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Článok I  

ÚVODNÉ USTANOVENIA  

Všeobecné úverové podmienky pre poskytovanie úverov firemným klientom – právnickým osobám a 
fyzickým osobám – podnikateľom (ďalej len „Všeobecné úverové podmienky“ alebo „VÚP“) 
upravujú všeobecné pravidlá obchodného vzťahu Veriteľa a Dlžníka vzniknuté v súvislosti so 
záväzkom Veriteľa poskytnúť Dlžníkovi finančné prostriedky vo forme úveru.   

VÚP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o úvere.  

  

Článok II  

DEFINÍCIE  

Nadpisy článkov a bodov v Zmluve o úvere slúžia len na sprehľadnenie a nie je možné ich znenie 
použiť na výklad jednotlivých ustanovení. Definíciám a pojmom uvedeným v Zmluve o úvere a VÚP je 
potrebné prikladať význam a obsah, pod akým sú definované; v prípade, že tento určený nie je, je 
potrebné im priraďovať obsah a význam zaužívaný (obvyklý) v bankovej praxi.  

Bankové tajomstvo – všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa Dlžníka, Zaviazaných 
osôb, resp. ich zástupcov, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na 
účtoch a stavoch vkladov. 

Dlžník – osoba, ktorá uzavrela s Veriteľom Zmluvu o úvere, resp. osoba, ktorá nastúpila na jeho  
miesto najmä na základe prevzatia záväzku, splynutia, zlúčenia, rozdelenia, dedenia alebo inej právnej 
skutočnosti.  

Centrum hlavného záujmu  – má význam uvedený v čl. 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EU) 2015/848 z 20 mája 2015, o insolvenčnom konaní.  

Internetová stránka – oficiálna webová stránka Veriteľa www.365.bank     

IOOÚ -   Informácia o ochrane osobných údajov dostupná na Internetovej stránke. 

Konečný užívateľ výhod –  každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú 
osobu, fyzickú osobu–podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej 
tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.  

Nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

Oprávnený záujem – v zmysle Nariadenia právny základ spracúvania Osobných údajov fyzickej osoby 
bez jej výslovného súhlasu. Ide o záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ/Veriteľ vrátane iného 
prevádzkovateľa, ktorému môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté, alebo tretej strany s výnimkou 
prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej 
osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. 

Osobné údaje – údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej 
osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného 
identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné 
údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, 
ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu 
identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 
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Politicky exponovaná osoba – fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia 
a ktorá napĺňa ďalšie predpoklady uvedené v Zákone o ochrane pred legalizáciou 

Pracovný deň – ktorýkoľvek deň (okrem štátneho sviatku a dňa pracovného pokoja v zmysle zákona 
č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ďalej soboty, 
nedeľe, a dňa, ktorý Veriteľ zo závažných prevádzkových dôvodov vyhlási za neobchodný) 

Sadzobník poplatkov – Sadzobník poplatkov pre Právnické osoby a Fyzické osoby –podnikateľov – 
dokument vydaný Veriteľom obsahujúci zoznam a výšku jednotlivých poplatkov za poskytnutie služieb 
Veriteľa zverejnený na obchodných miestach Veriteľa a na Internetovej stránke.   

Medzinárodnou sankciou sa v zmysle zákona č.289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií 
rozumie obmedzenie, príkaz alebo zákaz v predpisoch o medzinárodnej sankcii (rozhodnutie 
Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov podľa čl. 41 Charty Organizácie Spojených 
národov, právne záväzný akt Európskej únie, nariadenie vlády SR, iný právny akt súvisiaci s 
vykonávaním medzinárodnej sankcie) na účely zabezpečenia, udržania a obnovy medzinárodného 
mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv, boja proti terorizmu a šíreniu zbraní 
hromadného ničenia a dosahovania cieľov Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej 
únie a Charty Organizácie Spojených národov. Za medzinárodnú sankciu sa pre účely Všeobecných 
úverových podmienok považuje aj akákoľvek ekonomická alebo finančná sankcia, obchodné embargo 
alebo podobné opatrenie, prijaté, uplatnené alebo vymáhané zo strany Európskej únie alebo 
niektorého z jej existujúcich či budúcich členských štátov alebo niektorého z ich orgánov.  

Sankcionovanou osobou je osoba, na ktorú sa vzťahuje Medzinárodná sankcia. Osobou sa pre tieto 
účely myslí štát, občan štátu, príslušník alebo predstaviteľ osoby, na ktorých sa vzťahuje 
Medzinárodná sankcia alebo iná fyzická osoba zdržujúca sa na území, na ktoré sa vzťahuje 
Medzinárodná sankcia, okrem občana SR, právnická osoba so sídlom na území, na ktoré sa vzťahuje 
Medzinárodná sankcia, alebo osoba uvedená v zoznamoch vydaných sankčnými výbormi 
Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo osoba uvedená v rozhodnutí podľa Hlavy 
V Zmluvy o Európskej únii alebo v právnych aktoch Európskej únie. 

Skupina Veriteľa – všetky spoločnosti, v ktorých má Veriteľ majetkovú účasť a sú uvedené v zozname, 
ktorý je uverejnený na Internetovej stránke (www.365.bank). 

Spoludlžníci – osoby, ktoré sú zaviazané zo Zmluvy o úvere spoločne a nerozdielne s Dlžníkom (t. j. 
napr. každý pristupujúci dlžník, spoludlžník), resp. ich právni nástupcovia.   

Úroková sadzba – sadzba, na základe ktorej sa vypočítavajú úroky, vyjadrená v percentách ročne 
(per annum – p. a.), ktorá spravidla predstavuje súčet referenčnej úrokovej sadzby a marže Veriteľa 
uvádzanej v percentách, alebo ktorej výška je pevne stanovená v Zmluve o úvere.   

Úrokové obdobie – obdobie, počas ktorého je vo vzťahu k čerpanej časti úveru stanovená pevná 
výška Úrokovej sadzby. Dĺžka Úrokového obdobia alebo mechanizmus jeho stanovenia sú uvedené 
vo VÚP a v Zmluve o úvere.   

Úverová pohľadávka – právo Veriteľa na peňažné plnenie vzniknuté na základe alebo v súvislosti so 
Zmluvou o úvere, resp. so zmluvou o pristúpení k záväzku. Úverová pohľadávka pozostáva: (i) z istiny, 
(ii) príslušenstva, ktoré tvoria najmä úroky, úroky z omeškania a náklady spojené s uplatnením 
Úverovej pohľadávky (najmä, nie však výlučne všetky typy príslušnými zákonmi stanovených 
poplatkov, poštové náklady, ako aj iné náklady spojené s vymáhaním Úverovej pohľadávky), (iii) zo 
zmluvnej pokuty (vrátane jej vyjadrenia vo forme sankčných úrokov) a (iv) z poplatkov v zmysle 
aktuálneho Sadzobníka poplatkov Veriteľa.    

Veriteľ  –  365.bank, a. s., so  sídlom Dvořákovo nábrežie  4,  811 02  Bratislava,  IČO: 31 340 890, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 501/B, resp. osoba, 
ktorá nastúpila na jej miesto.  

Zabezpečovacie zmluvy – akékoľvek zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o podriadenosti 
dlhu, dohody o ručení, dohody o vydaní a vyplnení biancozmenky, ako i akákoľvek iná zmluva, ktoré 
boli uzatvorené v súvislosti so Zmluvou o úvere a ktorými došlo najmä k zriadeniu zabezpečenia, 
vrátane ich dodatkov, za účelom splatenia zabezpečovanej pohľadávky, ktorej súčasťou je Úverová 
pohľadávka.  

http://www.postovabanka.sk/
http://www.365.bank/
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Zaviazané osoby – Spoludlžníci, ako aj každý ručiteľ, resp. právny nástupca, pre vylúčenie 
pochybností sa za Zaviazané osoby nepovažujú záložca, vystaviteľ biancozmenky a avalista.  

Zákon o bankách – zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

Zákon o konkurze – zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zákon o mediácii - zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

Zákon o ochrane pred legalizáciou –- 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.  

Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

Zákon o platobných službách – zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon o rozhodcovskom konaní - zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení 

neskorších predpisov.Zmluva o úvere – zmluva vrátane akýchkoľvek jej zmien a dodatkov uzatvorená 
medzi Veriteľom a Dlžníkom, obsahujúca vzájomne dohodnuté podmienky a spĺňajúca podstatné 
náležitosti § 497 a nasl. Obchodného  zákonníka, na základe ktorej sa Veriteľ zaviazal poskytnúť 
Dlžníkovi úverové prostriedky a Dlžník sa zaviazal splatiť Úverovú pohľadávku.   

  

Článok III  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

3.1  Na základe Zmluvy o úvere sa (i) Veriteľ zaväzuje, že po splnení podmienok stanovených v 
Zmluve o úvere a Článku IV VÚP poskytne Dlžníkovi finančné prostriedky vo forme úveru v 
mene a do/vo výšky/výške stanovenej v Zmluve o úvere a (ii) Dlžník sa zaväzuje vzniknutú 
Úverovú pohľadávku Veriteľovi v stanovenom termíne vrátiť. V Zmluve o úvere môzu byť 
uvedené najmä nasledovné podmienky: účel a výška úveru, prípadne úverového rámca, 
Úroková sadzba, alebo spôsob jej určenia, lehota a podmienky čerpania úverových 
prostriedkov, spôsob, formy a podmienky použitia úverových prostriedkov, spôsob a termíny 
splácania istiny Úverovej pohľadávky, ako aj spôsob a termíny splácania úrokov a ostatné 
jednotlivé podmienky.   

3.2  Ak je to v Zmluve o úvere uvedené, Zmluvou o úvere môže byť Dlžníkovi poskytnutý nezáväzný 
úverový rámec.  

  

Článok IV  

ČERPANIE ÚVEROVÝCH PROSTRIEDKOV  

4.1  Dlžník je oprávnený čerpať úverové prostriedky na účel stanovený v Zmluve o úvere počas 
obdobia uvedeného v Zmluve o úvere bezhotovostnou formou.   

4.2   Veriteľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie úverových prostriedkov, resp. ich časti Dlžníkovi:  

4.2.1  v prípade, ak Dlžník splnil podmienky stanovené na čerpanie úverových prostriedkov 
a ktorákoľvek z informácií rozhodujúca pre umožnenie čerpania úverových 
prostriedkov sa ukázala ako nepravdivá, resp. neúplná, a to i len sčasti, a to dňom, 
keď sa Veriteľ o takejto skutočnosti dozvedel, alebo  

4.2.2  v prípade, ak Dlžník neplní ktorúkoľvek z osobitných podmienok stanovených v Zmluve 
o úvere, alebo  
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4.2.3  v prípade, ak nastane alebo hrozí ktorákoľvek zo skutočností alebo okolností 
oprávňujúcich Veriteľa vyhlásiť Úverovú pohľadávku za predčasne splatnú, resp. 
uplatniť sankciu zo strany Veriteľa, alebo  

4.2.4  v prípade, ak Dlžník nesplnil podmienky stanovené pred čerpaním úverových 
prostriedkov uvedené v Zmluve o úvere v lehote na čerpanie úverových prostriedkov 
stanovenej v Zmluve o úvere, alebo  

4.2.5  v prípade, ak Dlžník najneskôr do uplynutia lehoty na čerpanie úverových prostriedkov 
nepožiadal o ich čerpanie, ani ich časti súhrnne vo výške  dohodnutej v Zmluve o 
úvere, a to nasledujúci kalendárny deň po dni, v ktorom uplynula lehota na čerpanie 
úverových prostriedkov dohodnutá v Zmluve  o úvere, alebo  

4.2.6  v prípade, ak Dlžník najneskôr 15 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na čerpanie 
úverových prostriedkov nepožiadal o predĺženie lehoty čerpania úverových 
prostriedkov, a to nasledujúci kalendárny deň po dni, v ktorom uplynula lehota na 
čerpanie úverových prostriedkov dohodnutá v Zmluve  o úvere, alebo  

4.2.7  z iného dôvodu uvedeného v Zmluve o úvere, alebo v týchto Všeobecných úverových 
podmienkach.  

4.3  Nárok na čerpanie úverových prostriedkov nie je možné postúpiť na tretiu osobu.   

4.4  Ak v Zmluve o úvere nie je niektorá z vyššie uvedených podmienok vylúčená, platí, že Dlžník 
je oprávnený čerpať úverové prostriedky, ak:  

4.4.1.   ku dňu čerpania nenastala ani nehrozí žiadna zo skutočností alebo okolností, na 
základe ktorej je Veriteľ oprávnený vyhlásiť predčasnú splatnosť Úverovej pohľadávky, 
resp. uplatniť sankcie zo Zmluvy o úvere a/ alebo VÚP,     

4.4.2.  podmienky stanovené pred čerpaním úverových prostriedkov uvedené v  Zmluve o 
úvere boli splnené v lehote na splnenie podmienok pred čerpaním, alebo v prípade, 
že táto lehota nie je stanovená, tak v lehote na čerpanie úverových prostriedkov 
dohodnutej v Zmluve o úvere a splnenie podmienok bolo Veriteľom overené.  Splnenie 
podmienok stanovených pred čerpaním úveru posudzuje výlučne Veriteľ. 

  Skončenie možnosti čerpania úverových prostriedkov inak ako uplynutím lehoty na čerpanie 
úverových prostriedkov, vyčerpaním úverových prostriedkov, resp. dohodou Veriteľa a Dlžníka 
je zároveň dôvodom oprávňujúcim Veriteľa vyhlásiť Úverovú pohľadávku za predčasne splatnú.   

   Opätovný vznik nároku na čerpanie úverových prostriedkov je možný len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase Veriteľa a za podmienok uvedených v tomto súhlase alebo na základe 
dodatku k Zmluve o úvere;   

4.5  V prípade, že Dlžník nedočerpá úverové prostriedky, resp. ich časť do výšky uvedenej v Zmluve 
o úvere v lehote uvedenej v Zmluve o úvere alebo Veriteľ využije svoje oprávnenie neumožniť 
čerpanie úverových prostriedkov, resp. ich časti podľa bodu 4.2 VÚP, upraví sa, bez potreby 
uzatvorenia dodatku k Zmluve o úvere:  

(i) výška istiny Úverovej pohľadávky podľa skutočne vyčerpanej sumy úverových 
prostriedkov Dlžníkom;  

(ii) termíny a výška splátok istiny Úverovej pohľadávky, a to od poslednej splátky smerom 
k prvej splátke istiny Úverovej pohľadávky;  

(iii) konečný termín splatnosti Úverovej pohľadávky.  

O týchto skutočnostiach je Veriteľ povinný bezodkladne písomne informovať Dlžníka a 
Zaviazané osoby.     

4.6  V prípade, ak sú úverové prostriedky čerpané na podnikateľský účet Dlžníka, ustanovenia 
Zmluvy o úvere a VÚP majú v rozsahu, v akom odporujú zmluve o vedení podnikateľského 
účtu, prednosť pred ustanoveniami zmluvy o vedení podnikateľského účtu.   
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Článok V  

ÚROKOVÉ PODMIENKY  

5.1  Čerpané úverové prostriedky sa úročia denne odo dňa čerpania úverových prostriedkov 
(vrátane) do dňa predchádzajúceho dňu ich  úplného splatenia (vrátane). Prvé Úrokové obdobie 
sa začína dňom prvého čerpania.  

5.2   Výška Úrokovej sadzby, prípadne spôsob jej určenia sú uvedené v Zmluve o úvere.   

5.3  V prípade, ak v Zmluve o úvere nie je Úroková sadzba pevne určená, Veriteľ použije na jej 
stanovenie referenčnú sadzbu uvedenú v Zmluve o úvere – EURIBOR (Euro Interbank Offered 
Rate pre EUR), PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate pre CZK) alebo LIBOR (London 
Interbank Offered Rate pre USD). V prípade stanovenia Úrokovej sadzby na základe 
referenčnej sadzby je výška Úrokovej sadzby stanovená pevne, vždy na Úrokové obdobie 
uvedené v Zmluve o úvere.  

5.3.1  Sadzbou EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) sa vo vzťahu k príslušnému 
Úrokovému obdobiu rozumie percentuálna sadzba p. a. určená Európskou bankovou 
federáciou uvedená na stránke „EURIBOR01“ služby Thomson Reuters alebo na inej 
stránke uvedenej služby určenej Veriteľom alebo na stránke inej služby určenej 
Veriteľom, ak dôjde k zániku uvedenej služby, pre menu úveru a pre Úrokové obdobie.   

5.3.2  Sadzbou PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) sa rozumie referenčná hodnota 
úrokových sadzieb na trhu medzibankových depozít v českých korunách, ktorú počíta 
(fixuje) kalkulačný agent pre Českú národnú banku a Czech Forex Club z kotácií 
referenčných bánk pre predaj depozít (offer) podľa algoritmu uvedeného v Pravidlách 
pre referenčné banky a výpočet referenčných úrokových sadzieb vydaných Českou 
národnou bankou, na báze act/360 konvencie.   

5.3.3  Sadzbou LIBOR (London Interbank Offered Rate) sa vo vzťahu k príslušnému 
Úrokovému obdobiu rozumie percentuálna sadzba p. a. určená Intercontinental 
Exchange, Inc. (ICE) uvedená na stránke „LIBOR01“ služby Thomson Reuters alebo 
na inej stránke uvedenej služby určenej Veriteľom alebo na stránke inej služby určenej 
Veriteľom, ak dôjde k zániku uvedenej služby pre menu úveru a pre Úrokové obdobie.  

5.4  V prípade, ak referenčná sadzba uvedená v zmysle bodu 5.3 VÚP v Zmluve o úvere bude 
zrušená, jej aplikácia v zmysle legislatívy nebude možná, z iného dôvodu nebude dostupná 
alebo Veriteľ vyhodnotí, že nemá dostatočne reprezentatívny charakter, bude sa postupovať 
tak, že namiesto tejto referenčnej sadzby: 

5.4.1     sa použije referenčná sadzba, ktorou bola referenčná sadzba uvedená v zmysle bodu 
5.3 VÚP v Zmluve o úvere nahradená; 

5.4.2 ak nie je možné postupovať podľa bodu 5.4.1, použije sa sadzba vypočítaná Veriteľom 
ako aritmetický priemer sadzieb oznámených Veriteľovi minimálne tromi referenčnými 
bankami, pri ktorých ponúkajú na príslušnom medzibankovom trhu vklady dva 
Pracovné dni pred dňom uplynutia predchádzajúceho Úrokového obdobia pre menu 
úveru a pre Úrokové obdobie;    

5.4.3 ak nie je možné postupovať podľa predchádzajúcich bodov, použije sa sadzba, ktorá 
predstavuje skutočný náklad refinancovania sa Veriteľa z akéhokoľvek zdroja 
v súvislosti s poskytnutím úveru.    

5.5 Úroky z čerpaných úverových prostriedkov Veriteľ vyúčtuje Dlžníkovi a sú splatné k 
poslednému dňu v kalendárnom mesiaci, ak Zmluva o úvere neurčuje inak. Veriteľ úročí 
čerpané úverové prostriedky na základe skutočného počtu kalendárnych dní v roku, t. j. báza 
úročenia = aktuálny počet kalendárnych dní/365.  
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Článok VI  

SPLÁCANIE ÚVEROVEJ POHĽADÁVKY  

6.1  Dlžník sa zaväzuje splácať Úverovú pohľadávku spôsobom a v termínoch uvedených v Zmluve 
o úvere. Ak nie je v Zmluve o úvere stanovené inak, je Dlžník povinný splácať Úverovú 
pohľadávku v mene, v ktorej bol úver poskytnutý.    

6.2  Platby od Dlžníka sa voči Úverovej pohľadávke, bez ohľadu na to, na aké záväzky bola platba 
poukázaná, uhrádzajú v nasledujúcom poradí: poplatky a náklady spojené so Zmluvou o úvere 
v poradí od najskôr splatného, zmluvné pokuty v poradí od najskôr splatného, úrok 
z omeškania v poradí od najskôr splatného, úroky po lehote splatnosti od najskôr splatného, 
istina po lehote splatnosti, istina Úverovej pohľadávky, úroky a ostatné dlžné sumy podľa 
Zmluvy o úvere. Veriteľ je oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Dlžníkovi proti 
akýmkoľvek pohľadávkam Dlžníka voči Veriteľovi, a to bez ohľadu na právny titul vzniku, na to, 
či sú budúce, súčasné, splatné, nesplatné, postihnuteľné výkonom záložného práva, premlčané 
alebo nepremlčané, a to v poradí určenom Veriteľom. Dlžník nie je oprávnený jednostranne 
započítať žiadnu svoju pohľadávku voči Veriteľovi proti akejkoľvek pohľadávke Veriteľa voči 
Dlžníkovi.  

6.3     Ak má Veriteľ splatné pohľadávky voči Dlžníkovi aj na základe iných zmlúv ako je Zmluva o 
úvere, budú tieto po dobu trvania právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere splácané 
odpísaním peňažných prostriedkov z akéhokoľvek účtu Dlžníka vedeného Veriteľom aj bez 
predloženia platobného príkazu podľa Zákona o platobných službách, a to podľa poradia 
stanoveného Veriteľom. Odpísanie peňažných prostriedkov vo výške splatnej pohľadávky 
Veriteľa vykoná Veriteľ v deň jej splatnosti.  

6.4  Pokiaľ v Zmluve o úvere nie je dohodnuté inak, Dlžník je po predchádzajúcom písomnom 
súhlase Veriteľa oprávnený splatiť Úverovú pohľadávku v celom rozsahu formou predčasnej 
splátky alebo splácať istinu Úverovej pohľadávky formou mimoriadnych splátok. Veriteľ je 
oprávnený stanoviť podmienky predčasného splatenia (najmä jej termín, ako aj poplatok za 
povolenie predčasného splatenia) a podmienky mimoriadnej splátky (najmä jej termín, výšku, 
frekvenciu, ako aj poplatok za mimoriadnu splátku).   

6.4.1  Dlžník je oprávnený požiadať Veriteľa o možnosť úhrady mimoriadnej splátky, pričom 
žiadosť o mimoriadnu splátku je povinný doručiť najmenej 15 kalendárnych dní vopred. 
Veriteľ zúčtuje mimoriadnu splátku istiny Úverovej pohľadávky na úhradu pohľadávok 
Veriteľa voči Dlžníkovi. Ak nie je v Zmluve o úvere dohodnuté inak, mimoriadna splátka 
sa započíta na úhradu od poslednej predpokladanej splátky smerom k prvej;   

6.4.2  Dlžník je oprávnený požiadať Veriteľa o možnosť realizovania predčasného splatenia 
Úverovej pohľadávky, pričom žiadosť o predčasné splatenie je povinný doručiť 
najmenej 15 kalendárnych dní vopred.   

6.5  Dlžník, ako aj každá zo Zaviazaných osôb podpisom Zmluvy o úvere, resp. zmluvy, na základe 
ktorej vznikol právny vzťah medzi Veriteľom a Zaviazanou osobou, v súlade s ustanovením § 
31 a nasl. Občianskeho zákonníka splnomocňuje Veriteľa na inkaso splatnej časti Úverovej 
pohľadávky, resp. ktorejkoľvek jej časti (aj nesplatnej), z akéhokoľvek podnikateľského, 
vkladového alebo iného účtu, ktoré Veriteľ vedie alebo v budúcnosti bude viesť pre Dlžníka 
a/alebo Zaviazanú osobu. Dlžník a Zaviazané osoby súčasne vyhlasujú, že ich záujmy a 
záujmy Veriteľa nie sú v súvislosti s udelením tejto plnej moci v nijakom vzájomnom rozpore, a 
že teda toto splnomocnenie nie je a v žiadnom prípade ani nemôže byť vyhlásené za neplatné 
z tohto titulu. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že nevykonanie inkasa splatnej časti 
Úverovej pohľadávky, resp. ktorejkoľvek jej časti (aj nesplatnej) zo strany Veriteľa sa 
nepovažuje za omeškanie Veriteľa a jeho vykonanie predstavuje oprávnenie Veriteľa, nie jeho 
povinnosť.   

6.6  V prípade nedostatku finančných prostriedkov na úhradu dohodnutej splátky istiny Úverovej 
pohľadávky je Dlžník oprávnený požiadať Veriteľa o prolongáciu termínu splátky, pričom 
žiadosť o prolongáciu je povinný doručiť najneskôr 15 kalendárnych dní pred lehotou splatnosti 
dohodnutej splátky istiny Úverovej pohľadávky. Prolongáciu termínu splátky je možné 
uskutočniť iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa a za podmienok 
dohodnutých  formou dodatku k Zmluve o úvere.  
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6.7  Veriteľ, Dlžník a Spoludlžníci sa dohodli, že Veriteľ je oprávnený opakovane vinkulovať (viazať 
výplatu) peňažné prostriedky na ktoromkoľvek účte Dlžníka a/alebo Spoludlžníka vedenom u 
Veriteľa vo výške najbližšej splátky istiny a príslušenstva Úverovej pohľadávky, a to vždy v 
termíne 3 Pracovných dní pred dohodnutou splatnosťou do doby skutočnej úhrady takejto 
splátky.   

6.8 Za okamih platby akejkoľvek časti Úverovej pohľadávky sa považuje pripísanie finančných 
prostriedkov zodpovedajúcich Úverovej pohľadávke alebo jej časti na úverový účet Veriteľa. 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odo dňa splatnosti akejkoľvek časti Úverovej 
pohľadávky až do okamihu platby podľa predchádzajúcej vety je Dlžník v omeškaní so 
splnením svojho záväzku.  

6.9 Úverovú pohľadávku Veriteľa nie je možné zaplatiť zmenkou ani šekom. 

  

Článok VII  

POPLATKY A NÁKLADY  

7.1  Dlžník sa zaväzuje uhradiť Veriteľovi poplatky stanovené v Zmluve o úvere, vo VÚP a poplatky 
v zmysle aktuálne platného Sadzobníka poplatkov Veriteľa zverejnenom na obchodných 
miestach Veriteľa a na Internetovej stránke. Úhrada poplatkov bude realizovaná formou inkasa 
z akéhokoľvek účtu Dlžníka, resp. Spoludlžníka. V prípade, ak nedôjde k umožneniu čerpania 
úverových prostriedkov z dôvodov na strane Dlžníka, Dlžník nemá nárok na vrátenie 
spracovateľského poplatku predstavujúceho odplatu za dojednanie záväzku poskytnúť úver (§ 
499 Obchodného zákonníka).   

7.2  Ak v Zmluve o úvere nie je dohodnuté inak, Dlžník sa zaväzuje uhradiť Veriteľovi všetky 
preukázané náklady (vrátane nie však výlučne nákladov spojených so spísaním notárskej 
zápisnice ako vykonateľného exekučného titulu, ocenenia predmetu zabezpečení, úhrady 
poistného za poskytnutú zábezpeku, náklady spojené s registráciou alebo podaním v súvislosti 
so zriadením, zmenou alebo zrušením zabezpečenia alebo jeho doplnením), ktoré mu vznikli v 
súvislosti so zmluvnými vzťahmi vzniknutými na základe a/alebo v dôsledku uzavretia Zmluvy 
o úvere a  zmlúv, na základe ktorých je poskytnuté zabezpečenie Úverovej pohľadávky, ako aj 
v súvislosti s vymáhaním Úverovej pohľadávky alebo jej časti (vrátane nie však výlučne 
nákladov spojených s realizáciou zabezpečovacích prostriedkov). Súčasťou týchto nákladov sú 
aj akékoľvek príslušným zákonom predpísané odvody, dane (s výnimkou dane z príjmov) a 
poplatky, ktoré bude musieť Veriteľ uhradiť v súvislosti so vznikom a s trvaním právneho vzťahu 
založeného Zmluvou o úvere a zabezpečovacích zmlúv, pričom tieto sa stávajú splatnými 
dňom, keď Veriteľ vykonal príslušnú úhradu.   

  

Článok VIII   

ZABEZPEČENIE  

8.1  Úverová pohľadávka, ako aj ďalšie záväzky Dlžníka voči Veriteľovi, ktoré vznikli/vzniknú na 
základe alebo v príčinnej súvislosti s uzavretím Zmluvy o úvere, sú spravidla zabezpečené 
prostriedkami slúžiacimi na zabezpečenie záväzku, ktoré sú presne špecifikované 
v Zabezpečovacích zmluvách, prípadne v Zmluve o úvere. Za vznik, trvanie a vymožiteľnosť 
poskytnutého zabezpečenia zodpovedá Dlžník. V prípade, ak v Zmluve o úvere nie je uvedený 
poskytnutý zabezpečovací prostriedkok slúžiaci na zabezpečenie Úverovej pohľadávky, nemá 
to vplyv na platnosť tohto zabezpečovacieho prostriedku.  

8.2   Bližšia špecifikácia zabezpečovanej pohľadávky je uvedená v Zabezpečovacích zmluvách.   

8.3  Počas trvania úverového vzťahu sa Dlžník zaväzuje informovať Veriteľa o všetkých zmenách a 
skutočnostiach, ktoré by mali alebo môžu mať za následok zníženie hodnoty predmetu 
zabezpečenia, najmä jeho poškodenie, zničenie alebo scudzenie. Veriteľ je na náklady Dlžníka 
oprávnený sám alebo prostredníctvom tretích osôb vykonať ocenenie predmetu zabezpečenia. 
Pri každom ocenení predmetu zabezpečenia sa Dlžník zaväzuje poskytnúť súčinnosť, resp. 
zabezpečiť poskytnutie požadovanej súčinnosti tretích osôb. Dlžník je povinný kedykoľvek na 

http://www.365.bank/
http://www.postovabanka.sk/
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požiadanie Veriteľa bez zbytočného odkladu preukázať, že zabezpečenie trvá v rozsahu 
stanovenom Zmluvou o úvere a /alebo Zabezpečovacou zmluvou. 

8.4  Dlžník sa zaväzuje, že na požiadanie Veriteľa doplní alebo rozšíri zmluvne dohodnuté  
zabezpečenie v rozsahu a v lehote stanovenej Veriteľom, ak:   

8.4.1  poskytnuté zabezpečenie alebo jeho časť zanikne, je neplatné, neúčinné alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom spochybnené alebo sa na základe posúdenia Veriteľa  
poskytnuté zabezpečenie zhorší, či inak výrazne klesne jeho hodnota, alebo   

8.4.2  na základe posúdenia Veriteľa sa významne zvýši riziko návratnosti Úverovej 
pohľadávky.  

8.5  Za významné zvýšenie rizika návratnosti Úverovej pohľadávky sa považuje najmä:  

8.5.1  zriadenie akejkoľvek ťarchy v prospech tretej osoby na majetok, ktorý je predmetom 
zabezpečenia v prospech Veriteľa alebo na jeho časť (najmä, nie však výlučne, 
zriadenie záložného práva, zádržného práva, vecného bremena, predkupného práva) 
vrátane nájomných a užívacích práv, resp. vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu, 
následkom ktorého je obmedzenie vlastníckeho práva k majetku, ktorý je predmetom 
zabezpečenia v prospech Veriteľa, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Veriteľa,   

8.5.2  vydanie akéhokoľvek rozhodnutia príslušným orgánom (najmä štátnym orgánom, 
orgánom činným v tretnom konaní, súdom alebo iným orgánom verejnej moci), 
zakazujúceho alebo obmedzujúceho nakladanie s majetkom, ktorý je predmetom 
zabezpečenia v prospech Veriteľa,  

8.5.3   neplnenie daňových a/alebo akýchkoľvek iných odvodových, poplatkových a/alebo 
colných povinností najmä voči štátu zo strany Dlžníka,    

8.5.4  zmena existujúcej vlastníckej štruktúry Dlžníka, ktorá má za následok obmedzenie 
výkonu práv akcionárov, resp. spoločníkov, zmena právnej formy Dlžníka, pokiaľ k 
týmto zmenám dôjde bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa,  

8.5.5  nepriaznivý vývoj v hospodárskej a finančnej situácii Dlžníka (najmä v dôsledku zistení 
daňových, správnych, súdnych, colných alebo ďalších orgánov),   

8.5.6  zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia Dlžníka, predmetom ktorého má byť 
prijatie rozhodnutia o zrušení Dlžníka s likvidáciou alebo bez likvidácie ,  

8.5.7  začatie exekučného konania na majetok Dlžníka alebo nariadenie výkonu rozhodnutia 
na majetok Dlžníka,   

8.5.8  opakované neplnenie ďalších dohodnutých záväzkov a povinností Dlžníka 
vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o úvere a z iných zmlúv uzatvorených v súvislosti 
so Zmluvou o úvere, 

8.5.9 akákoľvek  tretia osoba vymáha voči Dlžníkovi akúkoľvek jej pohľadávku a/alebo vedie 
voči nemu, resp. je voči nemu vedené súdne konanie a/alebo arbitrážne konanie 
a/alebo správne konanie a/alebo iné konanie, ktorého následkom môže byť  podstatný 
nepriaznivý vplyv (i) na príjmy, podnikanie, situáciu (finančnú alebo inú), majetok, 
výhľady či prevádzku Dlžníka, (ii) schopnosť Dlžníka plniť svoje záväzky zo Zmluvy 
o úvere alebo Zabezpečovacej zmluvy, ktorej je zmluvnou stranou alebo z iných 
dokumentov vyhotovených v súvislosti so Zmluvou o úvere alebo Zabezpečovacou 
zmluvou, alebo (iii) platnosť, účinnosť, vymáhateľnosť Zmluvy o úvere, 
Zabezpečovacej zmluvy alebo iného dokumentu vyhotoveného v súvislosti so 
Zmluvou o úvere alebo Zabezpečovacou zmluvou alebo zabezpečenia Úverovej 
pohľadávky, ako aj v prípade, keď bol podaný návrh na začatie takého konania a/alebo 
sa Veriteľ dozvie, že také konanie hrozí.  

Za významné zvýšenie rizika návratnosti Úverovej pohľadávky sa považuje aj to, ak ktorákoľvek 
skutočnosťi uvedená v bodoch 8.5.2 až 8.5.9 nastane u ktorejkoľvek zo Zaviazaných osôb 
alebo poskytovateľa zabezpečenia Úverovej pohľadávky.    
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Riziko návratnosti Úverovej pohľadávky posudzuje vždy jednostranne Veriteľ, a to najmä na 
základe verejných dokumentov a informácií, ako aj dokumentov a informácií odovzdaných 
Dlžníkom, Zaviazanými osobami, resp. získaných Veriteľom z vlastnej analytickej činnosti.   

  

Článok IX  

VYHLÁSENIA A OSOBITNÉ ZÁVÄZKY   

9.1  Dlžník, ako aj každá zo Zaviazaných osôb ku dňu podpisu Zmluvy o úvere, resp. zmluvy, na 
základe ktorej vznikol vzťah medzi Zaviazanou osobou a Veriteľom, a to až do splnenia 
všetkých záväzkov vzniknutých na základe alebo v súvislosti s uzavretím Zmluvy o úvere 
vyhlasuje, že:  

9.1.1  je subjektom spôsobilým na uzatvorenie Zmluvy o úvere, ako aj zmlúv súvisiacich so 
Zmluvou o úvere a plnenie jednotlivých záväzkov vyplývajúcich z týchto dokumentov 
bolo riadne schválené príslušnými orgánmi (napr. predstavenstvo, dozorná rada, valné 
zhromaždenie, ak sa v zmysle vnútorných predpisov Dlžníka a Zaviazaných osôb 
takéto schválenie vyžaduje) a zároveň výkon jeho podnikateľskej činnosti je 
vykonávaný v súlade s vydanými oprávneniami,   

9.1.2 dostal všetky povolenia a súhlasy príslušného štátneho orgánu alebo tretej osoby, 
ktoré sú nutné pre platné a účinné uzavretie a plnenie záväzkov zo Zmluvy o úvere a 
akýchkoľvek ďalších zmlúv súvisiacich so Zmluvou o úvere, ak sa takéto povolenia 
vyžadujú; všetky tieto súhlasy a povolenia sú platné a účinné,   

9.1.3  uzavretie Zmluvy o úvere, ako aj súvisiacich záväzkových vzťahov, plnenie 
jednotlivých záväzkov a povinností, ako aj čerpanie úverových prostriedkov:   

(i) neporušuje zakladateľské ani iné organizačné dokumenty Dlžníka a/alebo 
Zaviazaných osôb;   

(ii) nie je v rozpore so žiadnou zmluvou, s dokumentom, rozhodnutím súdu, nálezom 
rozhodcovského orgánu ani rozhodnutím správneho orgánu, ktoré sú pre Dlžníka 
a/alebo Zaviazané osoby záväzné alebo ktorými sú dotknuté práva a povinnosti 
Dlžníka a/alebo Zaviazaných osôb;  

(iii) nepredstavuje porušenie ktoréhokoľvek právneho predpisu,   

9.1.4  Zmluva o úvere, ako aj všetky záväzkové vzťahy vzniknuté na základe a v súvislosti 
so Zmluvou o úvere sú podpísané osobami oprávnenými konať za Dlžníka a/alebo 
Zaviazanú osobu a takto vzniknuté záväzky sú platnými, účinnými a vymáhateľnými 
záväzkami,  

9.1.5  nenastala a nehrozí žiadna zo skutočností alebo okolností, pre ktorú je Veriteľ 
oprávnený vyhlásiť predčasnú splatnosť Úverovej pohľadávky alebo uložiť sankciu 
v zmysle Zmluvy o úvere alebo VUP,  

9.1.6  úverový obchod vykonáva na vlastný účet a na splatenie Úverovej pohľadávky použije 
peňažné prostriedky, ktoré sú jeho vlastníctvom,   

9.1.7   mu nie je známe, že:   

(i) bol vo vzťahu k nemu podaný návrh na začatie súdneho, rozhodcovského alebo 
exekučného konania,   

(ii) bol vo vzťahu k nemu podaný návrh na začatie správneho konania, ktorého 
výsledok by podľa odôvodneného názoru Veriteľa mohol výrazne zvýšiť riziko 
návratnosti, resp. zabezpečenia Úverovej pohľadávky,    

(iii) bolo začaté, resp. hrozí také konanie, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť právne 
alebo ekonomické postavenie Dlžníka alebo jeho schopnosť splniť záväzok 
vyplývajúci zo Zmluvy o úvere a záväzkových vzťahov súvisiacich so Zmluvou o 
úvere, 
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9.1.8 nie je v úpadku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom toto 
vyhlásenie je poskytnuté Dlžníkom a Zaviazanou osobou v deň podpisu Zmluvy o 
úvere a bude ďalej považované za zopakované ku koncu každého kalendárneho 
mesiaca po dni podpisu Zmluvy o úvere, pričom sa bude vždy vzťahovať na okolnosti 
existujúce v čase takého zopakovania,  

9.1.9.   nie je v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka, pričom toto vyhlásenie je 
poskytnuté Dlžníkom a Zaviazanou osobou v deň podpisu Zmluvy o úvere a bude ďalej 
považované za zopakované ku koncu každého kalendárneho mesiaca po dni podpisu 
Zmluvy o úvere, pričom sa bude vždy vzťahovať na okolnosti existujúce v čase takého 
zopakovania, 

9.1.10  v čase od prijatia žiadosti o poskytnutie bankového obchodu nedošlo k žiadnej 
podstatnej zmene týkajúcej sa právneho alebo ekonomického postavenia Dlžníka, 
resp. Zaviazanej osoby,   

9.1.11  všetky dokumenty a ďalšie informácie odovzdané alebo oznámené Veriteľovi v 
súvislosti so Zmluvou o úvere a s ostatnými súvisiacimi zmluvami alebo v súvislosti s 
čerpaním úverových prostriedkov, vrátane údajov uvedených v žiadosti o poskytnutie 
bankového obchodu (najmä informácia, či má, alebo nemá v zmysle Zákona o 
bankách osobitný vzťah k Veriteľovi), sú ku dňu ich odovzdania alebo oznámenia 
pravdivé, úplné, nezavádzajúce a nespochybniteľné,  

9.1.12   Centrum hlavného záujmu je totožné s miestom jeho sídla a nebolo presunuté do inej 
jurisdikcie, 

9.1.13   nie je Sankcionovanou osobou a podľa najlepšieho vedomia Dlžníka, resp. Zaviazanej 
osoby nie je Sankcionovanou osobou ani žiadna osoba oprávnená zastupovať Dlžníka 
alebo Zaviazanú osobu, ani ktorákoľvek osoba patriaca do skupiny hospodársky 
spojených osôb Dlžníka alebo Zaviazanej osoby, ani Konečný užívateľ výhod Dlžníka 
alebo Zaviazanej osoby 

9.2  Dlžník, ako aj každá z prípadných Zaviazaných osôb sa zaväzuje počas trvania Zmluvy o úvere 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa, keď k takejto 
skutočnosti došlo a  Dlžník a/alebo Zaviazaná osoba sa o nej dozvedel/dozvedela, alebo sa pri 
vynaložení odbornej starostlivosti mohol/mohla dozvedieť, písomne informovať Veriteľa, že:   

9.2.1 došlo k zmene ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v bode 9.1 VÚP alebo v Zmluve 
o úvere,   

9.2.2 ktorýkoľvek z odovzdaných dokumentov, ako aj písomných vyhlásení poskytnutých v 
súvislosti s uzavretím a plnením Zmluvy o úvere je nepravdivý, nepresný, neúplný 
alebo v akomkoľvek ohľade zavádzajúci,   

9.2.3 hrozí alebo nastala ktorákoľvek zo skutočností alebo okolností, na základe ktorej je 
Veriteľ oprávnený vyhlásiť predčasnú splatnosť Úverovej pohľadávky alebo uložiť 
sankciu v zmysle Zmluvy o úvere alebo VUP,   

9.2.4 došlo k (i) zmene identifikačných údajov, (ii) zmene sídla, resp. trvalého bydliska, (iii) 
zvolaniu zasadnutia príslušného orgánu v rámci vnútornej štruktúry Dlžníka alebo 
Zaviazanej osoby, predmetom ktorého má byť prijatie rozhodnutia o splynutí, zlúčení 
alebo rozdelení Dlžníka alebo ktorejkoľvek Zaviazanej osoby, vrátane cezhraničného 
splynutia, rozdelenia, zlúčenia (iv) zvolaniu zasadnutia valného zhromaždenia, 
predmetom ktorého má byť prijatie rozhodnutia o zrušení Dlžník alebo Zaviazanej 
osoby s likvidáciou, (v) zmene spôsobu konať a právne sa zaväzovať,  

9.2.5 sa pripravuje alebo realizuje (i) zmena právnej formy, (ii) zmena výšky základného 
imania, (iii) kúpa, predaj alebo nájom podniku alebo jeho časti, (iv) vklad podniku alebo 
jeho časti ako nepeňažný vklad do základného imania inej právnickej osoby,  

9.2.6 nastali iné skutočnosti, ktoré by mali obdobný účinok ako ktorákoľvek zo skutočností 
uvedených v bode 9.2 VUP, a to bezodkladne po prijatí príslušného rozhodnutia, resp. 
oboznámení sa s uvedenou skutočnosťou,   
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9.2.7 došlo k zriadeniu každého nového podnikateľského, vkladového alebo iného účtu v 
inej banke, pobočke zahraničnej banky alebo finančnej inštitúcii, a to bez zbytočného 
odkladu po jeho zriadení,  

9.2.8 došlo k akýmkoľvek ďalším skutočnostiam, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov 
zo Zmluvy o úvere.  

9.3 Dlžník, ako aj každá zo Zaviazaných osôb sa zaväzuje počas trvania Zmluvy o úvere  
uskutočňovať akúkoľvek zmenu údajov uvedených v dokumente „Vymedzenie skupiny 
hospodársky spojených osôb klienta“, ktorý tvorí prílohu žiadosti o poskytnutie bankového 
obchodu spolu s prílohami k žiadosti o poskytnutie bankového obchodu, týkajúcich sa (i) 
vlastníckej štruktúry Dlžníka, resp. Zaviazaných osôb, (ii) majetkového podielu Dlžníka, resp. 
Zaviazaných osôb, v iných spoločnostiach a (iii) štatutárneho orgánu Dlžníka, resp. 
Zaviazaných osôb iba v prípade, ak člen/členovia štatutárneho orgánu je/sú oprávnený/-í konať 
samostatne, až po predchádzajúcom písomnom súhlase Veriteľa. Predchádzajúci súhlas podľa 
tohto bodu sa nevzťahuje na zmenu (i) identifikačných údajov osôb uvedených v dokumente 
„Vymedzenie skupiny hospodársky spojených osôb klienta“ v časti týkajúcej sa a) vlastníckej 
štruktúry Dlžníka, resp. Zaviazaných osôb, b) majetkového podielu Dlžníka, resp. Zaviazaných 
osôb, v iných spoločnostiach a c) štatutárneho orgánu Dlžníka, resp. Zaviazaných osôb, a (ii) 
sídla, trvalého bydliska osôb uvedených v dokumente „Vymedzenie skupiny hospodársky 
spojených osôb klienta“ v časti týkajúcej sa a) vlastníckej štruktúry Dlžníka, resp. Zaviazaných 
osôb, b) majetkového podielu Dlžníka, resp. Zaviazaných osôb, v iných spoločnostiach a c) 
štatutárneho orgánu Dlžníka, resp. Zaviazaných osôb, pričom o takejto zmene Dlžník, ako aj 
každá zo Zaviazaných osôb informuje Veriteľa do 15 kalendárnych dní odo dňa, keď k takejto 
skutočnosti došlo.  

9.4 Dlžník, ako aj každá zo Zaviazaných osôb sa popri podmienkach uvedených v Zmluve o úvere 
zaväzuje, že:   

9.4.1 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa počas trvania úverového vzťahu 
neposkytne ručenie, ani nezriadi, ani nevyhlási, že súhlasí so zriadením alebo 
poskytnutím zabezpečenia (napr. zriadenia záložného práva), vecného bremena 
alebo iného obmedzenia na svoj majetok alebo jeho časť (negative pledge) tretej 
osobe ani nebude so svojim majetkom alebo jeho časťou nakladať s obdobnými 
právnymi účinkami,   

9.4.2 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa počas trvania úverového vzťahu 
nevykoná: (i) zmenu právnej formy, (ii) zmenu vlastníckej štruktúry, ktorá má za 
následok obmedzenie výkonu práv akcionárov, resp. spoločníkov, (iii) neprijme 
rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení, vrátane cezhraničného splynutia, 
rozdelenia, zlúčenia,  

9.4.3 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa počas trvania úverového vzťahu 
neuzavrie zmluvu o pôžičke, úvere, alebo akúkoľvek inú zmluvu, predmetom ktorej je 
prijatie akejkoľvek formy finančnej výpomoci, a to akýmkoľvek spôsobom a v 
akejkoľvek forme zo strany Dlžníka, resp. Zaviazanej osoby, ani nevystaví, ani 
neavaluje zmenku,  

9.4.4 umožní Veriteľovi, ako aj ním splnomocneným osobám kontrolu plnenia dohodnutých 
podmienok, ako aj všetkých súvisiacich dokumentov, vrátane vstupu do všetkých 
prevádzkarní a iných objektov v rozsahu nevyhnutnom pre účely kontroly plnenia 
Zmluvy o úvere a pre zabezpečenie návratnosti Úverovej pohľadávky,   

9.4.5 v prípade, ak na splatenie Úverovej pohľadávky alebo jej časti použije peňažné 
prostriedky inej osoby, alebo ak vykonáva obchod na účet inej osoby, uvedie jej meno, 
priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a štátnu 
príslušnosť pokiaľ ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné 
číslo pokiaľ ide o právnickú osobu a zároveň odovzdá Veriteľovi písomný súhlas 
dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod,  

9.4.6 počas trvania právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere, bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Veriteľa, neprevedie, nepostúpi ani nezaťaží právami tretích osôb 
svoje práva alebo pohľadávky, (vcelku ani čiastočne) vyplývajúce zo Zmluvy o úvere  
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a/alebo s ňou súvisiacich zmlúv na tretiu osobu. Dlžník a Zaviazaná osoba sa ďalej 
zaväzujú, že počas trvania právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere, bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa, neprevedie ani nepostúpi svoje 
záväzky alebo povinnosti (vcelku ani čiastočne) vyplývajúce zo Zmluvy o úvere  
a/alebo s ňou súvisiacich zmlúv na tretiu osobu. Predchádzajúci písomný súhlas 
Veriteľa nie je potrebný v prípade zriadenia záložného práva v prospech Veriteľa ako 
záložného veriteľa k pohľadávkam Dlžníka alebo Zaviazanej osoby ako záložcu voči 
Veriteľovi. 

9.4.7 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa (i) nezmení (resp. zabezpečí aby 
sa nezmenila) svoju vlastnícku štruktúru alebo podiel na jeho základnom imaní, a 
(ii) nezmení, resp. zabezpečí, aby sa nezmenila ani štruktúra priamo alebo nepriamo 
ovládajúcich osôb, a (iii) nezmení, resp. zabezpečí, aby sa nezmenila ani štruktúra 
priamo alebo nepriamo ovládaných osôb, ani (iv) nedôjde k transakcii, v dôsledku 
ktorej Dlžník alebo Zaviazaná osoba budú mať ovládajúcu osobu, ak Dlžník alebo 
Zaviazaná osoba nemali žiadnu ovládajúcu osobu, a to všetko oproti stavu ku dňu 
uzatvorenia Zmluvy o úvere.  

9.5  Veriteľ, Dlžník a každá Zaviazaná osoba sa dohodli, že ustanovenie § 361 Obchodného 
zákonníka sa nevzťahuje na žiadny zmluvný vzťah uzatvorený medzi Veriteľom a Dlžníkom 
a/alebo medzi Veriteľom a Zaviazanou osobou. Veriteľ je oprávnený použiť akékoľvek peňažné 
prostriedky na podnikateľskom, vkladovom alebo inom účte, ktoré pre Dlžníka a/alebo 
Zaviazanú osobu vedie na započítanie s akoukoľvek svojou pohľadávkou voči Dlžníkovi 
vyplývajúcou zo Zmluvy o úvere. Veriteľ je oprávnený vykonať započítanie aj v prípade, ak ide:   

9.5.1 o započítanie premlčaných pohľadávok Veriteľa voči nepremlčaným pohľadávkam 
Dlžníka a/alebo Zaviazaných osôb,   

9.5.2 o započítanie splatných pohľadávok Veriteľa voči nesplatným pohľadávkam Dlžníka 
a/alebo Zaviazaných osôb,  

9.5.3 o započítanie pohľadávok znejúcich na rôzne meny, ktoré nie sú voľne zameniteľné.  

9.6 V prípade, ak má byť v zmysle Zmluvy o úvere alebo akejkoľvek Zabezpečovacej zmluvy záloh 
poistený: 

9.6.1  Dlžník súhlasí s právom Veriteľa uhradiť pohľadávku poisťovne na zaplatenie 
poistného, pričom náklady Veriteľa vynaložené na úhradu poistného sa stávajú 
súčasťou Úverovej pohľadávky. Veriteľ môže použiť na úhradu pohľadávky poisťovne 
na zaplatenie poistného v mene Dlžníka aj peňažné prostriedky na bežnom účte 
Dlžníka vedeného Veriteľom, s čím Dlžník výslovne súhlasí,    

9.6.2    poistenie naň môže uzatvoriť aj Veriteľ.      

9.7 Veriteľ, Dlžník, ako aj Zaviazané osoby sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach týkajúcich sa Zmluvy o úvere, ak nie je v Zmluve o úvere dohodnuté inak. 

   

Článok X  

POSTUP PRI PORUŠENÍ ZÁVÄZKOV DLŽNÍKA   

10.1  Ak je Dlžník v omeškaní so splácaním Úverovej pohľadávky alebo jej časti, je povinný platiť 
Veriteľovi úroky z omeškania z dlžnej sumy vo výške Úrokovej sadzby zvýšenej o 10% p.a. 
počnúc prvým dňom omeškania až do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu splatenia 
dlžnej čiastky. Dlžná čiastka sa úročí úrokom z omeškania denne. Pre účely určenia výšky 
úroku z omeškania sa uplatní Úroková sadzba dohodnutá pre úročenie istiny Úverovej 
pohľadávky. Veriteľ je oprávnený úroky z omeškania neuplatňovať.   

10.2  Vznik ktorejkoľvek z nasledujúcich skutočností alebo okolností sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy o úvere, a to:   

10.2.1  omeškanie Dlžníka, resp. Zaviazanej osoby s úhradou Úverovej pohľadávky alebo jej 
časti, alebo so zaplatením iného peňažného záväzku voči Veriteľovi po dobu viac ako 
5 (päť) Pracovných dní,  
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10.2.2  vyhlásenie predčasnej splatnosti peňažnej pohľadávky v zmysle akejkoľvek zmluvy 
uzavretej medzi Veriteľom a osobou patriacou do skupiny hospodársky spojených 
osôb Dlžníka, resp. Zaviazanej osoby alebo omeškanie osoby patriacej do skupiny 
hospodársky spojených osôb Dlžníka, resp. Zaviazanej osoby s úhradou akejkoľvek 
splatnej pohľadávky Veriteľa alebo jej časti  vyplývajúcej z akejkoľvek zmluvy  
uzavretej medzi Veriteľom a osobou patriacou do skupiny hospodársky spojených 
osôb Dlžníka, resp. Zaviazanej osoby (t. j. cross-default),  

10.2.3  omeškanie Dlžníka, resp. Zaviazanej osoby, resp. akejkoľvek osoby patriacej do 
skupiny hospodársky spojených osôb Dlžníka s plnením akéhokoľvek peňažného 
záväzku (i) voči Veriteľovi, alebo (ii) voči osobe patriacej do skupiny hospodársky 
spojených osôb Veriteľa, alebo voči (iii) akejkoľvek tretej osobe, vyplývajúceho zo 
zmlúv uzatvorených za účelom poskytnutia úveru, pôžičky alebo inej finančnej 
výpomoci; alebo omeškanie Dlžníka, resp. Zaviazanej osoby, resp. akejkoľvek osoby 
patriacej do skupiny hospodársky spojených osôb Dlžníka s plnením zmluvného 
peňažného záväzku voči akejkoľvek tretej osobe vrátane záväzku vyplývajúceho z 
poskytnutého ručenia za záväzky tretej osoby, resp. iného záväzku vyplývajúceho zo 
zabezpečenia poskytnutého za záväzky tretej osoby, s výnimkou omeškania s plnením 
z technických dôvodov, ak toto omeškanie netrvá viac ako 5 (päť) Pracovných dní; 
alebo vyhlásenie predčasnej splatnosti akéhokoľvek peňažného záväzku Dlžníka, 
resp. Zaviazanej osoby, resp. akejkoľvek osoby patriacej do skupiny hospodársky 
spojených osôb Dlžníka vyplývajúceho z akejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi 
Dlžníkom, resp. Zaviazanou osobou, resp. ktoroukoľvek osobou patriacou do skupiny 
hospodársky spojených osôb Dlžníka a Veriteľom, resp. osobou patriacou do skupiny 
hospodársky spojených osôb Veriteľa, 

10.2.4  čerpanie úverových prostriedkov v rozpore s účelom dohodnutým v Zmluve o úvere 
alebo nemožnosť použitia úverových prostriedkov na účel dohodnutý v Zmluve 
o úvere,   

10.2.5 odvolanie plnomocenstva udeleného Veriteľovi, resp. odmietnutie udeliť 
plnomocenstvo Veriteľovi v zmysle bodu 6.5 VÚP,    

10.2.6  skutočnosť, že Dlžník, resp. Zaviazaná osoba sa po podpise Zmluvy o úvere stal/-a 
súčasťou skupiny hospodársky spojených osôb (definovanej v zmysle ustanovení 
Zákona o bankách), súčasťou ktorej bude akákoľvek tretia osoba, s ktorou Veriteľ pred 
dňom uzavretia Zmluvy o úvere uzavrel zmluvu, na základe ktorej vznikol tejto tretej 
osobe nárok na poskytnutie úveru, a súčasne pokiaľ by Veriteľ poskytnutím úveru (vo 
výške zodpovedajúcej nesplatenej časti istiny úveru poskytnutého na základe Zmluvy 
o úvere, vypočítanej k okamihu, v ktorom sa Dlžník, resp. Zaviazaná osoba stal/-a 
súčasťou skupiny hospodársky spojených osôb) prekročil limity majetkovej 
angažovanosti voči takejto skupine hospodársky spojených osôb, ustanovené 
Zákonom o bankách alebo opatrením Národnej banky Slovenska,  

10.2.7  nesprávnosť, neúplnosť, nepravdivosť alebo spochybniteľnosť (aj čiastočná) (i) 
akéhokoľvek vyhlásenia urobeného podľa Zmluvy o úvere, Zabezpečovacej zmluvy 
alebo VUP, alebo (ii) informácií poskytnutých Veriteľovi v zmysle bodu 9.2 VÚP alebo 
v zmysle Zmluve o úvere, alebo (iii) informácií rozhodujúcich pre poskytnutie úveru, 

10.2.8  akýkoľvek dokument, potvrdenie, či prehlásenie tretej osoby, vrátane poskytovateľa 
zabezpečenia Úverovej pohľadávky, urobené alebo vydané v súvislosti so Zmluvou 
o úvere alebo Zabezpečovacou zmluvou, je alebo sa stane nepravdivým, neúplným 
alebo zavádzajúcim a táto skutočnosť má alebo môže mať podľa názoru Veriteľa vplyv 
na schopnosť Dlžníka plniť svoje záväzky zo Zmluvy o úvere, 

10.2.9.  nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v bode 9.3 alebo 9.4 VUP zo strany 
Dlžníka alebo ktorejkoľvek  zo Zaviazaných osôb,  

10.2.10 nesplnenie informačnej povinnosti zo strany Dlžníka alebo ktorejkoľvek zo  
Zaviazaných osôb vo vzťahu ku ktorejkoľvek skutočnosti uvedenej v bode 9.2 VUP 
alebo v Zmluve o úvere, 
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10.2.11 Dlžník nesplní akúkoľvek povinnosť mu stanovenú Zmluvou o úvere alebo  Dlžník 
alebo Zaviazaná osoba alebo osoba poskytujúca zabezpečenie  nesplní akúkoľvek 
povinnosť jej stanovenú Zabezpečovacou zmluvou, pričom nejde o inú okolnosť alebo 
skutočnosť uvedenú v bode 10.2 VUP, a toto porušenie nebude napravené ani v 
lehote 30 dní stanovenej Veriteľom na nápravu,   

10.2.12  Dlžník, resp. Zaviazaná osoba zatajil/-a skutočnosti, ktoré by v prípade, ak by boli 
Veriteľovi známe, viedli k neuzatvoreniu Zmluvy o úvere, resp. odmietnutiu čerpania 
úverových prostriedkov; právo na ich posúdenie má Veriteľ,   

10.2.13  Dlžník alebo Zaviazaná osoba je v úpadku v zmysle Zákona o konkurze, 

10.2.14  začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok Dlžníka alebo 
Zaviazanej osoby podľa Zákona o konkurze alebo iného konania, ktoré má podľa 
zahraničného právneho poriadku obdobné právne účinky,    

10.2.15 skutočnosť, že bol Dlžníkom alebo Zaviazanou osobou poverený správca 
vypracovaním reštrukturalizačného posudku vo vzťahu k majetku Dlžníka alebo 
Zaviazanej osoby,  

10.3.16  vstup Dlžníka a/alebo Zaviazanej osoby do rokovania s akýmkoľvek veriteľom Dlžníka 
alebo Zaviazanej osoby o reštrukturalizácii alebo zmene splatnosti akéhokoľvek dlhu 
Dlžníka alebo Zaviazanej osoby voči tomuto veriteľovi bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Veriteľa,  

10.2.17  skutočnosť, že bol podaný treťou osobou návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo návrh 
na povolenie reštrukturalizácie na majetok Dlžníka a/alebo ktorejkoľvek zo 
Zaviazaných osôb, resp. iného konania, ktoré má podľa zahraničného právneho 
poriadku obdobné účinky, za podmienky, že Dlžník, resp. ktorákoľvek zo Zaviazaných 
osôb v lehote určenej Veriteľom nepreukáže neopodstatnenosť takéhoto návrhu, 
pričom odôvodnenosť je na posúdení Veriteľa,  

10.2.18  skutočnosť, že bol Dlžníkom alebo Zaviazanou osobou podaný vo vzťahu k majetku 
Dlžníka alebo Zaviazanej osoby návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo návrh na 
povolenie reštrukturalizácie, resp. návrh na začatie konania, ktoré má podľa 
zahraničného právneho poriadku obdobné účinky,  

10.2.19  Dlžník alebo Zaviazaná osoba je v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka aj po 
márnom uplynutí lehoty 30 dní poskytnutej  Veriteľom na nápravu,  

10.2.20  začatie alebo vedenie konania o zrušení Dlžníka alebo Zaviaznej osoby s likvidáciou 
z podnetu súdu alebo na základe návrhu štátneho orgánu,   

10.2.21  prijatie rozhodnutia príslušným orgánom v rámci vnútornej štruktúry Dlžníka alebo 
Zaviazanej osoby  bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa o zmene 
právnej formy Dlžníka alebo Zaviazanej osoby, o zrušení Dlžníka alebo Zaviazanej 
osoby s likvidáciou, o prevode, scudzení, alebo nájme podniku Dlžníka alebo 
Zaviazanej osoby alebo jeho časti, o premene Dlžníka alebo Zaviazanej osoby 
niektorým zo spôsobov podľa § 69 a nasl. a § 218a a nasl. Obchodného zákonníka 
alebo o obdobnej premene podľa iných právnych predpisov, o znížení základného 
imania Dlžníka alebo Zaviazanej osoby, o zmene spôsobu konať a právne zaväzovať 
Dlžníka alebo Zaviazanú osobu alebo o takej právnej skutočnosti, ktorá by mala alebo 
môže mať podľa príslušného slovenského a/alebo zahraničného právneho poriadku 
obdobný účinok ako zmena, ktorá by podľa názoru Veriteľa mala podstatným 
spôsobom vplyv na schopnosť Dlžníka plniť svoje záväzky zo Zmluvy o úvere,  

10.2.22  strata, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti 
Dlžníka alebo zánik, strata alebo obmedzenie platnosti úradného alebo iného 
povolenia potrebného na výkon podnikateľskej činnosti Dlžníka alebo vyžadovaného 
Veriteľom na uzavretie Zmluvy o úvere, jej trvanie a  plnenie záväzkov Dlžníka 
vyplývajúcim zo Zmluvy o úvere,  

10.2.23  vznik skutočnosti, ktorá  podľa názoru Veriteľa môže v podstatnej miere ovplyvniť 
platobnú schopnosť Dlžníka a/alebo Zaviazanej osoby alebo môže mať podľa názoru 



 

  15/21  

Veriteľa vplyv na schopnosť Dlžníka plniť svoje záväzky zo Zmluvy o úvere, najmä 
začatie alebo vedenie súdneho, rozhodcovského, správneho, exekučného alebo 
obdobného konania týkajúceho sa majetku Dlžníka alebo Zaviazanej osoby, 
opakované omeškanie Dlžníka a/alebo Zaviazanej osoby s plnením nepeňažného 
záväzku voči Veriteľovi vzniknutého z akejkoľvek zmluvy alebo vyhlásenia alebo 
právneho predpisu,   

10.2.24  opakované porušenie záväzkov, za ktoré je Veriteľ oprávnený uložiť Dlžníkovi a/alebo 
Zaviazanej osobe sankciu vo forme zmluvnej pokuty,  

10.2.25  pri poskytnutí kontokorentného úveru  prekročenie poskytnutého úverového rámca po 
dobu viac ako 5 (päť) Pracovných dní,   

10.2.26 vznik exekučného titulu v súvislosti s neplnením daňových a/alebo colných 
a/alebo iných odvodových povinností Dlžníka a/alebo Zaviazanej osoby, ako aj začatie 
akéhokoľvek súdneho a/alebo, správneho a/alebo iného obdobného konania voči 
Dlžníkovi a/alebo Zaviazanej osobe, ktorého následkom môže byť  podstatný 
nepriaznivý vplyv (i) na príjmy, podnikanie, situáciu (finančnú alebo inú), majetok, 
výhľady či prevádzku Dlžníka alebo Zaviazanej osoby, (ii) schopnosť Dlžníka alebo 
Zaviazanej osoby plniť svoje záväzky zo Zmluvy o úvere alebo Zabezpečovacej 
zmluvy, ktorej je zmluvnou stranou alebo z iných dokumentov vyhotovených 
v súvislosti so Zmluvou o úvere alebo Zabezpečovacou zmluvou, alebo (iii) platnosť, 
účinnosť, vymáhateľnosť Zmluvy o úvere, Zabezpečovacej zmluvy alebo iného 
dokumentu vyhotoveného v súvislosti so Zmluvou o úvere alebo Zabezpečovacou 
zmluvou alebo zabezpečenia Úverovej pohľadávky,   

10.2.27 (i) bolo začaté alebo je vedené trestné stíhanie Dlžníka, (ii) právoplatné odsúdenie 
Dlžníka pre trestný čin, (iii) alebo uloženie obmedzujúceho alebo zaisťovacieho alebo 
ochranného opatrenia Dlžníkovi, 

10.2.28 nedoplnenie zabezpečenia Úverovej pohľadávky Veriteľa Dlžníkom v rozsahu a lehote 
stanovenej Veriteľom,  

10.2.29 poskytnuté zabezpečenie alebo jeho časť zanikne, je neplatné, neúčinné alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom spochybnené alebo inak výrazne klesne jeho hodnota, 

10.2.30 prevod, scudzenie alebo postúpenie majetku, ktorý je predmetom zabezpečenia 
Úverovej pohľadávky Veriteľa, alebo jeho časti, bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Veriteľa,  

10.2.31  prevod, scudzenie, postúpenie alebo iné nakladanie s majetkom Dlžníka, alebo jeho 
časťou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa; Uvedené sa nevzťahuje 
na taký prevod, scudzenie alebo postúpenie majetku Dlžníka alebo jeho časti, ktorý je 
najmä z hľadiska jeho povahy, účelu, rozsahu a objemu obvyklý pri výkone bežnej 
činnosti priamo vyplývajúcej z predmetu podnikania Dlžníka, za predpokladu, že sa 
tak bude diať výlučne za obvyklých trhových podmienok.   

10.2.32  Dlžník alebo Zaviazaná osoba písomne vyhlási, že svoj záväzok voči Veriteľovi 
nesplní, alebo nie je schopný/-á ho splniť alebo vyhlási voči akémukoľvek svojmu 
veriteľovi neschopnosť splácať svoje záväzky v čase ich splatnosti, 

10.2.33  Dlžník alebo Zaviazaná osoba, alebo ktorákoľvek osoba hospodársky spojená 
s Dlžníkom alebo so Zaviazanou osobou, alebo Konečný užívateľ výhod Dlžníka alebo 
Zaviazanej osoby, alebo ktorákoľvek z osôb v riadiacej štruktúre Dlžníka alebo 
Zaviazanej osoby sa počas trvania úverového vzťahu stane Sankcionovanou osobou 
alebo subjektom Medzinárodnej sankcie. 

10.2.34 došlo k nepriaznivému vývoju v hospodárskej alebo finančnej situácii Dlžníka alebo   
Zaviazanej osoby, ktorý podľa odôvodneného názoru Veriteľa môže ovplyvniť riadne 
splatenie Úverovej pohľadávky alebo  nastala okolnosť, ktorá má alebo môže mať 
podstatný nepriaznivý vplyv na (i) na príjmy, podnikanie, situáciu (finančnú alebo inú), 
majetok, výhľady či prevádzku Dlžníka alebo Zaviazanej osoby, (ii) schopnosť Dlžníka 
alebo Zaviazanej osoby plniť svoje záväzky zo Zmluvy o úvere alebo Zabezpečovacej 
zmluvy, ktorej je zmluvnou stranou alebo z iných dokumentov vyhotovených 
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v súvislosti so Zmluvou o úvere alebo Zabezpečovacou zmluvou, alebo (iii) platnosť, 
účinnosť, vymáhateľnosť Zmluvy o úvere, Zabezpečovacej zmluvy alebo iného 
dokumentu vyhotoveného v súvislosti so Zmluvou o úvere alebo Zabezpečovacou 
zmluvou. 

10.3  Dlžník a a/alebo Zaviazaná osoba popri ostatných vyhláseniach uvedených vo VÚP, ako aj v 
Zmluve o úvere vyhlasuje, že si je vedomý/-á účinkov vyplývajúcich z § 35 ods.1 Zákona o 
bankách pre účely posudzovania a schvaľovania žiadosti o poskytnutie bankového obchodu vo 
väzbe na zákaz vykonávania obchodov s osobami, ktoré majú k banke osobitný vzťah, pričom 
sa zaväzuje v tejto súvislosti poskytnúť Veriteľovi pravdivé údaje. Následkom poskytnutia 
nepravdivých údajov ohľadom osôb s osobitným vzťahom k Veriteľovi je vyhlásenie predčasnej 
splatnosti Úverovej pohľadávky vrátane splatnosti úrokov za celú dohodnutú dobu.  

10.4  Veriteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o úvere v prípade, ak by existencia Zmluvy o úvere a 
plnenia záväzkov z nej vyplývajúcich, resp. existencia ktoréhokoľvek zmluvného vzťahu s 
osobami poskytujúcimi zabezpečenie spôsobilo alebo podľa názoru Veriteľa mohlo spôsobiť 
porušenie právneho predpisu (zákona, vyhlášky alebo opatrenia Národnej banky Slovenska), 
ktorý stanovuje povinnosti Veriteľa ako banky, resp. povinnej osoby v zmysle Zákona o ochrane 
pred legalizáciou alebo ak sa plnenie povinností podľa Zmluvy o úvere a/alebo poskytovanie 
prostriedkov alebo úhrada platieb podľa Zmluvy o úvere a/alebo poskytovanie iných služieb 
podľa Zmluvy o úvere stane pre Veriteľa protiprávnym alebo zakázaným podľa príslušného 
právneho poriadku alebo bude v rozpore s dobrými mravmi. Veriteľ je taktiež oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy o úvere, ak počas trvania Zmluvy o úvere vzniknú také dôvody, na základe 
ktorých by Veriteľ odmietol uzatvoriť Zmluvu o úvere, tiež ak  pred prvým čerpaním úveru 
nastane ktorákoľvek zo skutočností alebo okolností, ktorá sa považuje za  podstatné porušenie 
Zmluvy o úvere v zmysle  bodu 10.2 VÚP. Odstúpením od Zmluvy o úvere zaniká Zmluva o 
úvere okamihom doručenia písomného odstúpenia a týmto okamihom sa zrušuje. Odstúpením 
od Zmluvy o úvere nezaniká záväzok Dlžníka splatiť Úverovú pohľadávku. Doručením 
odstúpenia Dlžníkovi zaniká nárok Dlžníka na čerpanie úverových prostriedkov a Úverová 
pohľadávka sa stáva splatnou.    

10.5  V prípade, ak dôjde k porušeniu ustanovení bodov 9.2, 9.3, 9.4 VÚP je Veriteľ oprávnený uložiť 
Dlžníkovi alebo Zaviazaným osobám sankciu vo forme zmluvnej pokuty vo výške 1 % z 
nesplatenej časti istiny Úverovej pohľadávky. Veriteľ je oprávnený uložiť takúto sankciu aj v 
prípade, ak nastala ktorýkoľvek zo skutočností alebo okolností, ktorá sa považuje za  podstatné 
porušenie Zmluvy o úvere v zmysle bodu 10.2 VÚP. Ustanovením tohto bodu nie je dotknuté 
právo na dohodnutie iných sankcií za neplnenie podmienok uvedených v Zmluve o úvere. 
Zmluvné pokuty, ako aj akékoľvek iné sankcie sa stávajú splatnými v lehote uvedenej v 
oznámení Veriteľa adresovanom porušiteľovi a v prípade, ak takáto lehota určená nie je, tak v 
lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia porušiteľovi.   

10.6   V prípade, ak nastane ktorákoľvek zo skutočností alebo okolností, ktorá  sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy o úvere v zmysle bodu 10.2 VÚP, je Veriteľ oprávnený použiť 
jednotlivo alebo súčasne jedno alebo viacero z nasledujúcich opatrení: 

10.6.1 vyhlásiť Úverovú pohľadávku (alebo jej časť) za predčasne splatnú a požadovať jej 
splatenie v lehote uvedenej v oznámení o predčasnej splatnosti, 

10.6.2 nevykonať platobný príkaz Dlžníka na nakladanie s peňažnými prostriedkami na 
akomkoľvek účte Dlžníka zriadenom u Veriteľa, 

10.6.3  neposkytnúť alebo pozastaviť ďalšie čerpanie úverových prostriedkov, 

10.6.4 znížiť úver alebo úverový rámec a požadovať zaplatenie časti istiny Úverovej 
pohľadávky vo výške jeho zníženej časti spolu s príslušenstvom a poplatkami ku dňu 
uvedenom v oznámení Veriteľa,  

10.6.5  zvýšiť Úrokovú sadzbu o 2 percentuálne body na čas trvania podstatného porušenia 
Zmluvy o úvere uvedeného v bode 10.2 VÚP. 
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Článok XI   

OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU  

11.1  Veriteľ je povinný pri každom obchode na účely identifikácie a overenia identifikácie Dlžníka, 
Zaviazaných osôb, resp. ich zástupcov požadovať preukázanie totožnosti, pričom Dlžník, 
Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia sú povinní takejto žiadosti Veriteľa vyhovieť. Vykonanie 
bankového obchodu so zachovaním anonymity osôb je Veriteľ, s ohľadom na platné právne 
predpisy, povinný odmietnuť.  

11.2  Ak za Dlžníka koná zástupca, Veriteľ identifikuje a overuje identifikáciu zástupcu a zástupca 
predkladá Veriteľovi doklad, z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie.   

11.3  Dlžník záväzne vyhlasuje, že peňažné prostriedky, ktoré sú mu poskytnuté na základe Zmluvy 
o úvere, nevyužije na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu v 
zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou. Toto vyhlásenie sa považuje v celom rozsahu za 
platné a pravdivé a zopakované pre každý jednotlivý obchod a počas trvania každého 
jednotlivého obchodu.  

11.4  Dlžník, Zaviazaná osoba, resp. ich zástupcovia sú povinní pri uzatvorení, ako aj počas trvania 
zmluvného vzťahu písomne oznámiť Veriteľovi skutočnosti, ktoré by spôsobili, že by boli 
považovaní za Politicky exponované osoby. Ak tieto osoby neoznámia Veriteľovi skutočnosti 
podľa tohto bodu, bude ich Veriteľ považovať za osoby, ktoré nie sú Politicky exponovanými 
osobami.  

11.5  Dlžník a Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia sa dohodli, že Veriteľ je tak pred uzavretím 
Zmluvy o úvere, ako aj počas existencie zmluvného vzťahu oprávnený požadovať od Dlžníka, 
Zaviazaných osôb, resp. ich zástupcov, ako aj od všetkých osôb napĺňajúcich definíciu klienta 
uvedenú v Zákone o ochrane pred legalizáciou všetky doklady a informácie, ktoré potrebuje na 
posúdenie plnenia podmienok na uzavretie Zmluvy o úvere podľa Zákona o bankách, ako aj 
všetky doklady a informácie potrebné na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa 
Zákona o ochrane pred legalizáciou, najmä doklady potrebné na identifikáciu právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby, doklady na identifikáciu Konečného užívateľa výhod u právnickej osoby 
a fyzickej osoby podnikateľa, doklady preukazujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru právnickej 
osoby a zabezpečenie verifikácie týchto dokladov, ako aj vyhlásení, že Dlžník, Zaviazané 
osoby, resp. ich zástupcovia sú Politicky exponovanými osobami.   

Doklady, resp. vyhlásenia, v zmysle tohto bodu, predložené Dlžníkom, Zaviazanými osobami, 
resp. ich zástupcami pred uzavretím Zmluvy o úvere sa považujú v celom rozsahu za platné a 
pravdivé aj počas existencie zmluvného vzťahu, pokiaľ Dlžník, Zaviazané osoby, resp. ich 
zástupcovia neoznámia Veriteľovi, že došlo k zmene v týchto dokladoch, resp. vyhláseniach, 
pričom tieto osoby sú povinné Veriteľovi bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny v týchto 
dokladoch oznámiť, resp. vyžiadať si písomný súhlas Veriteľa v zmysle bodu 9.3 VÚP.  Dlžník, 
Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia sú povinní doklady, resp. vyhlásenia  v zmysle tohto 
bodu poskytnúť aj na vyžiadanie Veriteľa kedykoľvek počas vykonávania priebežného 
monitorovania obchodného vzťahu. 

V prípade porušenia záväzkov uvedených v tomto bode je Veriteľ oprávnený postupovať v 
súlade s § 15 Zákona o ochrane pred legalizáciou.   

Dlžník, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia berú na vedomie, že Veriteľ je povinný získané 
informácie vyhodnocovať z hľadiska rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania 
terorizmu a prijímať opatrenia v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   

  

Článok XII  

BANKOVÉ TAJOMSTVO A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV   

12.1  Veriteľ sa zaväzuje s informáciami tvoriacimi Bankové tajomstvo a Osobnými údajmi Dlžníka, 
Zaviazaných osôb, resp. ich zástupcov zaobchádzať a chrániť ich v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi aj po skončení zmluvného vzťahu medzi Veriteľom a Dlžníkom. 
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12.2  Dlžník, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia berú na vedomie, že Veriteľ je oprávnený 
sprístupniť a poskytnúť všetky:  

(i) údaje o úveroch a iných bankových obchodoch poskytnutých Dlžníkovi, Zaviazanej osobe, 
resp. ich zástupcom,  

(ii) údaje o pohľadávkach a ich zabezpečení, ktoré má voči nim Veriteľ z poskytnutých úverov 
a iných bankových obchodov,   

(iii) údaje o splácaní svojich záväzkov,   

(iv) údaje o svojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania svojich záväzkov a   

(v) osobné údaje Dlžníka, Zaviazanej osoby, resp. ich zástupcov, a to vrátane údajov 
získaných Veriteľom v priebehu rokovania o uzavretí bankového obchodu, ktoré podliehajú 
ochrane bankového tajomstva a ochrane osobných údajov,  

v nevyhnutnom rozsahu, najmä v rozsahu uvedenom v žiadosti Dlžníka o poskytnutie 
bankového obchodu, v Zmluve o úvere, ako i v zmluvách uzatvorených v súvislosti so Zmluvou 
o úvere za účelom overenia bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny Dlžníka a 
Zaviazaných osôb spoločnostiam, ako aj bankám a pobočkám zahraničných bánk v zmysle 
Zákona o bankách a zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v platnom znení, 
VÚP, Zmlúv uzavretých medzi Dlžníkom resp. Zaviazanou osobou a Veriteľom, súhlasov 
Dlžníka a Zaviazaných osôb udelených Veriteľovi a v zmysle Oprávnených záujmov Veriteľa 
alebo tretích strán.    

12.3  Veriteľ v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prostredníctvom 
Internetovej stránky Veriteľa oboznamuje Dlžníkov, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcov o 
tretích osobách, resp. sprostredkovateľoch, ktorým sprístupňuje a poskytuje na spracúvanie 
osobné údaje Dlžníkov, Zaviazaných osôb, resp. ich zástupcov, a údaje Dlžníkov, Zaviazaných 
osôb, resp. ich zástupcov tvoriace Bankové tajomstvo.   

12.4  Dlžník, Zaviazaná osoba, resp. ich zástupca berú na vedomie, že Veriteľ je oprávnený 
spracúvať údaje z databáz vyššie uvedených spoločností, a to najmä o výške jeho peňažných 
záväzkov a čase, v ktorom tieto záväzky spoločnosť evidovala vo svojich databázach, 
informácie o štádiu inkasa, v ktorom sa záväzok nachádzal (mimosúdne, súdne, exekučné, 
konkurzné alebo reštrukturalizačné, trestné konanie), ako aj údaje o výške ním uskutočnených 
platieb v stanovenom časovom období.  

12.5  Podpisom Zmluvy o úvere, resp. zmlúv uzatvorených v súvislosti so Zmluvou o úvere Dlžník, 
Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia berú na vedomie, že Veriteľ má z titulu svojho 
podnikania podľa Zákona o bankách Oprávnený záujem poskytnúť osobné údaje a údaje 
tvoriace Bankové tajomstvo:  

(i)  tretím subjektom za účelom ochrany a domáhania sa práv Veriteľa z poskytnutého úveru 
mimosúdnou alebo súdnou cestou, a/alebo  

(ii)  tretej osobe, s ktorou Veriteľ rokuje o postúpení pohľadávok Veriteľa voči Dlžníkovi, resp. 
Zaviazaným osobám alebo o pristúpení k záväzku Dlžníka voči Veriteľovi alebo o prevzatí 
záväzku voči Veriteľovi, vrátane sprístupnenia týchto údajov v súvislosti s rokovaniami 
týkajúcimi sa uzatvorenej zmluvy, a/alebo  

(iii)  subjektom, s ktorými Veriteľ konzultuje obchodný prípad, resp. si vyžiada k nemu ich 
písomné stanovisko (napr. audítorom, externým právnym poradcom) a/alebo 

(iv) tretej osobe za účelom preukázania platobnej neschopnosti Dlžníka podľa Zákona 
o konkurze. 

12.6  Veriteľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch a údajoch tvoriacich Bankové tajomstvo a 
zabezpečuje ich bezpečnosť pred poškodením, zničením, náhodnou stratou, zmenou, 
nepovoleným prístupom a sprístupnením, zneužitím, odcudzením, ako aj pred akýmikoľvek 
inými neprípustnými formami spracúvania. Bezpečnosť a povinnosť mlčanlivosti v uvedenom 
rozsahu požaduje aj od tretích osôb, ktorým Veriteľ tieto osobné údaje a údaje tvoriace Bankové 
tajomstvo je oprávnený poskytnúť alebo sprístupniť.  
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12.7  Veriteľ je povinný s Bankovým tajomstvom zaobchádzať v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a zachovávať ich dôverný charakter aj po skončení zmluvného vzťahu 
medzi Veriteľom a Dlžníkom, resp. Zaviazanými osobami.   

12.8  Bez súhlasu Dlžníka, Zaviazaných osôb, resp. ich zástupcov poskytne Veriteľ Bankové 
tajomstvo tretím osobám:  

(i)  v prípadoch a v rozsahu určenom Zákonom o bankách a iným právnym predpisom, alebo  

(ii)  na základe právoplatných rozhodnutí súdov alebo správnych orgánov, alebo  

(iii)  v súlade s VÚP a/alebo so Zmluvou o úvere.   

12.9  Dlžník, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia berú na vedomie s tým, že Veriteľ má  
Oprávnený záujem poskytnúť Bankové tajomstvo akcionárom Veriteľa, ako aj iným subjektom 
patriacim do skupiny Veriteľa.   

12.10  Dlžník, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia zodpovedajú za zachovanie Dôverných 
informácií, ktoré získali v súvislosti so záväzkovým vzťahom medzi ním a Veriteľom. Dlžník, 
Zaviazané osoby, resp. ich zástupca nie sú oprávnení bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Veriteľa poskytovať takéto informácie akejkoľvek tretej osobe.  

12.11  Dlžník, Zaviazané osoby, resp. ich zástupca podpisom Zmluvy o úvere berú na vedomie, že 
Veriteľ je oprávnený na účely posúdenia rizík spojených s poskytovaným bankovým obchodom 
medzi Dlžníkom a Veriteľom spracúvať osobné údaje o tretích osobách v rozsahu údajov o 
totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, 
dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného 
pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo 
dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ktoré za 
týmto účelom získa od Dlžníka, alebo Zaviazanej osoby, resp. ich zástupcu.  

12.12  Ak Dlžník poskytuje Veriteľovi osobné údaje inej fyzickej osoby v zmysle Nariadenia alebo 
Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti s poskytovaným bankovým obchodom, Dlžník 
zároveň vyhlasuje, že disponuje písomným súhlasom takejto fyzickej osoby, na základe ktorého 
je oprávnený osobné údaje tejto fyzickej osoby poskytnúť na spracúvanie Veriteľovi a tento 
súhlas ďalej zahŕňa oprávnenie Veriteľa spracúvať osobné údaje tejto fyzickej osoby v rozsahu 
stanovenom týmito VÚP. Zároveň Dlžník vyhlasuje, že informoval dotknutú fyzickú osobu o 
tom, že jej osobné údaje je Veriteľ oprávnený spracúvať v súlade s VÚP. Na vyžiadanie Veriteľa 
je Dlžník povinný predmetný súhlas preukázať. 

12.13  Pokiaľ vo všeobecne záväznom právnom predpise, týchto VÚP nie je uvedená dlhšia lehota, je 
Veriteľ oprávnený spracúvať Bankové tajomstvo a Osobné údaje Dlžníka a Zaviazaných osôb, 
resp. ich zástupcov na dobu plnenia účelu spracúvania Osobných údajov až do úplného 
vysporiadania všetkých záväzkov zo Zmluvy voči Veriteľovi, teda na dobu 10 rokov od 
ukončenia zmluvného vzťahu a/ alebo od udelenia súhlasu, podľa toho, čo nastane neskôr. 

12.14 Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v IOOÚ na Internetovej  
stránke v časti Informácie. 

Článok XIII 

INFORMÁCIA O MIMOSÚDNOM RIEŠENÍ SPOROV  

13.1  Veriteľ týmto v zmysle ustanovenia § 93b Zákona o bankách poskytuje Dlžníkovi ako 
i Zaviazaným osobám informáciu o možnosti riešiť spory súvisiace s bankovými obchodmi a 
teda i spory týkajúce sa Zmluvy o úvere a zmluvy uzatvorenej medzi Veriteľom a Zaviazanou 
osobou v zmysle týchto VÚP (ďalej len „Spory“) mimosúdne mediáciou v zmysle Zákona o 
mediácii alebo riešiť spor formou rozhodcovského riešenia sporov  v zmysle Zákona o 
rozhodcovskom konaní. V prípade ak nedôjde k inej dohode, sú na prejednanie  
a rozhodovanie Sporov príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.  
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Článok XIV  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

14.1  Zmluva o úvere resp. zmluvy súvisace so Zmluvou o úvere sa uzatvárajú do úplného 
vyrovnania Úverovej pohľadávky.   

14.2  Zmluva o úvere, ako aj VÚP sú vyhotovené v slovenskej jazykovej verzii. V prípade, ak je pre 
potreby zmluvného vzťahu vytvorená aj inojazyčná verzia úverových dokumentov, vždy je 
rozhodujúcou verziou slovenská jazyková verzia.   

14.3  Zmluvný vzťah vzniknutý na základe Zmluvy o úvere sa riadi slovenským právnym poriadkom.  
Otázky neupravené Zmluvou o úvere sa riadia VÚP v rozsahu, v akom jej neodporujú a 
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky – Obchodným zákonníkom 
(513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) v tomto poradí.  

14.4  Výnimky z týchto VÚP alebo ich doplnení môžu byť stanovené v Zmluve o úvere alebo v iných 
zvláštnych dohodách medzi Veriteľom a Dlžníkom alebo medzi Veriteľom a Zaviazanými 
osobami; v takomto prípade budú mať ustanovenia takýchto zvláštnych dohôd prednosť pred 
týmito VÚP.  

14.5  Veriteľ, Dlžník a Zaviazané osoby sa dohodli, že v prípade, ak sú písomnosti doručované 
osobne, prevzatie musí byť potvrdené preberajúcou osobou. Písomnosti sa považujú za 
doručené aj v prípade neprevzatia zásielky zaslanej na adresu sídla druhej zmluvnej strany 
alebo na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy o úvere, pričom v takomto prípade sa za deň 
doručenia považuje v tuzemsku  3. deň po odoslaní a v cudzine  7. deň po odoslaní, a to aj v 
prípade, ak sa druhá zmluvná strana o jej doručení nedozvedela. Tam, kde je v Zmluve o úvere 
alebo vo VÚP uvedená formulácia „vo forme osobitnej listiny predpísanej Veriteľom“, je 
požiadavka Veriteľa splnená, ak tento písomne súhlasí s obsahom náhradnej listiny.  

14.6  Dlžník a Zaviazané osoby súhlasia s tým, že Veriteľ je oprávnený kedykoľvek a to aj pred 
lehotou uvedenou v § 92 ods. 8 Zákona o bankách previesť svoje práva (a to aj čiastočne) a 
postúpiť svoje pohľadávky (a to aj čiastočne) vzniknuté na základe Zmluvy o úvere, resp. 
súvisiace so Zmluvou o úvere alebo akúkoľvek ich časť tretím osobám, bez ohľadu na to, či sú 
súčasné, budúce, splatné, nesplatné, premlčané alebo nepremlčané ako aj uzavrieť s tretími 
osobami zmluvy za účelom spoločného financovania. Dlžník a Zaviazané osoby berú uvedené 
na uvedomie a  Dlžník, ako aj Zaviazané osoby zároveň berú na vedomie, že Veriteľ je 
oprávnený poskytnúť takýmto osobám všetky potrebné údaje, vrátane osobných údajov ako aj 
údajov tvoriacich predmet Bankového tajomstva. Dlžník ako ani Zaviazané osoby nie sú 
oprávnené postúpiť svoje pohľadávky resp. záväzky voči Veriteľovi vzniknuté na základe resp. 
v súvislosti so Zmluvou o úvere bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa.  

14.7  Zaviazané osoby vyhlasujú, že sú dostatočne informované o ekonomickej situácii Dlžníka, ako 
aj o následkoch solidárneho záväzku.  

14.8  Pre účely Zmluvy o úvere, ako aj zmlúv/dohôd uzatvorených so Zaviazanými osobami sa 
Veriteľ, Dlžník a Zaviazané osoby dohodli, že prvým dňom lehoty je deň, keď nastala právna 
skutočnosť rozhodujúca pre jej začiatok.  

14.9 Dlžník a Zaviazaná osoba súhlasia, aby Veriteľ bol oprávnený prijať plnenie ich záväzku 
poskytnuté treťou osobou. Veriteľ je oprávnený, nie povinný, prijať plnenie záväzku Dlžníka 
a Zaviazanej osoby od tretej osoby.  

14.10   Neuplatnenie práva Veriteľa vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere alebo zo zmlúv s ňou súvisiacich 
sa nepovažuje za vzdanie sa tohto práva zo strany Veriteľa. 

14.11  Dlžník týmto súhlasí, aby Veriteľ, na základe žiadosti Zaviazaných osôb, vystaviteľov zmeniek, 
avalistov, záložcov a ich právnych nástupcov poskytol Zaviazaným osobám, vystaviteľom 
zmeniek, avalistom, záložcom a ich právnym nástupcom všetky informácie týkajúce sa 
úverového vzťahu medzi Dlžníkom a Veriteľom, a to i napriek skutočnosti, že tieto informácie 
tvoria predmet Bankového tajomstva.   

14.12  V prípade, ak by niektoré z ustanovení Zmluvy o úvere alebo VÚP bolo vyhlásené za neplatné, 
resp. neaplikovateľné, nebude tým dotknutá ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť 
ostatných ustanovení, pričom sa Veriteľ, Dlžník, resp. každá zo Zaviazaných osôb zaväzujú, 
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že takto neplatné, resp. neaplikovateľné ustanovenie nahradia iným právne relevantným 
ustanovením, resp. samostatnou dohodou sledujúcou hospodársky účel neplatného, resp. 
neaplikovateľného ustanovenia.  

14.13  Veriteľ je oprávnený jednostranne zmeniť Všeobecné úverové podmienky z dôvodu (i) zmeny 
právnych predpisov, (ii) zmeny obchodnej politiky Veriteľa, (iii) vývoja na bankovom 
a medzibankovom trhu, (iv) zabezpečenia obozretného podnikania Veriteľa a/alebo bankovej 
stability, (v) zabezpečenia bezpečného fungovania bankového systému a (vi) zmeny 
technických možnosti a podmienok poskytovania bankových služieb a realizácie bankových 
obchodov. Veriteľ informuje Dlžníka a Zaviazané osoby so zmenou Všeobecných úverových 
podmienok sprístupnením v pobočkách Veriteľa a na Internetovej stránke. Pokiaľ Dlžník alebo 
Zaviazaná osoba neprejaví do 30 dní po zverejnení zmeny Všeobecných úverových podmienok 
na Internetovej stránke výslovný písomný nesúhlas so zmenou Všeobecných úverových 
podmienok, aplikujú sa na príslušnú Zmluvu o úvere zmenené Všeobecné úverové podmienky 
a Dlžník a Zaviazané osoby sú nimi viazaní, a to uplynutím uvedenej 30 dňovej lehoty 
a v prípade neskoršej účinnosti zmeny Všeobecných úverových podmienok, účinnosťou ich 
zmeny. Ak Dlžník alebo Zaviazaná osoba prejavia v lehote do 30 dní po zverejnení zmeny 
Všeobecných úverových podmienok na Internetovej stránke výslovný písomný nesúhlas so 
zmenou Všeobecných úverových podmienok, budú Veriteľ, Dlžník a Zaviazané osoby rokovať 
o podmienkach ďalšieho trvania alebo ukončenia Zmluvy o úvere; v prípade, ak v takom 
prípade nedôjde k inej dohode, jednostranná zmena Všeobecných úverových podmienok sa na 
danú Zmluvu o úvere nebude aplikovať.           

14.14  Všeobecné úverové podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia 01.06.2021 a účinnosť 
dňa 03.07.2021.  

  
Za Veriteľa: 

V       dňa       

 

 

      

meno, priezvisko, funkcia 

365.bank, a. s. 

 

Za Dlžníka1: 

V       dňa       

 

 

      

meno, priezvisko, funkcia 

Uviesť obchodné meno 

 

 

      

meno, priezvisko, funkcia 

365.bank, a. s. 

 

 

 

 

Za      :2 

 

V       dňa       

 

 

 

 

      

meno, priezvisko, funkcia 

 

 

    

                                                
1 Bez overenia podpisov úradnou osobou. 
2 Pristupujúci dlžník alebo ručiteľ – bez overenia podpisov úradnou osobou. 


