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čl. I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Úverové podmienky (ďalej ÚP) upravujú právne vzťahy Banky a Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky a tvoria 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o úvere.   

 
2. Základom obchodného vzťahu Banky, Klienta a Zmluvného partnera banky je vzájomná dôvera. Prostredníctvom ÚP 

Banka a Klient a/alebo Zmluvný partner banky stanovujú všeobecné pravidlá pre ich obchodný vzťah. Sledujú tým 
vytvorenie záväznej a jasnej základne vzájomných vzťahov.  

 
3. ÚP sú dostupné v tých obchodných priestoroch Banky, v kompetencii ktorých je poskytovanie úverov právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.  
 
4. Banka je oprávnená, v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na 

základe rozhodnutia vedenia Banky, zmeniť ÚP. Banka oznamuje zmenu ÚP zverejnením vo svojich obchodných 
priestoroch. Pokiaľ sa Banka a/alebo Klient a/alebo Zmluvný partner banky nedohodnú inak,  riadia sa ich právne 
vzťahy ÚP platnými v čase vzniku tohto právneho vzťahu. 

 
čl. II. 

Definície 
 

1. Pojmy, písané veľkými začiatočnými písmenami používané v týchto ÚP, v Zmluve o úvere alebo v zmluvách a v 
dokumentácii, ktoré súvisia s Zmluvou o úvere, majú význam, ktorý je definovaný buď v Zmluve o úvere alebo 
v zmluvách s ňou súvisiacich, alebo je definovaný v týchto ÚP. 

 
2. Vymedzenie pojmov: 
 

„Akreditívny rámec“ časť Úverového rámca, ktorú môže Dlžník Použiť na účely zabezpečenia pohľadávky 

Veriteľa voči Dlžníkovi z akreditívu/akreditívov otvoreného/ otvorených Veriteľom v 
prospech oprávneného z akreditívu na základe žiadosti Dlžníka ako príkazcu z príkazu 
na otvorenie akreditívu, kde vzťahy Veriteľa a Dlžníka sa riadia UPC 600;    

 
„Banka“  Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO: 00151653, so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vo vložke č. 
601/B; 
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„Bežný účet“ bežný účet Klienta, zriadený v Banke, prostredníctvom ktorého Dlžník čerpá Úverový 

rámec a spláca Úverovú pohľadávku; 
 
„Blokovanie prostriedkov  
 z Úverového rámca“ Zníženie možnosti Použiť Úverový rámec zablokovaním jeho časti alebo celého 

Úverového rámca do takej výšky, v akej dohodnú Veriteľ a Dlžník Použitie Úverového 
rámca vo forme Kontokorentu, alebo Splátkového úveru alebo Termínovaného úveru 
alebo Eskontného úveru. Blokovaná suma je určená na následné čerpanie niektorou 
z dohodnutých foriem;   

 
„Deň okamžitej splatnosti“ deň označený v oznámení Veriteľa Dlžníkovi podľa týchto ÚP alebo Všeobecných 

obchodných podmienok Banky, alebo Zmluvy o úvere, že Úverová pohľadávka a všetky 
s ňou súvisiace doposiaľ nesplatené záväzky Dlžníka voči Veriteľovi sú okamžite 
splatné; 

 
„Deň splatnosti úrokov“ posledný kalendárny deň Úrokového obdobia bez ohľadu na to, či tento deň pripadne na 

Obchodný deň; 
 
“Deň splatnosti Úverového  
rámca“ deň určený v Zmluve o úvere ako deň splatnosti poslednej splátky Úverového rámca, do 

ktorého je Dlžník povinný uhradiť všetky záväzky podľa Zmluvy o úvere; 
 
„Deň stanovenia“ deň, ktorý nastane dva Obchodné dni (pre owernight  jeden Obchodný deň) pred prvým 

dňom Obdobia úrokovej sadzby, v ktorý deň Banka zistí hodnotu Referenčnej sadzby 
platnú pre prvý deň nastávajúceho Obdobia úrokovej sadzby a na jej základe stanoví 
hodnotu  Úrokovej sadzby pre výpočet úrokov z úveru pre nasledujúce Obdobie úrokovej 
sadzby; 

 
„Dlžník“ osoba, ktorej Banka ako Veriteľ na požiadanie v jej prospech poskytla peňažné 

prostriedky do výšky, dohodnutej v Zmluve o úvere, resp. osoba, ktorá akýmkoľvek 
spôsobom zaujala miesto Dlžníka (napr. prevzatím dlhu, pristúpením k dlhu, dedením a 
pod.); 

 
 „Eskontný úver“ časť Úverového rámca, ktorú môže Dlžník Použiť na účely odkupu cudzej zmenky na 

vlastný rad a/alebo vlastnej zmenky Veriteľom za podmienok uvedených v Zmluve o 
úvere;  

 
„Finančná zadĺženosť”         (i)   akákoľvek zadĺženosť Dlžníka ohľadne vrátenia požičaných peňazí spolu s 

príslušenstvom a akékoľvek náklady a poplatky spojené s vymáhaním takéhoto 
záväzku Dlžníka; 

(II) všetky záväzky Dlžníka vyplývajúce z akéhokoľvek ručenia, zabezpečenia 
pohľadávky, záväzku odškodnenia a iný záväzok na zabezpečenie 
akéhokoľvek úveru, alebo proti strate ohľadne akejkoľvek finančnej zadĺženosti 
akejkoľvek inej osoby;  

(III) akákoľvek zadĺženosť vyplývajúcu z dlhopisu, dlhového nástroja, zo zmenky 
alebo iného cenného papiera zakladajúceho zadĺženosť; 

 
„Hlavná mena“ mena, v ktorej je poskytnutý Úverový rámec; 

 
„Istina“  k určitému časovému momentu čerpaná časť peňažných prostriedkov z Úverového 

rámca; 
 

„Klient“   osoba, ktorá ako budúci Dlžník alebo Spoludlžník rokuje s Bankou o uzavretí Zmluvy o 

úvere, alebo ktorá ako Dlžník alebo Spoludlžník uzavrela s Bankou Zmluvu o úvere a 
s ňou súvisiace zmluvy; 

 
„Kontokorent“ Bankou povolený debet na Bežnom účte za podmienok uvedených v Zmluve o úvere;  

  
„Mena úveru“ mena alebo meny, v ktorých je Klient podľa ustanovení Zmluvy o úvere oprávnený 

čerpať, a povinný vrátiť Banke Úverovú pohľadávku; 
 

„Obdobie nárokovateľnosti   

použitia Úverového  rámca“ obdobie, počas ktorého má Klient ako Dlžník právo požiadať Banku ako Veriteľa o 

Použitie peňažných prostriedkov z Úverového rámca, a to po splnení odkladacích 
podmienok, uvedených v Zmluve o úvere; 
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„Obdobie úrokovej sadzby“ obdobie, počas ktorého je vo vzťahu k čerpanej časti Úverového rámca stanovená  

pevná výška Úrokovej sadzby. Dĺžka Obdobia úrokovej sadzby alebo mechanizmus jej 
stanovenia sú dohodnuté v Zmluve o úvere. V prípade Termínovaného úveru 
a Eskontného úveru je zhodné s dobou, na ktorú je poskytnutý Termínovaný úver alebo 
Eskontný úver;   

  
„Obchodný deň“ ktorýkoľvek deň, kedy sú vysporiadavané medzibankové obchody. Pre obchody v inej 

mene ako v slovenských korunách je to ktorýkoľvek deň, kedy je vykonávané 
vysporiadavanie devízových obchodov v Slovenskej republike  a/alebo v hlavnom 
finančnom centre meny, v ktorej sú platby denominované. Finančné centrum je miesto, 
kde sa prevažne kótujú úrokové sadzby pre danú menu a kde sa vysporiadajú platby 
v takejto mene. Obchodným dňom Banky nie sú dni pracovného voľna a dni pracovného 
pokoja Slovenskej republiky. Obchodným dňom Banky nie je ani deň, ktorý Banka 
z obzvlášť závažných prevádzkových dôvodov vyhlási za neobchodný. Banka toto 
rozhodnutie zverejní oznámením v periodikách s celoslovenskou pôsobnosťou najneskôr 
5 kalendárnych dní pred dňom, ktorý bude vyhlásený za neobchodný deň Banky;    

 
 „Podstatný  nepriaznivý   

vplyv“   taká okolnosť alebo okolnosti na strane Dlžníka, ktoré zásadným spôsobom 
poškodia alebo zhoršia: 
a) právne, ekonomické alebo finančné postavenie Dlžníka; 
b) schopnosť Dlžníka plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce zo 

Zmluvy; 
c) platnosť a vymáhateľnosť záväzku Dlžníka korešpondujúceho Úverovej 

pohľadávke podľa Zmluvy, 
a ktorých dôsledkom môže byť podľa dostatočne preukázaného a 
odôvodneného názoru Veriteľa (i) ohrozenie splácania Úverovej pohľadávky 
alebo (ii) zníženie hodnoty Zabezpečenia Zmluvy pod hodnotu Úverovej 
pohľadávky, alebo (iii) zmena rozhodnutia Veriteľa o podmienkach Zmluvy; 
 

„Pohľadávka“ pohľadávka Banky vymedzená v bode 2 čl. VIII týchto ÚP; 

 
„Poplatky“ poplatky, stanovené v Zmluve o úvere, ÚP alebo Všeobecných obchodných 

podmienkach Banky, ktoré Banka účtuje vo výške, stanovenej v Zmluve o úvere alebo v 
Sadzobníku poplatkov a náhrad SLSP; 

  
„Použitie“ každý jednotlivý prípad Blokovania, Rezervovania alebo čerpania prostriedkov z 

Úverového rámca  podľa Zmluvy o úvere; 
 
„Prípad porušenia“ prípad akéhokoľvek porušenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zmluvného 

dojednania zo strany Klienta a/alebo vznik právnych skutočností (aj tých, ktoré vzniknú 
nezávisle od vôle Klienta), ktoré sú ako Prípad porušenia označené v čl. IX. týchto ÚP a 
v Zmluve o úvere a s ktorými sú spojené práva Banky ako Veriteľa uvedené v čl. IX 
týchto ÚP; 

 
„Príslušenstvo“ úroky, Úroky z omeškania, poplatok z omeškania, náklady spojené s uplatnením 

Úverovej pohľadávky (všetky typy Poplatkov, náklady, poštové, telekomunikačné 
náklady, náklady spojené s vymáhaním Pohľadávky a pod.); 

 
„Pristupujúci dlžník“ osoba solidárne zaviazaná voči Veriteľovi za záväzky Dlžníka na zaplatenie Úverovej 

pohľadávky popri Dlžníkovi, ktorá pristúpila k záväzku Dlžníka z Zmluvy o úvere; 
 

 „Rámec pre obchody 
treasury“ časť Úverového rámca, ktorú môže Dlžník Použiť na účely zabezpečenia pohľadávky 

Veriteľa voči Dlžníkovi z takých obchodov Dlžníka s Veriteľom, ktoré sa riadia 
obchodnými podmienkami obchodovania s investičnými nástrojmi, vydanými Veriteľom; 

 
„Referenčná sadzba“ sadzba od ktorej je odvodená sadzba p. a. platná pre právny vzťah založený Zmluvou o 

úvere, ktorej výška je zverejňovaná a na ktorú Banka odkazuje v konštrukcii Úrokovej 
sadzby v Zmluve o úvere; napríklad: 
pre Použitie v Sk:  
BASE RATE KTK/CORP – Bankou administrovaná sadzba pre Kontokorent, ktorú môže 
Banka kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom Klienta bude o zmene informovať 

Zverejnením; 
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BRIBOR (Bratislava Interbank Offered Rate) p.a., ktorej výška zodpovedá výške 
úrokovej sadzby depozít na pevne stanovené časové obdobie v mene a čiastke 
porovnateľnej s Úverovým rámcom ponúknutej na bratislavskom medzibankovom trhu 
dva Obchodné dni (pre owernight jeden Obchodný deň) pred začiatkom Obdobia 
úrokovej sadzby a platí pre celé Obdobie úrokovej sadzby. Sadzba BRIBOR je určovaná 
v závislosti od aktuálnej situácie na medzibankovom refinančnom trhu. Banka je 
oprávnená v závislosti od sadzby BRIBOR určovať Referenčnú sadzbu p.a. platnú pre 
Zmluvu o úvere; 
pre Použitie v cudzej mene: EURIBOR/EONIA/EUROLIBOR/LIBOR/PRIBOR (Brusel/ 
London/Praha Interbank Offered  Rate) p.a., ktorej výška zodpovedá výške úrokovej 
sadzby depozít na pevne stanovené časové obdobie v mene a čiastke porovnateľnej 
s Úverovým rámcom, ponúknutej na bruselskom/ londýnskom/ pražskom 
medzibankovom trhu vyhlasovanom v Bruseli/v Londýne/Prahe dva Obchodné dni (pre 
owernight jeden Obchodný deň) pred začiatkom Obdobia úrokovej sadzby a platí pre 
celé Obdobie úrokovej sadzby. Sadzba EURIBOR/EONIA/EUROLIBOR/LIBOR/PRIBOR 
je určovaná v závislosti od aktuálnej situácie na medzibankovom refinančnom trhu. 
Veriteľ je oprávnený v závislosti od sadzby EURIBOR/EONIA/EUROLIBOR/ 
LIBOR/PRIBOR určovať Referenčnú sadzbu p.a. platnú pre Zmluvu o úvere;  
pre Použitie Úveru, čiastočne alebo celkom financovaného z rôznych úverových 
programov: sadzba, stanovená poskytovateľom časti alebo celých zdrojov Úveru 
z úverových programov; 
 

„Rezervovanie prostriedkov  
z Úverového rámca“ Zníženie možnosti Použiť Akreditívny rámec, Rámec pre obchody Treasury a/alebo 

Záručný rámec zablokovaním ich časti alebo celých rámcov do výšky Veriteľom 
vystaveného akreditívu a/alebo Veriteľom vystavenej záručnej listiny/bankovej 
záruky/záruky na zabezpečenie colného dlhu/dlhu na základe žiadosti Dlžníka, alebo do 
výšky zabezpečenia, požadovaného na základe osobitnej zmluvy Veriteľa a Dlžníka 
o obchodoch treasury;  

 
„Rozhodcovský súd“ Stály Rozhodcovský súd Asociácie bánk, zriadený podľa § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 

Z.z. o rozhodcovskom konaní, a to Asociáciou bánk, IČO: 30 813 182 ku dňu 1.7.2003 v 
súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu, vydaným 
Asociáciou bánk a zverejneným v Obchodnom Vestníku č. 35/2003 pod číslom O00177; 

  
„Ručiteľ“ akákoľvek osoba, ktorá formou ručenia poskytuje Banke Zabezpečenie záväzkov Klienta 

voči Banke, vzniknutých v súvislosti s Zmluvou o úvere; 
 

„Skupina klienta“ všetky osoby, ktoré sú v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka 

ovládané Klientom, ktoré v zmysle Obchodného zákonníka Klienta ovládajú alebo sú 
spoločne s Klientom ovládané treťou osobou. Pre účely ÚP patrí do Skupiny klienta aj 
Spoludlžník a Zmluvný partner banky; 

 
„Skupina SME a corporate“ skupina Klientov - právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov,  ktorých ročný obrat 

z činnosti je od 30 000 000,– Sk; 
 
„Splátkový úver“ peňažné prostriedky, ktoré sú Klientovi dané Bankou k dispozícii za účelom financovania 

prevádzkových alebo investičných potrieb Klienta za podmienok, uvedených v Zmluve o 
úvere;  

„Spoludlžník“ osoba solidárne zaviazaná voči Banke za záväzky Klienta na zaplatenie Úverovej 

pohľadávky popri Klientovi; 

„Termínovaný úver“ krátkodobé poskytnutie určitej časti peňažných prostriedkov z Úverového rámca 

úročených Premennou alebo Pevnou úrokovou sadzbou počas dohodnutej  pevnej doby; 
 
„ÚP“ Obchodné podmienky Banky pre poskytovanie úverov SME a corporate klientom 

právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré upravujú právne vzťahy Banky a ďalších 
osôb, ktoré v súlade s platným právom v konkrétnom právnom vzťahu vystupujú ako 
Klient a/alebo Zmluvný partner banky; 

 
„Úroková sadzba“             a) Plávajúca sadzba: sadzba pre výpočet úrokov, ktorá je určená v Zmluve o úvere a ktorej 

výška sa po  dobu trvania právneho vzťahu medzi Bankou a Klientom môže na 
základe Zmluvy o úvere aj opakovane meniť v nepravidelných intervaloch v závislosti 
od zmien na tuzemských alebo medzinárodných refinančných trhoch, od opatrení 
NBS, alebo od zmien všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky; 
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b) Premenná sadzba: sadzba pre výpočet úrokov, ktorá je určená v Zmluve o úvere a 
ktorej výška sa stanovuje pevne vždy na príslušné Obdobie úrokovej sadzby;  

c)  Pevná sadzba: sadzba platná odo dňa prvého Použitia Úverového rámca do dňa jeho 
úplného splatenia, v prípade, ak jej zložkou je Referenčná sadzba, tak fixovaná dva 
Obchodné dni pred prvým Použitím Úverového rámca; 

d) Administrovaná sadzba: Bankou administrovaná úroková sadzba, ktorú môže Banka 
kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom Dlžníka bude o zmene informovať 
Zverejnením; 

 
 „Úrokové obdobie“ časové obdobie, stanovené v Zmluve o úvere, resp. spôsobom v nej uvedeným, počas 

ktorého sú Bankou ako Veriteľom účtované úroky, na konci ktorého sú príslušné úroky 
splatné a po ktorom obvykle nasleduje ďalšie Úrokové obdobie; 

 
„Úroky z omeškania“          úroky, ktoré je Banka oprávnená vyúčtovať Klientovi v prípade, ak  

a) Klient prečerpá rámec Kontokorentu / dostane sa do omeškania  so zaplatením 
peňažnej čiastky, presahujúcej rámec Kontokorentu,  

b) Klient čiastočne alebo v celej výške neuhradí Banke v dohodnutej lehote splátku Istiny 
(Splátkového úveru, Termínovaného úveru, Záručného rámca, Akreditívneho rámca 
a pod.) alebo úrokov, dohodnutých v Zmluve o úvere. Základ pre výpočet úrokov 
z omeškania tvorí suma, s ktorou je Klient v omeškaní. 

Úroky z omeškania budú buď vyššie ako dohodnutá Úroková sadzba, a to o percentá 
dohodnuté v Zmluve o úvere, alebo stanovené vo výške aktuálnej debetnej úrokovej 
sadzby pre bežné účty platnej u Veriteľa (zverejňovanej výveskou v obchodných 
priestoroch Veriteľa). Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že úroky sú cenou peňazí, a preto, ak 
je Dlžník v omeškaní so zaplatením ceny peňazí, poskytnutých Veriteľom Dlžníkovi na 
základe Zmluvy, má Veriteľ právo aj takéto omeškanie úročiť Úrokmi z omeškania. Úroky 
z omeškania má Veriteľ právo – nie však povinnosť - Dlžníkovi účtovať a to po celú dobu 
omeškania alebo trvania prečerpania a v prípade ich vyúčtovania má Dlžník povinnosť 
tieto uhradiť. Takto vyúčtované úroky sa stávajú Príslušenstvom Istiny. Veriteľ má právo 
stanoviť dĺžku Úrokového obdobia v prípadoch omeškania, t. j. periodicitu zúčtovania 
Úrokov z omeškania buď k ultimu kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka, polroka, príp. 
roka;  

 
„Úverová pohľadávka“  právo Banky ako Veriteľa na peňažné plnenie od Klienta ako Dlžníka v práve aktuálnej 

výške, vypočítanej k určitému času podľa Zmluvy o úvere. Úverová pohľadávka sa 
skladá z Istiny a Príslušenstva, tak ako je uvedené v Zmluve o úvere. V prípade Použitia 
Úverového rámca vo Vedľajšej  mene sa výška Úverovej pohľadávky môže meniť 
s ohľadom na pohyb kurzu, čo nebude mať vplyv na Použitie Úverového rámca; 

 
„Úverový rámec“ maximálna suma stanovená v Zmluve o úvere, do ktorej môže Banka počas Obdobia 

nárokovateľnosti použitia Úverového rámca poskytnúť Klientovi peňažné prostriedky 
a ktoré môže Klient Použiť vo formách dohodnutých v Zmluve o úvere za podmienok, 
dohodnutých v Zmluve o úvere; 

 
„Vedľajšia mena“ mena, v ktorej môže byť Úverový rámec Použitý v prípade, ak ho chce Klient Použiť 

v inej ako Hlavnej mene; 
 

„Veriteľ“ Banka v okamihu, keď na požiadanie Klienta  tomuto v jeho prospech poskytla peňažné 

prostriedky do sumy určenej v Zmluve o úvere, resp. osoba, ktorá akýmkoľvek 
spôsobom zaujala jej miesto; 

 
 „Zabezpečenie“ akákoľvek zmluva, akýkoľvek právny dokument, prípadne dojednanie s účinkom 

vytvorenia zabezpečenia Pohľadávky podľa platného práva alebo pre podporu 
vymáhateľnosti Pohľadávky; 

 
„Zadĺženie“ všetky podmienené alebo nepodmienené záväzky Klienta, vzniknuté v rámci jednej 

alebo viacerých transakcií, najmä akýkoľvek úver, zmenka, dlhopis, obligácia, akreditív, 
záruka, sľub odškodnenia alebo odložená platba; 

 

 
„Záručný rámec“ časť Úverového rámca, ktorú môže Klient Použiť na účely zabezpečenia pohľadávky 

Banky voči Klientovi zo záručnej listiny/bankovej záruky/bankových záruk/záruk na 
zabezpečenie colného dlhu/dlhu, vystavenej/vystavených Bankou ako Ručiteľom za 
záväzky Klienta na základe žiadosti Klienta, do výšky, do ktorej Banka uspokojí 
oprávneného z bankovej záruky/bankových záruk/záruk na zabezpečenie colného 
dlhu/dlhu na základe žiadosti oprávneného z bankovej záruky/bankových záruk/záruk na 
zabezpečenie colného dlhu/dlhu; 
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 „Zmluva o úvere“ akákoľvek zmluva medzi Bankou a Klientom, v ktorej sa Banka zaväzuje Klientovi 

poskytnúť Úverový rámec a ktorá spĺňa podstatné znaky Zmluvy o úvere v zmysle 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka; 

 
„Zmluvný partner banky“   osoba, ktorá vstúpi alebo vstúpila s Bankou do záväzkových vzťahov, súvisiacich 

s poskytnutím Úverového rámca Klientovi ako Dlžníkovi a Spoludlžníkovi inak ako Dlžník 
a Spoludlžník (t. j. napr. Pristupujúci dlžník, Ručiteľ, záložca a pod.)  

 
 
 
 

čl. III. 
Všeobecné ustanovenia 

 

1. Uzatvorením Zmluvy o úvere sa Banka zaväzuje poskytnúť Klientovi peňažné prostriedky do výšky stanovenej v Zmluve 
o úvere a Klient sa zaväzuje vrátiť Úverovú pohľadávku Banke a zaplatiť ostatné Poplatky v súlade s týmito ÚP a 
Zmluvou o úvere. Zmluva o úvere stanoví najmä účel a výšku Úverového rámca, Úrokovú sadzbu, alebo spôsob jej 
určenia, Úrokové obdobie, Obdobie nárokovateľnosti použitia Úverového rámca, spôsob, formy a podmienky Použitia, 
spôsob a termíny splácania Úverovej pohľadávky a termíny splácania úrokov. 

 
2. Mena úveru je stanovená Zmluvou o úvere. Pokiaľ Zmluva o úvere nestanoví inak, Klient splatí Úverovú pohľadávku 

Banke v Mene úveru. 
 
3. Pluralita Klientov alebo Ručiteľov: pokiaľ uzatvára Zmluvu o úvere viac Klientov, zodpovedajú títo Klienti za všetky 

záväzky voči Banke vznikajúce v súvislosti s Zmluvou o úvere spoločne a nerozdielne. Pokiaľ poskytuje ručenie za 
záväzky Klienta viac Ručiteľov, môžu byť záväzky Ručiteľov voči Banke spoločné a nerozdielne.  

 
čl. IV. 

Použitie Úverového rámca 
 

1. Klient je oprávnený Použiť Úverový rámec len počas Obdobia nárokovateľnosti  použitia Úverového rámca.                         
Pokiaľ v Zmluve o úvere nie je Obdobie nárokovateľnosti použitia Úverového rámca určené, má sa za to, že Obdobím 
nárokovateľnosti použitia Úverového rámca je deväťdesiat dní nasledujúcich po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o úvere. 
Písomná žiadosť Klienta o Použitie Úverového rámca alebo jeho časti musí byť Banke doručená najneskôr do 10. 
hodiny doobeda tretieho Obchodného dňa pred uplynutím Obdobia nárokovateľnosti použitia Úverového rámca. 

 
2. Ak nestanoví Zmluva o úvere inak, Banka poskytne Klientovi Úverový rámec alebo jeho časť na základe jeho žiadosti 

o Použitie ak: 
a)  najneskôr ku dňu Použitia predloží aktuálny výpis z obchodného registra (originálne vyhotovenie nie staršie ako 3 

mesiace od podpisu Zmluvy o úvere alebo jeho úradne osvedčená kópia), resp. originál alebo úradne osvedčenú 
kópiu živnostenského listu, resp. koncesnej listiny alebo iného relevantného právneho dokumentu, oprávňujúceho 
Klienta podnikať, 

b)  ku dňu Použitia nenastal, ani nehrozí žiaden Prípad porušenia, alebo nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by 
Banku oprávňovala odstúpiť od Zmluvy o úvere, vypovedať poskytnutie Úverového rámca alebo prehlásiť Úverový 
rámec za okamžite splatný, 

c)  má Klient zriadený Bežný účet, 
d)  ku dňu žiadosti o Použitie dostala Banka od Klienta všetky doklady, povolenia a ďalšie materiály, ktoré 

požadovala, 
e)  boli splnené príslušné podmienky stanovené v Zmluve o úvere, 
f)  spôsobom uspokojivým pre Banku vznikli všetky Zabezpečenia podľa Zmluvy o úvere, 
g)  bude vykonaním platby alebo platieb Bankou na základe príkazu Klienta z Bežného účtu  splnený účel Použitia 

Úverového rámca, stanovený v Zmluve o úvere.  
V prípade, že Obdobie nárokovateľnosti použitia Úverového rámca už začalo plynúť a ktorýkoľvek z hore uvedených 
predpokladov alebo predpokladov, uvedených v Zmluve o úvere zanikol, resp. ak sa niektorá z Klientom poskytnutých 
informácií ukázala ako nepravdivá resp. neúplná, Obdobie nárokovateľnosti použitia Úverového rámca skončí dňom, 
kedy sa Banka o takejto skutočnosti dozvedela. Obdobie nárokovateľnosti použitia Úverového rámca skončí tiež 
doručením výpovede druhej zmluvnej strane. Skončenie Obdobia nárokovateľnosti použitia Úverového rámca z hore 
uvedených dôvodov je zároveň Prípadom porušenia podľa ÚP okrem prípadu, ak Obdobie nárokovateľnosti použitia 
Úverového rámca skončí z dôvodu výpovede. Rovnako platí, že ak nastane niektorý z Prípadov porušenia uvedených 
v ÚP, Obdobie nárokovateľnosti použitia Úverového rámca končí. Opätovné začatie plynutia Obdobia nárokovateľnosti 
použitia Úverového rámca je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase Banky. 
Zmluva o úvere môže stanoviť najnižšiu čiastku Použitia, ktorá môže byť poskytnutá Bankou Klientovi. Ak nie je medzi 
Bankou a Klientom dohodnuté inak, Banka realizuje Použitie Úverového rámcav deň, ktorý je ako deň Použitia 
uvedený v žiadosti  Klienta o Použitie v súlade s ÚP a Zmluvou o úvere. 
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3. Ak nie je v Zmluve o úvere uvedené inak, je Klient povinný predložiť dokumenty, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie 
trvania Obdobia nárokovateľnosti použitia Úverového rámca, v originálnom vyhotovení alebo v úradne overených 
kópiách. 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Klient nemôže odvodiť z konania Banky, ktorá sa predbežne zriekne plnenia jednotlivých 
uvedených podmienok (vrátane dočasného zrieknutia sa) pred umožnením Použitia Úverového rámca, žiadne práva, a 
je len na slobodnom rozhodnutí Banky, či, resp. kedy bude trvať na splnení jednej alebo viacerých týchto podmienok. 
Uvedené zrieknutie sa môže udiať zo strany Banky aj konkludentným spôsobom, t. j. ak Banka umožní Klientovi 
Použitie Úverového rámca aj pri nesplnení všetkých podmienok uvedených v bode 2 tohto článku. 
 

5. Po doručení Banke je žiadosť o Použitie Úverového rámca alebo jeho časti pre Klienta záväzná a Klient nie je 
oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Banky túto odvolať, alebo zmeniť, či doplniť jej podmienky. Ak nestanoví 
Zmluva o úvere inak, je Klient povinný predložiť Banke žiadosť o Použitie na formulári Banky. Žiadosť o Použitie 
Úverového rámca alebo jeho časti bude tvoriť prílohu Zmluvy o úvere a musí obsahovať: 
a) dátum Použitia, ktorý musí pripadnúť na Obchodný deň v priebehu Obdobia nárokovateľnosti použitia Úverového 

rámca, nie však skôr ako na druhý Obchodný deň nasledujúci po dni  doručenia žiadosti o Použitie Banke; 
b) čiastku požadovaného Použitia, ktorá musí zodpovedať podmienkam ÚP a Zmluvy o úvere a  v prepočte na Hlavnú 

menu kurzom podľa bodu 6 tohto článku, platným dva Obchodné dni pred dňom Blokovania/Rezervovania 
Úverového rámca v určitej forme, v súčte s ostatnými  Použitiami nesmie presiahnuť Úverový rámec; 

c) v prípade, ak je Úverový rámec možné Použiť aj vo Vedľajšej mene, požiadavku na takéto Použitie a číslo Bežného 
účtu v cudzej mene, na ktorý bude požadovaná forma Použitia poskytnutá; 

d) prílohou ku žiadosti o Použitie budú Klientom predložené doklady osvedčujúce účel Použitia, ktorý bude v súlade 
s účelom, stanoveným v Zmluve o úvere. Prílohou budú aj všetky doklady stanovené v Zmluve o úvere, 
osvedčujúce, že vykonaním platby Bankou bude splnený účel Použitia Úverového rámca, stanovený v Zmluve o 
úvere. V prípade žiadosti o Použitie Úverového rámca vo forme Kontokorentu alebo Termínovaného úveru predloží 
Dlžník doklady, osvedčujúce účel Použitia, len ak ho o to Veriteľ písomne požiada. 

 
6. V prípade Použitia Úverového rámca vo Vedľajšej mene bude Úverový rámec Blokovaný/Rezervovaný vo 

výške ekvivalentu v  Hlavnej mene, vypočítaného kurzom stred NBS platným v deň akceptácie žiadosti Dlžníka 
o Použitie určitej formy Úverového rámca Bankou, ak buď Hlavná mena alebo Vedľajšia mena je Sk. V prípade, ak aj 
Hlavná mena aj Vedľajšia mena sú cudzie meny, tento prepočet sa urobí krížovým kurzom cez Sk. Dňom akceptácie 
žiadosti Klienta Bankou je druhý Obchodný deň pred požadovaným dátumom Použitia určitej formy Úverového rámca.   

 
7.  Použitie Úverového rámca vo forme Kontokorentu sa uskutoční uhrádzaním platobných príkazov predkladaných 

Klientom pobočke Banky z Bežného účtu, alebo výplatou v hotovosti na ťarchu Bežného účtu do výšky časti 
Úverového rámca rezervovanej pre Kontokorent, a to do predchádzajúceho dňa pred Dňom splatnosti Kontokorentu. 
Opätovné čerpanie už splatených čiastok Kontokorentu je možné. 

 
8.  Použitie Úverového rámca vo forme Splátkového úveru sa uskutoční na základe kompletne vyplnenej a riadne 

podpísanej písomnej žiadosti Klienta o Použitie Úverového rámca vo forme Splátkového úveru, ktorá musí byť Banke 
doručená vo forme listu alebo faxu najmenej dva Obchodné dni pred požadovaným dňom čerpania a za splnenia 
ostatných podmienok určených Bankou, vo výške Splátkového úveru, resp. jeho časti, uhrádzaním záväzkov Klienta 
z Bežného účtu viažucich sa na účel financovania uvedený v Zmluve o úvere, pričom spôsob čerpania jednotlivých 
čiastok je určený v Zmluve o úvere.   

 
9. Použitie Úverového rámca vo forme Termínovaného úveru sa uskutoční na základe kompletne vyplnenej a riadne 

podpísanej písomnej žiadosti Klienta o Použitie Úverového rámca vo forme Termínovaného úveru, ktorá musí byť 
Banke doručená vo forme listu alebo faxu najmenej dva Obchodné dni pred požadovaným dňom Použitia Úverového 
rámca a za splnenia ostatných podmienok určených Bankou. Minimálne Použitie Úverového rámca vo forme 
Termínovaného úveru a Obdobie nárokovateľnosti použitia Úverového rámca vo forme Termínovaného úveru je určené 
v Zmluve o úvere. Obdobie nárokovateľnosti použitia Úverového rámca vo forme Termínovaného úveru je také, aby 
splatnosť posledne čerpaného Termínovaného úveru nepresiahla splatnosť Úverového rámca. Počet poskytnutých 
Termínovaných úverov v žiadnom okamžiku neprekročí počet, dohodnutý v Zmluve o úvere. Každý čerpaný 
Termínovaný úver sa zaúčtuje v príslušnej mene na ťarchu úverového účtu s dohodnutou valutou dňa jeho čerpania v 
prospech Bežného účtu. Opätovné čerpanie už splatených čiastok je možné.  

  
10. Použitie Úverového rámca vo forme Akreditívneho rámca sa uskutoční Rezervovaním prostriedkov z Akreditívneho 

rámca vo výške akreditívu otvoreného Bankou v prospech oprávneného z akreditívu . Deň splatnosti akreditívu 
nastane minimálne o dva Obchodné dni skôr ako Deň splatnosti Akreditívneho rámca. V prípade otvorenia akreditívu 
Bankou v prospech oprávneného z akreditívu Banka Rezervuje Akreditívny rámec v sume, rovnajúcej sa akreditívnej 
sume. V prípade plnenia z akreditívu v prospech oprávneného z akreditívu vyrovná Banka takto vzniknutú pohľadávku 
voči Klientovi tak, že zaťaží Bežný účet sumou poukázaných peňažných prostriedkov. V prípade, ak na Bežnom účte 
nebude mať Klient dostatok peňažných prostriedkov na krytie takejto pohľadávky, zaťaží Banka úverový účet Klienta, 
a to Použitím Rezervovanej sumy Akreditívneho rámca, čo zmluvné strany považujú za čerpanie časti Úverového 
rámca vo forme Akreditívneho rámca.  
Klient je oprávnený počas trvania Obdobia nárokovateľnosti použitia Akreditívneho rámca formou osobitnej listiny 
predpísanej Bankou („príkaz na otvorenie neodvolateľného dokumentárneho akreditívu“) požiadať Banku o otvorenie 



 
 

 9  

akreditívu. V príkaze na otvorenie  akreditívu je Klient povinný uviesť výšku určitej peňažnej sumy, resp. spôsob jej 
určenia, do ktorej má Banka povinnosť uspokojiť peňažné nároky oprávneného z akreditívu, pričom táto suma nesmie 
presiahnuť výšku nepoužitej časti Akreditívneho rámca. Klient v tomto príkaze uvedie aj ďalšie podmienky a informácie 
relevantné pre otvorenie akreditívu. Banka má právo preveriť údaje uvedené v príkaze na otvorenie  akreditívu, pričom 
nie je povinná požadovaný akreditív otvoriť.   

 
11.   Použitie Úverového rámca vo forme Záručného rámca sa uskutoční Rezervovaním prostriedkov zo Záručného rámca 

vo výške Záručnej sumy uvedenej v  Záruke vystavenej Bankou v prospech  Beneficienta na obdobie od vystavenia 
Záruky do dátumu platnosti Záruky + 5 Obchodných dní počas ktorých má Banka lehotu na skontrolovanie formálnej 
správnosti uplatnenia práv zo Záruky a rozhodnutí o plnení zo Záruky. Posledný deň platnosti Záruky bude minimálne 
o 5 Obchodných dní skôr ako Deň splatnosti Záručného rámca. V prípade vystavenia Záruky Bankou v prospech  
Beneficienta Banka Rezervuje Záručný rámec vo výške Záručnej sumy. V prípade plnenia zo Záruky vyrovná Banka 
takto vzniknutú pohľadávku voči  Príkazcovi tak, že zaťaží Bežný účet Uplatnenou sumou  ktorú na základe Záruky 
zaplatila  Beneficientovi. V prípade, ak na Bežnom účte nebude mať Klient dostatok peňažných prostriedkov na krytie 
takejto pohľadávky, zaťaží Banka úverový/Bežný účet Klienta, a to Použitím Rezervovanej sumy Záručného rámca, čo 
zmluvné strany považujú za čerpanie časti Úverového rámca vo forme Záručného rámca.  

         Klient ako Príkazca je oprávnený počas trvania Obdobia nárokovateľnosti použitia Záručného rámca požiadať Banku 
formou osobitnej listiny predpísanej Bankou („ Žiadosť o záruku“) o vystavenie Záruky. V Žiadosti o záruku je Klient 

povinný uviesť výšku Záručnej sumy pričom táto suma nesmie presiahnuť výšku nepoužitej časti Záručného rámca. 
Klient je ďalej v Žiadosti o záruku povinný uviesť ďalšie podmienky a informácie relevantné na vystavenie Záruky. 
Banka má právo preveriť údaje uvedené v Žiadosti o záruku, pričom nie je povinná požadovanú Záruku vystaviť. 
Žiadosť o  záruku sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy o záruke. Banka na základe Žiadosti o  záruku, a  po 
splnení podmienok uvedených v Zmluve,  Obchodných podmienkach pre záruky (ďalej len „OPZ“), vystaví Záruku 

maximálne do výšky Záručného rámca za splnenie povinnosti Príkazcu. Vystavenie Záruky sa považuje za prijatie 
návrhu na uzavretie Zmluvy o záruke. Súčasťou takto uzavretej Zmluvy o záruke sú OPZ vydané Bankou a platné 
v čase uzavretia Zmluvy o záruke. 

         V prípade vystavenia Záruky podľa osobitných predpisov je Banka oprávnená takúto Záruku s ohľadom na splatnosť 
Úverového rámca v zmysle platných právnych predpisov vypovedať, o čom Klienta Banka písomne vyrozumie.  

 
12.  Použitie Úverového rámca vo forme Rámca pre obchody treasury sa uskutoční Rezervovaním prostriedkov z Rámca 

pre obchody treasury vo výške zábezpeky, stanovenej Bankou, v ktorej bude zohľadnený objem a riziková váha 
daného obchodu. Banka bude Klientovi oznamovať výšku Rezervovaných prostriedkov z Rámca pre obchody treasury 
a jej zmeny. V prípade námietky Klienta voči výške Rezervovaných prostriedkov z Rámca pre obchody treasury môže 
Banka výšku Rezervovaných prostriedkov z Rámca pre obchody treasury zmeniť. V prípade, ak Banka na žiadosť 
Klienta výšku Rezervovaných prostriedkov z Rámca pre obchody treasury nezmení, alebo ak ani po zmene výšky 
Rezervovaných prostriedkov z Rámca pre obchody treasury nebude Klient s takto upravenou výškou súhlasiť, potom 
má Banka právo na predčasné vyrovnanie vzájomných záväzkov s Klientom postupom podľa obchodných podmienok 
obchodovania s investičnými nástrojmi z tých obchodov, u ktorých Klient nesúhlasí s výškou Rezervácie. V prípade 
uzavretia rámcovej a čiastkovej zmluvy s divíziou treasury Banky Banka Rezervuje Rámec pre obchody treasury 
v sume, rovnajúcej sa požadovanej zábezpeke. V prípade, ak Klient nevyrovná niektorý z obchodov, zabezpečených 
Rámcom pre obchody treasury, vyrovná Banka takto vzniknutú pohľadávku voči Klientovi tak, že zaťaží Bežný účet 
sumou rovnajúcou sa nevyrovnanému obchodu spolu. V prípade, ak na Bežnom účte nebude mať Klient dostatok 
peňažných prostriedkov na krytie takejto pohľadávky, zaťaží Banka úverový účet Klienta, a to Použitím Rezervovanej 
sumy Rámca pre obchody treasury, čo zmluvné strany považujú za čerpanie časti Úverového rámca vo forme Rámca 
pre obchody treasury.  
Klient je počas Obdobia nárokovateľnosti použitia Rámca pre obchody treasury oprávnený na základe osobitnej 
rámcovej zmluvy, uzavretej s Bankou (špeciálnej zmluvy divízie treasury) požiadať Banku o uzavretie takéhoto 
obchodu. V čiastkovej zmluve dohodnú Banka a Klient druh obchodu vrátane výšky určitej peňažnej sumy, tvoriacej 
zábezpeku obchodu, pričom táto suma nesmie presiahnuť výšku nepoužitej časti Rámca pre obchody treasury. Klient a 
Banka dohodnú v takejto čiastkovej zmluve ďalšie podmienky a informácie relevantné pre uvedený obchod. 

 
13. Použitie Úverového rámca vo forme Eskontného úveru sa uskutoční na základe kompletne vyplnenej a riadne 

podpísanej písomnej žiadosti Klienta o Použitie Úverového rámca vo forme Eskontného úveru, ktorá musí byť Banke 
doručená vo forme listu alebo faxu najmenej tri Obchodné dni pred požadovaným dňom Použitia Úverového rámca, a 
za splnenia ostatných podmienok určených Bankou. V prípade, ak Klient predloží neúplnú alebo chybnú zmenku alebo 
žiadosť, trojdňová lehota začne plynúť odo dňa, keď Klient vady odstráni. 

Žiadosť Klienta o Použitie Úverového rámca vo forme Eskontného úveru musí mať minimálne tieto náležitosti: 
- Označenie a podpis výstavcu 
- Označenie zmenečníka – akceptanta 
- Dátum vystavenia zmenky 
- Miesto vystavenia zmenky 
- Označenie zmenkového veriteľa 
- Platobné miesto 
- Zmenkovú sumu 
- Menu zmenkovej sumy 
- Dátum splatnosti zmenky, ktorý nesmie byť neskorší, ako je splatnosť Eskontného úveru. 
Prílohou ku žiadosti musia byť nasledovné úplné a pravdivé doklady: 
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- Originál zmenky uvedenej v žiadosti Klienta o Použitie Úverového rámca, riadne podpísaný členom/členmi 
štatutárneho orgánu Klienta/výstavcu a zmenečníka, ktorá bude indosovaná na Banku a ktorej splatnosť nesmie 
byť neskoršia ako splatnosť Eskontného úveru. 

- Originál, resp. úradne osvedčená fotokópia zmluvy, z ktorej cena má byť zmenkou uhradená 
- Kópia dopravných dokumentov, osvedčujúcich skutočnosť, že tovar bol expedovaný v súlade s podmienkami 

zmluvy 
Odovzdanie a prevzatie zmenky bude zaznamenané v „Odovzdávacom a preberacom protokole“ pre každú zmenku 
osobitne. 
Minimálne Použitie Úverového rámca vo forme Eskontného úveru je dohodnuté v Zmluve o úvere.  
Čerpanie Eskontného úveru sa uskutoční tak, že Klient rubopisom prevedie zmenku na Banku a Banka umožní 
Klientovi Použiť Eskontný úver alebo jeho časť do výšky kúpnej ceny zmenky. Kúpna cena zmenky  bude vypočítaná 
podľa nasledovného vzorca: 

     Menovitá hodnota zmenky 
Kúpna cena zmenky = –––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––     
    Počet dní od Použitia Eskontného úveru do splatnosti x diskontná sadzba 
    1+ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
      360 x 100 
pričom diskontná sadzba je stanovená Referenčnou sadzbou  + marža, (Referenčná sadzba platná dva Obchodné dni 
pred dňom eskontu zmenky), ako Premenná sadzba. Diskont bude vypočítaný na základe skutočného počtu dní / 360.  
 

14. Celková suma Použitých peňažných prostriedkov v rámci Úverového rámca nesmie presiahnuť výšku Úverového 
rámca dohodnutú v Zmluve o úvere, a to v čase Použitia v určitej forme. 

 
15. Banka je oprávnená odo Dňa splatnosti Úverovej pohľadávky konvertovať Úverovú pohľadávku resp. jej časť vedenú v 

cudzej mene na slovenské koruny kurzom určeným Bankou pre deň konverzie v závislosti od aktuálnej situácie na 
medzibankovom refinančnom trhu. Klient týmto vyhlasuje, že je informovaný o všetkých rizikách, ktoré by mohli 
vzniknúť v súvislosti s Použitím Úverového rámca v cudzej mene. Zároveň sa Banka  a Klient dohodli, že riziká 
súvisiace s Použitím Úverového rámca v cudzej mene (predovšetkým kurzové riziká) bude znášať Klient.  

 
čl. V. 

Úrokové podmienky 
 

1. Zmluva o úvere stanoví výšku Úrokovej sadzby a spôsob úročenia. Banka a Klient môžu v Zmluve o úvere dohodnúť 
Pevnú úrokovú sadzbu, Premennú úrokovú sadzbu, Administrovanú úrokovú sadzbu alebo Plávajúcu úrokovú sadzbu. 
Klient je povinný zaplatiť Banke úroky, ktoré vznikli pri čerpaní Úverového rámca, v posledný deň každého Úrokového 
obdobia. 

 
2. Čerpané peňažné prostriedky sa úročia denne odo dňa čerpania Úverového rámca (vrátane) do dňa predchádzajúceho 

dňu úplného splatenia Úverového rámca (vrátane). Prvé Úrokové obdobie začína dňom prvého čerpania. 
 
3. Úroky z čerpaných peňažných prostriedkov  Banka vyúčtuje Klientovi v posledný deň Úrokového obdobia za obdobie 

od prvého dňa príslušného Úrokového obdobia (vrátane) do posledného dňa príslušného Úrokového obdobia 
(vrátane). Takto vypočítané úroky sú splatné v posledný deň príslušného Úrokového obdobia. Výnimku tvoria úroky 
z peňažných prostriedkov, čerpaných vo forme Eskontného úveru, ktoré sú splatné dňom Použitia Eskontného úveru 
pre každú jednotlivú zmenku samostatne. 

 
4. Klient a Banka môžu  v Zmluve o úvere ako úrokovú sadzbu dohodnúť Premennú sadzbu, ktorej výška je stanovená 

pevne, vždy na Obdobie úrokovej sadzby. Výška Premennej sadzby platí od prvého dňa Obdobia úrokovej sadzby 
(vrátane) do posledného dňa Obdobia úrokovej sadzby (vrátane). Pokiaľ je podľa Zmluvy o úvere výška Premennej 
sadzby odvodená od Referenčnej sadzby, stanoví Banka výšku Premennej sadzby pre každé nové Obdobie úrokovej 
sadzby v Deň stanovenia ako súčet výšky Referenčnej sadzby v Deň stanovenia a marže, uvedenej v Zmluve o úvere.   

 
5. Pokiaľ Referenčná sadzba nie je príslušným zdrojom v Deň stanovenia vyhlásená, použije Banka pre stanovenie jej 

výšky pre príslušné Obdobie úrokovej sadzby naposledy vyhlásenú Referenčnú sadzbu platnú v Deň stanovenia 
(Banka v takom prípade bez meškania oznámi Klientovi zánik cenového zdroja a výšku Premennej sadzby odvodenú 
od naposledy vyhlásenej Referenčnej sadzby). Výška Úrokovej sadzby odvodená od naposledy vyhlásenej 
Referenčnej sadzby bude platiť až do dňa, kedy sa Banka a Klient dohodnú na výške a spôsobe určenia Úrokovej 
sadzby. 

 
6.  Pokiaľ je Klient v omeškaní so splácaním Úverovej pohľadávky, a Banka Klientovi vyúčtuje Úroky z omeškania, je 

Klient povinný zaplatiť ich Banke vo výške, ktorá je dohodnutá v Zmluve o úvere. Dlžná čiastka sa úročí Úrokom 
z omeškania denne od prvého dňa omeškania (vrátane) až do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu splatenia 
dlžnej čiastky (vrátane). Pokiaľ výška Úroku z omeškania nebude stanovená v Zmluve o úvere, tak bude stanovená na 
základe aktuálnej debetnej úrokovej sadzby pre bežné účty platnej v Banke (zverejňovanej výveskou v obchodných 
priestoroch Banky) a účinnej v príslušný deň omeškania Klienta. Ak Banka nevyúčtuje Klientovi Úrok z omeškania, je 
Klient povinný platiť Banke riadny úrok až do úplného splatenia Pohľadávky.  
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7. Úroky z omeškania sú účtované denne a Klient je povinný ich Banke zaplatiť na konci Úrokového obdobia.  
 
8. Pokiaľ nie je v Zmluve o úvere uvedené inak, Banka úročí čerpané peňažné prostriedky na základe skutočného počtu 

dní v roku, t.j. báza úročenia = aktuálny počet dní v roku/360. 
 

čl. VI. 
Splácanie Úverovej pohľadávky 

 

1. Klient je povinný splácať Úverovú pohľadávku v termínoch uvedených v Zmluve o úvere. 
 
2. Úverová pohľadávka je splatná v tej mene, v ktorej bol Úverový rámec čerpaný, t.j. buď v Hlavnej mene alebo vo 

Vedľajšej mene.  
 
3. Klient a Banka sa dohodli, že Klient splatí Úverovú pohľadávku tak, že k dátumu jej splatnosti Banka inkasným 

spôsobom uspokojí svoje splatné Pohľadávky voči Klientovi z Bežného účtu, ktorý je pre tento účel uvedený v Zmluve 
o úvere. Pokiaľ splatnosť ktorejkoľvek Pohľadávky Banky nastane v deň, ktorý nie je Obchodným dňom, Banka 
inkasným spôsobom uspokojí svoje splatné Pohľadávky z Bežného účtu a zároveň má právo zablokovať peňažné 
prostriedky vo výške splatnej Pohľadávky v bezprostredne predchádzajúci Obchodný deň.  

 
4. Klient sa zaväzuje, že najneskôr v deň splatnosti ktorejkoľvek Pohľadávky Banky zabezpečí na Bežnom účte dostatok 

peňažných prostriedkov na jej úhradu. Pokiaľ je účet zriadený v inej mene, ako je mena, v ktorej má byť uhradená 
Pohľadávka Banky, je Klient povinný zabezpečiť dostatok peňažných prostriedkov na tomto účte najneskôr dva 
Obchodné dni pred dňom splatnosti. Banka je týmto oprávnená konvertovať splatnú Úverovú pohľadávku, resp. jej časť 
kurzom devíza predaj (v prípade, ak je účet zriadený v Sk a Úverová pohľadávka  je v cudzej mene), prípadne devíza 
nákup (ak je účet zriadený v cudzej mene a Úverová pohľadávka je v Sk), určeným Bankou pre deň konverzie 
v závislosti od aktuálnej situácie na medzibankovom refinančnom trhu.   

 
5. Pokiaľ nie je na Bežnom účte dostatok peňažných prostriedkov na úhradu všetkých splatných záväzkov Klienta voči 

Banke, budú peňažné prostriedky z Bežného účtu  zinkasované na splatenie splatných Pohľadávok Banky v tomto 
poradí: 
a) na úhradu nákladov vynaložených Bankou, 
b) na úhradu Poplatkov a odmien, 
c) na úhradu Úrokov z omeškania a zmluvných pokút, 
d) na úhradu úrokov,  
e) na úhradu Istiny z Úverovej pohľadávky (pokiaľ sa Úverový rámec spláca formou splátok počínajúc splátkou 

s najstarším dátumom splatnosti a končiac splátkou s najnovším dátumom splatnosti); 
 

6. Ak má Banka splatné Pohľadávky voči Klientovi na základe viacerých Úverových zmlúv, je oprávnená použiť peňažné 
prostriedky na Bežnom účte inkasným spôsobom, a to podľa poradia, stanoveného Bankou. 

 
7. Pokiaľ peňažné prostriedky na Bežnom účte, ktorý je pre účel splácania Úverovej pohľadávky stanovený v Zmluve o 

úvere, nepostačujú na splnenie všetkých splatných Pohľadávok Banky voči Klientovi vzniknutých na základe a 
v súvislosti s Zmluvou o úvere, je Banka oprávnená uhradiť si tieto splatné Pohľadávky inkasným spôsobom z 
ktoréhokoľvek iného účtu Klienta v Banke, prípadne nevykonať akýkoľvek príkaz Klienta vo vzťahu k týmto peňažným 
prostriedkom, či inak neumožniť Klientovi nakladať s prostriedkami na ktoromkoľvek účte Klienta. Pokiaľ nebude na 
účtoch Klienta dostatok peňažných prostriedkov na úhradu všetkých splatných Pohľadávok Banky voči Klientovi, budú 
peňažné prostriedky zinkasované na splatenie splatných Pohľadávok Banky v poradí stanovenom v bode 5 tohto 
článku. 

 
8. Klient je oprávnený splatiť Úverový rámec alebo ktorúkoľvek jeho časť pred dobou splatnosti určenou v Zmluve o úvere 

len s predchádzajúcim výslovným súhlasom Banky. Klient je v takom prípade povinný zaplatiť Banke všetky náklady a 
výdavky, ktoré jej vzniknú v súvislosti s predčasným splatením. Spolu s predčasnou splátkou Úverového rámca je 
Klient povinný Banke zaplatiť  Poplatok z predčasnej splátky Úverového rámca vo výške stanovenej v Sadzobníku 
poplatkov a náhrad SLSP. 
Banka zúčtuje predčasnú splátku Úverového rámca najskôr na úhradu Pohľadávok Banky voči Klientovi po splatnosti a 
potom na dosiaľ nesplatené Pohľadávky Banky voči Klientovi. Pokiaľ nie je v Zmluve o úvere stanovené inak, použijú 
sa na predčasnú splátku ustanovenia bodu 5 tohto článku. Predčasná splátka sa započíta na úhradu posledných 
predpokladaných splátok, t. j. zníži sa predpokladaná posledná splátka a/alebo sa skráti pôvodne predpokladaná 
lehota splatnosti Úverového rámca v zmysle Zmluvy o úvere. 

 
9. Pokiaľ Banka súhlasí s predčasnou splátkou Klienta podľa predchádzajúceho bodu, stanoví vo svojom písomnom 

súhlase deň splatnosti a výšku predčasnej splátky Úverového rámca. Banka na základe súhlasu s predčasnou 
splátkou zrealizuje inkaso predčasnej splátky z Klientom určeného účtu vo výške stanovenej Bankou a k dátumu 
stanovenému  Bankou. 

 
10. Pokiaľ Klient nevyčerpal celý Úverový rámec v plnej výške počas Obdobia nárokovateľnosti použitia Úverového rámca, 

je Klient povinný splatiť Úverový rámec v splátkach stanovených v Zmluve o úvere s tým, že posledná splátka sa zníži 
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o nevyčerpanú čiastku. Pokiaľ nevyčerpaná časť Úverového rámca je vyššia ako posledná splátka stanovená v Zmluve 
o úvere, posledná splátka sa zruší a bezprostredne predchádzajúca splátka sa zníži o nevyčerpanú časť Úverového 
rámca, prevyšujúcu čiastku poslednej splátky podľa Zmluvy o úvere. Obdobným spôsobom sa postupuje, ak 
nevyčerpaná čiastka je vyššia, ako zrušená posledná splátka, a to vždy zrušením splátky najneskôr splatnej smerom 
ku skôr splatnej splátke podľa Zmluvy o úvere. Ak stanoví Zmluva o úvere Klientovi povinnosť splatiť Úverový rámec 
jednorazovou splátkou, zníži sa táto splátka o nevyčerpanú časť Úverového rámca. Ak stanoví Zmluva o úvere 
splácanie anuitnými splátkami, dôjde ku zohľadneniu nevyčerpania celého Úverového rámca v zmene anuitných 
splátok pri prvej zmene úrokovej sadzby v súlade s Zmluvou o úvere. Skutočnosť, že Klient nevyčerpal Úverový rámec 
v plnej výške, nemá vplyv na povinnosť Klienta zaplatiť spracovateľský poplatok v plnej výške. 

 
čl. VII. 

Poplatky a náklady 

 
1. Klient je povinný zaplatiť Banke všetky Poplatky podľa Zmluvy o úvere, týchto ÚP a platného Sadzobníka poplatkov a 

náhrad SLSP platného v čase spoplatnenia v Mene úveru, pokiaľ Zmluva o úvere a Sadzobník poplatkov a náhrad 
SLSP nestanovujú niečo iné. 

 
2. Banka je oprávnená kedykoľvek vykonať zmeny v Sadzobníku poplatkov a náhrad SLSP alebo jednostranne znížiť 

alebo odpustiť ktorýkoľvek z poplatkov a/alebo nákladov špecifikovaných v článku V. Zmluvy alebo v Sadzobníku 
poplatkov a náhrad SLSP. Zmena tohto sadzobníka sa zverejňuje vyvesením textu zmeneného sadzobníka 
v obchodných priestoroch Banky a nadobúda účinnosť dňom zverejnenia. Zníženie alebo odpustenie ktoréhokoľvek z 
poplatkov a/alebo nákladov špecifikovaných v článku V. Zmluvy  alebo v Sadzobníku poplatkov Banka písomne 
oznámi Klientovi a v tomto oznámení najmä (i) uvedie ktorý poplatok alebo náklady boli odpustené a/alebo znížené a v 
akom rozsahu a (ii) určí deň, ku ktorému sa zníženie alebo odpustenie poplatku a/alebo nákladov stáva účinným. 

 
3. Klient je povinný uhradiť Banke všetky Bankou preukázané náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti so záväzkovým 

vzťahom medzi Bankou a Klientom vrátane prípravy a vyhotovenia zmluvnej dokumentácie záväzkových vzťahov 
medzi Bankou a Klientom, ako aj ich zmien.  

 
4. Banka je oprávnená vyúčtovať Klientovi akékoľvek zákonom predpísané odvody, dane a poplatky, ktoré bude musieť 

Banka zaplatiť v súvislosti so vznikom a trvaním právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere, pričom tieto sa stávajú 
splatnými dňom keď Banka vykonala príslušnú úhradu. Klient je povinný  Banke na jej výzvu uhradiť všetky poplatky, 
výdavky a náklady (vrátane nákladov právneho zastúpenia a cestovných nákladov), ktoré Banke vzniknú v súvislosti 
s vymáhaním Úverovej pohľadávky, resp. jej časti, t. j. najmä s podaním žaloby a vykonaním iných úkonov potrebných 
na zachovanie práv Banky vyplývajúcich z Zmluvy o úvere (napr. náklady spojené so spísaním notárskej zápisnice ako 
exekučného titulu), pričom tieto sa stávajú splatnými dňom doručenia horeuvedenej výzvy Klientovi. 

 
čl. VIII. 

Zabezpečenie 
 

1. Záväzok Klienta voči Banke, ktorý vznikne na základe alebo v príčinnej súvislosti s uzavretím Zmluvy o úvere (vrátane 
jej neskorších dodatkov, zmien a doplnkov) ako aj záväzok Klienta voči Banke, ktorý vznikol prípadne vznikne z iných 
právnych úkonov Banky alebo Klienta (potenciálny záväzok),, môže byť zabezpečený zábezpekami, ako aj ďalšími 
prostriedkami podporujúcimi Zabezpečenie záväzku. Za vznik, trvanie a právnu relevanciu zábezpeky a prostriedkov 
podporujúcich Zabezpečenie záväzku Klienta voči Banke zodpovedá Klient. 

 
2.  Pre účely zmlúv tvoriacich Zabezpečenie, zabezpečovanou Pohľadávkou Banky voči Klientovi alebo Zmluvnému 

partnerovi banky, ktorý poskytuje Zabezpečenie, sa rozumie:  
a) Úverová pohľadávka vo výške podľa Zmluvy o úvere na splatenie Úverového rámca, poskytnutého Bankou 

Klientovi vo výške uvedenej v Zmluve o úvere v znení neskorších dodatkov, a/alebo 
b) pohľadávka a jej Príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpením od Zmluvy o úvere alebo 

jej vypovedaním, a/alebo 
c) pohľadávka a jej Príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti so zánikom Zmluvy o úvere iným 

spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedaním, a/alebo 
d) pohľadávka a jej Príslušenstvo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. vznikla v dôsledku 

plnenia Banky Klientovi bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho 
dôvodu, ktorý odpadol, a/alebo  

e) pohľadávka na uhradenie nákladov  súvisiacich so zabezpečením a jeho výkonom a zaplatenie zmluvných pokút 
podľa Zmluvy o úvere, zabezpečovacích zmlúv a všetkých ostatných zmlúv uzavretých medzi Klientom a Bankou 
v súvislosti s Zmluvou o úvere, a/alebo 

f) pohľadávka a jej príslušenstvo, ktorá vznikne na základe zmeny právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere, (t. 
j. pohľadávka vyplývajúca zo zmeny výšky poskytnutých peňažných prostriedkov a pod.), alebo nahradením 
záväzku vyplývajúceho z Zmluvy o úvere novým záväzkom, t. j. v prípade privatívnej novácie právneho vzťahu 
založeného Zmluvou o úvere. 
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3.    V prípade negatívnych zmien týkajúcich sa Zabezpečenia, resp. v prípade zníženia hodnoty Zabezpečenia vo vzťahu k 
výške Úverovej pohľadávky, je Banka oprávnená požadovať od Klienta, aby bez zbytočného odkladu doplnil 
Zabezpečenie Úverovej pohľadávky na Bankou požadovanú hodnotu. 

 
čl. IX. 

Prípady porušenia 
 

1. Ak nebude medzi Bankou a Klientom dohodnuté inak, je Prípadom porušenia ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností 
(Prípadom porušenia sa rozumie tiež každá skutočnosť označená za Prípad porušenia v Zmluve o úvere): 

a) Omeškanie Klienta so splátkou Úverovej pohľadávky alebo jej časti, alebo so zaplatením iného peňažného záväzku 
voči Veriteľovi o viac ako tri Obchodné dni. 

b) Omeškanie Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky s plnením akéhokoľvek nepeňažného záväzku voči 
Banke z akejkoľvek zmluvy, alebo vyhlásenia, alebo právneho predpisu. Nesplnenie takejto povinnosti sa 
nepovažuje za Prípad porušenia, pokiaľ Banka Klientovi alebo Zmluvnému partnerovi Banky písomne oznámi, že 
poskytne dodatočnú  lehotu na splnenie takejto povinnosti. Dodatočná lehota nemusí byť poskytnutá, ak Klient 
alebo Zmluvný partner banky  takúto povinnosť  v priebehu predchádzajúcich šiestich mesiacov opakovane porušil; 

c) Použitie Úverového rámca alebo jeho časti na iný než dohodnutý účel; 
d) Pokiaľ ide o články X a XI Úverových podmienok: 

 porušenie akéhokoľvek tam uvedeného ustanovenia  

 zánik resp. čiastočný zánik niektorého z tam uvedených predpokladov,  

 zistenie, že akákoľvek skutočnosť tam uvedená je nesprávna alebo neúplná 

 zistenie, že Klient a/alebo Zmluvný partner banky poskytol nepravdivé alebo neúplné údaje alebo doklady, resp. 
ich zatajil; 

e) Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie vyrovnania na majetok Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky 
za podmienky, že Klient a/alebo Zmluvný partner banky v lehote, určenej Bankou nepreukáže neopodstatnenosť 
tohto návrhu.  

f) Strata oprávnenia Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky, alebo pozastavenie alebo iné obmedzenie 
oprávnenia k výkonu podnikateľskej činnosti alebo iného oprávnenia, ktoré je nevyhnutné na výkon podnikateľskej 
činnosti alebo na plnenie záväzkov podľa Zmluvy o úvere alebo Vyhlásenia Zmluvného partnera banky. Udalosť, 
ktorá môže byť dôvodom ku zrušeniu Klienta alebo Zmluvného partnera banky ako právnickej osoby alebo 
skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú taký následok; 

g) Zánik alebo obmedzenie platnosti úradného povolenia alebo iného povolenia (vrátane povolenia vydaného orgánmi 
spoločnosti Klienta) potrebného k uzavretiu, trvaniu a k plneniam podľa Zmluvy o úvere; 

h) Podstatná zmena uskutočnená v prevádzke Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky v jeho organizačnej zložke 
alebo na jeho inom majetku, alebo vznik inej okolnosti, ktoré skutočnosti by mohli podstatne ovplyvniť platobnú 
schopnosť Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky (napr. začatie súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo 
obdobného konania, príp. exekúcie na majetok Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky, resp. získanie 
vedomosti Bankou o príprave hore uvedených konaní); 

i) Právoplatné rozhodnutie štátneho, súdneho alebo rozhodcovského orgánu o tom, že Klient a/alebo Zmluvný 
partner banky porušil právnu povinnosť, a toto porušenie má nepriaznivý vplyv na schopnosť Klienta a/alebo 
Zmluvného partnera banky plniť záväzky z Zmluvy o úvere alebo Vyhlásenia Zmluvného partnera banky, alebo by 
mohlo viesť k ohrozeniu existencie Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky, alebo jeho právnej spôsobilosti; 

j) Porušenie povinnosti nenakladať s majetkom bez súhlasu Banky podľa čl. XI. bod 3 písm. a; 
k) Rozhodnutie Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky a/alebo príslušného orgánu o:  

 zrušení likvidáciou alebo bez likvidácie,  

 zmene právnej formy, 

 kúpe, predaji alebo nájme podniku alebo jeho časti 

 znížení základného imania 

 uskutočnení statusových zmien 

 takej záležitosti, ktorá by mala podľa príslušného zahraničného právneho poriadku obdobný účinok ako 
statusové zmeny  

ktoré by podstatným spôsobom ovplyvnilo splácanie Úverovej pohľadávky, a Banka prejavila svoj písomný 
nesúhlas s týmito zmenami; 

l) Nadobudnutie postavenia ovládajúcej osoby akoukoľvek osobou, ktorá nie je ku dňu uzavretia Zmluvy o úvere vo 
vzťahu ku Klientovi a/alebo Zmluvnému partnerovi banky ovládajúcou osobou v zmysle Obchodného zákonníka; 

m) Omeškanie Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky so splácaním svojich záväzkov voči ostatným veriteľom, 
vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých za účelom čerpania úveru, pôžičky alebo inej finančnej výpomoci (vrátane 
záväzkov vyplývajúcich z poskytnutého ručenia za záväzky tretích osôb), resp. iného podsúvahového záväzku, 
alebo so splácaním svojich záväzkov voči veriteľom z iných zmlúv, z ktorých vyplýva peňažný záväzok Klienta 
a/alebo Zmluvného partnera banky, s výnimkou oneskorenia splácania z technických dôvodov; alebo ak Banka 
zistí, že Klient a/alebo Zmluvný partner banky je platobne neschopný alebo predĺžený, resp. ak vstúpi čo len s 
jedným Veriteľom do rokovaní za účelom dosiahnuť reštrukturalizáciu úverov a záväzkov, resp. o moratóriu (t. j. 
cross-default). 

 
2.  Prípady porušenia, uvedené v bode 1 tohto článku pod písm. d), g), a m) má Klient a Zmluvný partner banky možnosť 

napraviť a/alebo odstrániť v lehote 30 dní odo dňa vzniku takéhoto Prípadu porušenia. 
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3. Klient a/alebo Zmluvný partner banky je povinný bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvedel o ktorejkoľvek 
skutočnosti uvedenej v bode 1 tohto článku, písomne oznámiť Banke, že nastal alebo hrozí Prípad porušenia  v zmysle 
ods. 1 tohto článku. 

 
4. V prípade, že nastal ktorýkoľvek Prípad porušenia  podľa bodu 1 tohto článku, má Banka právo uskutočniť nasledovné 

opatrenia (ako jednostranné právne úkony), a to samostatne alebo v ich kombinácii: 

a) písomným oznámením Dlžníkovi stanoviť s okamžitou účinnosťou resp. ku dňu uvedenému v tomto 
písomnom oznámení splatnou celú Úverovú pohľadávku alebo jej časť a požadovať zaplatenie Istiny 
alebo jej časti spolu s jej Príslušenstvom v lehote stanovenej Veriteľom v hore uvedenom písomnom 
oznámení; 

b) písomným oznámením Dlžníkovi znížiť s okamžitou účinnosťou, resp. ku dňu uvedenému v tomto 
písomnom oznámení Úverový rámec a požadovať zaplatenie Istiny alebo jej časti spolu 
s Príslušenstvom, zodpovedajúcej zníženej časti Úverového rámca v rozsahu a lehote stanovenej 
Veriteľom v hore uvedenom písomnom oznámení;  

c) požadovať zvýšenie Zabezpečenia; 
d) účtovať Dlžníkovi Úroky z omeškania v prípade, ak je Dlžník v omeškaní s platením Úverovej 

pohľadávky alebo jej časti; 
e) domáhať sa uspokojenia z poskytnutých zábezpek a uplatniť jemu prislúchajúce práva z prostriedkov 

podporujúcich Zabezpečenie záväzku Dlžníka voči Veriteľovi; 
f) vypovedať Zmluvu alebo od nej odstúpiť. 
 

5. V prípade, že sa vyhlásenie Klienta v zmysle článku X. ods.1 písm. i)  Úverových podmienok ukáže ako nepravdivé 
alebo neúplné, je Banka oprávnená okrem uskutočnenia opatrení v zmysle článku IX. ods. 4. Úverových podmienok 

žiadať Klienta o zaplatenie úrokov za celú dobu na ktorú bolo dohodnuté poskytnutie Úverového rámca. 
 

čl. X. 
Vyhlásenia 

 
1. Klient vyhlasuje, že ku dňu jeho podpisu Zmluvy o úvere a až do splnenia všetkých svojich záväzkov vzniknutých 

v súvislosti s Zmluvou o úvere činí voči Banke nasledovné vyhlásenia: 
a) Klient a Zmluvný partner banky je spôsobilou právnickou osobou, riadne existujúcou podľa príslušného právneho 

poriadku. Uzavretie Zmluvy o úvere a ďalších záväzkových vzťahov súvisiacich s Zmluvou o úvere a plnenie 
všetkých záväzkov na ich základe bolo riadne schválené príslušnými orgánmi Klienta a/alebo Zmluvného partnera 
banky. Klient a Zmluvný partner banky má všetky oprávnenia k výkonu tej podnikateľskej činnosti, ktorá je ním 
vykonávaná; 

b) Zmluva o úvere a záväzkové vzťahy s ňou súvisiace boli riadne podpísané osobami oprávnenými konať za Klienta 
a/alebo Zmluvného partnera banky. Všetky záväzky Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky z Zmluvy o úvere a 
ďalších záväzkových vzťahov súvisiacich s Zmluvou o úvere sú platnými a vymáhateľnými záväzkami Klienta 
a/alebo Zmluvného partnera banky; 

c) Klient a Zmluvný partner banky obdržal všetky povolenia a súhlasy príslušného štátneho orgánu alebo tretej osoby, 
ktoré sú nutné pre platné uzavretie Zmluvy o úvere a pre uskutočnenie plnení na základe Zmluvy o úvere a 
záväzkových vzťahov, súvisiacich s Zmluvou o úvere. Všetky tieto súhlasy a povolenia sú platné a účinné;  

d) uzavretie Zmluvy o úvere a záväzkových vzťahov súvisiacich s Úverovou z Zmluvou zo strany Klienta a/alebo 
Zmluvného partnera banky, plnenie povinností na ich základe a čerpanie Úverového rámca Klientom 

 neporušujú zakladateľské ani iné organizačné dokumenty Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky  

 nie sú v rozpore so žiadnou zmluvou, dokumentom, rozhodnutím súdu, nálezom rozhodcovského orgánu ani 
rozhodnutím správneho orgánu, ktoré sú pre Klienta  a/alebo Zmluvného partnera banky záväzné alebo 
ktorými sú dotknuté práva a povinnosti Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky alebo majú vplyv na stav 
jeho/ich majetku,  

 nepredstavujú porušenie ktoréhokoľvek právneho predpisu 

 a to bez ohľadu na účinnosť alebo právoplatnosť; 
e) uzavretie Zmluvy o úvere, Použitie Úverového rámca ani plnenie záväzkov Klienta a/alebo Zmluvného partnera 

banky voči Banke vyplývajúcich z Zmluvy o úvere a záväzkových vzťahov súvisiacich s Zmluvou o úvere 
nespôsobia ktorýkoľvek Prípad porušenia. V čase uzavretia Zmluvy o úvere nenastal žiadny Prípad porušenia 
a Klientovi a/alebo Zmluvnému partnerovi banky nie sú známe okolnosti, na základe ktorých by mohol nastať 
ktorýkoľvek z Prípadov porušenia; 

f) Klientovi a Zmluvnému partnerovi banky nie je známe, že  

 bol vo vzťahu k nim podaný návrh na začatie súdneho, rozhodcovského, správneho alebo exekučného 
konania,  

 bolo začaté také konanie, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť právne alebo ekonomické postavenie Klienta 
a/alebo Zmluvného partnera banky alebo jeho/ich schopnosť splniť záväzok vyplývajúci z Zmluvy o úvere a 
záväzkových vzťahov súvisiacich s Zmluvou o úvere,  

 hrozí podanie takéhoto návrhu; 
g) v čase od prijatia žiadosti o úver nedošlo k žiadnej podstatnej zmene týkajúcej sa právneho alebo ekonomického 

postavenia Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky či schopnosti Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky 
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splniť ktorýkoľvek záväzok vyplývajúci z Zmluvy o úvere a záväzkových vzťahov súvisiacich s Zmluvou o úvere. 
Klient a/alebo Zmluvný partner banky nie je v zmysle príslušných právnych predpisov v úpadku; 

h) všetky dokumenty a ďalšie písomné či ústne informácie odovzdané alebo oznámené Banke v súvislosti s uzavretím 
Zmluvy o úvere, alebo súvisiacej zmluvy alebo v súvislosti s Použitím Úverového rámca Klientom, sú ku dňu 
odovzdania alebo oznámenia pravdivé, úplné, správne a nie sú v žiadnom podstatnom ohľade zavádzajúce. Odo 
dňa, keď boli uvedené dokumenty a informácie Banke odovzdané alebo oznámené, nedošlo ku žiadnym 
podstatným nepriaznivým zmenám v záležitostiach, ktorých sa tieto týkajú, ani v podnikateľskej činnosti Klienta 
a/alebo Zmluvného partnera banky; 

i) Klient a Zmluvný partner banky nie sú osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle príslušných právnych 
predpisov; 

 
2. Ak prejaví Banka svoj písomný nesúhlas so zmenou skutočností, uvedených v ktoromkoľvek vyhlásení Klienta, 

uvedenom v Zmluve o úvere, alebo súvisiacej zmluve, je oprávnená postupovať podľa bodu 4 čl. IX. Úverových 
podmienok. 

 
čl. XI. 

Obmedzenia a povinnosti 
 

1. Klient a/alebo Zmluvný partner banky má povinnosť počas trvania úverového vzťahu v dole uvedených lehotách a vo 
forme, ktorá bude pre Banku po obsahovej a formálnej stránke prijateľná, doručiť Banke nižšie uvedené informácie   
a) o tom, že ktorékoľvek vyhlásenie Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky uvedené v Zmluve o úvere alebo 

Úverových podmienkach, alebo v inom dokumente odovzdanom Banke v súvislosti s Zmluvou o úvere, je nepravdivé, 
nepresné, neúplné alebo v podstatnom ohľade zavádzajúce, a to v lehote 5 Obchodných dní odo dňa, keď sa o tejto 
skutočnosti dozvedel; 

b) o týchto statusových zmenách:  
 zrušení likvidáciou alebo bez likvidácie,  

 pripravovaných alebo realizovaných zmenách právnej formy,  

 zmene základného imania,  

 kúpe, predaji alebo nájme podniku alebo jeho časti, 

 zmenách majetkovo-právnych skutočností,  

 zmenách spôsobu konať a právne sa zaväzovať, 

 zmenách ostatných právnych skutočností uvedených vo výpise z obchodného registra, a/alebo živnostenského 
registra, resp. iného registra, 

 inej záležitosti, ktorá by mala podľa príslušného zahraničného právneho poriadku obdobný účinok ako statusové 
zmeny,  

a to najmenej 30 dní pred dňom príslušného rozhodnutia. Klient a Zmluvný partner banky má povinnosť predkladať 
Banke aktuálny výpis z obchodného registra resp. iné relevantné dokumenty preukazujúce hore uvedené zmeny; 

c) o získaní 50%-ných alebo inak majoritných účastí na iných podnikateľských a/alebo nepodnikateľských subjektoch, a 
ďalších zmenách, ktoré by mohli ohroziť postavenie Banky, a to minimálne 15 dní pred podaním návrhu na vykonanie 
zmien alebo návrhu na uzavretie príslušnej zmluvy.  

d) všetkých skutočnostiach či okolnostiach, o ktorých vie alebo mohol vedieť a ktoré majú alebo môžu mať nepriaznivý 
vplyv na jeho schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z Zmluvy o úvere a ďalších záväzkových vzťahov, súvisiacich 
s Zmluvou o úvere, najmä na schopnosť splácať riadne a včas Pohľadávku, a to bezodkladne po tom, ako tieto 
okolnosti alebo skutočnosti nastanú; 

e) totožnosti osôb, ktoré v zmysle príslušných opatrení vydaných Národnou bankou Slovenska tvoria s Klientom skupinu 
hospodársky spojených subjektov, ako aj informácie o vzájomných vzťahoch medzi týmito osobami (najmä vzťahy 
ovládacie), a to najneskôr ku dňu uzavretia Zmluvy o úvere a ďalej bezodkladne po každej zmene oproti informáciám 
poskytnutým Banke; 

f) primerane potrebné na posúdenie právneho, alebo ekonomického postavenia a overenie informácií, ktoré poskytol 
Banke alebo ktoré Banka obdržala od tretej osoby. Tieto informácie musia byť Banke poskytnuté v lehote stanovenej 
Bankou v jej žiadosti;  

g) o všetkých účtoch zriadených v iných bankách. Tieto informácie budú Banke poskytnuté na jej žiadosť, a to v lehote 
stanovenej Bankou v tejto žiadosti; 

h) pokiaľ je správnym celkom, alebo inou verejnou korporáciou, informácie o schválenom ročnom rozpočte a výkaze o 

jeho plnení najneskôr vždy do 30 dní od skončenia každého kalendárneho mesiaca a informácie o akýchkoľvek 
pripravovaných či prijatých zmenách, najmä v rozpočte na príslušný rok; 

 
2. Klient predloží Banke  

 najneskôr v lehote do 3 mesiacov po ukončení každého obchodného roka kópie svojho daňového priznania 
vrátane všetkých príloh (súvaha, výkaz ziskov a strát a ostatné prílohy) s potvrdením prevzatia daňovým úradom;  

 v prípade, že sa na Klienta vzťahuje povinnosť overenia výsledkov hospodárenia audítorom, najneskôr do 6 
mesiacov po ukončení obchodného roka kópiu audítorom overených účtovných výkazov (súvahy, výkazu ziskov a 
strát) spolu s audítorskou správou o overení výsledkov hospodárenia dosiahnutých v obchodnom roku, vrátane 
rozhodnutia o rozdelení zisku, vyhotovenú podľa slovenských účtovných štandardov SAS (alebo IAS, resp. US 
GAAP);  

 Ak je Klientovi uložená zo zákona povinnosť konsolidácie výsledkov hospodárenia hospodársky spojených 
subjektov, v lehote do 6 mesiacov po ukončení obchodného roka aj konsolidované výsledky hospodárenia.  
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 účtovné výkazy (súvahu a výkaz ziskov a strát v štandardizovanej forme SAS (alebo IAS, resp. US GAAP) v  
štvrťročnej periodicite do 30 kalendárnych dní po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka; 

 všetky dokumenty a údaje, ktoré je Klient povinný zo zákona či na základe rozhodnutia príslušného orgánu 
odovzdať svojim spoločníkom, členom alebo majiteľom akcií, dlhopisov, podielových listov alebo dočasných 
listov, a ktoré má Klient povinnosť zverejniť, a to najneskôr do  5 Obchodných dní po tom, ako boli tieto 
dokumenty alebo údaje skutočne zverejnené, alebo zverejnené byť mali; 

 
3. Klient bude počas trvania právneho vzťahu, založeného Zmluvou o úvere plniť nasledovné povinnosti: 

a) Pari passu: 
zabezpečí, aby jeho nezabezpečené platobné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy mali postavenie 
aspoň rovnaké ako je postavenie akýchkoľvek jeho iných súčasných a budúcich nezabezpečených, 
nepodriadených a nepodmienených platobných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú 
uspokojované prednostne na základe zákona. 

b) Negative pledge: 

 nezriadi žiadne Zabezpečenie, vecné bremeno alebo iné obmedzenie na svoj majetok alebo jeho 
časť  

 nevyhlási, že súhlasí s jeho zaťažením alebo iným obmedzením za účelom zabezpečenia iného 
súčasného alebo budúceho záväzku vrátane poskytnutia záruky za nejaký súčasný alebo budúci 
záväzok,  

pokiaľ  

 neposkytne Veriteľovi vopred Zabezpečenie rovnakej úrovne ako poskytol inému veriteľovi, (t.j. 
zabezpečí zachovanie pomeru Zabezpečenia ku výške Pohľadávky zhodné s pomerom 
zabezpečenia ku výške pohľadávky u iného veriteľa), alebo  

 nezíska predchádzajúci písomný súhlas Banky.  
Uvedené sa nevzťahuje na tie platobné záväzky Dlžníka a ich zabezpečenie, ktoré boli Veriteľovi 
známe v čase uzavretia Zmluvy; 

c) povinnosť získať predchádzajúci písomný súhlas Banky s prijatím úverového, ručiteľského alebo iného obdobného 
záväzku voči tretej osobe; 

d) povinnosť vyžiadať si od Banky predchádzajúci súhlas k pripravovanému nájmu a/alebo predaju majetku. 
 

4. Klient sa zaväzuje, že počas trvania právneho vzťahu, založeného Zmluvou o úvere bude dodržiavať finančné 
ukazovatele, dohodnuté v Zmluve o úvere. Hodnoty finančných ukazovateľov sú stanovené, a ich plnenie sa 
vyhodnocuje ku koncu každého polročného obdobia. Banka obdrží od Klienta potvrdenie, podpísané v súlade 
s podpisovým vzorom, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o úvere, osvedčujúce súlad skutočnosti s požadovanými finančnými 
ukazovateľmi na konci každého polročného obdobia obchodného roka. 

 
5. Banka je oprávnená Klientovi navrhnúť opatrenia na nápravu, pokiaľ sa na základe hodnotenia Klienta, alebo kontroly 

plnenia podmienok Zmluvy o úvere, alebo na základe informácií poskytnutých Klientom alebo získaných iným spôsobom 
domnieva, že nastala akákoľvek zmena, ktorá môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na Klientovu schopnosť plniť 
záväzky podľa Zmluvy o úvere. Banka je v tomto prípade tiež oprávnená požadovať dodatočné Zabezpečenie záväzkov 
Klienta. Klient je povinný prijať opatrenia na nápravu alebo poskytnúť dodatočné Zabezpečenie v lehote stanovenej 
Bankou v návrhu opatrení na nápravu alebo v žiadosti o dodatočné Zabezpečenie záväzkov Klienta. Lehota na prijatie 
opatrení na nápravu alebo poskytnutie dodatočného Zabezpečenia záväzkov Klienta bude najmenej 10 Obchodných dní 
po doručení návrhu opatrení na nápravu alebo žiadosti o dodatočné Zabezpečenie záväzkov Klienta. 

 
6. Pokiaľ dôjde pred úplným splatením všetkých Pohľadávok Banky vzniknutých na základe alebo v súvislosti s Zmluvou o 

úvere ku vzniku vecného alebo zmluvného práva v prospech tretích osôb k majetku alebo príjmom Klienta, alebo 
k zániku alebo zníženiu hodnoty majetku, pohľadávok alebo iných majetkových práv, ktoré zabezpečujú Pohľadávky 
Banky voči Klientovi, je Klient na žiadosť Banky povinný poskytnúť  dodatočné Zabezpečenie v rozsahu určenom 
Bankou. Klient je povinný zaplatiť všetky výdavky vzniknuté v súvislosti s doplnením Zabezpečenia. 

 
7. Banka je oprávnená vykonať ocenenie predmetu Zabezpečenia, alebo jeho vykonaním poveriť tretiu osobu, alebo 

akceptovať ocenenie predmetu Zabezpečenia vykonané treťou osobou na náklady Klienta. Pri každom ocenení 
predmetu Zabezpečenia je Klient povinný poskytnúť Banke alebo tretej osobe vykonávajúcej ocenenie predmetu 
Zabezpečenia úplnú nevyhnutnú súčinnosť, prípadne zabezpečiť tiež súčinnosť tretích osôb poskytujúcich Zabezpečenie 
a uhradiť všetky výdavky vzniknuté v súvislosti s ocenením predmetu Zabezpečenia. 

     
8. Klient  je  povinný u poistiteľa, ktorý je pre Banku akceptovateľný, poistiť svoj majetok. Banka je oprávnená akceptovať 

vyššie uvedené poistenie i v prípade, že bolo v prospech Klienta zriadené treťou osobou. Pokiaľ poistenie Klienta 
nebude Bankou považované za dostatočné, je Klient povinný zabezpečiť v stanovenej lehote dostatočné pripoistenie. 
Klient je povinný Banke preukázať zriadenie poistenia dokumentmi po formálnej a obsahovej stránke prijateľnými pre 
Banku. 

 
9.  Klient je povinný až do úplného splatenia Pohľadávky riadne a včas platiť príslušné poistné alebo zabezpečiť riadne a 

včasné platenie poistného tretími osobami a plniť všetky povinnosti podľa príslušných poistných zmlúv. Klient je povinný 
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na požiadanie Banky preukázať platenie poistného a riadne udržiavanie poistenia. Klient je ďalej povinný zabezpečiť, že 
poistiteľ bude Banku informovať v prípade neplatenia poistného, a túto skutočnosť zdokladovať Banke. Pokiaľ dôjde 
k omeškaniu s úhradou poistného alebo akejkoľvek jeho časti, je Banka oprávnená uhradiť príslušnú pohľadávku 
poisťovni z ktoréhokoľvek účtu Klienta zriadeného v Banke.   

 
10. Ak Banke vzniknú zvýšené náklady alebo výdavky v súvislosti so správou Úverového rámca v dôsledku zmeny právneho 

predpisu vzťahujúceho sa na Banku, alebo v dôsledku podstatnej zmeny na trhu, je Klient povinný v lehote 10 
Obchodných dní po výzve Banky uhradiť Banke zvýšené náklady a výdavky, a to bez akéhokoľvek obmedzenia rozsahu 
takejto úhrady a bez ohľadu na to, či bolo možné zvýšené náklady a výdavky predvídať, alebo nie. Výzva Banky musí 
mať písomnú formu a obsahovať príslušné zdôvodnenie. 

 
čl. XII. 

Hodnotenie Klienta a kontrola plnenia podmienok Úverového rámca 

 
1. Banka je oprávnená až do úplného splatenia Úverovej pohľadávky hodnotiť schopnosť Klienta splácať Úverovú 

pohľadávku. Banka má právo hodnotiť aj ktoréhokoľvek člena Skupiny klienta. Ak bude Banka potrebovať k takémuto 
hodnoteniu súhlas člena Skupiny klienta, je Klient povinný vynaložiť maximálne úsilie na získanie takéhoto súhlasu, 
ktorý následne predloží Banke. 

 
2. Klient je povinný umožniť Banke na jej žiadosť kontrolu plnenia podmienok Zmluvy o úvere, ÚP alebo iných ďalších 

dokumentov alebo zmlúv, ktoré podľa uváženia Banky  súvisia s poskytnutím Úverového rámca alebo jeho časti alebo 
majú vplyv na schopnosť Klienta splácať Úverovú pohľadávku a plniť ďalšie záväzky voči Banke, a to v termínoch a 
spôsobom stanoveným Bankou. 

 
3. Banka je oprávnená v súvislosti s hodnotením Klienta alebo kontrolou plnenia podmienok podľa tohto článku žiadať a 

získavať všetky informácie o Klientovi, ktoré Banka považuje na tieto účely za nevyhnutné, vrátane informácií od tretích 
osôb, a tieto tretie osoby sú oprávnené požadované informácie Banke poskytnúť. Banka je oprávnená splnomocniť 
tretiu osobu k vykonaniu hodnotenia Klienta alebo k vykonaniu kontroly podľa tohto článku. 

 
4. Klient je povinný umožniť Banke a na svoje náklady zabezpečiť zodpovedajúce podmienky na výkon jej práv podľa 

tohto článku, najmä umožniť vstup splnomocnených zástupcov alebo určených zamestnancov Banky do svojich 
priestorov a zariadení a vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie prístupu splnomocnených zástupcov alebo 
určených zamestnancov Banky do priestorov a zariadení ďalších členov Skupiny klienta, sprístupniť všetky účtovné a 
ďalšie podklady či dokumenty Klienta a vynaložiť maximálne úsilie k sprístupneniu takých údajov týkajúcich sa ďalších 
členov Skupiny klienta na akomkoľvek nosiči informácií a poskytnúť informácie prostredníctvom svojich zamestnancov a 
zamestnancov Skupiny klienta. Klient je ďalej v tejto súvislosti povinný poskytnúť Banke úplnú súčinnosť, najmä zo 
strany štatutárneho orgánu a iných orgánov Klienta, alebo je povinný vynaložiť všetko úsilie na zabezpečenie 
požadovanej súčinnosti u členov Skupiny klienta a ich členov, ostatných zamestnancov a ďalších osôb (vrátane 
audítorov a právnych zástupcov), ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Klientom alebo ktorýmkoľvek členom Skupiny klienta, 
najmä pokiaľ Klientovi alebo akémukoľvek členovi Skupiny klienta poskytujú odborné služby. Klient je povinný Banke 
zaplatiť všetky opodstatnené náklady, ktoré jej vzniknú pri výkone práv podľa tohto článku. 

 
5. Klient je povinný zabezpečiť súčinnosť tretích osôb pri výkone práv Banky podľa tohto článku. Ak je to v tejto súvislosti 

nutné, je Klient povinný Banke alebo tretej osobe na žiadosť Banky bezodkladne vystaviť splnomocnenie alebo iné 
oprávnenie umožňujúce Banke vykonávať práva podľa tohto článku. 

 
čl. XIII. 

Predčasné skončenie úverového vzťahu a sankcie 
 

1. Zmluvu o úvere je možné vypovedať, alebo od nej odstúpiť iba v prípadoch a za podmienok stanovených v týchto ÚP 
alebo Zmluve o úvere. 

 
2. Banka je oprávnená písomne vypovedať Zmluvu o úvere, alebo od nej odstúpiť s účinnosťou odo dňa doručenia 

výpovede alebo odstúpenia Klientovi, alebo vyhlásiť Úverovú pohľadávku za okamžite splatnú : 
a) ak nastane akýkoľvek Prípad porušenia; alebo 
b) ak poskytnutie Úverového rámca, jeho Použitie alebo plnenie akéhokoľvek záväzku Banky by spôsobilo 

porušenie právneho predpisu, ktorý stanovuje povinnosti Banky alebo má akýkoľvek vplyv  na hospodárenie alebo 
právne postavenie Banky, najmä zákona, vyhlášky alebo opatrenia Národnej banky Slovenska; alebo 

c) ak v dobe od uzavretia Zmluvy o úvere do požadovaného dňa Použitia došlo na strane Klienta k akejkoľvek 
zmene, najmä v ekonomickej situácii, ktorá by mohla podľa názoru Banky mať podstatný nepriaznivý vplyv na 
Klientovu schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z Zmluvy o úvere, týchto ÚP, alebo iných záväzkových vzťahov 
medzi Klientom a Bankou, ktoré súvisia s Zmluvou o úvere; alebo 

d) ak Klient neprijme opatrenia na nápravu navrhnuté Bankou podľa čl. XI. bod 5, alebo neposkytne dostatočné 
Zabezpečenie požadované Bankou v lehote stanovenej Bankou v návrhu na opatrenia na nápravu alebo v žiadosti 
o dodatočné Zabezpečenie. 
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3. Ak Banka vyhlási Úverovú pohľadávku za splatnú, je Klient povinný ku Dňu okamžitej splatnosti splatiť celú Úverovú 
pohľadávku . 

 
4. Odstúpením od Zmluvy o úvere, resp. jej vypovedaním, nezanikajú tie práva a povinnosti Banky a Klienta vyplývajúce 

z Zmluvy o úvere a z ostatných zmlúv súvisiacich s Zmluvou o úvere, u ktorých si ich ďalšie trvanie Banka a Klient 
výslovne dohodli. Odstúpenie od Zmluvy o úvere, resp. jej vypovedanie nemá vplyv na ustanovenia týkajúce sa voľby 
práva a riešenia sporov medzi Bankou a Klientom. Odstúpenie od Zmluvy o úvere, resp. jej vypovedanie nemá vplyv na 
Zabezpečenie záväzkov z Zmluvy o úvere. 

 
5. Ak Banka odstúpi od Zmluvy o úvere, alebo ju vypovie, alebo prehlási Úverovú pohľadávku za okamžite splatnú, je 

Banka oprávnená požadovať od Klienta náhradu škody, ktorá Banke vznikla/vznikne v súvislosti s odstúpením od 
Zmluvy o úvere, s jej vypovedaním alebo s vyhlásením okamžitej splatnosti Úverovej pohľadávky. Škodou sa rozumie 
najmä ušlý zisk a skutočná škoda. Škodou sa chápe aj ujma, ktorá Banke vznikne tým, že musela vynaložiť náklady 
v dôsledku odstúpenia od Zmluvy o úvere, výpovede alebo okamžitej splatnosti Úverovej pohľadávky. Banka je ďalej 
oprávnená požadovať od Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v súvislosti 
s vymáhaním akejkoľvek Pohľadávky Banky voči Klientovi a/alebo Zmluvnému partnerovi banky. Banka je tiež 
oprávnená požadovať od Klienta a/alebo Zmluvného partnera banky úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v súvislosti s jej 
účasťou v súdnom, správnom, rozhodcovskom alebo inom sporovom konaní medzi Klientom a/alebo Zmluvným 
partnerom banky a treťou osobou.  

 
 

 
čl. XIV. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Klient sa zaväzuje, počas trvania právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere, uskutočňovať platobný styk 

prostredníctvom svojich účtov zriadených v Banke v rozsahu stanovenom Zmluvou o úvere, minimálne však v rozsahu 
zodpovedajúcom úrovni angažovanosti Klienta voči Banke. 

 
2. Klient a Zmluvný partner banky sa zaväzuje, že počas trvania právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere, bez 

predchádzajúceho súhlasu Banky, neprevedie, ani nepostúpi svoje práva a povinnosti vyplývajúce z Zmluvy o úvere na 
tretiu osobu vcelku, ani čiastočne. 

 
3. Banka má právo postúpiť svoje práva a Pohľadávky vyplývajúce z Zmluvy o úvere a ostatných právnych vzťahov, ktoré 

súvisia s Zmluvou o úvere bankám a/alebo tretím osobám, resp. právo uzavrieť s tretími osobami zmluvy týkajúce sa 
spoločného financovania. Klient a Zmluvný partner banky súhlasia s tým, aby v takom prípade Banka poskytla tu 
uvedeným subjektom všetky potrebné údaje o Klientovi a/alebo Zmluvnom partnerovi banky, vrátane tých, ktoré tvoria 
predmet bankového tajomstva. 

 
4. Klient a Zmluvný partner banky súhlasí s tým, aby všetky údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré sa stanú známe v rámci 

obchodného vzťahu založeného Zmluvou o úvere mohli byť zverejňované formou obvyklou v bankovej praxi, najmä za 
účelom ochrany oprávnených práv veriteľov. Tento súhlas Klienta a Zmluvného partnera banky sa vzťahuje aj na 
poskytnutie údajov bankám a majoritnému akcionárovi Banky. Klient a Zmluvný partner banky zároveň berie na 
vedomie, že údaje z Zmluvy o úvere a zmlúv s ňou súvisiacich sa budú odovzdávať do Registra bankových úverov a 
záruk NBS týkajúceho sa úverov, bankových záruk a iných záväzkov. 

 
5. Ak by sa pred začatím plynutia Obdobia nárokovateľnosti použitia Úverového rámca vyskytli alebo stali známe 

okolnosti, ktoré by spôsobili zhoršenie vymáhateľnosti Úverovej pohľadávky, Obdobie nárokovateľnosti použitia 
Úverového rámca nezačne plynúť, ak by aj podmienky pre Použitie Úverového rámca boli splnené. V takom prípade 
musí Klient nahradiť Banke všetky vzniknuté náklady súvisiace najmä s prípravou úverovej dokumentácie. 

 
6. Všetky záväzky a povinnosti, ktoré vzniknú Klientovi a/alebo Zmluvnému partnerovi banky v súvislosti s právnym 

vzťahom, založeným Zmluvou o úvere a zmluvami s ňou súvisiacimi, prechádzajú aj na právnych nástupcov Klienta 
a/alebo Zmluvného partnera banky, pričom v takomto prípade Klient a/alebo Zmluvný partner banky ručí za zaplatenie 
Úverovej pohľadávky a zodpovedá za vymáhateľnosť aj iných práv a nárokov Banky vyplývajúcich z Zmluvy o úvere 
alebo zmlúv s ňou súvisiacich. 

 
7. V prípade, že Banka opomenie alebo sa omešká s vykonávaním a/alebo uplatnením akéhokoľvek práva alebo 

oprávneného nároku vyplývajúceho z právneho vzťahu, založeného Zmluvou o úvere, táto skutočnosť sa nebude 
považovať za zrieknutie sa Bankou týchto práv a nárokov. Práva a oprávnené nároky Banky vyplývajúce z  právneho 
vzťahu, založeného Zmluvou o úvere a zmluvami s ňou súvisiacimi neobmedzujú, resp. nevylučujú uplatnenie iných 
práv a oprávnených nárokov, ktoré Banke vznikli alebo vzniknú z iných právnych úkonov alebo udalostí. 

 
8. V prípade predčasného splatenia Úverovej pohľadávky, resp. jej časti, na základe osobitnej dohody Klienta s Bankou, 

alebo na základe stanovenia splatnosti Úverovej pohľadávky alebo jej časti Bankou, ako aj v iných obdobných 
prípadoch,  zaväzuje sa  Klient nahradiť Banke peňažné prostriedky, o ktoré náklady na refinancovanie predčasne 
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splatených splátok prekročia výnosy z opätovného umiestnenia predčasne splatených splátok v období od ich splatenia 
Klientom až do termínu ich pôvodnej splatnosti. 

 
9. Klient a/alebo Zmluvný partner banky a Banka uzatvárajú Zmluvu o úvere a zmluvy s ňou súvisiace na dobu  do 

vysporiadania všetkých záväzkov z nich vyplývajúcich. 
 
10. Každá zmena alebo doplnenie Zmluvy o úvere a zmlúv s ňou súvisiacich si  pre svoju platnosť vyžadujú písomnú 

formu dodatku s výnimkou oznámenia Banky adresovaného Klientovi o zmene Úrokovej sadzby. 
 
11. Pristupujúci dlžník pristupuje podpisom Dohody o pristúpení k záväzku Klienta uzavretej s Bankou a následne 

podpisom Zmluvy o úvere alebo jej dodatku ku záväzkom Klienta vyplývajúcim z Zmluvy o úvere a jej dodatkov, a 
stáva sa tým zaviazaným spoločne a nerozdielne za záväzky Klienta vyplývajúce z Zmluvy o úvere a jej dodatkov. 
Pristupujúci dlžník vyhlasuje, že je dostatočne informovaný o ekonomickej situácii Klienta a o podstatných (možných) 
dôsledkoch, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť v súvislosti s jeho postavením Pristupujúceho dlžníka. 

 
12. Tieto ÚP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.06.2004. K tomuto dňu Banka sprístupní znenie ÚP vo svojich 

obchodných priestoroch. 
 
13. Otázky neupravené týmito ÚP sa riadia Zmluvou o úvere medzi Bankou a Klientom a/alebo Zmluvným partnerom 

banky, Všeobecnými obchodnými podmienkami Banky s výnimkou časti VII., alebo právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky, a to v poradí Zmluva o úvere, ÚP, VOP, právne predpisy. 

 
14. Tieto ÚP budú vydané v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom právne záväzná je slovenská verzia ÚP. 
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