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DEFINÍCIE POJMOV 
 

Akontácia  splátka Istiny; určuje sa ako percentuálny podiel z predbežnej 
obstarávacej ceny PL bez DPH, ku ktorému sa následne pripočíta DPH. 

Bonita  schopnosť Lízingového prijímateľa alebo Garanta riadne a včas splatiť 
Pohľadávku Banky a poskytnúť Banke dostatočné Zabezpečenie. 

Dodávateľ  fyzická alebo právnická osoba v záväzkovom vzťahu s Bankou, na 
základe ktorého Banka nadobudne alebo nadobudla vlastnícke právo 
k PL za účelom následného poskytnutia finančného lízingu na PL 
Lízingovému prijímateľovi. 

DPH  daň z pridanej hodnoty podľa právnych predpisov. 

Garant  Klient, ktorý poskytuje Zabezpečenie alebo prejaví záujem poskytnúť 
Zabezpečenie, najmä ručiteľ, záložca alebo osoba, ktorá vstúpi do jeho 
postavenia.  

Istina  suma rovnajúca sa obstarávacej cene PL, uvedenej v Splátkovom 
kalendári;  

Kalkulácia Fix  spôsob výpočtu Platieb, pri ktorom je použitá úroková sadzba, ktorá sa 
počas doby lízingu nemení. 

Kúpna cena  suma, zaplatením ktorej Lízingový prijímateľ nadobudne PL do svojho 
vlastníctva za splnenia ďalších podmienok v ZFL. 

Lízingová splátka  suma v Splátkovom kalendári; skladá sa z Istiny, úroku pripadajúceho 
na nesplatenú časť Istiny. 

Náhrada finančného 
výnosu 

 suma, ktorú je Lízingový prijímateľ povinný uhradiť Banke pri 
predčasnom ukončení ZFL; spôsob jej určenia sa uvádza v POP. 

Lízingový prijímateľ  Klient, ktorému Banka na základe ZFL poskytla finančný lízing na PL, 
alebo osoba, ktorá vstúpila do jeho postavenia. 

Osobitné peňažné 
plnenie 

 suma, ktorú je Lízingový prijímateľ povinný uhradiť Banke pri 
predčasnom ukončení ZFL; spôsob jej určenia sa uvádza v POP. 

Platba  súčet Lízingovej splátky a ostatných položiek podľa Splátkového 
kalendára, najmä poistného a DPH. 

Pohľadávka Banky  všetky nižšie uvedené prípady alebo ktorýkoľvek z nich:  
a) pohľadávka Banky zo ZFL,  
b) pohľadávka Banky na uhradenie nákladov súvisiacich so 

Zabezpečením a jeho výkonom a na zaplatenie zmluvných pokút 
podľa ZFL alebo Zabezpečovacej Zmluvy, a  

c) pohľadávka Banky a jej príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku 
alebo v súvislosti s/so  

ca) zmenou právneho vzťahu alebo záväzku založeného ZFL,  
cb) nahradením záväzku zo ZFL novým záväzkom,  
cc) plnením z neplatnej ZFL, plnením bez právneho dôvodu, plnením z 

právneho dôvodu, ktorý odpadol, alebo  
cd) odstúpením alebo vypovedaním ZFL.  

Poistné podmienky  všeobecné poistné podmienky, zmluvné, alebo osobitné dojednania 
poisťovne, ktoré sa vzťahujú na poistný vzťah, predmetom ktorého je 
poistenie PL, PZP alebo poistenie schopnosti splácať Platby. 

POP  tieto Produktové obchodné podmienky pre lízing Slovenskej sporiteľne, 
a. s. 

Predmet lízingu (PL)  hnuteľná vec, na ktorú Banka v súlade so ZFL poskytla Lízingovému 
prijímateľovi finančný lízing.  

Prevádzkovateľ 
spoločného registra 
bankových informácií 

 Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Malý 
trh 2/A Bratislava. 

Prevádzkovateľ 
nebankového registra 

 Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, 
IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava.“ 
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klientských informácií 

Protokol o prevzatí PL  dokument, podpisom ktorého Lízingový prijímateľ potvrdí prevzatie PL. 

PZP  povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla podľa osobitného právneho predpisu. 

Splátkový kalendár  dohoda o Platbách; obsahuje najmä presné určenie výšky 
a splatnosti Platieb; je súčasťou ZFL. 

Úroková sadzba  výška úroku v percentách, ktorou Banka úročí Istinu počas trvania 
vzťahu založeného ZFL. 

Zabezpečenie  prostriedok na zabezpečenie návratnosti Pohľadávky Banky, ak nie je 
splácaná riadne a včas, najmä záložné právo a ručenie. 

Zabezpečovacia zmluva  zmluva medzi Bankou a Garantom, ktorej predmetom je zabezpečenie 
Pohľadávky Banky.  

Zmluva o finančnom 
lízingu (ZFL) 

 zmluva medzi Bankou a Lízingovým prijímateľom, ktorou Banka 
poskytuje Lízingovému prijímateľovi finančný lízing na PL a Lízingový 
prijímateľ sa zaväzuje zaplatiť Banke odplatu v dohodnutej výške a 
mene a po uplynutí doby lízingu má právo PL odkúpiť do svojho 
vlastníctva za v ZFL dohodnutých podmienok. 
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1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. POP sú súčasťou Zmluvy o finančnom lízingu a Zabezpečovacej zmluvy uzatvorenej s fyzickou 

osobou nepodnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci svojho zamestnania, 
povolania alebo podnikania.  

1.2. POP sú prístupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. 
1.3. Zmluva o finančnom lízingu a Zabezpečovacia zmluva má prednosť pred POP a VOP. POP majú 

prednosť pred VOP. POP a VOP vždy Zmluvu o finančnom lízingu a Zabezpečovaciu zmluvu 
dopĺňajú. 

1.4. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je dohodnutý v Zmluve o finančnom 
lízingu alebo Zabezpečovacej zmluve, POP alebo VOP. 

1.5. Druhy Bankových produktov a podmienky ich poskytovania sú uvedené na www.slsp.sk a na 
Obchodnom mieste.  

 
 
2. PREDMET LÍZINGU 
 

Odovzdanie a prevzatie Predmetu lízingu  
2.1. Lízingový prijímateľ prejaví vôľu uzavrieť s Bankou ZFL doručením žiadosti o poskytnutie finančného 

lízingu. Táto žiadosť je nezáväzná, má len informatívny charakter,  nezakladá zmluvný vzťah.  
2.2. Banka pred uzatvorením ZFL skúma Bonitu. 
2.3. Lízingový vzťah vzniká uzatvorením ZFL.  
2.4. Lízingový prijímateľ si PL a Dodávateľa vyberá sám. Banka nie je oboznámená s účelom použitia PL, 

ani s vlastnosťami PL predpokladanými zo strany Lízingového prijímateľa. Banka nezodpovedá za to, 
že PL: 
a) je spôsobilý a vhodný  PL na použitie predpokladané Lízingovým prijímateľom,  
b) má vlastnosti predpokladané Lízingovým prijímateľom, a 
c) je v súlade právnymi predpismi a inými napríklad technickými normami.  

2.5. Špecifikácia PL je obsiahnutá v ZFL a v Protokole o prevzatí PL. 
2.6. Lízingový prijímateľ prevezme PL riadne a včas, za podmienok, v čase a na mieste dohodnutom 

medzi Bankou a Dodávateľom, o čom Banka Lízingového prijímateľa informuje. Ak nie sú takéto 
podmienky medzi Bankou a Dodávateľom dohodnuté, Lízingový prijímateľ PL prevezme za 
podmienok obvyklých pre odovzdanie obdobných vecí.  

2.7. Lízingový prijímateľ môže prevziať PL len spolu s Bankou alebo sám na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu Banky s prevzatím PL.  

2.8. Lízingový prijímateľ je povinný: 
a) na vlastné náklady zabezpečiť všetky technické a právne predpoklady potrebné na 

odovzdanie, prevzatie a užívanie PL, 
b) zabezpečiť, aby Protokol o prevzatí PL a všetky súvisiace zmluvy a dokumenty boli Dodávateľom 

riadne vyplnené a podpísané, a 
c) s prevzatím PL prevziať aj všetky súvisiace dokumenty potrebné na riadne užívanie PL.  

2.9. Skôr ako Lízingový prijímateľ potvrdí prevzatie PL, je povinný s odbornou starostlivosťou PL 
prekontrolovať, najmä overiť:  
a) presnú identifikáciu PL podľa dokladov,  
b) úplnosť PL, jeho plnú funkčnosť a nezávadnosť, a 
c) úplnosť príslušenstva PL a dokladov potrebných na riadne užívanie PL, vykonať skúšobnú 

prevádzku (jazdu) a oboznámiť sa so spôsobom užívania PL.  
2.10. Ak je v ZFL alebo v kúpnej zmluve s Dodávateľom dohodnutý zvláštny účel užívania PL, Lízingový 

prijímateľ prekontroluje a preskúša  či je PL spôsobilý na tento dohodnutý zvláštny účel užívania.  
2.11. Lízingový prijímateľ PL môže prevziať, iba ak mu Dodávateľ odovzdá kompletnú dokumentáciu 

potrebnú na riadne užívanie PL (najmä návod na obsluhu, záručné podmienky, servisný plán). 
2.12. Ak Lízingový prijímateľ nie je spôsobilý s náležitou starostlivosťou PL prekontrolovať alebo ak tak určí 

Banka najneskôr pri preberaní PL, Lízingový prijímateľ na vlastné náklady zabezpečí znalca 
zapísaného do zoznamu znalcov alebo odborníka v príslušnom odbore, ktorý posúdi funkčnosť 
a spôsobilosť PL na užívanie.  

2.13. Prevzatie PL Lízingový prijímateľ potvrdí podpísaním Protokolu o prevzatí PL. Pokiaľ pri prevzatí PL 
nie je Banka prítomná a Lízingový prijímateľ má písomný súhlas Banky s prevzatím PL, prevzatie PL 
potvrdí Lízingový prijímateľ aj v mene Banky podpísaním Protokolu o prevzatí PL.  
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2.14. V prípadoch stanovených Bankou potvrdí Lízingový prijímateľ prevzatie PL podpísaním Protokolu 
o prevzatí PL až po jeho podpise Bankou, pričom tento podpis Banky sa považuje za písomný súhlas 
Banky s prevzatím PL. 

2.15. Lízingový prijímateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v Protokole o prevzatí PL, 
najmä za uvedenie dátumu prevzatia PL a identifikačných údajov PL, Lízingového prijímateľa 
a Dodávateľa, a za to, že Protokol o prevzatí PL bude riadne podpísaný.  

2.16. Lízingový prijímateľ podpisom Protokolu o prevzatí PL potvrdzuje, že si splnil všetky svoje povinnosti 
vo vzťahu k prevzatiu PL podľa ZFL, PL je dodaný riadne a včas, bez vád, a že PL preberá spolu 
s kompletným príslušenstvom vrátane súvisiacej najmä technickej dokumentácie. Pokiaľ pri prevzatí 
PL nie je prítomná Banka, Lízingový prijímateľ doručí Banke podpísaný Protokol o prevzatí PL bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní odo dňa prevzatia PL.  

2.17. Ak sa Protokol o prevzatí PL nepodpíše bezprostredne po odovzdaní PL, má sa za to, že okamihom 
odovzdania PL Lízingový prijímateľ PL prevzal a takéto prevzatie PL má rovnaké účinky ako 
podpísanie Protokolu o prevzatí PL. Táto právna domnienka nezbavuje Lízingového prijímateľa 
zodpovednosti za porušenie povinnosti potvrdiť prevzatie PL podpísaním Protokolu o prevzatí PL.  
 
Registrácia Predmetu lízingu a lízingového vzťahu 

2.18. Ak bolo k PL vydané osvedčenie o evidencii vozidla, iný obdobný doklad, alebo k riadnemu užívaniu 
PL je potrebný certifikát, iné potvrdenie výrobcu alebo Dodávateľa PL alebo jeho príslušenstva, 
prípadne udelenie užívacieho povolenia podľa právnych predpisov, Lízingový prijímateľ môže prevziať 
PL, iba ak mu Dodávateľ odovzdá všetky tieto doklady a iba ak Lízingový prijímateľ má užívacie 
povolenie k PL pokiaľ je potrebné podľa právnych predpisov.  

2.19. Lízingový prijímateľ prihlási PL do evidencie na príslušnom dopravnom inšpektoráte alebo inom 
orgáne príslušnom podľa právnych predpisov, pokiaľ z právnych predpisov táto povinnosť vyplýva.  

2.20. Lízingový prijímateľ zabezpečí vykonanie záznamu o lízingovom vzťahu v príslušnej evidencii, najmä 
zabezpečí, aby v osvedčení o evidencii, prípadne v inom obdobnom doklade bola Banka uvedená ako 
vlastník a Lízingový prijímateľ ako držiteľ PL. Lízingový prijímateľ zodpovedá za to, že počas celej 
doby trvania ZFL bude ako vlastník PL v príslušnej evidencii a dokladoch uvedená Banka a Lízingový 
prijímateľ bude uvedený ako držiteľ PL. 

2.21. Ak je uvedenie PL do prevádzky spojené so zákonnými povinnosťami registrácie alebo s povolením 
príslušného orgánu, či s inými povinnosťami podľa právnych predpisov, Lízingový prijímateľ riadne 
a včas splní tieto povinnosti a uhradí súvisiace náklady.  

2.22. Lízingový prijímateľ doručí Banke kópiu všetkých strán osvedčenia o evidencii, kompletného záznamu 
o vykonaní registrácie v príslušnej evidencii, prípadne získaní povolenia vo vzťahu k prevádzke 
a užívaniu PL bez zbytočného odkladu po splnení uvedenej povinnosti, najneskôr do 14 dní odo dňa 
prevzatia PL. Ak Lízingový prijímateľ túto povinnosť nesplní, Banka môže odobrať PL Lízingovému 
prijímateľovi, zakázať ďalšie užívanie PL, alebo vykonať opatrenia, ktoré zamedzujú užívaniu PL. 

 
Vady Predmetu lízingu   

2.23. Ak Lízingový prijímateľ pri prevzatí PL zistí, že PL má vady, nie je úplný, chýbajú doklady potrebné pre 
riadne užívanie PL, alebo PL nespĺňa podmienky stanovené v ZFL, Lízingový prijímateľ takýto PL 
neprevezme, kým tieto nedostatky nebudú odstránené. Ak ide o zjavné neodstrániteľné vady, alebo 
iné neodstrániteľné nedostatky, Lízingový prijímateľ prevzatie PL odmietne a ihneď po odmietnutí 
prevzatia PL písomne informuje Banku vrátane dôvodov odmietnutia prevzatia PL. Ak ide o zjavné 
odstrániteľné vady alebo iné odstrániteľné nedostatky, Lízingový prijímateľ trvá na ich odstránení a  
PL prevezme až po ich riadnom odstránení.  

2.24. Ak Lízingový prijímateľ zistí vady, alebo iné nedostatky PL po jeho prevzatí, Lízingový prijímateľ 
uplatní v mene Banky na vlastné náklady u Dodávateľa všetky práva zo zodpovednosti za vady, 
okrem práva na vrátenie PL a práva na odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej Banka nadobudla 
vlastnícke právo k PL. Lízingový prijímateľ znáša aj náklady na obstaranie znaleckých posudkov pri 
uplatnení práv zo zodpovednosti za vady. 

2.25. Pri takzvanom spätnom lízingu, ak Dodávateľom PL je Lízingový prijímateľ, uplatňuje Lízingový 
prijímateľ práva zo zodpovednosti za vady voči tretej osobe, od ktorej PL nadobudol. Lízingový 
prijímateľ tiež oprávňuje Banku, aby pri spätnom lízingu Banka v mene a na náklady Lízingového 
prijímateľa uplatnila práva zo zodpovednosti za vady priamo voči tejto tretej osobe.  

2.26. Lízingový prijímateľ je povinný Banke nahradiť všetky náklady a škody, ktoré vzniknú Banke ak 
Lízingový prijímateľ neplní riadne a včas svoje povinnosti a tiež z dôvodu z nesprávneho alebo 
oneskoreného postupu Lízingového prijímateľa, najmä pri prevzatí PL alebo pri uplatňovaní práv zo 
zodpovednosti za vady pri a po prevzatí PL. 
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Vlastníctvo a užívanie Predmetu lízingu 
2.27. Banka zostáva vlastníkom PL po celú dobu trvania ZFL a tiež aj po jej ukončení ak Lízingový 

prijímateľ podľa ZFL nenadobudne vlastnícke právo k PL. 
2.28. Lízingový prijímateľ PL zreteľne označí ako vlastníctvo Banky podľa pokynov Banky, alebo umožní 

označenie PL Bankou a zabezpečí, aby umiestnenie PL ani spojenie PL s pevnými alebo pohyblivými 
vecami, nemohlo spochybniť vlastnícke právo Banky k PL. Lízingový prijímateľ ako užívateľ alebo 
držiteľ PL sa považuje za prevádzkovateľa, prípadne prevádzateľa PL podľa ustanovení Občianskeho 
zákonníka a ostatných právnych predpisov.  

2.29. Lízingový prijímateľ môže počas prevzatia PL požiadať Banku o možnosť ďalšieho užívania PL. Ak 
Banka s ďalším užívaním PL súhlasí, Banka Lízingovému prijímateľovi po prevzatí PL vydá nový 
Splátkový kalendár, ktorý je pre Lízingového prijímateľa záväzný, s upravenou výškou Platieb.  

2.30. Lízingový prijímateľ nemá oprávnenie s PL nakladať, najmä PL ďalej prenajať, vypožičať, darovať, 
predať, poskytnúť ako záloh alebo s ním nakladať tak, aby sa dostal do dispozície tretej osoby. 
Lízingový prijímateľ môže PL vypožičať alebo dať do užívania len blízkym osobám podľa Občianskeho 
zákonníka, voči Banke však zodpovedá za prípadné poškodenie, stratu alebo zničenie PL týmito 
osobami.  

2.31. Lízingový prijímateľ Banke bezodkladne oznámi: 
a) zásah tretej osoby do PL alebo užívania PL,  
b) škody na PL,  
c) odcudzenie PL,  
d) uplatnenie práv tretej osoby k PL alebo jeho hrozbu, 
e) vznik Práva tretej osoby k PL alebo jeho hrozbu, alebo 
f) iné skutočnosti týkajúce sa vzájomných vzťahov medzi Bankou a Lízingovým prijímateľom zo 

ZFL alebo iných právnych vzťahov medzi Bankou a Lízingovým prijímateľom v súvislosti zo ZFL. 
V oznámení Lízingový prijímateľ pravdivo a úplne opíše všetky podstatné skutočnosti a priloží 
dokumentáciu preukazujúcu tvrdenia Lízingového prijímateľa. Banka má v takomto prípade právo na 
náklady Lízingového prijímateľa požadovať aj dodatočné doklady. 

2.32. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky Lízingový prijímateľ nevykoná na PL zmeny, 
technické úpravy, iné úpravy, doplnky, alebo iné zhodnotenia. Zníženie hodnoty PL a škodu, ktorá 
vznikne z takéhoto konania Lízingového prijímateľa, Lízingový prijímateľ Banke v plnej výške nahradí.  

2.33. Zvýšenie hodnoty PL, ktoré vzniklo po vykonaní zmien a úprav PL bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Banky, Banka Lízingovému prijímateľovi nenahradí. V takomto prípade sa zhodnotenie PL 
stáva súčasťou PL bez povinnosti Banky nahradiť náklady a hodnotu tohto zhodnotenia.  

2.34. Zmeny, technické úpravy, iné úpravy, doplnky, alebo iné zhodnotenia vykonávané so súhlasom Banky 
Lízingový prijímateľ vykonáva na vlastnú zodpovednosť, nebezpečenstvo a náklady. 

2.35. Lízingový prijímateľ udržiava PL v prevádzkyschopnom stave, PL používa a obsluhuje len spôsobom 
stanoveným výrobcom, alebo Dodávateľom, v súlade s technickými podmienkami 
prevádzky, spôsobom zodpovedajúcim charakteru PL a jeho obvyklému užívaniu tak, aby na PL 
nevznikla škoda, nehrozil vznik škody, nedochádzalo alebo nehrozilo nadmerné opotrebovanie PL. 
Stupeň opotrebenia PL musí zodpovedať takémuto spôsobu užívania.  

2.36. Lízingový prijímateľ s PL zaobchádza a užíva PL s odbornou starostlivosťou, najmä zabezpečuje 
vykonanie garančných alebo iných kontrol PL stanovených výrobcom alebo právnymi predpismi, 
dodržiava bezpečnostné pravidlá stanovené výrobcom, alebo vyplývajúce z právnych predpisov a 
vykonáva opatrenia aby nedošlo k poškodeniu, strate, odcudzeniu alebo zničeniu PL alebo 
znehodnoteniu PL.  

2.37. Povinnosti týkajúce sa užívania PL Lízingový prijímateľ vykonáva na vlastné náklady.  
2.38. Opravy a údržbu PL Lízingový prijímateľ vykonáva s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene a na 

vlastný účet výhradne prostredníctvom servisných zariadení, ktoré sú stanovené, odporučené, alebo 
autorizované výrobcom PL, prípadne Dodávateľom.  

2.39. Lízingový prijímateľ uhrádza všetky náklady, poplatky, alebo iné plnenia týkajúce sa PL a užívania PL 
a jeho príslušenstva, vrátane takých, ktoré vyplývajú z právnych predpisov. Banka môže na náklady 
Lízingového prijímateľa vykonať úkony potrebné na odstránenie právnych, technických, alebo  iných 
nedostatkov, ktoré znemožňujú alebo obmedzujú právo Lízingového prijímateľa na užívanie PL.  

2.40. Územná platnosť poistenia PL, alebo miesto poistenia PL, sú uvedené v Protokole o prevzatí PL. 
2.41. Ak je PL dopravná technika (PL, na ktorý sa vzťahuje povinnosť prihlásenia do evidencie podľa 

právnych predpisov) alebo mobilný stroj (PL bez povinnosti prihlásenia do evidencie podľa právnych 
predpisov), Lízingový prijímateľ môže užívať PL len na území tých štátov, pre ktorých územie je PL 
riadne a v súlade so ZFL poistený. Ak je PL mobilný stroj, miestom poistenia je Slovenská republika 
(SR) a Lízingový prijímateľ PL užíva len na území SR.  
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2.42. Ak je PL stacionárny stroj alebo zariadenie, miestom poistenia je miesto trvalého umiestnenia PL. 
Lízingový prijímateľ užíva PL len na tomto mieste trvalého umiestnenia PL.  

2.43. Ak je PL stacionárny stroj alebo zariadenie, Lízingový prijímateľ môže meniť trvalé umiestnenie PL len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Banky. V opačnom prípade Banka môže PL odobrať 
Lízingovému prijímateľovi, alebo zakázať Lízingovému prijímateľovi ďalšie užívanie PL.  

2.44. Banka môže kedykoľvek aj bez predchádzajúceho oznámenia právo skontrolovať PL, jeho stav, 
umiestnenie a spôsob užívania. Lízingový prijímateľ Banke poskytne súčinnosť, umožní prístup k PL 
a strpí úkony súvisiace s výkonom kontroly, vrátane vyhotovenia zvukových a obrazových záznamov. 
Lízingový prijímateľ oprávňuje Banku aj na prekonanie prekážok brániacich prístupu na miesto, na 
ktorom sa PL nachádza. Lízingový prijímateľ Banke uhradí náklady súvisiace s výkonom kontroly.  

2.45. Ak sa PL nachádza u tretej osoby, Lízingový prijímateľ na vlastné náklady zabezpečí, aby Banka mala 
prístup k PL a mohla vykonať všetky úkony týkajúce sa kontroly PL, jeho stavu, umiestnenia 
a spôsobu užívania, vrátane vyhotovenia zvukových a obrazových záznamov a mohla prekonať aj 
prípadné prekážky, ktoré bránia prístupu na miesto, na ktorom sa PL nachádza. 

2.46. Zmeny v evidencii vozidiel alebo inom registri, v ktorom je PL podľa právnych predpisov evidovaný 
môže Lízingový prijímateľ uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom Banky a vždy na vlastné 
náklady. To isté platí aj keď je potrebné vybavenie duplicitného dokladu alebo vydanie nových 
evidenčných čísel. Lízingový prijímateľ koná tak, aby nedošlo k neoprávnenej zmene už zapísaných 
údajov. Lízingový prijímateľ Banke doručí kópiu dokladu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní 
od vykonania zmeny. Ak Lízingový prijímateľ nedodrží akúkoľvek povinnosť podľa tohto bodu, 
zodpovedá Banke za škodu a Banka tiež môže PL odobrať Lízingovému prijímateľovi, zakázať ďalšie 
užívanie PL, alebo vykonať opatrenia, ktoré zamedzujú užívaniu PL.   

 
 
3. STANOVENIE LÍZINGOVÝCH SPLÁTOK A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

3.1. Základom pre stanovenie Lízingových splátok je obstarávacia cena PL. V ZFL je uvedená predbežná 
obstarávacia cena. 

3.2. Od uzatvorenia ZFL do momentu prevzatia PL sa predbežná obstarávacia cena môže zmeniť alebo 
Banke môžu vzniknúť dodatočné náklady súvisiace s nadobudnutím vlastníckeho práva k PL, medzi 
ktoré patria aj peňažné povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov. V takomto prípade obstarávaciu 
cenu tvorí kúpna cena, za ktorú nadobudne Banka PL do vlastníctva zvýšená o dodatočné náklady 
známe Banke k momentu prevzatia PL Lízingovým prijímateľom. 

3.3. Ak Banka zaplatí Dodávateľovi nadobúdaciu cenu PL alebo jej časť podľa podmienok zmluvy 
s Dodávateľom pred dňom prevzatia PL Lízingovým prijímateľom, Banka môže požadovať od 
Lízingového prijímateľa úhradu úrokov zo sumy zaplatenej Bankou Dodávateľovi za obdobie odo dňa 
zaplatenia tejto sumy do dňa prevzatia PL Lízingovým prijímateľom. Lízingový prijímateľ sumu úrokov 
Banke zaplatí ako osobitnú platbu. Pri výpočte úrokov Banka uplatní úrokovú sadzbu použitú pri 
výpočte Lízingových splátok uvedenú v ZFL.  

3.4. Spracovateľský poplatok podľa ZFL Lízingový prijímateľ zaplatí v deň uzatvorenia ZFL.  
3.5. Akontáciu Lízingový prijímateľ zaplatí najneskôr do okamihu prevzatia PL. Do okamihu zaplatenia 

Akontácie nie je Lízingový prijímateľ PL nemôže prevziať. Akontácia sa neúročí. 
3.6. Výšku, splatnosť a počet Platieb stanovuje Splátkový kalendár, ktorý Banka vystaví a zašle 

Lízingovému prijímateľovi. Ak je menou ZFL zákonná mena SR, Splátkový kalendár je zároveň 
faktúrou. Ak je menou ZFL iná ako zákonná mena SR, Splátkový kalendár má informatívny charakter. 
V takom prípade Banka vystavuje faktúry pre jednotlivé Platby podľa právnych predpisov.  

3.7. Lízingový prijímateľ platí Platby riadne a včas podľa Splátkového kalendára a ZFL výlučne v mene 
uvedenej v ZFL. Lízingový prijímateľ zabezpečí, aby každá Platba bola pripísaná na účet Banky 
najneskôr v deň jej splatnosti, v plnej výške.  

3.8. Ak Lízingový prijímateľ neobdrží od Banky Splátkový kalendár, platí Platby vo výške a perióde podľa 
ZFL so splatnosťou ku dňu, ktorého číselné označenie je rovnaké ako deň prevzatia PL podľa 
Protokolu o prevzatí PL. Ak v danom kalendárnom mesiaci nie je takýto deň, splatnosť Platby je 
v posledný deň kalendárneho mesiaca. Platba je splatná v deň splatnosti podľa tohto bodu bez ohľadu 
či tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok.  

3.9. Sumy peňažného plnenia podľa ZFL a v dokumentoch súvisiacich zo ZFL sú uvedené v mene ZFL 
a bez DPH, ak pri nich nie je výslovne uvedené inak.  

3.10. Sadzba DPH sa stanovuje v súlade s právnymi predpismi a  je osobitne vyčíslená.  
3.11. Lízingový prijímateľ každú peňažnú sumu uhrádza v mene ZFL a spolu s každou peňažnou sumou 

uhrádza aj DPH v príslušnej výške.  
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3.12. Ak Lízingový prijímateľ alebo tretia osoba zrealizuje úhradu v prospech účtu Banky v inej mene ako je 
mena ZFL, táto úhrada sa prepočíta na menu ZFL kurzom devíza predaj podľa aktuálneho kurzu 
Banky ku dňu pripísania peňažných prostriedkov na účet Banky. 

3.13. Lízingový prijímateľ platí Platby a ostatné úhrady spojené so ZFL výlučne bezhotovostným prevodom 
peňažných prostriedkov na účet Banky uvedený v ZFL alebo oznámený Bankou. Pri platbe Lízingový 
prijímateľ povinne uvádza číslo ZFL ako variabilný symbol. Banka môže počas trvania ZFL zmeniť 
číslo účtu, číslo ZFL, prípadne variabilný symbol. Zmenu Lízingovému prijímateľovi oznámi. Lízingový 
prijímateľ v takomto prípade zabezpečí zmenu úhrady Platieb a ostatných úhrad. Platba zmenkou 
alebo šekom nie je dovolená.  

3.14. Ak to právny predpis nezakazuje, splátka sa použije na úhradu jednotlivých záväzkov Lízingového 
prijímateľa v poradí splatné Poplatky od najskôr splatného záväzku, úroky z omeškania od najskôr 
splatného úroku z omeškania, úroky od najskôr splatného úroku, a Istina. 

3.15. Lízingový prijímateľ bez zbytočného odkladu Banke písomne oznámi zmenu svojho účtu, z ktorého 
uhrádza Platby.  

3.16. Ak nastal prípad porušenia ZFL alebo Zabezpečovacej zmluvy a Lízingový prijímateľ má účet 
v Banke, Lízingový prijímateľ podľa zákona o platobných službách súhlasí s odpísaním peňažných 
prostriedkov z tohto účtu vo výške Platieb alebo do výšky Pohľadávky Banky v prospech účtu Banky aj 
bez predloženia platobného príkazu. 

3.17. Banka môže zmeniť Splátkový kalendár, najmä zmeniť výšku Platieb, ich splatnosť alebo štruktúru ak: 
a) pred prevzatím PL Lízingovým prijímateľom dôjde k zmene predbežnej obstarávacej ceny PL, 

kúpnej ceny PL alebo vzniku dodatočných nákladov, 
b) v období od uzatvorenia ZFL do dňa prevzatia PL dôjde k zmene na kapitálovom alebo finančnom 

trhu alebo sa iným spôsobom zvýšia refinančné náklady Banky, 
c) po prevzatí PL Lízingovým prijímateľom vzniknú Banke dodatočné náklady v súvislosti 

s obstaraním, vlastníctvom, prevádzkou PL, zakúpením dodatočnej výbavy alebo technickým 
zhodnotením PL, prípadne vyplývajúce z právnych predpisov, ktoré musela Banka uhradiť, 

d) dôjde k zmene právnych predpisov, ktoré majú vplyv na výšku Platieb, alebo 
e) poisťovňa, ktorá poisťuje PL alebo s ktorou sú uzatvorené ďalšie poistné zmluvy v súvislosti so 

ZFL zmení podmienky poistenia, poistné sadzby alebo nastanú iné skutočnosti, ktoré majú vplyv 
na výšku poistného. 

Vo vyššie uvedených prípadoch môže Banka zmenu zahrnúť a rozpočítať do výšky zostávajúcich 
Platieb, použije sa rovnaká metóda výpočtu ako pri výpočte pôvodných Platieb, alebo požiadať 
Lízingového prijímateľa o úhradu vyrovnávacej platby mimo Splátkového kalendára. 
Zmena Splátkového kalendára nadobúda účinnosť dňom uvedeným v Splátkovom kalendári. Banka 
zmenený Splátkový kalendár doručí Lízingovému prijímateľovi bez zbytočného odkladu. 

3.18. Lízingový prijímateľ uhrádza Platby riadne a včas bez ohľadu na to či Lízingový prijímateľ PL užíva 
a takisto aj počas doby, keď je PL z akéhokoľvek dôvodu neschopný prevádzky. 

3.19. Ak je Lízingový prijímateľ v omeškaní s úhradou Pohľadávky Banky, môže Banka požadovať od 
Lízingového prijímateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Banka 
zároveň môže pristúpiť k vymáhaniu svojej pohľadávky a to aj prostredníctvom tretej osoby. Lízingový 
prijímateľ je povinný nahradiť Banke všetky náklady spojené s vymáhaním Pohľadávky Banky, a tiež 
náklady Banky na zaistenie PL, jeho vydanie, získanie, odobratie, prevoz, stráženie, uskladnenie, atď.  

 
 
5. POISTENIE 
 

Poistenie PL uzatvorené alebo sprostredkované Bankou 
5.1. Ak nie je v ZFL dohodnuté individuálne poistenie, Banka PL poistí (stroje a zariadenia) alebo v mene 

a na účet Lízingového prijímateľa sprostredkuje poistenie PL (dopravná technika) proti všetkým 
obvyklým poistným rizikám v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní. 

5.2. Banka môže na základe dohody s poisťovňou inkasovať od Lízingového prijímateľa poistné, pričom 
poistné je súčasťou Platby. Ak PL poistila Banka, Lízingový prijímateľ poistné Banke nahrádza formou 
poplatku za poistenie. 

5.3. Rozsah a podmienky poistenia sú uvedené v Protokole o prevzatí PL a bližšie upravené v poistnej 
zmluve a Poistných podmienkach.  

 
Poistenie PL uzatvorené Lízingovým prijímateľom 

5.4. PL k okamihu jeho prevzatia Lízingovým prijímateľom musí byť poistený. Ak je v ZFL dohodnuté 
individuálne poistenie PL, Lízingový prijímateľ uzatvorí poistnú zmluvu, prípadne podpíše návrh 
poistnej zmluvy s účinnosťou najneskôr k okamihu prevzatia PL za týchto podmienok: 
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a) rozsah poistného krytia: určí Banka v závislosti od charakteru PL, 
b) územná platnosť:  

PL mobilný stroj - Slovenská republika,  
PL stacionárny stroj – miesto poistenia je trvalé umiestnenie PL,  
PL dopravná technika - Slovenská republika a Európa, 

c) vinkulácia poistného plnenia prevyšujúceho sumu určenú Bankou v prospech Banky, 
d) doba poistenia od momentu prevzatia PL Lízingovým prijímateľom počas celej doby trvania ZFL,  
e) poistenie sa vzťahuje na zhodnotenie a príslušenstvo PL. 
Lízingový prijímateľ udržiava poistenie PL v rozsahu vymedzenom v tomto bode počas celej doby 
trvania ZFL. Lízingový prijímateľ kedykoľvek na výzvu Banky okamžite preukáže, že PL je riadne 
poistený s vinkuláciou poistného plnenia v prospech Banky podľa vyššie uvedených požiadaviek 
Banky. Ak dôjde k zhodnoteniu PL, Lízingový prijímateľ uskutoční zmenu poistenia tak, aby sa 
poistenie vzťahovalo aj na zhodnotenie PL.  

5.5. Lízingový prijímateľ doručí Banke kópiu poistnej zmluvy alebo návrhu poistnej zmluvy a originál 
vinkulácie poistného plnenia z poistnej zmluvy v prospech Banky potvrdený poisťovňou do 14 dní odo 
dňa prevzatia PL.  

5.6. Ak Lízingový prijímateľ nesplní ktorúkoľvek svoju povinnosť vo vzťahu k individuálnemu poisteniu PL, 
Banka môže PL odobrať Lízingovému prijímateľovi, zakázať ďalšie užívanie PL, vykonať opatrenia na 
zamedzenie užívania PL, ZFL vypovedať alebo od nej odstúpiť.  

 
Povinné zmluvné poistenie (PZP) 

5.7. Ak z právnych predpisov vo vzťahu k PL vyplýva povinnosť uzatvoriť zmluvu o PZP, Lízingový 
prijímateľ túto zmluvu uzatvorí najneskôr k okamihu prevzatia PL Lízingovým prijímateľom.  

5.8. Banka môže Lízingovému prijímateľovi sprostredkovať uzatvorenie zmluvy o PZP v mene a na účet 
Lízingového prijímateľa v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní.  

5.9. Banka môže na základe dohody s poisťovňou v takomto prípade inkasovať od Lízingového prijímateľa 
poistné, pričom poistné je súčasťou Platby. Lízingový prijímateľ poistné uhrádza na základe 
Splátkového kalendára a ZFL.   

5.10. Lízingový prijímateľ uzatvára zmluvu o PZP na vlastné náklady. Lízingový prijímateľ riadne a včas 
platí poistné za PZP pre územie, na ktorom sa PL nachádza. Pri ceste mimo územia SR, Lízingový 
prijímateľ na vlastné náklady a zodpovednosť zabezpečí uzatvorenie zmluvy o PZP pre prípad 
spôsobenia škody v zahraničí.  

 

Poistenie schopnosti splácať Platby 
5.11. Banka môže v mene a na účet Lízingového prijímateľa – fyzickej osoby sprostredkovať uzatvorenie 

zmluvy o schopnosti splácať Platby v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní.  
5.12. Banka na základe dohody s poisťovňou v takomto prípade môže inkasovať od Lízingového prijímateľa 

poistné, pričom poistné je súčasťou Platby. Lízingový prijímateľ poistné uhrádza na základe 
Splátkového kalendára a ZFL. 

 

Vznik a likvidácia poistnej udalosti 
5.13. Lízingový prijímateľ dbá, aby poistná udalosť nenastala. Lízingový prijímateľ na vlastné náklady koná 

tak, aby zabránil vzniku poistnej udalosti a podľa svojich možností obmedzil výšku vzniknutej škody. 
Lízingový prijímateľ zabezpečí, aby PL bol umiestnený tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu či 
znehodnoteniu PL, znečisteniu životného prostredia, alebo porušeniu právneho predpisu. 

5.14. Ak vznikne poistná udalosť na PL, Lízingový prijímateľ: 
a) okamžite oznámi túto udalosť polícii ak to stanovuje poistná zmluva, Poistné podmienky alebo 

právny predpis,  
b) okamžite poistnú udalosť oznámi poisťovni a uplatní všetky práva vyplývajúce z poistnej zmluvy, 

Poistných podmienok a právnych predpisov, 
c) bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť Banke a priloží kópiu oznámenia o poistnej 

udalosti a ak bol PL odcudzený aj kópiu policajného hlásenia o oznámení krádeže, úmyselného 
poškodenia a pod. a následne sa riadi pokynmi Banky, 

d) bez zbytočného odkladu na vlastné náklady zabezpečí dôkazy a podklady pre uplatnenie 
a vymáhanie poistného plnenia, vrátane záznamu polície, ak je to podmienka vyplatenia poistného 
plnenia,  

e) zúčastní sa obhliadky PL poisťovňou, prípadne miestnej obhliadky poisťovňou ak bol PL 
odcudzený, 

f) bez zbytočného odkladu ak je to možné na vlastné náklady zabezpečí uvedenie PL do stavu, ktorý 
predchádzal poistnej udalosti; koná pri tom v súlade s poistnou zmluvou, Poistnými podmienkami 
a právnymi predpismi, a 
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g) v prípade úplného zničenia PL doručí Banke potvrdenie poisťovne o úplnom zničení (totálnej 
havárii PL). 

5.15. Vznik ani trvanie poistnej udalosti nezbavujú Lízingového prijímateľa povinnosti platenia Platieb, 
vrátane poistného.  

5.16. Pri poistnej udalosti konanie s poisťovňou a tretími osobami týkajúce sa likvidácie poistnej udalosti 
a vysporiadania poistnej udalosti vedie Lízingový prijímateľ sám, na vlastné náklady a s odbornou 
starostlivosťou. Lízingový prijímateľ vyvinie maximálne úsilie smerujúce k čo najskoršiemu ukončeniu 
likvidácie poistnej udalosti poisťovňou. Za úkony pri vybavovaní poistnej udalosti nepatrí Lízingovému 
prijímateľovi odmena. 

5.17. Ak Lízingový prijímateľ hradí Platby riadne a včas a Banka voči nemu neeviduje žiadnu pohľadávku, 
Banka môže udeliť poisťovni súhlas na uvoľnenie vinkulovaného poistného plnenia v prospech 
Lízingového prijímateľa.  

5.18. Ak je poisteným Banka, Banka znáša riziko vzniku poistnej udalosti na PL do výšky poistného plnenia 
priznaného poisťovňou. Ak Lízingový prijímateľ hradí Platby riadne a včas a Banka neeviduje voči 
Lízingovému prijímateľovi žiadnu pohľadávku, Banka môže udeliť súhlas poisťovni na vyplatenie 
priznaného poistného plnenia Lízingovému prijímateľovi.  

5.19. Ak Banka eviduje voči Lízingovému prijímateľovi pohľadávku zo ZFL alebo iného zmluvného vzťahu 
s Lízingovým prijímateľom, Banka si túto pohľadávku môže započítať s prijatým poistným plnením do 
výšky Pohľadávky Banky. Prípadný zostatok poistného plnenia Banka môže uvoľniť v prospech 
Lízingového prijímateľa. Uvedené neplatí ak dôjde k odcudzeniu alebo totálnej havárii PL, keď 
poisťovňa poistné plnenie poukáže na účet Banky. 

 

Spoločné ustanovenia pre poistenie 
5.20. Lízingový prijímateľ dojedná poistenie na cenu nového PL vrátane príplatkovej, doplnkovej 

a špeciálnej výbavy PL. Príplatková, doplnková, prípadne špeciálna výbava PL je poistená, ak je 
zahrnutá do poistnej sumy. Poistná suma nemôže byť znížená o akúkoľvek zľavu poskytnutú 
Dodávateľom. Ak PL poisťuje Banka alebo poistenie PL Banka sprostredkúva, poistná suma je 
uvedená v Protokole o prevzatí PL. 

5.21. Lízingový prijímateľ sa oboznámi s  poistnou zmluvou, Poistnými podmienkami a ďalšími 
požiadavkami príslušnej poisťovne na vybavenie PL, predpísaným zabezpečením PL proti krádeži 
a dodržiava ich.  

5.22. Lízingový prijímateľ zabezpečí PL proti odcudzeniu, poškodeniu, strate, atď. v zmysle Poistných 
podmienok poisťovne. Ak z dôvodu nedodržania tejto povinnosti dôjde ku škode, Lízingový prijímateľ 
Banke škodu v plnom rozsahu nahradí.  

5.23. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek poisteniu, ak zo strany poisťovne dôjde k zmene poistného, Banka môže 
žiadať od Lízingového prijímateľa zmenenú výšku poistného a to aj dodatočne, vždy odo dňa zmeny 
poistného zo strany poisťovne.  

5.24. Ak Lízingový prijímateľ nedodrží alebo poruší povinnosť vo vzťahu k príslušnému poisteniu, Lízingový 
prijímateľ zodpovedá Banke v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikne. Náhrada škody sa znižuje o  
poistné plnenie poisťovne poukázané Banke ako poistenému alebo na základe vinkulácie poistného 
plnenia. Lízingový prijímateľ v takomto prípade znáša v plnom rozsahu všetky uplatnené práva 
a postihy príslušnej poisťovne alebo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.  

5.25. Banka môže vykonať úhradu poistného za Lízingového prijímateľa na účet poisťovne, ak Lízingový 
prijímateľ poistné nezaplatí. Lízingový prijímateľ Bankou uhradené poistné Banke nahradí a Banka 
môže požadovať úrok z omeškania z neuhradenej sumy poistného vo výške podľa ZFL za každý aj 
začatý deň omeškania. Ak poistná zmluva zanikne, Banka môže poistiť PL a požadovať od 
Lízingového prijímateľa náhradu poistného.   

5.26. Banka počas trvania ZFL zabezpečí riadnu a včasnú úhradu poistného zahrnutého do Platieb 
v prospech poisťovne.  

5.27. Lízingový prijímateľ môže zmeniť poisťovateľa alebo podmienky poistenia PL len na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu Banky. Za spracovanie žiadosti Lízingového prijímateľa o 
zmenu Banka môže účtovať Poplatok. 

5.28. Pre prípad predčasného ukončenia ZFL môže Banka ukončiť poistenie PL, PZP alebo poistenie 
schopnosti splácať Platby v mene Lízingového prijímateľa v príslušnej poisťovni.  

 
 
6. VYHLÁSENIA A NIEKTORÉ POVINNOSTI LÍZINGOVÉHO PRIJÍMATEĽA A GARANTA   
 
6.1. Lízingový prijímateľ aj Garant vyhlasuje a zaväzuje sa, že: 
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a) všetky informácie a doklady, ktoré Banke poskytol v súvislosti so ZFL a poskytnutím finančného 
lízingu na PL sú úplné a pravdivé, 

b) od podania žiadosti o poskytnutie finančného lízingu na PL do uzatvorenia ZFL alebo 
Zabezpečovacej zmluvy nedošlo k zhoršeniu Bonity, a 

c) počas trvania vzťahu založeného ZFL nevykoná úkon, ktorým by ohrozil schopnosť splácať 
Pohľadávku Banky, znížil hodnotu Zabezpečenia alebo bez súhlasu Banky zabezpečil 
predmetom Zabezpečenia iný záväzok. 

6.2. Ak počas trvania vzťahu založeného ZFL dôjde k zhoršeniu Bonity alebo zmene akýchkoľvek údajov, 
ktoré Lízingový prijímateľ alebo Garant poskytol Banke v súvislosti so ZFL, túto skutočnosť Banke 
ihneď oznámi. 

6.3. Lízingový prijímateľ ako aj Garant na požiadanie Banky predloží dokumenty a informácie o svojej 
Bonite. 

6.4. Ak Lízingový prijímateľ poruší svoju povinnosť uvedenú v ZFL, alebo toto porušenie hrozí, Banka 
môže odobrať PL Lízingovému prijímateľovi, alebo zakázať Lízingovému prijímateľovi ďalšie užívanie 
PL. V takomto prípade Lízingový prijímateľ Banke, alebo tretej osobe splnomocnenej Bankou, umožní 
neobmedzený prístup k PL, jeho prípadné prevzatie, vykonanie opatrení, ktoré majú zabrániť 
ďalšiemu užívaniu PL, a to všetko aj bez predchádzajúceho súhlasu Lízingového prijímateľa. Banka 
alebo tretia osoba splnomocnená Bankou môže na vykonanie takýchto úkonov vstúpiť do priestorov, 
kde sa PL nachádza, a ktoré užíva Lízingový prijímateľ na základe akejkoľvek právnej skutočnosti. 
Náklady súvisiace s týmto konaním Banky znáša Lízingový prijímateľ. 

6.5. Lízingový prijímateľ Banke odovzdá PL na prevzatie, ak je Lízingový prijímateľ v omeškaní s plnením 
svojich záväzkov zo ZFL alebo v súvislosti so ZFL viac ako 90 dní. Lízingový prijímateľ PL na 
prevzatie Banke odovzdá v deň nasledujúci po uplynutí doby podľa predchádzajúcej vety. O určenie 
miesta na prevzatie PL, je Lízingový prijímateľ požiada v dostatočnom predstihu. Povinnosť 
Lízingového prijímateľa platiť ďalšie Platby v súlade so Splátkovým kalendárom sa od momentu 
prevzatia PL odkladá. Počas prevzatia PL Banka môže ZFL vypovedať alebo od nej odstúpiť 
a následne odpredať PL tretej osobe. Ak je voči Lízingovému prijímateľovi začaté konkurzné konanie 
alebo iné konanie za účelom oddlženia, môže Banka odpredať PL aj pred predčasným ukončením 
ZFL.  

 
 
7. PREDČASNÉ UKONČENIE ZFL 
 
7.1. Lízingový prijímateľ nemá právo ZFL vypovedať alebo od nej odstúpiť, okrem prípadu, ak Banka 

podstatným spôsobom porušila svoje povinnosti zo ZFL.  
7.2. Banka môže ZFL vypovedať alebo od ZFL odstúpiť ak nastane niektorý z týchto prípadov: 

a) omeškanie Lízingového prijímateľa so splácaním Pohľadávky Banky o viac ako 3 mesiace,  
b) nedoplnenie dostatočného Zabezpečenia v určenej lehote, ak došlo k zhoršeniu alebo zániku 

Zabezpečenia, 
c) Banka sa hodnoverným spôsobom dozvie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok 

Lízingového prijímateľa alebo Garanta, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie Dlžníka alebo 
Garanta, alebo bol podaný návrh na začatie súdneho výkonu rozhodnutia alebo exekučného 
konania alebo dobrovoľnej dražby na majetok Lízingového prijímateľa alebo Garanta, alebo 
Lízingový prijímateľ alebo Garant vstúpil do likvidácie, 

d) nesplácanie inej pohľadávky Banky, ktorá bola zabezpečená rovnakým Zabezpečením ako 
Pohľadávka Banky, 

e) omeškanie Lízingového prijímateľa so splácaním záväzkov voči iným veriteľom v rozsahu, keď sa 
dá predpokladať, že došlo k takému zhoršeniu Bonity Lízingového prijímateľa, že splácanie 
Pohľadávky Banky je ohrozené, 

f) Porušenie povinnosti Lízingového prijímateľa zo ZFL alebo Garanta zo Zabezpečovacej zmluvy, 
g) vyhlásenie Dlžníka alebo Garanta v súvislosti so ZFL a poskytnutím finančného lízingu na PL sa 

preukáže ako neúplné alebo nepravdivé, 
h) zhoršenie Bonity v rozsahu, keď sa dá predpokladať, že splácanie Pohľadávky Banky je 

ohrozené, 
i) Lízingový prijímateľ alebo Garant porušil právny predpis platný v Slovenskej republike, ak sa dá 

predpokladať, že porušenie alebo sankcie z tohto porušenia môžu ohroziť splácanie Pohľadávky 
Banky, 

j) nedodanie PL Dodávateľom v stanovenej lehote,  
k) odmietnutie Lízingového prijímateľa prevziať PL, napriek tomu, že Dodávateľ a Banka splnili 

svoje povinnosti riadne a včas,  
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l) porušenie relevantného právneho predpisu Lízingovým prijímateľom vo vzťahu k PL a ZFL, 
m) spáchanie trestnej činnosti s PL, začatie alebo hrozba začatia trestného konania voči 

Dodávateľovi, osobe konajúcej v mene alebo za Dodávateľa, Lízingovému prijímateľovi alebo 
osobe konajúcej v mene alebo za Lízingového prijímateľa,  

n) zánik registrácie alebo povolenia príslušného orgánu potrebného na užívanie alebo 
prevádzkovanie PL, 

o) omeškanie Lízingového prijímateľa, alebo Garanta s plnením nepeňažného záväzku voči Banke,  
p) nesplnenie povinnosti Lízingového prijímateľa vo vzťahu k individuálnemu poisteniu PL. 
Výpoveď ZFL alebo odstúpenie od ZFL nadobúda účinnosť dňom doručenia takejto výpovede alebo 
odstúpenia druhej zmluvnej strane, ak vo výpovedi ZFL alebo odstúpení od ZFL nie je uvedené inak. 
Pri výpovedi ZFL alebo odstúpení od nej sa uskutočnené peňažné plnenia nevracajú. Povinnosť 
Lízingového prijímateľa vrátiť PL Banke ku dňu ukončenia ZFL týmto nie je dotknutá.  

 
Úplné zničenie PL 

7.3. V prípade úplného zničenia PL (totálna havária PL) povinnosť Lízingového prijímateľa platiť Platby 
zaniká odo dňa doručenia potvrdenia poisťovne o úplnom zničení PL. ZFL zaniká ku dňu, keď Banka 
obdrží od poisťovne poistné plnenie alebo rozhodnutie, že nebude plniť poistné plnenie. 

 
Odcudzenie PL 

7.4. V prípade odcudzenia PL sa odkladá splatnosť Platieb odo dňa, v ktorý Lízingový prijímateľ doručí 
Banke policajné hlásenie o odcudzení PL alebo uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci 
odcudzenia PL do dňa keď Banka obdrží poistné plnenie, rozhodnutie poisťovne, že nebude plniť 
poistné plnenie alebo do dňa nájdenia a vrátenia PL Banke.  

7.5. ZFL zaniká ku dňu, keď Banka obdrží od poisťovne poistné plnenie alebo rozhodnutie, že poisťovňa 
nebude plniť poistné plnenie. 

7.6. Ak je PL nájdený a vrátený Banke pred obdržaním poistného plnenia alebo rozhodnutia poisťovne, že 
nebude plniť poistné plnenie, ZFL nezaniká a zmluvné strany v jej plnení pokračujú. Ak sa okolnosti 
zmenia do takej miery, že je potrebné vyhotoviť nový Splátkový kalendár, Banka môže tak urobiť.  

 
Predčasný odpredaj PL Lízingovému prijímateľovi alebo tretej osobe 

7.7. Lízingový prijímateľ môže Banku požiadať o predčasný odpredaj PL sebe alebo tretej osobe. Banka 
nemá povinnosť žiadosti Lízingového prijímateľa vyhovieť. 

7.8. Pri odpredaji PL Lízingovému prijímateľovi, ak Banka so žiadosťou súhlasí, zaniká Lízingovému 
prijímateľovi ku dňu vystavenia súhlasu povinnosť platiť ďalšie Platby. Lízingový prijímateľ uhradí 
kúpnu cenu PL určenú podľa ZFL pre tento prípad a všetky ostatné plnenia podľa ZFL vrátane 
Náhrady finančného výnosu, Poplatkov, dlžných Platieb atď. 

7.9. Za súhlas Banky sa považuje aj vystavenie faktúry na kúpnu cenu za PL. 
7.10. Ak Lízingový prijímateľ alebo tretia osoba neuhradí kúpnu cenu za PL riadne a včas, Lízingový 

prijímateľ vráti PL Banke najneskôr deň splatnosti kúpnej ceny za PL, ktorý bol stanovený Bankou. 
 
Povinnosť vrátiť PL 

7.11. Pri predčasnom ukončení ZFL Lízingový prijímateľ ku dňu ukončenia ZFL vráti PL Banke. Lízingový 
prijímateľ PL nevracia, ak PL: 

a) je v dispozícii Banky z dôvodu prevzatia PL Bankou, 
b) bol odcudzený, alebo  
c) bol predčasne odkúpený Lízingovým prijímateľom alebo treťou osobou v súlade so ZFL.  
Povinnosť vrátiť PL platí aj pre právnych nástupcov Lízingového prijímateľa alebo inú oprávnenú 
osobu konajúcu v mene Lízingového prijímateľa. 

7.12. Ak Banka písomne neurčí miesto a čas vrátenia PL, Lízingový prijímateľ PL okamžite vráti Banke v jej 
sídle. Spolu s PL Lízingový prijímateľ vráti súčasti a príslušenstvo PL vrátane dokladov, kľúčov, 
prípadne potvrdenia o uzavretí PZP (vrátane zelenej karty) a iných podkladov podľa pokynov Banky, 
inak uhrádza Banke náklady spojené s obstaraním ich náhrady.  

7.13. Pri odovzdaní PL Banka a Lízingový prijímateľ spíšu protokol o stave PL.  
7.14. Nevrátenie PL Banke, jeho ďalšie užívanie po ukončení ZFL, ako aj bránenie odovzdaniu PL Banke 

sa považuje za neoprávnené užívanie PL a jeho následkom je trestná zodpovednosť podľa právnych 
predpisov. Lízingový prijímateľ v takomto prípade tiež v plnom rozsahu zodpovedá za škodu 
spôsobenú Banke alebo tretím osobám. 

7.15. Ak Lízingový prijímateľ PL nevráti, Banka môže PL odobrať Lízingovému prijímateľovi a to aj 
prostredníctvom tretej osoby, spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Lízingový prijímateľ na tento účel 
umožní Banke alebo tretej osobe splnomocnenej Bankou prístup k PL, poskytne súčinnosť a strpí 
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úkony súvisiace s prevzatím PL. Lízingový prijímateľ súhlasí s prístupom k PL a oprávňuje Banku na 
prekonanie prípadných prekážok brániacich prístupu k PL. Na tento účel je Banka alebo ňou poverená 
tretia osoba môže vstúpiť do priestorov sídla alebo miesta podnikania Lízingového prijímateľa. 
Lízingový prijímateľ uhradí Banke všetky náklady spojené so zaistením PL, vrátane nákladov na 
odbornú demontáž, prepravu a uskladnenie PL. 

7.16. Lízingový prijímateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ak sa PL bude nachádzať na mieste, ku 
ktorému Lízingový prijímateľ nemá vlastnícke alebo iné právo a z tohto dôvodu nebude možný prístup 
k PL za účelom jeho zaistenia. 

 
Finančné vyúčtovanie 

7.17. Banka vyhotoví a zašle Lízingovému prijímateľovi finančné vyúčtovanie, v ktorom uvedie vzájomné 
práva Banky a Lízingového prijímateľa, ktoré vznikli počas trvania ZFL a z dôvodu predčasného 
ukončenia ZFL, v lehote: 

a) pri totálnej havárii PL do 30 dní odo dňa obdržania: 
aa) poistného plnenia,  
ab) rozhodnutia poisťovne, že nebude plniť poistné plnenie, alebo  
ac) sumy za odpredaj zvyškov PL,  
podľa toho ktorá skutočnosť nastane neskôr, 

b) pri odcudzení (krádeži) PL do 30 dní odo dňa obdržania poistného plnenia, alebo rozhodnutia 
poisťovne, že nebude plniť poistné plnenie, 

c) pri vrátení, odobratí, alebo odpredaji PL tretej osobe na základe žiadosti Lízingového prijímateľa 
do 30 dní odo dňa odpredaja PL. 

Pri predčasnom odpredaji PL Lízingovému prijímateľovi na jeho žiadosť, sa finančné vyúčtovanie 
nevyhotovuje. Banka môže finančné vyúčtovanie zaslať aj neskôr ako v lehotách uvedených v tomto 
bode. 

7.18. Pri predčasnom ukončení ZFL Banka môže od Lízingového prijímateľa požadovať úhradu: 
a) peňažných záväzkov Lízingového prijímateľa voči Banke, ktoré existujú ku dňu predčasného 

ukončenia ZFL alebo vzniknú po predčasnom ukončení ZFL, vrátane splatných Platieb, úrokov 
z omeškania, zmluvných pokút a Poplatkov, 

b) nákladov, ktoré Banke vzniknú pri predčasnom ukončení ZFL a aj po zániku ZFL, vrátane 
nákladov:  
ba) na odobratie, prepravu, skladovanie a následný predaj PL,  
bb) mimosúdne vymáhanie pohľadávok voči Lízingovému prijímateľovi,  
bc) právneho zastúpenia Banky,  
bd) na poistenie PL od predčasného ukončenia ZFL do predaja PL, 
be) na doúčtované alebo nezaplatené povinné zmluvné poistenie, 
bf) vypracovanie znaleckého posudku, 
bg) súvisiacich s uvedením PL do primeraného stavu zodpovedajúceho veku a bežným 
prevádzkovým podmienkam, a 
bh) predpredajného servisu v primeranom rozsahu z dôvodu zhodnotenia PL, 

c) Poplatkov, 
d) Náhrady finančného výnosu,  
e) Osobitného peňažného plnenia. 

7.19. Ak Lízingový prijímateľ splnil svoje povinnosti zo ZFL, pri predčasnom ukončení ZFL Banka započíta 
v prospech Lízingového prijímateľa: 

a) poistné plnenie pri totálnej havárii alebo odcudzení PL, alebo 
b) poistné plnenie za parciálnu škodu.  
 
Osobitné peňažné plnenie a Náhrada finančného výnosu 

7.20. Pri predčasnom ukončení ZFL: 
a) z akéhokoľvek dôvodu, okrem prípadov ak je výslovne uvedené inak: 

aa) Osobitné peňažné plnenie sa vypočíta ako rozdiel medzi zostatkom Istiny v účtovníctve 
Banky ku dňu vrátenia, alebo odobratia PL a cenou, za ktorú Banka PL odpredala. Ak je 
rozdiel záporný, Lízingový prijímateľ súhlasí, aby Banka vystavila na sumu rozdielu dobropis 
bez DPH, 

ab) Náhrada finančného výnosu sa vypočíta ako suma úrokov z nesplatenej časti Istiny, na ktoré 
by mala Banka právo za obdobie odo dňa vrátenia, alebo odobratia PL do dňa odpredaja 
PL. Použije sa úroková sadzba uvedená v ZFL alebo Splátkovom kalendári, ak počas 
trvania ZFL došlo v súlade so ZFL k zmene úrokovej sadzby, 
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b) ak Lízingový prijímateľ PL nevráti, Banke sa nepodarí PL odobrať, Lízingový prijímateľ konaním 
v rozpore so ZFL spochybní vlastnícke právo Banky, najmä spojením PL s pevnými alebo 
pohyblivými vecami, predpokladané náklady na demontáž PL by boli vyššie ako predpokladaný 
výnos z predaja PL, alebo PL je svojou povahou alebo účelom tak jedinečný, že má 
hospodársky význam iba pre Lízingového prijímateľa a Banka ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti takýto PL nepredala v primeranej lehote odo dňa prevzatia PL: 
ba) Osobitné peňažné plnenie sa rovná výške zostatku Istiny v účtovníctve Banky ku dňu 

určenému Bankou, najneskôr ku dňu zistenia skutočností uvedených vyššie v tomto 
písmene Bankou, 

bb) Náhrada finančného výnosu sa vypočíta ako suma úrokov z nesplatenej časti Istiny, na ktoré 
by mala Banka právo za obdobie odo dňa zistenia skutočností uvedených vyššie v tomto 
písmene Bankou do dňa vyhotovenia finančného vyúčtovania podľa ZFL. Použije sa 
úroková sadzba uvedená v ZFL alebo Splátkovom kalendári, ak počas trvania ZFL došlo 
v súlade so ZFL k zmene úrokovej sadzby, 

c) z dôvodu predčasného odpredaja PL Lízingovému prijímateľovi: 
ca) Osobitné peňažné plnenie (kúpna cena PL pre Lízingového prijímateľa) sa rovná výške 

zostatku Istiny v účtovníctve Banky ku dňu obdržania žiadosti Lízingového prijímateľa 
o predčasný odpredaj PL, 

cb) Náhrada finančného výnosu sa určí ako 1% zo zostatku Istiny v účtovníctve Banky ku dňu 
obdržania žiadosti Lízingového prijímateľa o predčasný odpredaj PL ak do ak do splatnosti 
poslednej Platby zostáva viac ako jeden rok, alebo 0,5 % zo zostatku Istiny v účtovníctve 
Banky ku dňu obdržania žiadosti Lízingového prijímateľa o predčasný odpredaj PL ak do 
splatnosti poslednej Platby zostáva menej ako jeden rok. 

d) z dôvodu predčasného odpredaja PL tretej osobe: 
da) Osobitné peňažné plnenie sa rovná výške zostatku Istiny v účtovníctve Banky ku dňu 

obdržania žiadosti Lízingového prijímateľa o predčasný odpredaj PL a cenou za ktorú Banka 
PL odpredala, 

db) Náhrada finančného výnosu sa určí ako 2% zo zostatku Istiny v účtovníctve Banky ku dňu 
obdržania žiadosti Lízingového prijímateľa o predčasný odpredaj PL, 

e) z dôvodu odcudzenia (krádeže) PL:  
ea) Osobitné peňažné plnenie sa vypočíta ako súčet zostatku Istiny v účtovníctve Banky ku dňu, 

ku ktorému bola Lízingovému prijímateľovi odložená splatnosť Platieb a príslušnej časti DPH 
z nadobúdacej ceny PL, 

eb) Náhrada finančného výnosu sa vypočíta ako úrok z nesplatenej časti Istiny za obdobie odo 
dňa odloženia splatnosti Platieb do dňa obdržania poistného plnenia alebo rozhodnutia 
poisťovne, že poistné plnenie nebude plniť. Použije sa úroková sadzba uvedená v ZFL 
alebo Splátkovom kalendári, ak počas trvania ZFL došlo v súlade so ZFL k zmene úrokovej 
sadzby, 

f) z dôvodu úplného zničenia PL (totálnej havárie):  
fa) Osobitné peňažné plnenie sa vypočíta ako rozdiel medzi zostatkom Istiny v účtovníctve 

Banky ku dňu zániku povinnosti Lízingového prijímateľa platiť Platby a cenou, za ktorú sa PL 
odpredal, 

fb) Náhrada finančného výnosu sa vypočíta ako úrok z nesplatenej časti Istiny za obdobie odo 
dňa zániku povinnosti Lízingového prijímateľa platiť Platby do dňa obdržania poistného 
plnenia, rozhodnutia poisťovne, že poistné plnenie nebude plniť, alebo odpredaja PL, podľa 
toho čo nastane neskôr. Použije sa úroková sadzba uvedená v ZFL alebo Splátkovom 
kalendári, ak počas trvania ZFL došlo v súlade so ZFL k zmene úrokovej sadzby. 

 
Osobitné prípady vyhotovenia finančného vyúčtovania 

7.21. Banka môže vyhotoviť finančné vyúčtovanie a v rámci neho uskutočniť započítanie vzájomných 
pohľadávok Banky a Lízingového prijímateľa aj v prípade: 

a) odcudzenia PL, ak do 90 dní odo dňa hlásenia odcudzenia polícii nedôjde k poukázaniu 
poistného plnenia poisťovňou Banke, 

b) totálnej havárie PL, ak do 30 dní odo dňa obdržania potvrdenia poisťovne o totálnej havárii 
nedôjde k poukázaniu poistného plnenia poisťovňou Banke, 

c) totálnej havárie PL, ak do 30 dní odo dňa obdržania potvrdenia poisťovne o totálnej havárii, 
vzhľadom na charakter poškodenia nie je možné PL odpredať, 

d) ak na Lízingového prijímateľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na 
povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol na majetok Lízingového prijímateľa vyhlásený konkurz, 
alebo povolená reštrukturalizácia, a to bez ohľadu na to, či Banka PL odpredala, a 



 
15 

POP – fyzická osoba nepodnikateľ  Zverejnené    1.  8. 2016 
  Účinné    1. 10. 2016 

 

e) ak Lízingový prijímateľ PL nevráti, Banke sa nepodarí PL odobrať, Lízingový prijímateľ konaním 
v rozpore so ZFL spochybní vlastnícke právo Banky, najmä spojením PL s pevnými alebo 
pohyblivými vecami, predpokladané náklady na demontáž PL by boli vyššie ako predpokladaný 
výnos z predaja PL, alebo PL je svojou povahou alebo účelom tak jedinečný, že má 
hospodársky význam iba pre Lízingového prijímateľa a Banka ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti takýto PL nepredala v primeranej lehote odo dňa prevzatia PL. 

Osobitné peňažné plnenie sa v týchto prípadoch určí bez zohľadnenia poistného plnenia alebo 
výnosu z odpredaja PL. Ak Banka po vyhotovení finančného vyúčtovaní obdrží od poisťovne 
dodatočne vyplatené poistné plnenie alebo odpredá PL, finančné vyúčtovanie o tieto sumy dodatočne 
upraví. 
Osobitné peňažné plnenie sa závislosti od príslušného prípadu rovná výške zostatku Istiny 
v účtovníctve Banky ku dňu vyhotovenia finančného vyúčtovania, ku dňu určenému Bankou 
v závislosti od zistenia rozhodných skutočností podľa písmena e) Bankou, ku dňu, ku ktorému bola 
Lízingovému prijímateľovi odložená splatnosť Platieb, alebo ku dňu zániku povinnosti platiť Platby 
bez zohľadnenia poistného plnenia alebo výnosu z odpredaja PL.  
Náhrada finančného výnosu sa v závislosti od príslušného prípadu vypočíta ako suma úrokov z 
nesplatenej časti Istiny, na ktoré by mala Banka právo za obdobie odo dňa, v ktorom nastala niektorá 
zo skutočností v predchádzajúcej vete do dňa vyhotovenia finančného vyúčtovania. Použije sa 
úroková sadzba uvedená v ZFL alebo Splátkovom kalendári, ak počas trvania ZFL došlo v súlade so 
ZFL k zmene úrokovej sadzby. 
 
Pre účely prihlásenia pohľadávky Banky v rámci konkurzu alebo reštrukturalizácie, je Banka 
oprávnená prihlásiť si celú svoju pohľadávku z finančného vyúčtovania vrátane Osobitného 
peňažného plnenia. Takto vyčíslená a prihlásená celková pohľadávka Banky bude znížená ak dôjde 
k vyplateniu poistného plnenia alebo sumy za odpredaj PL. O tejto skutočnosti Banka správcu 
následne informuje. 

 
Úhrada pohľadávky z finančného vyúčtovania  

7.22. Ak po započítaní vzájomných pohľadávok Banky a Lízingového prijímateľa vo finančnom vyúčtovaní: 
a) Pohľadávka Banky je vyššia ako pohľadávky Lízingového prijímateľa voči Banke, Lízingový 

prijímateľ Pohľadávku Banky uhradí najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia finančného 
vyúčtovania, 

b) suma pohľadávok Lízingového prijímateľa voči Banke je vyššia ako Pohľadávka Banky, Banka 
poukáže túto sumu v prospech účtu Lízingového prijímateľa do 14 dní odo dňa obdržania 
informácie od Lízingového prijímateľa o čísle účtu, na ktorý má plniť. Ak Lízingový prijímateľ číslo 
účtu neoznámi, Banka poukáže plnenie v prospech účtu Lízingového prijímateľa z ktorého 
uhrádzal Platby podľa ZFL do 14 dní od vyhotovenia finančného vyúčtovania. 

 
 
8. RIADNE UKONČENIE ZFL 
 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy a prevod vlastníckeho práva k Predmetu lízingu 
8.1. ZFL riadne končí dňom prevodu vlastníckeho práva k PL Lízingovému prijímateľovi alebo uplynutím 

lehoty na odkúpenie PL do vlastníctva Lízingového prijímateľa. Deň uplynutia doby lízingu je deň 
uplynutia doby lízingu uvedenej v ZFL, ktorého číselné označenie je rovnaké ako deň prevzatia PL. Ak 
sa takýto deň v danom kalendárnom mesiaci nenachádza, je ním najbližší nasledujúci kalendárny 
deň.  

8.2. Kúpna zmluva medzi Bankou a Lízingovým prijímateľom na PL sa uzatvorí a Lízingový prijímateľ 
nadobudne vlastnícke právo k PL, ak budú súčasne splnené tieto podmienky: 
a) uplynie doba lízingu dohodnutá v ZFL, 
b) Lízingový prijímateľ zaplatí všetky Platby a splní všetky ostatné záväzky vyplývajúce mu zo ZFL; 
c) Lízingový prijímateľ uplatní právo na odkúpenie PL podľa ZFL, 
d) Lízingový prijímateľ zaplatí Kúpnu cenu PL, a 
e) Banka neeviduje voči Lízingovému prijímateľovi žiadnu splatnú a nezaplatenú peňažnú alebo 

nesplnenú nepeňažnú pohľadávku v súvislosti s  inou zmluvou uzavretou medzi Lízingovým 
prijímateľom a Bankou, 

a to ku dňu, v ktorom bude splnená posledná z vyššie uvedených podmienok. 
8.3. Lízingový prijímateľ má predkupné právo na PL za Kúpnu cenu vo výške dohodnutej v ZFL. 

Predkupné právo trvá najneskôr do dňa splatnosti faktúry na zaplatenie Kúpnej ceny. Predkupné 
právo Lízingový prijímateľ uplatňuje doručením písomnej žiadosti Banke v lehote odo dňa splatnosti 
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poslednej Platby do dňa uplynutia doby lízingu alebo zaplatením Kúpnej ceny v lehote splatnosti 
faktúry zaslanej Bankou. 

8.4. Banka vydá Lízingovému prijímateľovi doklady, ktoré preukazujú, že došlo k zmene v osobe vlastníka 
PL. Ak je PL v užívaní Lízingového prijímateľa v deň nadobudnutia vlastníckeho práva k PL, považuje 
sa PL za odovzdaný a nevyžaduje sa osobitné prevzatie.  

8.5. Banka uzavretím kúpnej zmluvy prenecháva PL Lízingovému prijímateľovi v stave ako stojí a leží. 
Lízingový prijímateľ ako kupujúci a zároveň užívateľ PL je oboznámený s faktickým a právnym stavom 
PL. 

 
Zánik predkupného práva na Predmet lízingu 

8.6. Ak Lízingový prijímateľ riadne a včas nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo ZFL najneskôr do 
uplynutia doby lízingu uvedenej v ZFL alebo uplynutia doby písomne určenej Bankou, ZFL zaniká. 
Taktiež zaniká predkupné právo Lízingového prijímateľa na PL. V takomto prípade Banka môže PL 
odobrať a predať ho tretej osobe alebo s ním inak naložiť. 

8.7. Po márnom uplynutí lehoty, počas ktorej Lízingový prijímateľ môže odkúpiť PL: 
a) je Lízingový prijímateľ povinný vrátiť PL Banke, okrem prípadu ak bol PL odcudzený. Pri 

odovzdaní PL Banka a Lízingový prijímateľ spíšu protokol o stave PL, 
b) ak Banka písomne neurčí miesto a čas vrátenia PL, Lízingový prijímateľ PL okamžite vráti 

Banke v jej sídle. Spolu s PL Lízingový prijímateľ povinný vráti súčasti a príslušenstvo PL 
vrátane dokladov, kľúčov, prípadne potvrdenia o uzavretí PZP (vrátane zelenej karty) a iných 
podkladov podľa pokynov Banky, inak uhrádza Banke náklady spojené s obstaraním ich 
náhrady, 

c) pri vysporiadaní vzájomných práv a povinností sa postupuje obdobne ako pri predčasnom 
ukončení ZFL,  

d) ak je PL dopravná technika, Lízingový prijímateľ oprávňuje Banku na vykonanie zmeny v osobe 
držiteľa PL na príslušnom dopravnom inšpektoráte alebo inom príslušnom orgáne, a 

e) ak je Lízingový prijímateľ v omeškaní s vrátením PL, zaplatí Banke zmluvnú pokutu vo výške 
Platby za každý aj začatý mesiac omeškania s vrátením PL, Banka má právo na náhradu škody 
v plnom rozsahu popri zmluvnej pokute.  

8.8. Nevrátenie PL alebo jeho ďalšie užívanie po ukončení ZFL Lízingovým prijímateľom alebo treťou 
osobou sa považuje za neoprávnené užívanie  cudzej vecí a má za následok trestnú zodpovednosť. 

 
 
9. RÔZNE 
 
9.1. Lízingový prijímateľ môže postúpiť svoje práva zo ZFL a umožniť prevzatie povinností zo ZFL tretej 

osobe (nový Lízingový prijímateľ) len s predchádzajúcim písomným súhlasom Banky.  
9.2. Ak sú zo ZFL na strane Lízingového prijímateľa zaviazané viaceré osoby, zodpovedajú za splnenie 

záväzkov zo ZFL spoločne a nerozdielne. Úkon jedného Lízingového prijímateľa voči Banke sa 
považuje za úkon všetkých Lízingových prijímateľov. Úkon Banky je účinný voči všetkým Lízingovým 
prijímateľom, ak je vykonaný aspoň voči jednému z nich. Lízingový prijímateľ, s ktorým Banka konala, 
informuje ostatných Lízingových prijímateľov o vykonanom úkone. 

9.3. Lízingový prijímateľ aj Garant súhlasí, aby Banka prijala plnenie ich záväzku ponúknuté treťou osobou. 
9.4. Prílohy ZFL sú jej súčasťou. 
9.5. POP a VOP platia až do zániku vzťahu podľa ZFL. Ak ZFL zanikla skôr, na vzájomný vzťah Banky, 

Lízingového prijímateľa, prípadne Garanta sa uplatnia POP a VOP platné v čase zániku ZFL. 
9.6. Ak sa v ZFL, POP alebo iných dokumentoch uvádza pojem ZFL, rozumie sa ním ZFL vrátane všetkých 

jej súčastí a príloh, ak z kontextu daného ustanovenia nevyplýva inak.  
9.7. Do okamihu zániku Pohľadávky Banky nie je Garant oprávnený vypovedať Zabezpečovaciu zmluvu, 

ktorou je zabezpečená Pohľadávka Banky. 
9.8. Lízingový prijímateľ a Garant súhlasia, aby Banka prijala plnenie ich záväzku ponúknuté treťou osobou.  
9.9. Lízingový prijímateľ uhrádza Banke aj náklady spojené s: 

a) registráciou alebo podaním v súvislosti so zriadením a vznikom, zmenou alebo zrušením 
Zabezpečenia (napr. náklady na registráciu záložného práva, vzdanie sa záložného práva, 
osvedčenie podpisov na splnomocneniach Banky, náklady Banky na obstaranie výpisov z 
obchodného registra a pod.) vrátane nákladov súvisiacich so spísaním notárskej zápisnice, 

b) ocenením predmetu Zabezpečenia realizovaným na ročnej báze,  
c) doplnením Zabezpečenia, a  
d) prípravou ZFL, Zabezpečovacích zmlúv a súvisiacej dokumentácie. 
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9.10. Lízingový prijímateľ je povinný nahradiť Banke všetku škodu, ktorá jej vznikne v súvislosti zo ZFL, 
vrátane všetkých nákladov, ktoré Banka musela vynaložiť z dôvodu vykonania opatrenia na odvrátenie 
škody alebo jej obmedzenia na najnutnejšiu mieru. Lízingový prijímateľ je povinný Banke nahradiť aj 
náklady na opravu PL z dôvodu škody na PL. 

9.11. Pojem „leasing“ má rovnaký význam ako „lízing“. Pojem „Nájomca“ má rovnaký význam ako 
„Lízingový prijímateľ“. 

 
 
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
10.1. Banka môže zmeniť POP z Vážnych objektívnych dôvodov. Banka informuje Zverejnením o zmene 

POP najneskôr 2 kalendárne mesiace vopred. 
10.2. Banka môže doplniť POP z dôvodu rozšírenia bankových služieb. Banka informuje Zverejnením 

o doplnení POP najneskôr 1 kalendárny deň vopred. 
10.3. Ak Lízingový prijímateľ so zmenou POP v časti týkajúcej sa jemu poskytovaného bankového produktu 

nesúhlasí, môže ZFL pred nadobudnutím účinnosti zmeny vypovedať s okamžitou účinnosťou. Ak na 
strane Lízingového prijímateľa vystupuje viacero účastníkov, môže nesúhlas so zmenou vyjadriť 
ktorýkoľvek z nich s účinkami pre všetkých. 

10.4. Zmena POP nadobudne účinnosť v deň uvedený v POP, ak Lízingový prijímateľ Zmluvu nevypovie. 
10.5. POP platia aj po skončení zmluvného vzťahu Lízingového prijímateľa a Banky až do úplného 

vysporiadania ich vzájomných vzťahov. 
10.6. POP nadobúdajú účinnosť 1. 10. 2016. Nadobudnutím účinnosti POP sa Všeobecné obchodné 

podmienky leasingu s účinnosťou od 1. 5. 2009 v znení neskorších zmien a doplnení pre Lízingových 
prijímateľov, ktorí sú  fyzickou osobou nepodnikateľom, ktorí pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekonajú 
v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania rušia a nahrádzajú POP a Všeobecnými 
obchodnými podmienkami Slovenskej sporiteľne, a. s. s účinnosťou od 1. 1. 2015.  
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