dní od ukončenia hospodárskeho roka 
predbežnú účtovnú závierku za hospodársky rok,  

e) v lehote do 90 dní od ukončenia hospodárskeho roka 
individuálnu účtovnú závierku (vrátane poznámok 
účtovnej závierky) zostavenú za príslušný hospodársky 
rok pričom ak Dlžník požiadal o neskoršie podanie 
daňového priznania a o tejto skutočnosti Veriteľa 
informoval, predlžuje sa táto lehota o ďalších 90 dní, 

f) ak Dlžníkovi vyplýva zo zákona povinnosť konsolidácie 
výsledkov hospodárenia hospodársky spojených 
subjektov, v lehote do 270 dní od uplynutia príslušného 
obdobia, za ktoré sa uvedené dokumenty zostavujú, 
konsolidovanú účtovnú závierku (vrátane poznámok 
účtovnej závierky), 

g) ak má Dlžník podľa príslušných právnych predpisov 
povinnosť overenia účtovnej závierky alebo 
konsolidovanej účtovnej závierky audítorom, v lehote do 
180 dní od uplynutia príslušného obdobia, za ktoré 
účtovné závierky zostavujú, audítorské správy k nim a v 
lehote do 360 dní od uplynutia príslušného obdobia, za 
ktoré sa zostavujú konsolidované účtovné závierky, 
audítorské správy k nim, 

h) spolu s účtovnou závierkou predkladanými podľa 
písmena c), d) a e) tohto bodu predložiť Veriteľovi 
v elektronickej forme prehľad prijatých úverov, prehľad 
ostatných záväzkov, prehľad najväčších dodávateľov 
a odberateľov, prehľad pohľadávok a záväzkov 
z obchodného styku a prehľad  majetkových podielov 
Dlžníka v tretích osobách, a to v štruktúre a formáte 
požadovanom Veriteľom, 

i) pred uzatvorením Úverového dokumentu a na výzvu 
Veriteľa v lehote ním určenej, poskytnúť Veriteľovi všetky 
podklady a informácie potrebné pre vykonanie 
starostlivosti podľa Zákona AML, 

j) na výzvu Veriteľa a v lehote určenej Veriteľom 
ktorýkoľvek z dokumentov uvedených vyššie za Osobu 
poskytujúcu zabezpečenie a členov Skupiny Klienta, 

k) na výzvu Veriteľa a v lehote určenej Veriteľom ďalšie 
informácie vyžiadané Veriteľom a vzťahujúce sa 
k Dlžníkovi, Osobe poskytujúcej zabezpečenie alebo ku 
ktorémukoľvek členovi Skupiny Klienta. 

9.3 Osoba poskytujúca zabezpečenie je povinná: 

a) oznámiť Veriteľovi vznik alebo existenciu Prípadu 
porušenia, a to ihneď po tom, ako sa dozvie o jeho 
vzniku, 

b) písomne informovať Veriteľa o zmene skutočností, ktoré 
sú obsahom vyhlásení Osoby poskytujúcej 
zabezpečenie, a to ihneď po tom, ako sa o takejto zmene 
dozvedela, 

c) zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k:  

(i) ukončeniu alebo obmedzeniu podnikateľskej 
činnosti Osoby poskytujúcej zabezpečenie, 

(ii) zrušeniu Osoby poskytujúcej zabezpečenie (či už 
s likvidáciou alebo bez likvidácie, s právnym 
nástupcom alebo bez právneho nástupcu), zlúčeniu, 
splynutiu, rozdeleniu Osoby poskytujúcej 
zabezpečenie, predaju jeho podniku alebo jeho 
časti alebo zmene právnej formy,  

(iii) premiestneniu centra hlavných záujmov Osoby 
poskytujúcej zabezpečenie do inej krajiny,  

(iv) zriadeniu prevádzkarne Osoby poskytujúcej 
zabezpečenie alebo podniku v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v platnom 
znení Osoby poskytujúcej zabezpečenie v krajine 
inej ako Slovenská republika, 

d) v prípade, že je kapitálovou spoločnosťou, pred 
uzatvorením Úverového dokumentu, pri každej zmene 
preukazovaných skutočností do 10 dní odo dňa, keď sa 
o takejto zmene dozvedel, alebo na základe výzvy 
Veriteľa, v lehote určenej Veriteľom, písomne oznámiť 
Veriteľovi zloženie spoločníkov, resp. akcionárov Osoby 
poskytujúcej zabezpečenie, spolu s uvedením pomeru 

nimi vlastnených obchodných podielov, resp. akcií 
emitovaných Osobou poskytujúcou zabezpečenie na 
základnom imaní Osoby poskytujúcej zabezpečenie a 
rozsahu ich hlasovacích práv na valnom zhromaždení; 
obdobne platí táto povinnosť aj pre Osobu poskytujúcu 
zabezpečenie, ktorá nie je kapitálovou spoločnosťou 
alebo je zapísaná v inom ako obchodnom registri, 

e) za účelom overenia skutočností súvisiacich s Úverovým 
dokumentom alebo obhliadky a/alebo ocenenia majetku, 
ktorý slúži ako zabezpečenie Pohľadávky Veriteľa, 
umožniť Veriteľovi a/alebo osobám Veriteľom povereným 
fyzický prístup k informáciám a dokumentom, ako aj do 
priestorov Osoby poskytujúcej zabezpečenie 
a k akémukoľvek jej majetku, 

f) pred uzatvorením Úverového dokumentu a   na výzvu 
Veriteľa v lehote ním určenej, poskytnúť Veriteľovi všetky 
podklady a informácie potrebné pre vykonanie 
starostlivosti podľa Zákona AML, 

g) ak je Pohľadávka Veriteľa zabezpečená záložným 
právom k nehnuteľnosti a/alebo hnuteľnej veci vo 
vlastníctve Osoby poskytujúcej zabezpečenie: 

(i) zabezpečiť, aby boli tieto nehnuteľnosti a/alebo 
hnuteľné veci poistené (ďalej len „Poistené veci“) 
voči rizikám poškodenia a zničenia živlami ako aj 
akýmikoľvek osobami počas celej doby trvania 
záložného práva, tak aby poistná suma, na ktorú 
sú poistené zodpovedala reálnej hodnote 
Poistených vecí;  

(ii) predložiť Veriteľovi každú poistnú zmluvu, ktorou 
sa poisťujú Poistené veci (ďalej len „Poistná 
zmluva") a každú jej zmenu; Ak Poistná zmluva 
nebola predložená, je Veriteľ oprávnený, nie však 
povinný, v mene a na účet Osoby poskytujúcej 
zabezpečenie uzatvoriť Poistnú zmluvu; Náhradu 
všetkých nákladov, ktoré Veriteľovi v súvislosti 
s uzatvorením Poistnej zmluvy vzniknú, je Osoba 
poskytujúca zabezpečenie povinná uhradiť 
Veriteľovi;  

(iii) predložiť Veriteľovi dokumenty preukazujúce 
zaplatenie poistného podľa Poistnej zmluvy; Ak 
takýto doklad predložený nebol, je Veriteľ 
oprávnený, nie však povinný, uhradiť poistné 
podľa Poistnej zmluvy; Náhradu všetkých 
nákladov, ktoré Veriteľovi v súvislosti so 
zaplatením poistného podľa Poistnej zmluvy 
vzniknú, je Osoba poskytujúca zabezpečenie 
povinná uhradiť Veriteľovi; 

(iv) oznámiť poisťovni, s ktorou je uzatvorená Poistná 
zmluva, vznik záložného práva k Poisteným 
veciam v prospech Veriteľa a predložiť Veriteľovi 
potvrdenie poisťovne, s ktorou je uzatvorená 
Poistná zmluva, o tom že takéto oznámenie o 
vzniku záložného práva k Poisteným veciam 
v prospech Veriteľa prijala,   

h) na požiadanie Veriteľa a v lehote stanovenej Veriteľom 
predložiť Veriteľovi znalecký posudok k majetku Osoby 
poskytujúcej zabezpečenie, ktorý slúži ako zabezpečenie 
Pohľadávky Veriteľa,  

i) informovať Veriteľa o konečnom užívateľovi výhod 
Osoby poskytujúcej zabezpečenie, o pripravovanej 
zmene konečného užívateľa výhod a o uskutočnenej 
zmene konečného užívateľa výhod a oznámiť Veriteľovi, 
či ide o politicky exponované osoby v zmysle Zákona 
AML, a to bez zbytočného odkladu,  

j) ak je Osoba poskytujúca zabezpečenie politicky 
exponovanou osobou v zmysle Zákona AML, poskytnúť 
Veriteľovi všetky podstatné informácie potrebné na 
zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných 
prostriedkov použitých pri obchodnom vzťahu alebo pri 
obchode s Veriteľom,  

k) informovať Veriteľa o tom, v ktorej krajine je Osoba 
poskytujúca zabezpečenie daňovým rezidentom. 

9.4 Klient nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Veriteľa: 

a) uskutočniť žiadne podstatné zmeny na svojom majetku, 
najmä, ale nie výlučne, založením, predajom, darovaním, 
prevodom, nájmom, vkladom do iného subjektu alebo 
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združenia majetku a pod., ak v Úverovom dokumente nie 
je uvedené inak; 

b) poskytovať zabezpečenie alebo dávať príkaz na 
zabezpečenie svojho záväzku alebo záväzku tretej 
osoby; pričom zabezpečením sa rozumie záložné právo, 
ručenie alebo iná forma záruky za tretiu osobu, 
zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie 
postúpenie pohľadávky, zádržné právo, prevod alebo 
postúpenie so spätným prevodom alebo postúpením 
(repo), ako aj akákoľvek iná zmluva, dojednanie, alebo 
jednostranný právny úkon podľa akéhokoľvek práva, 
ktoré má podobný účel alebo účinok, a tiež vystavovanie 
a avalovanie zmeniek alebo bianko zmeniek, spisovanie 
notárskych zápisníc ako exekučných titulov; 

c) ak v Úverovom dokumente nie je uvedené inak, uzatvoriť 
transakciu, v dôsledku ktorej by sa stal dlžníkom voči 
tretej osobe, s výnimkou ak ide o bežné podnikanie 
Klienta; zákaz sa vzťahuje aj na prijímanie úverov, 
pôžičiek, pristúpenie k dlhu tretej osoby, prevzatie dlhu 
a pod.,  

d) využiť alternatívne formy financovania (faktoring, leasing, 
emitovanie cenných papierov a pod.), ak v Úverovom 
dokumente nie je uvedené inak; 

e) zaviazať sa do úplného zaplatenia Pohľadávky Veriteľa 
žiadnej tretej osobe takým spôsobom, že by bolo 
zabezpečenie pohľadávky tretej osoby alebo 
vymáhateľnosť jej pohľadávky výhodnejšie ako 
zabezpečenie a vymáhateľnosť Pohľadávky Veriteľa, 

9.5 Klient je povinný zabezpečiť, aby bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Veriteľa nenastali nasledujúce 
skutočnosti: 

a) vo vzťahu ku Klientovi bolo príslušnými orgánmi Klienta 
prijaté rozhodnutie o jeho zrušení, zlúčení, splynutí, 
rozdelení alebo zmene jeho právnej formy alebo došlo 
zrušeniu, zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu alebo zmene  
právnej formy Klienta, 

b) vo vzťahu ku Klientovi bolo na príslušnom súde začaté 
konanie o zrušení Klienta,   

c) boli podniknuté kroky smerujúce k zmene vlastníckej 
štruktúry Klienta alebo došlo k zmene vlastníckej 
štruktúry Klienta; vlastníckou štruktúrou Klienta sa pre 
účely Úverových podmienok rozumie (i) každá osoba, 
ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na Klientovi alebo 
každá osoba personálne prepojená s Klientom, (ii) 
postavenie týchto osôb vo vzťahu ku Klientovi a (iii) 
percentuálne vyjadrený majetkový podiel každej takej 
osoby na Klientovi alebo inej osobe vo vlastníckej 
štruktúre Klienta, vyjadrené vzťahovým diagramom,  

d) došlo k zmene majetkovej účasti Klienta v iných 
spoločnostiach, 

e) príslušný orgán Klienta schválil vo vzťahu ku Klientovi 
uzatvorenie zmluvy o predaji/nájme podniku alebo časti 
podniku alebo už bola takáto zmluva uzatvorená, alebo 
bol podnik alebo jeho časť vložená do základného imania 
tretej osoby, a/alebo 

f) došlo k zmene výšky základného imania Klienta. 

9.6 Pre účely Úverových podmienok sa účtovnou závierkou 
rozumejú: 

(i) účtovná závierka v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v platnom znení,  

(ii) také výkazy, ktoré v dôsledku zmeny všeobecne 
záväzného predpisu nahradia výkazy uvedené v ods. (i) 
alebo (ii) vyššie, 

(iii) alebo také dokumenty, ktoré sú obdobou slovenskej 
účtovnej závierky v zmysle cudzieho právneho poriadku, 
podľa ktorého sa vyhotovujú.  

9.7 Veriteľ je oprávnený spoľahnúť sa na to, že všetky právne 
úkony, ktoré vykoná v súvislosti a/alebo na základe Úverového 
dokumentu s Klientom, vykonáva Klient vo svojom mene a na 
svoj vlastný účet a tiež na to, že Klient použije na zaplatenie 
Pohľadávky Veriteľa svoje vlastné prostriedky, pokiaľ Klient 
písomne neoznámi Veriteľovi, že právne úkony vykonáva na 
účet tretej osoby a/alebo prostriedky určené na zaplatenie 
Pohľadávky Veriteľa sú vlastníctvom tretej osoby. V takomto 
prípade je Klient povinný spolu s uvedeným oznámením 
predložiť Veriteľovi: 

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 účet je obchod 
vykonaný; a 

b) písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej 
prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto 
obchodu na jej účet. 

Týmto ustanovením nie je dotknutý bod 7.6. Úverových 
podmienok. 

 

Článok 10: Vyhlásenia Klienta 

10.1 Klient dáva Veriteľovi sám za seba vyhlásenia uvedené 
v tomto článku a potvrdzuje, že sú pravdivé a úplné. 
Vyhlásenia uvedené v tomto článku sú dané popri 
akýchkoľvek vyhláseniach Klienta podľa akéhokoľvek 
Úverového dokumentu. 

10.2 Status 

10.2.1 Klient má právnu spôsobilosť uzatvoriť s Veriteľom Úverový 
dokument a je spôsobilý plniť povinnosti, ktoré jeho 
uzatvorením na seba prevzal. 

10.2.2 Klient získal všetky súhlasy a vykonal všetky úkony potrebné 
podľa právnych predpisov, svojich interných predpisov a 
dokumentov ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, ktorými je 
viazaný na to, aby platne uzatvoril Úverový dokument a plnil 
všetky povinnosti, ktoré v ňom na seba prevzal. 

10.2.3 Klient má riadne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, 
ktorú vykonáva.  

10.2.4  Klient je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak 
sa táto povinnosť na neho vzťahuje. 

10.2.5 Neprebieha a podľa najlepšieho vedomia Klienta ani nehrozí 
vo vzťahu ku Klientovi konanie smerujúce k jeho zrušeniu, ani 
nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na 
povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na určenie 
splátkového kalendára a Klient nie je v úpadku, v kríze alebo 
v obdobnej situácii v zmysle cudzieho právneho poriadku. 

10.3 Platnosť a záväznosť 

10.3.1 Každý Úverový dokument je platný, účinný a pre Klienta 
záväzný. Povinnosti Klienta, ktoré na seba prevzal 
v Úverovom dokumente, sú voči nemu vynútiteľné. 

10.3.2 Klient uzatvoril s Veriteľom Úverový dokument za podmienok, 
ktoré považuje za obvyklé v bežnom obchodnom styku.  

10.4 Neexistencia rozporu s inými záväzkami 

Uzatvorenie Úverového dokumentu Klientom a jeho plnenie 
povinností podľa Úverového dokumentu nie sú v rozpore: 

a) so žiadnym právnym predpisom; 

b) so žiadnym z interných predpisov a dokumentov Klienta; 

c) so žiadnym iným dokumentom, ktorým je Klient viazaný. 

10.5 Vylúčenie Prípadu porušenia  

10.5.1 Neexistuje Prípad porušenia a ani nebude spôsobený 
uzatvorením Úverového dokumentu a/alebo Čerpaním Úveru, 
ani plnením povinností, ktoré na seba prevzal Klient.  

10.5.2 Neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by mohla spôsobiť 
Podstatný nepriaznivý dopad.  

10.6 Správnosť informácií 

10.6.1 Všetky informácie poskytnuté Klientom Veriteľovi sú správne 
a pravdivé ku dňu, ktorým je príslušná informácia datovaná (ak 
je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené) 
alebo ku dňu kedy bola predložená. 

10.6.2 V predložených informáciách nie je opomenutá žiadna 
informácia, ktorej uvedenie by spôsobilo, že iná informácia v 
nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v 
akomkoľvek podstatnom ohľade. 

10.7 Účtovná závierka 

Odo dňa, ku ktorému bola vyhotovená príslušná účtovná 
závierka Klienta naposledy doručená Veriteľovi, nedošlo ku 
žiadnej skutočnosti, ktorá by mohla mať Podstatný nepriaznivý 
dopad.  

10.8 Rovnocenné postavenie záväzkov 
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Každý platobný záväzok Klienta vyplývajúci z Úverového 
dokumentu má poradie uspokojenia prinajmenšom rovnaké 
(pari passu) ako je poradie uspokojenia akýchkoľvek jeho 
iných súčasných a budúcich nezabezpečených a 
nepodriadených platobných záväzkov, s výnimkou záväzkov, 
ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona. 

10.9 Neexistencia prebiehajúcich alebo hroziacich  konaní  

Neprebieha a podľa najlepšieho vedomia Klienta ani nehrozí 
žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a 
správneho konania), ktoré by mohlo mať vplyv na platnosť 
Úverového dokumentu, alebo ktoré by mohlo, mať Podstatný 
nepriaznivý dopad. 

10.10 Centrum hlavných záujmov 

V súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v 
platnom znení, centrum hlavných záujmov Klienta je 
umiestnené v krajine, v ktorej má svoje registrované sídlo, 
miesto podnikania, alebo trvalé bydlisko. 

10.11 Čas poskytnutia a zopakovania vyhlásení 

10.11.1 Každé z vyhlásení uvedených v Úverovom dokumente je dané 
Klientom po prvý raz v deň podpisu, uzatvorenia, akceptovania 
alebo vystavenia Úverového dokumentu ako aj jeho zmeny. 

10.11.2 Vyhlásenia uvedené v Úverovom dokumente sa považujú za 
zopakované Klientom v deň doručenia každej žiadosti 
o Čerpanie, v každý deň Čerpania, v deň splatnosti úrokov 
alebo splátky Úveru a ku každému prvému dňu kalendárneho 
mesiaca, až do úplného splatenia Pohľadávky Veriteľa. 
Zopakovaním Klient potvrdzuje, že jeho vyhlásenia sú 
pravdivé ku dňu ich zopakovania.  

 

 

 

Článok 11: Prípad porušenia  

11.1 Prípadom porušenia sa rozumie ktorákoľvek z nasledovných 
skutočností:  

a) Dlžník je v omeškaní so splácaním akejkoľvek časti 
Pohľadávky Veriteľa viac ako 3 dni, 

b) Dlžník použil Úver alebo jeho časť na iný ako dohodnutý 
účel, 

c) skutočnosť, že podľa akejkoľvek Zmluvy o úvere 
uzatvorenej medzi Veriteľom a Klientom (i) nastal Prípad 
porušenia alebo (ii) Úver alebo jeho časť sa stali 
predčasne splatnými alebo (iii) Veriteľ je oprávnený 
požadovať od Dlžníka mimoriadne splatenie Úveru alebo 
jeho časti, 

d) Klient je v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči 
iným bankám,  iným veriteľom alebo orgánom verejnej 
moci, 

e) na základe posúdenia Veriteľa, ktoré vyplynulo 
z finančnej, úverovej alebo právnej analýzy, je alebo by 
mohlo byť ohrozené riadne a včasné splácanie a/alebo 
splatenie Pohľadávky Veriteľa, 

f) Dlžník vyhlásil alebo uznal, že nie je schopný splniť svoj 
záväzok zaplatiť Pohľadávku Veriteľa riadne a včas, 

g) Klient je v úpadku v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov alebo v kríze v zmysle Obchodného 
zákonníka, alebo v obdobnej situácii v zmysle cudzieho 
právneho poriadku, 

h) vo vzťahu ku Klientovi (i) bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo 
návrh na určenie splátkového kalendára alebo (ii) sa bez 
súhlasu Veriteľa pripravuje reštrukturalizačný posudok 
na takýto účel, alebo (iii) bolo začaté konkurzné konanie 
alebo reštrukturalizačné konanie, alebo (iv) bol vyhlásený 
konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo súd určil 
splátkový kalendár; resp. obdobné konanie alebo 
obdobná skutočnosť podľa cudzieho právneho poriadku, 

i) ak dôjde k (i) úplnému alebo čiastočnému zániku a/alebo 
zhoršeniu zabezpečenia Pohľadávky Veriteľa, alebo 
(ii) zníženiu hodnoty zabezpečenia Pohľadávky Veriteľa, 
alebo (iii) sa stane zabezpečenie Pohľadávky Veriteľa  
nevykonateľným alebo vykonateľným len s ťažkosťami, a 
ak Osoba poskytujúca zabezpečenie nedoplní 

zabezpečenie Pohľadávky veriteľa na pôvodný alebo 
požadovaný rozsah, v lehote určenej Veriteľom, 

j) existencia exekučného titulu na majetok Klienta alebo 
skutočnosť, že voči Klientovi bolo začaté exekučné 
konanie alebo iný nútený výkon rozhodnutia, 

k) bol začatý výkon záložného práva na majetok Osoby 
poskytujúcej zabezpečenie iným záložným veriteľom ako 
Veriteľ, 

l) Osoba poskytujúca zabezpečenie odvolá akékoľvek 
plnomocenstvo, ktoré udelila Veriteľovi v súvislosti so 
zabezpečením Pohľadávky Veriteľa, 

m) skutočnosť, že vo vzťahu k majetku Klienta bolo začaté 
vyvlastňovacie konanie, 

n) nastali skutočnosti, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu 
právnej spôsobilosti Klienta alebo Klient stratil  schopnosť 
zaväzovať sa a uzatvárať Úverové dokumenty a/alebo 
vstupovať do vzťahov založených Úverovými 
dokumentmi, a/alebo existujú na strane člena 
štatutárneho orgánu také skutočnosti, ktoré ho 
podstatným spôsobom obmedzujú vo výkone svojej 
funkcie, 

o) existencia súdneho, rozhodcovského, správneho alebo 
obdobného konania, ktoré môže mať Podstatný 
nepriaznivý dopad, 

p) nastala skutočnosť, alebo viacero súvisiacich alebo 
nesúvisiacich skutočností, ktoré môžu mať podľa názoru 
Veriteľa Podstatný nepriaznivý dopad, 

q) Dlžník nedodržal svoj záväzok alebo je pravdepodobné, 
že nedodrží svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy 
uzatvorenej s treťou osobou v prípade, ak by takéto 
porušenie záväzkov mohlo mať Podstatný nepriaznivý 
dopad, 

r) ktorékoľvek z vyhlásení Klienta poskytnutých Klientom 
Veriteľovi v Úverovom dokumente sa ukáže ako 
nepravdivé a/alebo neúplné, 

s) Klient nesplnil alebo porušil ktorúkoľvek z povinností 
uvedených v Úverovom dokumente, 

t) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa 
nastala skutočnosť, ku ktorej je Klient povinný zabezpečiť 
predchádzajúci písomný súhlas Veriteľa, 

u) nastala situácia, v dôsledku ktorej sa stalo Čerpanie 
Úveru a/alebo neukončenie vzťahu založeného 
Úverovým dokumentom protiprávnym, nedovoleným 
alebo zakázaným,  

v) medzi Veriteľom a Klientom nedošlo k dohode o obsahu 
zmeny Úverových podmienok podľa bodu 14.4.2,  

w) Veriteľ nadobudol dôvodné podozrenie, že konanie 
Klienta odporuje právnym predpisom  alebo ich obchádza 
alebo sa prieči dobrým mravom, 

x) proti Klientovi alebo členovi jeho štatutárneho orgánu 
alebo spoločníkovi resp. akcionárovi začalo trestné 
stíhanie, nachádza sa vo väzbe alebo mu bol nariadený 
výkon trestu odňatia slobody, 

y) Klient, alebo fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom 
resp. akcionárom alebo väčšinovým spoločníkom resp. 
akcionárom Klienta, zomrie. 

11.2 Ak nastane Prípad porušenia má Veriteľ právo vykonať 
ktorékoľvek alebo všetky nasledovné opatrenia:  

a) stanoviť mimoriadnu splatnosť Úveru alebo jeho časti,  

b) započítať Pohľadávku Veriteľa v súlade s Úverovým 
dokumentom,  

c) zriadiť rezerváciu na účte Klienta,  

d) dočasne obmedziť Čerpanie,  

e) odstúpiť od Zmluvy o úvere,  

f) vypovedať Zmluvu o úvere,  

g) vykonať svoje práva zo Zabezpečovacích zmlúv 
a ostatných Úverových dokumentov. 

11.3 Stanovenie mimoriadnej splatnosti  

11.3.1 Stanovením mimoriadnej splatnosti Úveru sa rozumie právo 
Veriteľa požadovať od Dlžníka zaplatenie Pohľadávky Veriteľa 
alebo jej časti pred dohodnutým časom splatnosti Pohľadávky 
Veriteľa alebo jej jednotlivých častí. Veriteľ má právo stanoviť 
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mimoriadnu splatnosť pre celú Pohľadávku Veriteľa  alebo pre 
jej určitú časť. 

11.3.2 Pohľadávka Veriteľa alebo jej časť určená Veriteľom sa stane 
splatnou v deň určený v oznámení Veriteľa o mimoriadnej 
splatnosti Úveru Dlžníkovi. 

11.4 Zriadenie rezervácie na účtoch 

11.4.1 Zriadením rezervácie na účte Klienta sa rozumie skutočnosť, 
že Veriteľ neumožní Klientovi nakladanie s peňažnými 
prostriedkami do výšky Pohľadávky Veriteľa na jeho účte 
vedenom Veriteľom a to bez ohľadu na pokyny Klienta na 
nakladanie s prostriedkami na účtoch Klienta, a to až do dňa 
úplného zaplatenia Pohľadávky Veriteľa. 

11.5 Dočasné obmedzenie Čerpania 

11.5.1 Ak nastane Prípad porušenia a Dlžník má podľa Zmluvy o 
úvere právo požadovať Čerpanie, je Veriteľ oprávnený 
dočasne obmedziť Čerpanie, a to až do času, keď Dlžník 
hodnoverne Veriteľovi preukáže, že odstránil, alebo napravil 
Prípad porušenia, alebo pominul Prípad porušenia. Do tohto 
momentu nie je Veriteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku 
umožniť Dlžníkovi Čerpanie. 

11.5.2 Obmedzením Čerpania sa rozumie skutočnosť, že Veriteľ 
neumožní Dlžníkovi Čerpanie. 

11.6 Odstúpenie od Zmluvy o úvere 

11.6.1 Ak nastane Prípad porušenia, je Veriteľ oprávnený odstúpiť od 
Zmluvy o úvere, a to na základe písomného oznámenia 
doručeného Dlžníkovi.  

11.6.2 Dlžník je povinný uhradiť Veriteľovi Pohľadávku Veriteľa vo 
výške, v lehote a na účet, ktorý je uvedený v oznámení 
Veriteľa o odstúpení od Zmluvy o úvere. 

11.6.3 Odstúpením od Zmluvy o úvere zaniká len právo Dlžníka 
požadovať Čerpanie a ustanovenia o dohodnutom čase 
plnenia Pohľadávky Veriteľa; ostatné zmluvné ustanovenia 
ako aj Zabezpečovacie zmluvy ostávajú nedotknuté. 

11.6.4 Klient nie je oprávnený odstúpiť od Úverového dokumentu. 

11.7 Vypovedanie Zmluvy o úvere 

11.7.1 Ak nastane Prípad porušenia, je Veriteľ oprávnený vypovedať 
Zmluvu o úvere, a to na základe písomnej výpovede doručenej 
Dlžníkovi. Účinky výpovede nastanú v tretí deň po jej odoslaní 
Dlžníkovi. 

11.7.2 Dlžník je povinný uhradiť Veriteľovi Pohľadávku Veriteľa vo 
výške, v lehote a na účet, ktorý je uvedený vo výpovedi od 
Zmluvy o úvere. 

11.7.3 Ku dňu účinnosti výpovede zaniká len právo Dlžníka 
požadovať Čerpanie a ustanovenia o dohodnutom čase 
plnenia Pohľadávky Veriteľa; ostatné zmluvné ustanovenia 
ako aj Zabezpečovacie zmluvy ostávajú nedotknuté. 

11.7.4 Klient nie je oprávnený vypovedať Úverový dokument. 

11.8 Vypovedanie, odstúpenie alebo iné zrušenie ktoréhokoľvek 
Úverového dokumentu je možné len v dohodnutých prípadoch 
a za dohodnutých podmienok. 

 

Článok 12: Doručovanie 

12.1 Zmluvné strany komunikujú medzi sebou písomnou formou, 
pokiaľ nie je v Úverovom dokumente dohodnuté inak. 

12.2 Doručovanie písomností zakladajúcich vznik, zmenu alebo 
zánik vzťahov súvisiacich s Úverom a/alebo Pohľadávkou 
Veriteľa uskutočňujú zmluvné strany prostredníctvom pošty, 
kuriéra alebo osobne.  

12.3 Komunikácia nezakladajúca vznik, zmenu alebo zánik vzťahov 
súvisiacich s Úverom a/alebo Pohľadávkou Veriteľa môže byť 
realizovaná aj telefonicky alebo e-mailom.  

12.4 Písomnosti Klienta zasielané Veriteľovi poštou, kuriérom alebo 
osobne sa považujú za doručené dňom skutočného doručenia 
písomnosti Veriteľovi. Písomnosti Klienta zasielané Veriteľovi 
e-mailom sa považujú za doručené potvrdením o prečítaní 
Veriteľom. 

12.5 Písomnosti Veriteľa zasielané Klientovi sa považujú za 
doručené: 

(i) tretím kalendárnym dňom odo dňa odoslania zásielky na 
poštovú prepravu pri doručovaní poštou, 

(ii) okamihom prevzatia zásielky adresátom pri doručovaní 
kuriérom, 

(iii) okamihom prevzatia zásielky adresátom pri osobnom 
doručovaní. 

Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, keď ju Klient 
neprevzal, odmietol prevziať alebo sa o jej zaslaní 
nedozvedel. Veriteľ nenesie zodpovednosť za 
nebezpečenstvo straty, poškodenia alebo zničenia zásielky pri 
jej preprave Klientovi.     

12.6 Pre potreby doručovania sa použijú adresy uvedené 
v Úverových dokumentoch, ibaže adresát oznámil 
odosielateľovi inú adresu určenú na doručovanie. Každá 
zmena adresy na doručovanie je voči odosielateľovi účinná 
dňom nasledujúcim po dni kedy odosielateľ túto informáciu od 
adresáta obdržal.  

12.7 Spôsob doručovania dohodnutý v Zmluve o úvere sa vzťahuje 
aj na všetky Úverové dokumenty súvisiace so Zmluvou 
o úvere. 

 

Článok 13: Rôzne 

13.1 Klient dáva Veriteľovi súhlas s tým, aby Veriteľ  postúpil 
Pohľadávku Veriteľa alebo jej časť a previedol svoje práva 
voči Klientovi vyplývajúce z Úverového dokumentu na tretiu 
osobu, a to aj v prípade, ak je Klient v omeškaní menej ako 90 
dní s plnením čo i len časti Pohľadávky Veriteľa.     

13.2 Klient nemá právo postúpiť alebo inak previesť svoje práva a 
povinnosti vyplývajúce mu z Úverového dokumentu na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa. 

13.3 Neuplatnenie práva Veriteľa vyplývajúceho z Úverového 
dokumentu sa nepovažuje za vzdanie sa tohto práva zo strany 
Veriteľa. 

 
13.4 Miestom plnenia všetkých práv a povinností vyplývajúcich 

z Úverového dokumentu je sídlo Veriteľa, ak Veriteľ písomne 
neurčí inak.  

13.5 Na určenie pravosti a výšky Pohľadávky Veriteľa sú 
rozhodujúce skutočnosti uvedené v účtovných záznamoch 
Veriteľa a výpisov z nich, pokiaľ sa nepreukáže iné.  

13.6 V súvislosti s uzatvorením Úverového dokumentu Veriteľ 
zodpovedá výlučne za škody, ktoré vznikli na základe 
úmyselného zavinenia alebo hrubej nedbanlivosti Veriteľa. 
Akékoľvek okolnosti, iné ako úmyselné zavinenie alebo hrubá 
nedbanlivosť, sa budú vykladať ako okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť pre účely § 373 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Rozsah náhrady škody, za ktorú zodpovedá 
Veriteľ, je limitovaný skutočnou škodou.  

13.7 Uzatvorením  

(i) Úverového dokumentu sa predlžujú premlčacie doby 
každého práva Veriteľa vyplývajúceho z Úverového 
dokumentu, 

(ii) Zmluvy o úvere sa predlžujú premlčacie doby každého 
práva Veriteľa vyplývajúceho z notárskej zápisnice, 
špecifikovanej v Zmluve o úvere a spísanej za účelom 
posilnenia vymáhateľnosti Pohľadávky Veriteľa, 

a to na dobu desiatich rokov odo dňa, keď takáto premlčacia 
doba vo vzťahu ku každému takémuto právu začne plynúť. 

13.8 Ustanovenia Úverových dokumentov, ktoré akýmkoľvek 
spôsobom menia ustanovenia zmluvy o bežnom účte alebo 
zmluvy o vkladovom účte medzi Veriteľom a Klientom, majú 
prednosť pred ustanoveniami dotknutej zmluvy o bežnom 
účte a zmluvy o vkladovom účte. 

13.9 Ak sa stane niektoré ustanovenie Úverového dokumentu 
celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv 
na platnosť zostávajúcich častí daného Úverového 
dokumentu.  Zmluvné strany Úverového dokumentu sa 
zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenia Úverového 
dokumentu novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere 
budú zodpovedať účelu sledovanému neplatnými 
ustanoveniami Úverového dokumentu.  

13.10 Veriteľ a Klient sa dohodli, že použitie akéhokoľvek 
ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej 
republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v 
rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne 
alebo čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu 
ktoréhokoľvek ustanovenia Úverového dokumentu. Okrem 
toho sa Veriteľ a Klient dohodli, že ustanovenia § 330, § 361, 
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§ 500, § 503, § 506 a § 507 Obchodného zákonníka sa na 
Zmluvu o úvere nepoužijú. 

13.11 Na Klienta, ktorý je spotrebiteľom, sa nevzťahujú ustanovenia 
bodu 6.2.2, bodu 8.2, bodu 8.3 písm. a) a písm. h), bodu 9.1 
písm. a), písm. f), písm. j) ods. (i), (ii), a (v), písm. k) a písm. 
p), bodu 9.2 písm. b) až h) a písm. j), bodu 9.3, písm. c) ods. 
(i), (ii) a (iv), písm. d), písm. i), bodu 9.5 písm. a) až c), písm. 
e) a písm. f), bodu 10.2.3, bodu 10.4 písm. b), bodu 10.7, bodu 
11.2 písm. e) a písm. f), bodu 11.6 a bodu 11.7 Úverových 
podmienok.  

13.12 Riešenie Sporov 

Ak v Úverovom dokumente nie je uvedené inak, platí, že 
všetky Spory budú riešené vecne a miestne príslušným 
súdom. Veriteľ týmto v súlade s § 93b Zákona o bankách 
informuje Klienta, že:  

(i)  ak dôjde medzi zmluvnými stranami Úverového 
dokumentu k uzatvoreniu rozhodcovskej zmluvy, môžu 
byť Spory riešené okrem reklamačného konania 
a súdneho konania aj prostredníctvom rozhodcovského 
konania podľa zákona č. 244/2002 Z. z. 
o rozhodcovskom konaní,  

 
(ii)  ak dôjde medzi zmluvnými stranami Úverového 

dokumentu k uzatvoreniu dohody o riešení Sporu 
mediáciou, bude možné riešiť Spor mimosúdne tiež 
mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.  

Veriteľ týmto v súlade s jeho povinnosťami informuje Klienta, 
ktorý je spotrebiteľom, že: 

(i) je tu možnosť alternatívneho riešenia sporov súvisiacich 
s bankovými obchodmi, vrátane sporov z platobných 
služieb a sporov súvisiacich s presunom platobného účtu, 
prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia 
sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s 
takýmito obchodmi a to podľa voľby spotrebiteľa, vrátane 
výberu príslušného subjektu alternatívneho riešenia 
sporov podľa voľby spotrebiteľa, 

(ii) zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie 
Ministerstvo hospodárstva na internetovej stránke: 
www.mhsr.sk. 

Veriteľ osobitne dáva do pozornosti spotrebiteľom, že 
poskytovatelia platobných služieb prostredníctvom svojho 
záujmového združenia Slovenskej bankovej asociácie zriadili 
subjekt alternatívneho riešenia sporov s názvom Inštitút 
alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie 
so sídlom v Bratislave, prostredníctvom ktorého môžu Klienti 
– spotrebitelia riešiť spory z bankových obchodov, ktoré 
súvisia so spotrebiteľskými zmluvami. Viac informácii o riešení 
sporov týmto subjektom sa nachádza na stránke: 
http://institutars.sk/. 

13.13 Orgán dohľadu 

Orgánom dohľadu nad činnosťou Veriteľa je Národná banka 
Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. 

 

Článok 14: Záverečné ustanovenia  

14.1 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Úverových podmienok 
stanú celkom alebo sčasti neplatné, nevynútiteľné, alebo 
neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných 
ustanovení Úverových podmienok. Namiesto neplatných, 
nevynútiteľných a neúčinných ustanovení sa použijú 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. 

14.2 Ak počas platnosti Úverového dokumentu dôjde k zmene 
všeobecne záväzného právneho predpisu alebo k jeho 
zrušeniu a prijatiu nového všeobecne záväzného právneho 
predpisu, na ktorý odkazuje Úverový dokument, platí, že 
takýto odkaz sa vzťahuje na zmenenú resp. novú právnu 
normu, ktorá sa svojim účelom najviac približuje pôvodnému 
ustanoveniu.  

14.3 Pôsobnosť Úverových podmienok alebo ich časti možno 
vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá môže 
byť obsiahnutá v Úverovom dokumente.   

14.4 Zmena Úverových podmienok  

14.4.1 Úverové podmienky môžu byť zmenené písomnou dohodou 
zmluvných strán alebo jednostranným rozhodnutím Veriteľa 
podľa bodu 14.4.2. Úverových podmienok.  

14.4.2 Veriteľ je oprávnený zmeniť alebo úplne nahradiť Úverové 
podmienky, a to z dôvodu zmeny právnych predpisov, zmeny 
na finančnom alebo bankovom trhu, zmeny technických, 
informačných alebo bezpečnostných systémov Veriteľa. 
Zmenu Úverových podmienok Veriteľ oznámi Klientovi 
zverejnením na svojej internetovej stránke najmenej 30 dní 
pred jej účinnosťou. Ak Klient neoznámi minimálne 15 dní pred 
účinnosťou zmeny Úverových podmienok svoj nesúhlas 
s takouto zmenou, platí že so zmenou súhlasí. Odo dňa 
účinnosti zmeny Úverových podmienok sa budú vzájomné 
vzťahy Veriteľa a Klienta riadiť zmenenými Úverovými 
podmienkami, resp. takým dokumentom, ktorý ich nahradí. Ak 
Klient oznámi Veriteľovi svoj nesúhlas so zmenou Úverových 
podmienok, Veriteľ vyzve Klienta na rokovanie o obsahu 
zmeny Úverových podmienok.  

14.5 Tieto Úverové podmienky sa nepoužijú pre právne vzťahy, 
ktoré vznikli pred účinnosťou týchto Úverových podmienok 
a ani pre zmeny takýchto právnych vzťahov. 

14.6 Tieto Úverové podmienky boli schválené predstavenstvom 
Veriteľa dňa 20.01.2020 a nadobudli účinnosť od 31.01.2020. 
Zmena č. 1 Úverových podmienok bola schválená 
predstavenstvom Veriteľa dňa 22.02.2021 a nadobudla 
účinnosť dňa 15.03.2021.  

 

 

 

 


