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Úvod 

Tento dokument predstavuje obchodné podmienky 

pre financovanie prevádzkových potrieb a 
investičných aktivít klientov Prima banka Slovensko, 

a.s. (ďalej len „Banka“) zaradených do segmentu 
právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a 

samosprávy (ďalej len „Klient“) (ďalej len „Obchodné 
podmienky“). Tieto Obchodné podmienky sú 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o financovaní (ďalej 

len „Zmluva o financovaní“) uzavretej medzi Klientom 
a Bankou, ak nie je medzi Klientom a Bankou 

výslovne dohodnuté inak. V prípade rozporu medzi 
ustanoveniami Zmluvy o financovaní a týchto 

Obchodných podmienok, majú ustanovenia Zmluvy 

o financovaní prednosť. 

1. Definície a výkladové pravidlá 

1.1 Definície 

Nasledujúce pojmy majú pre účely týchto 
Obchodných podmienok a ak nie je medzi Bankou a 

Klientom v Zmluve o financovaní výslovne dohodnuté 
inak, aj na účely Zmluvy o financovaní nasledujúci 

význam: 

Bežný účet znamená bežný účet vedený Bankou pre 
Klienta ako majiteľa účtu, ktorého číslo je uvedené v 

Zmluve o financovaní; 

Deň nastavenia úrokovej sadzby znamená: 

(a) pre prvé Obdobie fixácie, deň prvého poskytnutia 

peňažných prostriedkov z Úveru príslušnou formou (v 
prípade poskytnutia Úveru formou fixných tranží, deň 

poskytnutia príslušnej Fixnej tranže), 
(b) pre ostatné Obdobia fixácie: 

(i) vo vzťahu ku Splátkovému úveru, deň, ktorý sa 

číselne zhoduje s dňom prvého poskytnutia 
peňažných prostriedkov, ktorý nasleduje po uplynutí 

v zásade príslušného počtu mesiacov trvania 
predchádzajúceho Obdobia fixácie; 

(ii) vo vzťahu ku Kontokorentu, posledný Bankový 
deň každého predchádzajúceho: 

(A) kalendárneho mesiaca, ak dĺžka trvania Obdobia 

fixácie je jeden mesiac; 
(B) kalendárneho štvrťroka, ak dĺžka trvania Obdobia 

fixácie sú tri mesiace; 
(C) kalendárneho polroka, ak dĺžka trvania Obdobia 

fixácie je šesť mesiacov; a 

(D) kalendárneho roka, ak dĺžka trvania Obdobia 
fixácie je dvanásť mesiacov. 

ECB kurz znamená referenčný výmenný kurz 

publikovaný Európskou centrálnou bankou; 

EIB znamená Európsku investičnú banku so sídlom: 

100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 
Luxembourg; 

EU znamená Európsku úniu; 

Finančný dlh znamená finančný dlh ako je 

definovaný v odseku 17.2; 

Finančný dokument znamená: 

(a) Zmluvu o financovaní a všetky dodatky k nej; 

(b) akýkoľvek Zabezpečovací dokument; 
(c) každú Bankou vystavenú záručnú listinu, 

akreditívnu listinu a žiadosti Klienta o ich vystavenie; 

(d) Rámcovú treasury zmluvu; 
(e) Zmluvu o kreditnej karte; 

(f) tieto Obchodné podmienky; 
(g) Obchodné podmienky pre kreditné karty 

(h) Všeobecné obchodné podmienky; a 
(i) akýkoľvek ďalší dokument súvisiaci so Zmluvou o 

financovaní; 

Finančný rámec znamená maximálnu výšku 
finančných záväzkov Klienta voči Banke založených 

alebo súvisiacich so Zmluvou o financovaní, ktorú je 
Banka ochotná akceptovať ako kreditné riziko vo 

vzťahu ku Klientovi, a ktorá je uvedená v Zmluve o 

financovaní; 

Fixná tranža znamená peňažné prostriedky 

poskytnuté (alebo podľa kontextu, peňažné 
prostriedky, ktoré majú byť poskytnuté) Bankou 

Klientovi jednorazovo na vopred určenú pevnú a 

štandardizovanú dobu, ktoré majú byť Klientom 
vrátené naraz vo vopred dohodnutý posledný deň 

obdobia, na ktoré sa peňažné prostriedky formou 
Fixnej tranže poskytli; 

Konečný deň platnosti finančného rámca 
znamená deň uvedený v odseku 2.2(b); 

Konečný deň platnosti treasury linky znamená 

deň uvedený v odseku 9.2(b); 

Konečný deň splatnosti kontokorentu znamená 

deň uvedený v odseku 6.5(a); 

Konečný deň splatnosti splátkového úveru 

znamená deň uvedený v odsek u 6.2(d); 

Kontokorent znamená peňažné prostriedky 
poskytnuté (alebo podľa kontextu, peňažné 
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prostriedky, ktoré majú byť poskytnuté) Bankou 
Klientovi formou povoleného prečerpania 

(povoleného debetného zostatku) na 
Kontokorentnom účte; 

Kontokorentný účet znamená bežný účet vedený 

Bankou pre Klienta ako majiteľa účtu, ktorého číslo 
uvedené v Zmluve o financovaní a na ktorom Banka 

Klientovi poskytuje Úver formou Kontokorentu; 

Kreditná karta znamená kreditnú platobnú kartu 

definovanú v Obchodných podmienkach pre kreditné 
karty, ktorou Klient alebo ním poverená osoba čerpá 

Úver formou kreditnej karty; 

Lehota na čerpanie kontokorentu znamená 
lehotu, v ktorej môže Klient uplatniť svoj nárok na 

poskytnutie Kontokorentu; 

Lehota na čerpanie splátkového úveru znamená 

lehotu, v ktorej môže Klient uplatniť svoj nárok na 

poskytnutie Splátkového úveru; 

Lehota na čerpanie úveru formou fixných 

tranží znamená lehotu, v ktorej môže Klient uplatniť 
svoj nárok na poskytnutie Fixnej tranže; 

Obchodné podmienky pre kreditné karty 
znamená Obchodné podmienky pre vydanie 

a používanie kreditných platobných kariet, ktoré sú 

súčasťou Zmluvy o kreditnej karte; 

Obchodné podmienky pre treasury transakcie 

znamená Obchodné podmienky k Rámcovej zmluve 
o obchodovaní na finančnom trhu, ktoré sú súčasťou 

Rámcovej treasury zmluvy; 

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

Obdobie fixácie znamená obdobie opísané v 
odseku 5.6, pre ktoré platí rovnaká výška referenčnej 

sadzby; 

Obdobie nároku na otvorenie akreditívu 
znamená lehotu, v ktorej môže Klient uplatniť svoj 

nárok na otvorenie Akreditívu; 

Obdobie nároku na vystavenie bankovej 

záruky znamená lehotu, v ktorej môže Klient 
uplatniť svoj nárok na vystavenie Bankovej záruky; 

Odkladacia podmienka pre financovanie 

znamená podmienku opísanú v článku 12; 

Podstatný nepriaznivý dopad je akákoľvek 

negatívna zmena (napr. znehodnotenie, zhoršenie, 
zníženie, obmedzenie, neplatnosť, zánik) týkajúca sa 

majetku, podnikateľskej alebo finančnej situácie 

Klienta alebo schopnosti Klienta plniť jeho záväzky 
podľa Zmluvy o financovaní alebo Zabezpečovacieho 

dokumentu alebo platnosti alebo vymožiteľnosti 
ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy o financovaní 

alebo ktoréhokoľvek Zabezpečovacieho dokumentu, 
ktorá v súlade s pravidlami obozretného podnikania 

bánk upravenými osobitnými právnymi predpismi 

predstavuje pre Banku riziko, a ktorá ak by existovala 
v čase uzatvorenia Zmluvy o financovaní, mala by za 

následok, že Banka, uplatňujúc pravidlá obozretného 
podnikania, by nebola Zmluvu o financovaní 

uzatvorila; 

Prevádzkový deň kalkulačného agenta 

referenčnej sadzby znamená: 

(a) v prípade referenčnej sadzby Euribor®, každý 
deň, ktorý je prevádzkovým dňom Transeurópskeho 

automatizovaného expresného systému hrubého 
zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET); 

(b) v prípade referenčnej sadzby PRIBOR, každý 
pracovný deň v Českej republike, v ktorý kalkulačný 

agent pre výpočet hodnoty referenčnej sadzby 

PRIBOR vykonáva výpočet; 
(c) v prípade referenčnej sadzby bbaliborTM, každý 

pracovný deň vo Veľkej Británii, v ktorý kalkulačný 
agent pre výpočet hodnoty referenčnej sadzby 

bbaliborTM vykonáva výpočet; 

Prípad porušenia znamená ktorúkoľvek skutočnosť 
(právnu udalosť alebo právny úkon) uvedenú v 

článku 21; 

Rámcová treasury zmluva znamená Rámcovú 

zmluvu o obchodovaní na finančnom trhu uzatvorenú 
medzi Bankou a Klientom; 

Rámec pre akreditívy znamená celkový limit pre 

akreditívne čiastky všetkých Akreditívov, ktoré môžu 
byť otvorené Bankou z príkazu Klienta v jednom 

časovom momente, a ktorý je ďalej opísaný v odseku 
8.3; 

Rámec pre bankové záruky znamená celkový limit 

pre záručné čiastky všetkých Bankových záruk, ktoré 
môžu byť vystavené Bankou na žiadosť Klienta v 

jednom časovom momente, a ktorý je ďalej opísaný 
v odseku 7.3; 

Sadzobník poplatkov znamená Sadzobník 

poplatkov (alebo jeho príslušná časť) vydaný Bankou 
platný v čase splatnosti poplatku v zmysle Zmluvy o 

financovaní, a ak splatnosť poplatku nie je v Zmluve 
o financovaní určená, tak platný v čase, kedy udalosť 

s ktorou je spojená povinnosť zaplatenia poplatku 
nastala; 

Tranža znamená časť limitu pre Splátkový úver, 

ktorá sa od ostatných častí líši najmä časom, 
spôsobom alebo účelom poskytnutia peňažných 

prostriedkov; 

Treasury linka znamená formu financovania 

opísanú v článku 9; 

Treasury transakcia znamená Transakciu, ako je 
definovaná v článku 12 Obchodných podmienok pre 

treasury transakcie; 

Úrokové obdobie znamená obdobie opísané v 

odseku 5.8, po skončení ktorého sú splatné úroky 
vypočítané za všetky dni tohto obdobia; 

Úver znamená peňažné prostriedky, ktoré sa Banka 

zaviazala Klientovi poskytnúť na základe Zmluvy o 
financovaní niektorou z foriem Úveru uvedených v 
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Zmluve o financovaní alebo podľa kontextu, peňažné 
prostriedky, ktoré už Banka Klientovi poskytla; 

Úver formou fixných tranží znamená peňažné 
prostriedky poskytnuté (alebo podľa kontextu, 

peňažné prostriedky, ktoré majú byť poskytnuté) 

Bankou Klientovi formou jednotlivých Fixných tranží; 

Úver formou kreditnej karty znamená peňažné 

prostriedky poskytnuté (alebo podľa kontextu, 
peňažné prostriedky, ktoré majú byť poskytnuté) 

Bankou Klientovi formou platobnej operácie 
vykonanej jednou alebo viacerými Kreditnými kartami 

podľa Zmluvy o kreditnej karte; 

Všeobecná podmienka znamená každú z 
podmienok uvedených v článku 15 týchto 

Obchodných podmienok; 

Všeobecné obchodné podmienky znamená 

Všeobecné obchodné podmienky Prima banka 

Slovensko, a.s., v každom momente v ich aktuálnom 
znení; 

Zabezpečovací dokument znamená zmluvu alebo 
jednostranný právny úkon, predmetom 

ktorej/ktorého je zriadenie zabezpečenia pohľadávky 
Banky; 

Zmluva o kreditnej karte znamená Zmluvu o 

vydaní a používaní kreditnej platobnej karty 
uzatvorenú medzi Bankou a Klientom; 

Žiadosť o čerpanie úveru formou fixnej tranže 
znamená žiadosť Klienta adresovanú Banke o 

poskytnutie peňažných prostriedkov formou Fixnej 

tranže, ktorá je vypracovaná v súlade so vzorom 
obsiahnutým v Prílohe 1 týchto Obchodných 

podmienok; 

Žiadosť o otvorenie akreditívu znamená žiadosť 

Klienta adresovanú Banke o otvorenie Akreditívu, 

ktorá je vypracovaná v súlade so vzorom 
obsiahnutým v Prílohe 4 týchto Obchodných 

podmienok; 

Žiadosť o vystavenie bankovej záruky znamená 

žiadosť Klienta adresovanú Banke o vystavenie 
Bankovej záruky, ktorá je vypracovaná v súlade so 

vzorom obsiahnutým v Prílohe 3 týchto Obchodných 

podmienok. 

1.2 Výkladové pravidlá 

(a) Ak je v týchto Obchodných podmienkach 
definovaný pojem (inde ako v odseku 1.1), bude mať 

takýto pojem význam, 

ktorý mu je priradený v príslušnom článku, kde je 
definovaný (a to pre celé Obchodné podmienky) s 

výnimkou prípadu, ak je výslovne uvedené alebo 
zrejmé z definície takéhoto definovaného pojmu, že 

jeho význam platí len pre príslušný článok alebo len 
pre niektoré články. 

(b) Ak je v týchto Obchodných podmienkach použitý 

pojem s veľkým začiatočným písmenom a zároveň 
nie je v týchto Obchodných podmienkach ani v 

Zmluve o financovaní definovaný, bude mať takýto 
pojem význam, ktorý mu je priradený vo 

Všeobecných obchodných podmienkach s výnimkou 
prípadu, ak je zrejmé že tento pojem má všeobecný 

význam alebo ide o vlastné podstatné meno. 

(c) V týchto Obchodných podmienkach a v Zmluve o 
financovaní, ak z kontextu nevyplýva iný zámer: 

(i) nakladanie znamená predaj, odplatný prevod, 
bezodplatný prevod, zámenu, nájom, odplatné alebo 

bezodplatné prenechanie do užívania, výpožičku 
alebo iné nakladanie, a to tak dobrovoľne ako aj 

nedobrovoľne (napr. v prípade exekúcie), a nakladať 

sa bude vykladať v súlade s vyššie uvedeným; 
(ii) zabezpečenie znamená záložné právo, 

zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie 
postúpenie pohľadávky, zádržné právo, prevod alebo 

postúpenie so spätným prevodom alebo postúpením 

(repo), akákoľvek iná zmluva alebo jednostranný 
právny úkon alebo dojednania podľa akéhokoľvek 

práva, ktoré majú podobný účel alebo účinok, a 
poskytnúť zabezpečenie sa bude vykladať v súlade s 

vyššie uvedeným; 
(iii) vlastné zdroje znamená akýkoľvek peňažný alebo 

nepeňažný vklad alebo príspevok spoločníkov do 

spoločnosti, s ktorým nie je spojený záväzok na jeho 
vrátenie alebo je tento záväzok podriadený splateniu 

Úveru alebo záväzku z inej formy financovania, a 
takýto vklad alebo príspevok bol za vlastné zdroje pre 

účely Zmluvy o financovaní uznaný Bankou; 

(iv) obdobie nároku na čerpanie znamená príslušnú 
lehotu na čerpanie ako je definovaná v odseku 1.1; 

(v) p.a. alebo per annum znamená ročne – ročnú 
bázu pre výpočet; 

(vi) p.q. alebo per quarter znamená štvrťročne – 

štvrťročnú bázu pre výpočet; 
(vii) prekročenie alebo nepovolený debetný zostatok 

predstavuje taký stav, kedy Klient disponuje 
s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho 

zostatku na Bežnom účte alebo nad disponibilný 
zostatok, ktorý vykazuje Kontokorentný účet; 

(viii) úverový rámec znamená Finančný rámec ako je 

definovaný v odseku 1.1; 
(ix) nekomitovaný znamená nezáväzný; 

(x) beneficient znamená oprávnený z Bankovej 
záruky alebo Akreditívu; 

(xi) každý odkaz na osobu zahŕňa aj jej právnych 

nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv 
alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo 

nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so 
zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili; 

(xii) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená 
príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných 

zmien vrátane novácií; 

(xiii) každý odkaz na originálne vyhotovenie 
dokumentu znamená aj jeho úradne osvedčenú 

kópiu; 
(xiv) názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti 

a nemajú vplyv na interpretáciu týchto Obchodných 

podmienok; 
(xv) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo 

a naopak. 
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(d) V týchto Obchodných podmienkach, ak z 
kontextu nevyplýva iný zámer alebo nie je výslovne 

uvedené inak odkazy na články, odseky a prílohy sú 
odkazmi na články, odseky a prílohy týchto 

Obchodných podmienok. 

(e) Ak nie je v Zmluve o financovaní výslovne 
uvedené inak, platí, že v nej uvedené odkazy na 

články, odseky a prílohy sú odkazmi na články, 
odseky a prílohy Zmluvy o financovaní. 

(f) S výnimkou ak tieto Obchodné podmienky 
stanovujú inak, akékoľvek účtovné pojmy používané 

v týchto Obchodných podmienkach v súvislosti s 

Klientom znamenajú pojmy používané vo všeobecne 
platných účtovných princípoch aplikovateľných pre 

Klienta podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

2. Finančný rámec a formy financovania 

2.1 Základné ustanovenie 

Predmetom týchto Obchodných podmienok je určenie 

podmienok, za ktorých je Banka ochotná financovať 
prevádzkové 

potreby a investičné aktivity Klienta. Konkrétnu výšku 
Finančného rámca a formy financovania potrieb a 

aktivít Klienta určí Zmluva o financovaní. 

2.2 Finančný rámec 

(a) Výšku Finančného rámca určí Zmluva o 

financovaní. Finančný rámec je vyjadrený v mene 
euro, pokiaľ Zmluva o financovaní neurčí inak. Výška 

Finančného rámca musí byť dodržaná v každom 

momente trvania Zmluvy o financovaní. Pri 
dosiahnutí Finančného rámca nie je Banka povinná 

financovať potreby a aktivity Klienta žiadnou 
z dohodnutých foriem, a to ani vtedy, ak by 

podmienky pre konkrétnu formu financovania 

určovali opak. 
(b) Zmluva o financovaní určí posledný deň doby, 

počas ktorej Banka financuje potreby a aktivity 
Klienta (tzv. Konečný deň platnosti finančného 

rámca). Bez ohľadu na ostatné ustanovenia Zmluvy o 
financovaní a týchto Obchodných podmienok, musia 

byť všetky záväzky Klienta voči Banke súvisiace so 

Zmluvou o financovaní vyrovnané Klientom najneskôr 
v tento deň. 

(c) Zmluva o financovaní určí limit pre financovanie 
pre každú z foriem financovania osobitne (t.j. výšku 

Úveru, Rámec pre bankové záruky, Rámec pre 

akreditívy a Treasury linku). Ak takýto osobitný limit 
nie je pre niektorú z foriem určený, poskytne Banka 

financovanie touto formou do výšky disponibilného 
zostatku Finančného rámca, ktorý predstavuje rozdiel 

medzi výškou Finančného rámca a súčtom výšok 
všetkých osobitných limitov pre jednotlivé formy 

financovania, ktoré boli Zmluvou o financovaní 

určené. Pre niektoré z foriem financovania môže byť 
určený spoločný limit. V takom prípade poskytne 

Banka financovanie jednou z foriem, ktorá má 
spoločný limit iba vtedy, keď nie je tento spoločný 

limit vyčerpaný druhou z foriem, na ktorú sa spoločný 
limit vzťahuje. 

(d) V prípadoch ak je financovanie poskytnuté 
čiastočne aj v cudzej mene, sa dodržanie Finančného 

rámca posudzuje podľa ekvivalentu vyjadreného v 

mene euro vypočítaného použitím ECB kurzu 
platného v deň posudzovania jeho dodržania. To isté 

platí aj pre skúmanie dodržania výšky iného limitu 
určeného v Zmluve o financovaní. 

2.3 Formy financovania 

(a) Konkrétne formy financovania budú určené v 

Zmluve o financovaní. Zmluva o financovaní môže 

určovať jednu alebo viacero z nasledovných foriem: 
(i) poskytnutie Úveru; 

(ii) vystavovanie Bankových záruk; 
(iii) otváranie Akreditívov; 

(iv) určenie Treasury linky. 

(b) Banka nie je povinná poskytnúť financovanie inou 
formou ako tou, ktorá bude dojedná v Zmluve o 

financovaní. 

2.4 Zmluva o financovaní 

Zmluva o financovaní sa bude považovať za 
kombinovaný zmluvný typ, s tým, že bude 

pozostávať zo zmluvných typov, ktoré zodpovedajú 

jednotlivým formám financovania. 

3. Poskytnutie úveru 

3.1 Zmluva o úvere 

(a) Zmluva o financovaní môže Banke určovať 

povinnosť poskytnúť Klientovi Úver. Časť Zmluvy o 

financovaní, ktorá upravuje práva a povinnosti strán 
v súvislosti s poskytnutím Úveru sa bude riadiť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka o zmluve o 
úvere. 

(b) V súvislosti so Zmluvou o úvere bude mať Banka 

postavenie veriteľa a Klient bude mať postavenie 
dlžníka. 

3.2 Záväzok Banky 

Ak Zmluva o financovaní obsahuje ustanovenie o 

poskytnutí Úveru, je Banka povinná poskytnúť 
Klientovi Úver, avšak výlučne za podmienok 

dojednaných v Zmluve o financovaní a týchto 

Obchodných podmienkach. Úver bude poskytnutý 
poskytnutím peňažných prostriedkov Klientovi alebo 

tretej osobe, ak je to v prospech Klienta (napríklad za 
účelom úhrady záväzku Klienta). Poskytnutie Úveru 

plnením tretej osobe je však možné iba vtedy, ak to 

určuje Zmluva o financovaní alebo tieto Obchodné 
podmienky. 

3.3 Formy Úveru 

Úver môže byť poskytnutý jednou z nižšie uvedených 

foriem alebo ich ľubovoľnou kombináciou: 
(a) Splátkový úver; 

(b) Kontokorent; 

(c) Úver formou fixných tranží; 
(d) Úver formou kreditnej karty. 
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3.4 Výška Úveru 

(a) Záväzok Banky poskytnúť Klientovi Úver je 

limitovaný výškou uvedenou v Zmluve o financovaní. 
Nad tento limit nie je Banka povinná poskytnúť 

Klientovi ďalšie peňažné prostriedky. Ak však Banka 

peňažné prostriedky nad tento limit Klientovi 
poskytne, bude sa na takto poskytnuté peňažné 

prostriedky hľadieť ako na peňažné prostriedky 
poskytnuté formou Úveru. 

(b) Zmluva o financovaní určí výšku Splátkového 
úveru, výšku Kontokorentu, výšku Úveru formou 

fixných tranží a maximálnu výšku Úveru formou 

kreditnej karty. Výška jednotlivých foriem Úveru je 
limitom, nad ktorý nie je Banka povinná poskytnúť 

Klientovi ďalšie peňažné prostriedky príslušnou 
formou. Ak Zmluva o financovaní určuje limit pre 

všetky formy, v ktorých bude Bankou poskytnutý 

Úver, Zmluva o financovaní nemusí určovať výšku 
samotného Úveru. Ak je súčasne určená výška Úveru 

aj výška pre jednotlivé formy Úveru, musí byť v 
každom momente dodržaný každý z týchto limitov. 

(c) Zmluva o financovaní môže určiť, že Splátkový 
úver bude čerpaný v jednotlivých Tranžiach. Ak bude 

dosiahnutá výška príslušnej Tranže, nie je Banka 

povinná poskytnúť Klientovi ďalšie peňažné 
prostriedky z tejto Tranže. 

3.5 Účel Úveru 

(a) Klient je povinný poskytnuté peňažné prostriedky 

použiť výlučne na účel uvedený v Zmluve o 

financovaní. Zmluva o financovaní môže vymedziť 
účel zvlášť pre Splátkový úver, Kontokorent aj 

jednotlivé Fixné tranže. 

(b) Pokiaľ nie je v Zmluve o financovaní výslovne 

uvedený opak: 

(i) peňažné prostriedky zo Splátkového úveru 
nemôžu byť použité na zaplatenia dane z pridanej 

hodnoty (časti ceny za dodanie tovaru, služby alebo 
prác); 

(ii) peňažné prostriedky z Kontokorentu môžu byť 
použité na zaplatenie akejkoľvek splatnej čiastky 

dlžnej Klientom Banke podľa Zmluvy o financovaní; 

(iii) peňažné prostriedky z Fixnej tranže môžu byť 
použité aj na splatenie predchádzajúcej Fixnej 

tranže; 
(iv) peňažné prostriedky z Úveru formou kreditnej 

karty môžu byť použité na vykonanie platobných 

operácií bez určenia účelu. 
(c) Banka je oprávnená, ale nie je povinná, skúmať, 

ako boli peňažné prostriedky použité. 

3.6 Zvýšenie Úveru 

Banka a Klient sa môžu kedykoľvek po uzavretí 
Zmluvy o financovaní dohodnúť na zvýšení výšky 

Úveru, ktorejkoľvek jeho formy alebo iného limitu. 

Odo dňa účinnosti tejto dohody bude platiť nový 
takto dohodnutý limit. Pre vylúčenie pochybností 

platí, že peňažné prostriedky poskytnuté z Úveru 
pred zvýšením limitu a peňažné prostriedky 

poskytnuté po zvýšení limitu sa budú považovať za 
jeden a ten istý Úver. 

3.7 Dodatočne dohodnutá forma Úveru 

Banka a Klient sa môžu kedykoľvek po uzavretí 

Zmluvy o financovaní dohodnúť na tom, že Úver 

bude Bankou poskytnutý aj inou formou, než tými, 
ktoré boli doposiaľ uvedené v Zmluve o financovaní. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že nová dojednaná 
forma Úveru a formy Úveru uvedené v Zmluve o 

financovaní pred takouto dohodou sa budú 
považovať za jeden a ten istý Úver. 

3.8 Právny vzťah k Zmluve o kreditnej karte 

S ohľadom na skutočnosť, že pri poskytnutí Úveru 
formou kreditnej karty ide o kombinovanú bankovú 

službu, Úver formou kreditnej karty Banka Klientovi 
poskytne v súlade so Zmluvou o kreditnej karte. 

Zmluva o kreditnej karte a Obchodné podmienky pre 

kreditné karty sú súčasťou Zmluvy o financovaní; 
majú vo vzťahu k Zmluve o financovaní a k týmto 

Obchodným podmienkam postavenie špecifickej 
úpravy ku všeobecnej úprave, pokiaľ v týchto 

dokumentoch nie je výslovne uvedené inak. Zmluva o 
kreditnej karte je teda závislou zmluvou vo vzťahu k 

Zmluve o financovaní. 

4. Čerpanie úveru 

4.1 Čerpanie Splátkového úveru 

(a) Peňažné prostriedky formou Splátkového úveru 
poskytne Banka Klientovi, s výnimkou uvedenou v 

odseku 4.6, iba na základe žiadosti Klienta. Každá 

žiadosť o čerpanie splátkového úveru musí byť 
doručená Banke (spolu so všetkými príslušnými 

prílohami) najneskôr o 10.00 hod. v tretí (3.) 
Bankový deň pred dňom, v ktorý Klient poskytnutie 

Splátkového úveru požaduje; to neplatí, pokiaľ Banka 

udelí preukázateľný súhlas s inými podmienkami. 
Žiadosť o čerpanie splátkového úveru doručená 

Banke je bez súhlasu Banky neodvolateľná. 
(b) Banka poskytne peňažné prostriedky zo 

Splátkového úveru iba vtedy, ak sú zároveň splnené 
nasledujúce podmienky: 

(i) v deň požadovaného čerpania je Bežný účet 

riadne vedený (pokiaľ nebolo dohodnuté poskytnutie 
peňažných prostriedkov na iný než Bežný účet); 

(ii) Klientom požadovaná čiastka je denominovaná v 
mene, ktorá je pre tento účel určená v Zmluve o 

financovaní; 

(iii) Klientom požadovaná čiastka dosahuje výšku 
aspoň 5.000,- eur (alebo ekvivalent v príslušnej 

mene), pokiaľ v Zmluve o financovaní nie je uvedená 
iná výška; 

(iv) Klient predloží Banke: 
(A) dokumenty (ktoré sú všetky vo forme a s 

obsahom prijateľnými pre Banku) preukazujúce 

použitie požadovanej čiastky Splátkového úveru v 
súlade s jej účelom (prípadne v súlade s účelom 

príslušnej Tranže) alebo iné dokumenty výslovne 
uvedené v Zmluve o financovaní; 
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(B) príkazy na prevod čerpaných peňažných 
prostriedkov na účet dodávateľa tovaru, služieb alebo 

prác, na účel zaplatenia ich ceny, pokiaľ zo Zmluvy o 
financovaní vyplýva, že účelom Splátkového úveru je 

zaplatenie tejto ceny (ibaže Klient preukáže, že cenu 

tovaru, služby alebo práce zaplatil z vlastných zdrojov 
pred čerpaním Splátkového úveru); 

(v) ďalšie podmienky uvedené v Zmluve o 
financovaní pre tento účel. Bez splnenia týchto 

podmienok záväzok Banky poskytnúť peňažné 
prostriedky nevznikne. 

(c) Zmluva o financovaní môže určiť aj ďalšie 

podmienky pre čerpanie Splátkového úveru formou 
jednotlivých Tranží, ak boli v Zmluve o financovaní 

Tranže dohodnuté. 
(d) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, alebo 

pokiaľ Banka nebude súhlasiť s inou frekvenciou, 

môže Klient požiadať o poskytnutie Splátkového 
úveru najviac dvakrát mesačne. Zmluva o financovaní 

však môže určiť, že Splátkový úver môže byť čerpaný 
iba jednorazovo. 

(e) Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, záväzok Banky 
poskytnúť Klientovi požadovanú čiastku peňažných 

prostriedkov zo Splátkového úveru bude splnený 

pripísaním peňažných prostriedkov na Bežný účet. 
(f) Splatené peňažné prostriedky zo Splátkového 

úveru nemožno, pokiaľ nie je dohodnuté inak 

poskytnúť opakovane. 

4.2 Čerpanie Kontokorentu 

(a) Peňažné prostriedky formou Kontokorentu 
poskytne Banka Klientovi (s výnimkou uvedenou v 

odseku (b)) aj bez osobitnej žiadosti Klienta. 

Kontokorent bude poskytnutý tak, že do limitu pre 
Kontokorent vykoná Banka platobné príkazy na 

úhradu peňažných prostriedkov (alebo iné platobné 
operácie) na ťarchu Kontokorentného účtu aj v 

prípade, že na Kontokorentnom účte nebude na 

vykonanie týchto operácií dostatočné finančné krytie 
formou kreditného zostatku Kontokorentného účtu. 

(b) Ak majú byť peňažné prostriedky z Kontokorentu 
použité na účel (i) zaplatenia alebo refinancovania 

dane z pridanej hodnoty (DPH) uplatnenej u Klienta 
dodávateľom tovarov, služieb alebo prác, alebo (ii) 

splnenia si vlastnej daňovej povinnosti Klientom, 

poskytne Banka Klientovi peňažné prostriedky z 
Kontokorentu na tieto účely iba na základe žiadosti 

Klienta. Ustanovenie odseku 4.1(a) a 4.1(d) sa 
uplatnia primerane. Banka poskytne peňažné 

prostriedky z Kontokorentu iba vtedy, ak jej budú 

Klientom predložené: 
(i) v prípade platenia dane z pridanej hodnoty 

uplatnenej dodávateľom: 
(A) faktúry (ktoré sú všetky vo forme a s obsahom 

prijateľným pre Banku) preukazujúce uplatnenie 
dane z pridanej hodnoty dodávateľom Klienta alebo 

iné dokumenty výslovne uvedené v Zmluve o 

financovaní; 
(B) príkazy na prevod čerpaných peňažných 

prostriedkov na účet dodávateľa tovaru, služieb alebo 

prác uvedený na faktúrach, znejúce na výšku 
uplatnenej dane z pridanej hodnoty; a 

(ii) v prípade refinancovania už zaplatenej dane z 
pridanej hodnoty uplatnenej dodávateľom: 

(A) faktúry (ktoré sú všetky vo forme a s obsahom 

prijateľnými pre Banku) preukazujúce uplatnenie 
dane z pridanej hodnoty dodávateľom Klienta alebo 

iné dokumenty výslovne uvedené v Zmluve o 
financovaní; 

(B) doklad o tom, že daň z pridanej hodnoty bola 
riadne zaplatená, nie však skôr ako tri (3) mesiace 

pred dňom predloženia žiadosti o čerpanie 

Kontokorentu; 
(iii) v prípade plnenia si vlastnej daňovej povinnosti 

Klienta: 
(A) riadne vyplnené daňové priznanie Klienta k dani z 

pridanej hodnoty; 

(B) príkaz na prevod čerpaných peňažných 
prostriedkov na účet príslušného správcu dane 

znejúci najviac na výšku vlastnej daňovej povinnosti 
Klienta. 

Zmluva o financovaní môže určiť, že peňažné 
prostriedky z Kontokorentu budú Bankou poskytnuté 

iba na základe žiadosti Klienta aj v iných prípadoch. 

(c) Banka poskytne peňažné prostriedky formou 
Kontokorentu iba vtedy, ak v deň požadovaného 

poskytnutia peňažných prostriedkov je Kontokorentný 
účet riadne vedený. 

(d) Zmluva o financovaní môže určiť ďalšie 

podmienky pre poskytnutie peňažných prostriedkov z 
Kontokorentu. Bez splnenia týchto podmienok 

záväzok Banky poskytnúť peňažné prostriedky 
nevznikne. 

(e) Splatené peňažné prostriedky z Kontokorentu 

môže Banka pred uplynutím Lehoty na čerpanie 
kontokorentu poskytnúť Klientovi opakovane. 

4.3 Čerpanie Úveru formou fixných tranží 

(a) Peňažné prostriedky formou Fixnej tranže 

poskytne Banka Klientovi iba na základe žiadosti 
Klienta. O poskytnutie peňažných prostriedkov môže 

Klient požiadať výlučne riadne vyplnenou Žiadosťou 

o čerpanie úveru formou fixnej tranže. 
(b) Každá Žiadosť o čerpanie úveru formou fixnej 

tranže musí byť: 
(i) podpísaná osobou, ktorá je oprávnená nakladať s 

peňažnými prostriedkami na Bežnom účte v súlade s 

jej podpisovým vzorom uloženým v Banke a 
oprávnením tam uvedeným; a 

(ii) doručená Banke (spolu so všetkými príslušnými 
prílohami) najneskôr o 12.00 hod. v druhý (2.) 

Bankový deň pred dňom, v ktorý Klient poskytnutie 
Fixnej tranže požaduje; to neplatí, pokiaľ Banka udelí 

preukázateľný súhlas s inými podmienkami. 

(c) Žiadosť o čerpanie úveru formou fixnej tranže 
doručená Banke je bez súhlasu Banky neodvolateľná. 

(d) Banka poskytne peňažné prostriedky z Úveru 
formou fixných tranží iba vtedy, ak sú zároveň 

splnené nasledujúce podmienky: 
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(i) v deň požadovaného čerpania je Bežný účet 
riadne vedený (pokiaľ nebolo dohodnuté poskytnutie 

peňažných prostriedkov na iný než Bežný účet); 
(ii) Žiadosť o čerpanie úveru formou fixnej tranže 

obsahuje výšku a dobu, na ktorú sa Fixná tranža 

požaduje, s tým, že táto doba bude 1, 3, 6 alebo 12 
mesiacov, avšak nesmie presiahnuť Konečný deň 

platnosti finančného rámca; 
(iii) Klientom požadovaná čiastka je denominovaná v 

mene, ktorá je pre tento účel určená v Zmluve o 
financovaní; 

(iv) Klientom požadovaná čiastka Fixnej tranže 

dosahuje výšku aspoň 300.000,- eur (alebo 
ekvivalent v príslušnej mene), pokiaľ v Zmluve o 

financovaní nie je uvedená iná výška; 
(v) ďalšie podmienky uvedené v Zmluve o 

financovaní pre tento účel. Bez splnenia týchto 

podmienok záväzok Banky poskytnúť peňažné 
prostriedky nevznikne. 

(e) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, alebo 
pokiaľ Banka nebude súhlasiť s inou frekvenciou, 

môže Klient požiadať o poskytnutie Úveru formou 
fixných tranží najviac dvakrát mesačne. 

(f) Jednou Žiadosťou o čerpanie úveru formou fixnej 

tranže možno požiadať o poskytnutie najviac jednej 
Fixnej tranže. 

(g) Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, záväzok Banky 
poskytnúť Klientovi požadovanú Fixnú tranžu splnený 

pripísaním peňažných prostriedkov na Bežný účet. 

(h) Pokiaľ deň poskytnutia Fixnej tranže pripadne na 
deň splatnosti inej Fixnej tranže v rovnakej mene a v 

rovnakej výške, bude pohľadávka Banky na splatenie 
skôr poskytnutej Fixnej tranže automaticky 

započítaná voči pohľadávke Klienta na poskytnutie 

novej Fixnej tranže. 
(i) Splatené peňažné prostriedky z Úveru formou 

fixných tranží môže Banka pred uplynutím Lehoty na 
čerpanie úveru formou fixných tranží poskytnúť 

opakovane. 

4.4 Čerpanie Úveru formou kreditnej karty 

Čerpanie Úveru formou kreditnej karty je upravené 

Zmluvou o kreditnej karte a Obchodnými 
podmienkami pre kreditné karty. 

4.5 Odmietnutie poskytnúť peňažné 
prostriedky 

Okrem nesplnenia niektorej z podmienok uvedených 

v tomto článku, je Banka oprávnená odmietnuť 
poskytnutie peňažných prostriedkov ktoroukoľvek 

formou aj vtedy, ak: 
(a) by bol poskytnutím požadovanej čiastky 

prekročený Finančný rámec alebo akýkoľvek iný limit 
určený v Zmluve o financovaní; 

(b) navrhovaný deň poskytnutia požadovanej čiastky 

nie je Bankovým dňom; 
(c) nastal a pretrváva niektorý z Prípadov porušenia 

alebo iné porušenie zmluvy podľa článku 21 alebo 
Klient odmieta doručiť alebo na základe žiadosti 

Banky (ktorá môže byť Bankou vznesená aj po 

doručení žiadosti o poskytnutie peňažných 

prostriedkov z Úveru) Banke doposiaľ nedoručil 
vyhlásenie podľa odseku 18.3(b); 

(d) je niektoré vyhlásenie Klienta obsiahnuté v 
Zmluve o financovaní nesprávne, nepravdivé alebo 

zavádzajúce; alebo 

(e) ak pre odmietnutie poskytnutia peňažných 
prostriedkov existujú dôvody hodné osobitného 

zreteľa alebo poskytnutie peňažných prostriedkov 
nemožno od Banky spravodlivo požadovať. 

4.6 Čerpanie Úveru v osobitných prípadoch 
(bez žiadosti Klienta) 

Ak má byť poskytnutými peňažnými prostriedkami 

zaplatený záväzok Klienta voči Banke (a nie je to v 
rozpore s účelom, na ktorý sa Úver poskytuje), 

poskytne Banka Klientovi peňažné prostriedky formou 
Splátkového úveru alebo Kontokorentu aj bez jeho 

výslovnej žiadosti, a to v deň splatnosti a vo výške 

záväzku Klienta voči Banke, na ktorého úhradu budú 
peňažné prostriedky z Úveru použité. V takom 

prípade môže Banka, na základe svojho rozhodnutia, 
splniť svoj záväzok poskytnúť peňažné prostriedky z 

Úveru aj poskytnutím peňažných prostriedkov v 
prospech Klienta, formou uspokojenia pohľadávky 

Banky, ktorá zodpovedá záväzku Klienta voči Banke. 

V prípade pochybností ohľadne dňa, kedy k splneniu 
záväzku Banky poskytnúť peňažné prostriedky došlo, 

bude platiť, že takýmto dňom je prvý deň splatnosti 
pohľadávky Banky, ktorá zodpovedá záväzku, ktorý 

má byť poskytnutím peňažných prostriedkov Klientovi 

splnený. 

4.7 Lehota na čerpanie 

(a) Zmluva o financovaní určí lehotu, do uplynutia 
ktorej je Klient oprávnený Banku požiadať o 

poskytnutie peňažných prostriedkov. 

(b) Zmluva o financovaní určí zvlášť Lehotu na 
čerpanie splátkového úveru, Lehotu na čerpanie 

kontokorentu a Lehotu na čerpanie Úveru formou 
fixných tranží. Lehota pre čerpania splátkového úveru 

môže byť určená zvlášť pre jednotlivé tranže 
Splátkového úveru. 

(c) Ak nebolo poskytnutie Úveru (alebo niektorej jeho 

formy) medzičasom vypovedané, uplynutím príslušnej 
lehoty na čerpanie uvedenej v Zmluve o financovaní, 

záväzok Banky poskytnúť Klientovi nevyčerpanú časť 
Úveru príslušnou formou zanikne. Záväzok Banky 

poskytnúť Klientovi nevyčerpanú časť Úveru zanikne 

tiež uplynutím Konečného dňa platnosti finančného 
rámca. 

(d) Zánik nároku na poskytnutie Úveru formou 
kreditnej karty uplynutím príslušnej lehoty sa riadi 

dohodou obsiahnutou v Zmluve o kreditnej karte. 

4.8 Vypovedanie poskytnutia Úveru Klientom 

(a) Klient môže vypovedať poskytnutie Splátkového 

úveru, Kontokorentu, Úveru formou fixných tranží 
alebo ktoréhokoľvek z nich najneskôr do podania 

prvej žiadosti o čerpanie Úveru príslušnou formou 
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alebo do prvého poskytnutia peňažných prostriedkov 
bez žiadosti. 

(b) Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená 
Banke. Doručením výpovede Banke jej povinnosť 

poskytnúť peňažné prostriedky Klientovi zanikne. 

(c) Ak Klient poskytnutie Splátkového úveru, 
Kontokorentu alebo Úveru formou fixných tranží 

vypovie až po tom, čo mu boli Bankou peňažné 
prostriedky poskytnuté, bude sa výpoveď vzťahovať 

len na tú časť Úveru, ktorá nebola Bankou doposiaľ 
poskytnutá. 

(d) Poskytnutie Úveru formou kreditnej karty sa riadi 

dohodou obsiahnutou v Zmluve o kreditnej karte. 

4.9 Vypovedanie poskytnutia Úveru Bankou 

Banka je oprávnená poskytnutie Úveru vypovedať iba 
v súlade s o dsekom 11.2 a odsekom 21.19. 

5. Úroky 

5.1 Všeobecne o úrokoch 

Klient je povinný platiť Banke úroky z poskytnutých 

peňažných prostriedkov. Úroky sa vypočítavajú na 
dennom základe, teda za každý kalendárny deň (tzv. 

denný úrok). Úroky sa vypočítavajú ako príslušné 
percento z poskytnutých a v príslušný deň doposiaľ 

nesplatených (nevrátených) peňažných prostriedkov. 

Úroky sa vypočítavajú zvlášť pre Úver poskytnutý 
formou Splátkového úveru, zvlášť pre Úver 

poskytnutý formou Kontokorentu a zvlášť pre každú 
poskytnutú Fixnú tranžu. 

Pre výpočet výšky úrokov sa použije úroková sadzba 

platná pre príslušný deň, za ktorý sa úroky 
vypočítavajú. 

5.2 Úroková sadzba 

Úroková sadzba sa určuje ako ročná percentuálna 

sadzba (per annum) vo výške súčtu (i) referenčnej 

sadzby, (ii) refinančnej prirážky, ak Zmluva o 
financovaní neurčuje inak, a (iii) príslušnej marže. Pri 

Splátkových úveroch spolufinancovaných z 
prostriedkov EIB sa úroková sadzba podľa 

predchádzajúcej vety znižuje o finančné zvýhodnenie 
vo výške 0,25 %, ak Zmluva o financovaní neurčuje 

inú výšku finančného zvýhodnenia. Úroková sadzba 

môže byť určená aj ako pevná ročná percentuálna 
úroková sadzba. 

5.3 Referenčné sadzby 

(a) Pre Splátkový úver môže byť v Zmluve o 

financovaní určená jedna z nasledovných 

referenčných sadzieb: 
(i) referenčné sadzby typu BASE RATE: 

(A) BASE RATE Splátkový úver; 
(B) BASE RATE Splátkový úver Micros zabezpečený 

(BR 39); 
(C) BASE RATE Splátkový úver Micros nezabezpečený 

(BR 40); 

(D) PRIME RATE Splátkový uver; 
(ii) verejné referenčné sadzby: 

(A) Euribor®; 

(B) Pribor; 
(C) bbaliborTM (LIBOR) 

(b) Pre Kontokorent môže byť v Zmluve o 
financovaní určená jedna z nasledovných 

referenčných sadzieb: 

(i) referenčné sadzby typu BASE RATE: 
(A) BASE RATE Kontokorent; 

(B) BASE RATE Kontokorent Micros zabezpečený (BR 
37); 

(C) BASE RATE Kontokorent Micros nezabezpečený 
(BR 38); 

(D) PRIME RATE Kontokorent; 

(ii) verejné referenčné sadzby: 
(A) Euribor®; 

(B) Pribor; 
(C) bbaliborTM (LIBOR). 

(c) Pre Úver formou fixných tranží môže byť v 

Zmluve o financovaní určená jedna z nasledovných 
verejných referenčných sadzieb: 

(i) Euribor®; 
(ii) Pribor; 

(iii) bbaliborTM (LIBOR). 

5.4 Referenčné sadzby typu BASE RATE 

(a) Referenčné sadzby typu BASE RATE sú 

referenčnými sadzbami spravovanými a 
vyhlasovanými Bankou v súlade s jej vnútornými 

pravidlami pre riadenie referenčných úrokových 
sadzieb. Pravidlá Banky pre riadenie referenčných 

úrokových sadzieb pripúšťajú zmenu výšky každej 

referenčnej sadzby typu BASE RATE, a to najmä v 
závislosti od (i) zmeny podmienok na finančných a 

devízových trhoch, (ii) zmeny kvality 
makroekonomických ukazovateľov, ktoré môžu 

naznačovať zhoršenie/zlepšenie kreditného rizika na 

úrovni portfólia obchodov oceňovaných touto 
sadzbou, a (iii) zmeny strategického prístupu Banky k 

podpore produktov naviazaných na referenčnú 
sadzbu. Referenčné sadzby typu BASE RATE sú 

vyhlasované Bankou a Klientovi oznamované 
výveskou v prevádzkových priestoroch Banky a na 

internetovej stránke Banky. Referenčné sadzby typu 

BASE RATE nadobúdajú platnosť (aj v prípade ich 
zmeny) dňom uvedeným v oznámení. Vyhlásená 

výška príslušnej referenčnej sadzby typu BASE RATE 
je platná až do dňa predchádzajúceho prvému dňu 

platnosti novej výšky tejto referenčnej sadzby 

(vrátane). 
(b) Ak Zmluva o financovaní určuje, že referenčnou 

sadzbou pre výpočet úrokovej sadzby je niektorá z 
referenčných sadzieb typu BASE RATE, potom sa ako 

výška referenčnej sadzby určí konkrétna výška 
Bankou vyhlásenej príslušnej referenčnej sadzby typu 

BASE RATE platnej v každý určený deň. 

5.5 Referenčné sadzby typu PRIME RATE 

(a) Referenčné sadzby typu PRIME RATE sú 

referenčnými sadzbami spravovanými a 
vyhlasovanými Bankou súlade s jej vnútornými 

pravidlami pre riadenie referenčných úrokových 

sadzieb. Pravidlá Banky pre riadenie referenčných 
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úrokových sadzieb pripúšťajú zmenu výšky každej 
referenčnej sadzby typu PRIME RATE, a to najmä v 

závislosti od (i) zmeny podmienok na finančných a 
devízových trhoch, (ii) zmeny kvality 

makroekonomických ukazovateľov, ktoré môžu 

naznačovať zhoršenie/zlepšenie kreditného rizika na 
úrovni portfólia obchodov oceňovaných touto 

sadzbou, a (iii) zmeny strategického prístupu Banky k 
podpore produktov naviazaných na referenčnú 

sadzbu. Referenčne sadzby typu PRIME RATE sú 
vyhlasované Bankou a Klientovi oznamovane 

výveskou v prevádzkových priestoroch Banky a na 

internetovej stránke Banky. Referenčné sadzby typu 
PRIME RATE nadobúdajú platnosť (aj v prípade ich 

zmeny) dňom uvedeným v oznámení. Vyhlásená 
výška príslušnej referenčnej sadzby typu PRIME RATE 

je platná až do dňa predchádzajúceho prvému dňu 

platnosti novej výšky tejto referenčnej sadzby 
(vrátane). 

(b) Ak Zmluva o financovaní určuje, že referenčnou 
sadzbou pre výpočet úrokovej sadzby je niektorá z 

referenčných sadzieb typu PRIME RATE, potom sa 
ako výška referenčnej sadzby určí konkrétna výška 

Bankou vyhlásenej príslušnej referenčnej sadzby typu 

PRIME RATE platnej v každý určený deň. 

5.6 Verejné referenčné sadzby 

(a) Verejné referenčné sadzby sú referenčných 
sadzbami spravovanými a vyhlasovanými rôznymi 

kalkulačnými agentmi v súlade s ich pravidlami pre 

výpočet a zverejňovanie nimi spravovaných 
referenčných sadzieb. 

(b) Ak Zmluva o financovaní určuje, že referenčnou 
sadzbou pre účely výpočtu úrokovej sadzby je 

niektorá z verejných referenčných sadzieb, potom sa 

výška Referenčnej sadzby pre výpočet konkrétnej 
úrokovej sadzby stanoví okolo 11:00 hodiny 

(lokálneho času kalkulačného agenta referenčnej 
sadzby) dva Prevádzkové dni kalkulačného agenta 

referenčnej sadzby pred Dňom nastavenia úrokovej 
sadzby. 

(c) Ak príslušná verejná referenčná sadzba obsahuje 

viaceré hodnoty, bude zvolená tá hodnota, ktorá sa 
týka meny, v ktorej sú vyjadrené poskytnuté peňažné 

prostriedky. Zároveň bude určená tá hodnota, ktorá 
je svojim určením platná pre obdobie dĺžkou zhodné 

(alebo približne zhodné) s príslušným Obdobím 

fixácie. 
(d) Ak príslušná verejná referenčná sadzba, ktorá sa 

má použiť na účely výpočtu úrokovej sadzby, 
dosiahne zápornú hodnotu, použije sa na účely 

výpočtu úrokovej sadzby referenčná sadzba vo výške 
0 (nula).  

5.7 Obdobia fixácie 

(a) Ustanovenie tohto odseku sa uplatní iba v 
prípade, ak Zmluva o financovaní určuje ako 

referenčnú sadzbu pre účely výpočtu úrokovej sadzby 
niektorú z verejných referenčných sadzieb. 

(b) Obdobia fixácie sa určujú zvlášť pre Úver 

poskytnutý formou Splátkového úveru, zvlášť pre 

Úver poskytnutý formou Kontokorentu a zvlášť pre 
každú poskytnutú Fixnú tranžu. 

(c) Dĺžka trvania Obdobia fixácie je určená v Zmluve 
o financovaní. Dĺžka trvania Obdobia fixácie môže 

byť určená v trvaní jedného (1), troch (3), šiestich 

(6) alebo dvanástich (12) mesiacov. Dĺžka trvania 
Obdobia fixácie pre Fixné tranže môže byť určená aj 

v trvaní jedného (1) týždňa alebo dvoch (2) týždňov. 
(d) Ak to pripúšťa Zmluva o financovaní, môže dĺžku 

trvania každého Obdobia fixácie určiť Klient, a to za 
splnenia nasledovných podmienok: 

(i) dĺžka Obdobia fixácie bude v zvolená spomedzi 

alternatív uvedených v Zmluve o financovaní, a 
(ii) písomné oznámenie o určení dĺžky trvania 

príslušného Obdobia fixácie je Banke doručené 
najneskôr tri (3) Bankové dni pred jeho začatím. 

Ak Klient neurčí dĺžku trvania niektorého Obdobia 

fixácie, bude dĺžka trvania tohto obdobia zhodná s 
dĺžkou trvania Obdobia fixácie, ktoré mu 

bezprostredne predchádza. Ak Klient neurčí dĺžku 
trvania prvého Obdobia fixácie, bude dĺžka trvania 

prvého Obdobia fixácie zhodná s dĺžkou trvania 
Obdobia fixácie pri najdlhšej alternatíve uvedenej v 

Zmluve o financovaní, pokiaľ Zmluva o financovaní 

neurčuje inak. 
(e) Dĺžka Obdobia fixácie pre Úver formou fixných 

tranží je zhodná s obdobím, na ktorú sa príslušná 
Fixná tranža poskytla. 

(f) Každé Obdobie fixácie začne v Deň nastavenia 

úrokovej sadzby a skončí: 
(i) v prípade Splátkového úveru a Kontokorentu, v 

deň, ktorý bezprostredne predchádza nasledujúcemu 
Dňu nastavenia úrokovej sadzby, s výnimkou 

posledného Obdobia fixácie, ktoré skončí: 

(A) Konečným dňom splatnosti splátkového úveru, 
dňom splatnosti poslednej splátky Splátkového úveru, 

Konečným dňom splatnosti kontokorentu, eventuálne 
iným dňom splatnosti Kontokorentu, alebo 

(B) dňom, ktorý bol určený ako deň splatnosti Úveru 
oznámením Banky v súlade s odsekom 21.19(a)(v) 

alebo podľa iného obdobného ustanovenia týchto 

Obchodných podmienok; 
(ii) v prípade Úveru formou fixných tranží, v deň 

predchádzajúci splatnosti príslušnej Fixnej tranže. 

5.8 Marža 

Výška marže je určená v Zmluve o financovaní. 

Pokiaľ nie je v Zmluve o financovaní výslovne 
uvedený opak, bude mať ustanovenie odseku 21.24 

alebo iné obdobné ustanovenie týchto Obchodných 
podmienok prednosť pred dojednaním o marži 

obsiahnutom v Zmluve o financovaní. Marža môže 
byť v Zmluve o financovaní určená odlišne pre 

jednotlivé formy Úveru. Marža môže byť v Zmluve o 

financovaní určená odlišne tiež pre jednotlivé 
obdobia, a to s ohľadom na dosahovanie určitých 

ekonomických ukazovateľov Klienta alebo inú 
okolnosť. Ak nie je v Zmluve o financovaní určené 

inak, vyjadruje sa marža ako ročná percentuálna 

sadzba (per annum). 
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5.9 Úrokové obdobia 

(a) Doba, počas ktorej je Klient povinný platiť úroky 

je rozdelená na jednotlivé po sebe nasledujúce 
Úrokové obdobia. 

Dĺžka každého Úrokového obdobia týkajúceho sa: 

(i) Splátkového úveru je jeden (1) kalendárny 
mesiac, pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, 

(ii) Kontokorentu je jeden (1) kalendárny mesiac, 
pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak; a 

(iii) príslušnej Fixnej tranže je zhodná s obdobím, na 
ktoré sa Fixná tranža poskytla. 

(b) Prvé Úrokové obdobie Splátkového úveru začne v 

deň prvého poskytnutia peňažných prostriedkov zo 
Splátkového úveru a skončí v deň, ktorý 

bezprostredne predchádza dňu splatnosti úroku pod 
ľa odseku 5.9. Každé ďalšie Úrokové obdobie začne v 

deň splatnosti úroku podľa odseku 5.9 za 

predchádzajúce Úrokové obdobie a skončí v deň, 
ktorý bezprostredne predchádza nasledujúcemu dňu 

splatnosti úroku podľa odseku 5.9. Posledné Úrokové 
obdobie však skončí: 

(i) dňom, ktorý bezprostredne predchádza 
Konečnému dňu splatnosti splátkového úveru alebo 

dňu splatnosti poslednej splátky Splátkového úveru; 

(ii) dňom, ktorý bezprostredne predchádza dňu, ktorý 
bol určený ako deň splatnosti Splátkového úveru 

oznámením Banky v súlade s odsekom 21.19(a)(v) 
alebo iným obdobným ustanovením týchto 

Obchodných podmienok. 

 (c) Prvé úrokové obdobie Kontokorentu začne v deň 

prvého poskytnutia peňažných prostriedkov z 

Kontokorentu a skončí v posledný kalendárny deň 

kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka (podľa toho, 

čo je dohodnuté v Zmluve o financovaní), v ktorom 

sa toto Úrokové obdobie začalo. Každé ďalšie 

Úrokové obdobie začne v deň, ktorý bezprostredne 

nasleduje po skončení predchádzajúceho Úrokového 

obdobia a skončí v posledný kalendárny deň 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka 

(podľa toho, čo je dohodnuté v Zmluve o 

financovaní), s výnimkou posledného Úrokového 

obdobia, ktoré skončí dňom, ktorý bezprostredne 

predchádza Konečnému dňu splatnosti kontokorentu 

alebo inému dňu splatnosti Kontokorentu podľa 

Zmluvy o financovaní. 

5.10 Splatnosť úrokov 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, sú 
úroky za všetky dni príslušného Úrokového obdobia 

Splátkového úveru splatné v posledný kalendárny 

deň každého kalendárneho mesiaca (ibaže by Zmluva 
o financovaní určovala inú dĺžku Úrokového obdobia 

ako kalendárny štvrťrok, potom budú úroky splatné v 
posledný kalendárny deň obdobia, ktoré bolo 

určujúce pre stanovenie dĺžky Úrokového obdobia). 
(b) Úroky za všetky dni príslušného Úrokového 

obdobia Kontokorentu sú splatné v prvý (1.) 

kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca, ak je 

v súlade so Zmluvou o financovaní dĺžka Úrokového 
obdobia jeden (1) kalendárny mesiac a v prvý (1.) 

kalendárny deň prvého kalendárneho mesiaca 
každého štvrťroku, ak je v súlade so Zmluvou 

o financovaní dĺžka Úrokového obdobia jeden (1) 

kalendárny štvrťrok (pokiaľ Zmluva o financovaní 
neurčuje inak). 

(c) Úroky za posledné Úrokové obdobie sú splatné v 
deň, ktorý nasleduje po poslednom Úrokovom 

období. 
(d) Úroky za všetky dni Úrokového obdobia Fixnej 

tranže sú splatné v deň splatnosti Fixnej tranže. 

5.11 Spôsob platenia úrokov 

(a) Záväzok Klienta platiť úroky zo Splátkového úveru 

a Úveru formou fixných tranží bude plnený 
prostredníctvom inkasa splatnej čiastky úrokov z 

Bežného účtu, pokiaľ tieto Obchodné podmienky 

alebo Zmluva o financovaní neurčujú inak. 
Klient je povinný zabezpečiť, aby sa na Bežnom účte 

nachádzalo dostatočné množstvo peňažných 
prostriedkov tak, aby zostatok Bežného účtu o 10:00 

hodine v príslušný deň splatnosti úrokov postačoval 
na jeho úhradu. 

(b) Záväzok Klienta platiť úroky z Kontokorentu bude 

plnený prostredníctvom inkasa splatnej čiastky 
úrokov z Kontokorentného účtu, pokiaľ tieto 

Obchodné podmienky alebo Zmluva o financovaní 
neurčujú inak. 

5.12 Mimoriadne podmienky na trhu 

Ak nebudú existovať hodnoverné a primerané 
prostriedky na určenie príslušnej verejnej referenčnej 

sadzby alebo ak Banka najneskôr v druhý Bankový 
deň pred prvým dňom príslušného Obdobia fixácie 

oznámi Klientovi, že jej náklad na obstaranie zdrojov 

na medzibankovom trhu presahuje Referenčnú 
sadzbu pre príslušné Obdobie fixácie (pričom na 

pokrytie nákladov nestačí ani Refinančná prirážka), 
potom po doručení takéhoto oznámenia Klientovi, 

bude úroková sadzba pre príslušné Obdobie fixácie 
stanovená Bankou ako percentuálna sadzba p. a. 

daná súčtom marže podľa odseku 5.7 a sadzby, ktorú 

Banka oznámi Klientovi, ako náhle to bude prakticky 
možné (avšak najneskôr v deň, kedy má byť úrok za 

dané Úrokové obdobie splatný), ako percentuálnu 
sadzbu p. a. predstavujúcu skutočný náklad 

refinancovania Banky z akéhokoľvek zdroja, ktorý si 

takto Banka odôvodnene zvolila. 

5.13 Úročenie Úveru formou kreditnej karty 

Úročenie Úveru formou kreditnej karty sa riadi 
dohodou obsiahnutou v Zmluve o kreditnej karte. 

6. Splácanie úveru 
 

6.1 Záväzok Klienta splatiť Úver 

(a) Klient je povinný vrátiť (splatiť) Banke všetky 
peňažné prostriedky mu poskytnuté Bankou v lehote 

alebo v deň určený v Zmluve o financovaní alebo v 
týchto Obchodných podmienkach. 
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(b) Pokiaľ Zmluva o financovaní alebo tieto 
Obchodné podmienky neurčujú skorší deň splatnosti, 

je Klient povinný splatiť všetky poskytnuté peňažné 
prostriedky najneskôr v Konečný deň platnosti 

finančného rámca. 

6.2 Splácanie Splátkového úveru 

(a) Zmluva o financovaní môže určovať, že Splátkový 

úver je splatný celý naraz v konkrétny deň alebo do 
uplynutia určitej lehoty (tzv. Konečný deň splatnosti 

splátkového úveru). 

(b) Zmluva o financovaní môže určovať, že Splátkový 

úver bude splatný v splátkach (tzv. kapitálových 

splátkach). Dátum splatnosti každej jednotlivej 
splátky a jej konkrétna výška budú potom určené v 

Zmluve o financovaní. 
(c) Zmluva o financovaní však môže určiť, že 

Splátkový úver bude splácaný formou tzv. anuitných 

splátok. V takom prípade, nebude výška jednotlivých 
anuitných splátok uvedená v Zmluve o financovaní, 

ale bude určovaná Bankou. Banka určí výšku každej 
anuitnej splátky tak, že splácanie celého zostatku 

Splátkového úveru rozvrhne progresívnym spôsobom 
na celú v Zmluve o financovaní určenú dobu 

splácania Splátkového úveru, a to v súlade s 

pravidlom, že súčet splátky istiny Splátkového úveru 
a úroku zo Splátkového úveru, ktorý pripadá na 

rovnaké obdobie by mal byť pre každé obdobie, v 
ktorom dochádza k splácaniu zásadne rovnaký. Pri 

zachovaní pravidla uvedeného v tomto odseku môže 

Banka výšku anuitných splátok kedykoľvek zmeniť, a 
to najmä s ohľadom na zmenu výšky úroku, ktorý má 

byť v príslušnom období platený. Výšku anuitnej 
splátky oznámi Banka Klientovi písomne po každej jej 

zmene spolu s dátumom, od kedy sa táto zmena 

aplikuje. 
(d) Ak Zmluva o financovaní určí niektorý deň ako 

Konečný deň splatnosti splátkového úveru, musia byť 
všetky peňažné prostriedky zo Splátkového úveru 

splatené najneskôr v tento deň, a to bez ohľadu na 
ostatné ustanovenia o splatnosti Splátkového úveru 

uvedené v Zmluve o financovaní.  

(e) Ak poskytne Banka Klientovi do uplynutia Lehoty 
na čerpanie splátkového úveru peňažné prostriedky 

formou Splátkového úveru vo výške nižšej ako je 
limit uvedený v Zmluve o financovaní, upraví sa 

splácanie Splátkového úveru automaticky (ak Zmluva 

o financovaní upravuje konkrétnu výšku a termíny 
splátok), aj bez potreby písomnej zmeny Zmluvy o 

financovaní. Súčet súm všetkých dohodnutých 
splátok sa zníži o rozdiel medzi limitom uvedeným 

v Zmluve o financovaní a výškou peňažných 
prostriedkov skutočne poskytnutých Klientovi formou 

Splátkového úveru. Úprava splácania bude 

uskutočnená tak, že jednotlivé splátky Splátkového 
úveru sa zrušia v poradí od splátky s najneskoršou 

dobou splatnosti, s tým že posledná týmto pravidlom 
dotknutá splátka sa primerane upraví. Výška ani 

splatnosť ostatných splátok sa nezmení. 

6.3 Predčasné splatenie Splátkového úveru na 
žiadosť Klienta 

(a) Peňažné prostriedky poskytnuté formou 
Splátkového úveru môže Klient predčasne splatiť len 

so súhlasom Banky, iba ak: 

(i) svoj zámer vykonať predčasné splatenie 
peňažných prostriedkov alebo ich časti písomne 

oznámil Banke najneskôr v desiaty (10.) deň pred 
zamýšľaným dňom predčasného splatenia; 

(ii) výška navrhovaného predčasného splatenia 
prevyšuje čiastku 5.000,- eur, pokiaľ v Zmluve o 

financovaní nie je uvedená iná výška; 

(iii) Klient je pripravený zaplatiť poplatok za 
predčasné splatenie podľa odseku 13.6; 

(iv) Klient je pripravený zaplatiť refinančné náklady 
podľa odseku 13.22. Ak Banka ani do desiatich (10) 

Bankových dní od prijatia žiadosti Klienta o predčasné 

splatenie Splátkového úveru neoznámi Klientovi, že s 
predčasným splatením nesúhlasí, má sa zato, že s 

predčasným splatením súhlasí. 
(b) V prípade predčasného splatenia sa splácanie 

Splátkového úveru upraví automaticky (ak Zmluva o 
financovaní upravuje konkrétnu výšku a termíny 

splátok), aj bez potreby písomnej zmeny Zmluvy o 

financovaní v súlade s pravidlom uvedeným v tomto 
odseku ďalej. O výšku predčasne splatenej čiastky sa 

splátky v poradí od splátky s najneskoršou dobou 
splatnosti zrušia a posledná týmto pravidlom 

dotknutá splátka sa primerane upraví. Výška ani 

splatnosť ostatných splátok sa nezmení. 

6.4 Spôsob splácania Splátkového úveru 

Záväzok Klienta splatiť Splátkový úver bude plnený 
na Bankou určený účet Banky prostredníctvom inkasa 

splatnej čiastky z Bežného účtu. Klient je povinný 

zabezpečiť, aby sa na Bežnom účte nachádzalo 
dostatočné množstvo peňažných prostriedkov tak, 

aby zostatok tohto účtu o 10:00 hodine v príslušný 
deň splatnosti postačoval na úhradu všetkých čiastok 

týkajúcich sa Splátkového úveru splatných v daný 
deň. 

6.5 Splácanie Kontokorentu 

(a) Klient je povinný vrátiť (splatiť) všetky peňažné 
prostriedky poskytnuté formou Kontokorentu 

najneskôr v deň určený v Zmluve o financovaní. Ak 
Zmluva o financovaní určí niektorý deň ako Konečný 

deň splatnosti kontokorentu, musia byť všetky 

peňažné prostriedky z Kontokorentu splatené 
najneskôr v tento deň, a to bez ohľadu na ostatné 

ustanovenia o splatnosti Kontokorentu uvedené v 
Zmluve o financovaní. 

(b) Zmluva o financovaní môže určiť, že výška 
Kontokorentu sa bude postupne znižovať. V takom 

prípade, Zmluva o financovaní určí čiastku, ktorá má 

byť Klientom splatená v určitý deň alebo novú výšku 
Kontokorentu platnú od tohto dňa. Klient je potom 

povinný splatiť tú časť Kontokorentu, ktorá takúto 
novú výšku Kontokorentu prevyšuje, a to najneskôr v 

deň predchádzajúci dňu, v ktorom zníženie 
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nadobudne účinnosť. Nová, Zmluvou o financovaní 
určená výška Kontokorentu, bude zároveň 

predstavovať nový limit pre čerpanie peňažných 
prostriedkov z Kontokorentu. 

(c) Záväzok Klienta splatiť Kontokorent bude plnený 

znižovaním záporného salda Kontokorentného účtu 
alebo podľa rozhodnutia Banky na Bankou určený 

účet Banky. 

6.6 Splácanie Úveru formou fixných tranží 

(a) Klient je povinný vrátiť (splatiť) všetky peňažné 
prostriedky poskytnuté formou Fixnej tranže presne v 

deň, ktorý nasleduje po skončení obdobia, na ktoré 

sa príslušná Fixná tranža poskytla. 
(b) Klient nemôže predčasne splatiť peňažné 

prostriedky poskytnuté formou Fixnej tranže. 
(c) Záväzok Klienta splatiť Fixnú tranžu bude plnený 

na Bankou určený účet Banky prostredníctvom inkasa 

splatnej čiastky z Bežného účtu. Klient je povinný 
zabezpečiť, aby sa na Bežnom účte nachádzalo 

dostatočné množstvo peňažných prostriedkov tak, 
aby zostatok tohto účtu o 10:00 hodine v príslušný 

deň splatnosti postačoval na úhradu Fixnej tranže 
splatnej v daný deň. 

6.7 Splácanie Úveru formou kreditnej karty 

Splácanie Úveru formou kreditnej karty sa riadi 
dohodou obsiahnutou v Zmluve o kreditnej karte. 

7. Vystavovanie bankových záruk 

7.1 Záväzok Banky 

Ak tak určuje Zmluva o financovaní, je Banka povinná 

vystaviť na žiadosť Klienta Bankovú záruku, a to 
výlučne za podmienok dojednaných v Zmluve o 

financovaní a týchto Obchodných podmienkach. 

7.2 Vystavovanie Bankový záruk 

(a) Banka vystaví Bankovú záruku iba na základe 

žiadosti Klienta. O vystavenie Bankovej záruky môže 
Klient požiadať výlučne riadne vyplnenou Žiadosťou 

o vystavenie bankovej záruky. 
(b) Každá Žiadosť o vystavenie bankovej záruky musí 

byť doručená Banke (spolu so všetkými príslušnými 
prílohami) najneskôr o 10.00 hod. v tretí (3.) 

Bankový deň pred požadovaným dňom vystavenia 

Bankovej záruky; to neplatí, pokiaľ Banka udelí 
preukázateľný súhlas s inými podmienkami. Žiadosť 

o vystavenie Bankovej záruky doručená Banke je bez 
súhlasu Banky neodvolateľná. 

(c) Banka vystaví Bankovú záruku iba vtedy, ak sú 

zároveň splnené nasledujúce podmienky: 
(i) Žiadosť o vystavenie bankovej záruky obsahuje 

záručnú čiastku a táto čiastka dosahuje výšku aspoň 
1.000,- eur alebo ekvivalent v inej mene, pokiaľ v 

Zmluve o financovaní nie je uvedená iná výška; 
(ii) Žiadosť o vystavenie bankovej záruky bola 

vypracovaná v súlade so vzorom uvedeným v Prílohe 

3 týchto Obchodných podmienok; 
(iii) k Žiadosti o vystavenie bankovej záruky sú 

pripojené dokumenty (ktoré sú všetky vo forme a s 
obsahom prijateľnými pre Banku) preukazujúce 

existenciu záväzku Klienta, ktorý má byť Bankovou 
zárukou zabezpečený; 

(iv) ďalšie podmienky uvedené v Zmluve o 
financovaní pre tento účel. 

(d) Okrem nesplnenia niektorej z podmienok 

uvedených v tomto článku vyššie, bude Banka 
oprávnená odmietnuť vystavenie Bankovej záruky aj 

vtedy, ak: 
(i) by bol vystavením Bankovej záruky prekročený 

príslušný limit; 
(ii) nastal a pretrváva niektorý z Prípadov porušenia 

alebo iné porušenie zmluvy podľa článku 21; 

(iii) Banková záruka požadovaná Klientom nespĺňa 
podmienky uvedené v odseku 7.5; 

(iv) Klientom požadované záručné podmienky sú v 
rozpore s bežnou obchodnou praxou Banky v oblasti 

dokumentárnych obchodov alebo podľa 

odôvodneného názoru Banky nie je vystavenie 
Bankovej záruky za týchto podmienok vhodné alebo 

primerané; alebo 
(v) ak pre odmietnutie vystaviť Bankovú záruku 

existujú dôvody hodné osobitného zreteľa alebo 
vystavenie Bankovej záruky nemožno od Banky 

spravodlivo požadovať. 

(e) Jednou Žiadosťou o vystavenie bankovej záruky 
možno požiadať o vystavenie iba jednej Bankovej 

záruky. 

7.3 Rámec pre bankové záruky a jeho 

používanie 

(a) Celková suma záručných čiastok všetkých Bankou 
vystavených Bankových záruk nesmie prekročiť výšku 

uvedenú v Zmluve o financovaní ako Rámec pre 
bankové záruky. Ak však Banka vystaví Bankovú 

záruku tak, že dôjde k prekročeniu Rámca pre 

bankové záruky, bude sa na takto vystavenú 
Bankovú záruku hľadieť ako na Bankovú záruku 

vystavenú v súlade so Zmluvou o financovaní. 
(b) Rámec pre bankové záruky sa bude považovať za 

použitý (čerpaný) vždy pri vystavení Bankovej záruky, 
a to vo výške príslušnej záručnej čiastky. V časti, v 

ktorej bol Rámec pre bankové záruky použitý pre 

vystavenie niektorej Bankovej záruky, nie je možné 
Rámec pre bankové záruky použiť pre vystavenie inej 

Bankovej záruky, a to až do jeho uvoľnenia v súlade 
s týmto odsekom. Rámec pre bankové záruky v 

použitej časti bude uvoľnený pre ďalšie použitie až: 

(i) uplynutím doby platnosti Bankovej záruky, ak 
nedošlo k uplatneniu plnenia z Bankovej záruky 

oprávneným; alebo 
(ii) splnením záväzku Klienta podľa odseku 7.6, ak 

Banka z Bankovej záruky plnila. 
(c) Pre vylúčenie pochybností platí, že použitie 

Rámca pre bankové záruky nie je plnením žiadneho 

peňažného záväzku a preto záväzok Klienta k 
náhrade plnenia z Bankovej záruky podľa odseku 7.6 

nie je použitím Rámca pre bankové záruky dotknutý. 
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7.4 Obdobie nároku na vystavenie bankovej 
záruky 

(a) Zmluva o financovaní určí lehotu, do uplynutia 
ktorej je Klient oprávnený Banku požiadať o 

vystavenie Bankovej záruky. Pokiaľ Zmluva o 

financovaní túto lehotu neurčí, uplynie táto lehota 
jeden (1) mesiac pred Konečným dňom platnosti 

finančného rámca. 
(b) Ak záväzok Banky vystaviť Bankovú záruku 

nezanikol medzičasom inak, uplynutím Obdobia 
nároku na vystavenie bankovej záruky uvedeného v 

Zmluve o financovaní záväzok Banky vystaviť na 

žiadosť Klienta Bankovú záruku zanikne. 

7.5 Podmienky záručnej listiny 

(a) Každá Banková záruka musí spĺňať nasledovné 
podmienky: 

(i) záručná čiastka môže byť vyjadrená v mene 

uvedenej pre tento účel v Zmluve o financovaní; 
(ii) Banková záruka musí spĺňať podmienky uvedené 

v Žiadosti o vystavenie bankovej záruky; 
(iii) doba platnosti Bankovej záruky uplynie podľa 

textu záručnej listiny najneskôr v desiaty (10.) 
Bankový deň pred Konečným dňom platnosti 

finančného rámca. 

(b) Banka má právo stanoviť ďalšie podmienky 
záručnej listiny v individuálnom prípade, a to aj po 

podaní Žiadosti o vystavenie Bankovej záruky. 
(c) Bankové záruky vystavené Bankou sa riadia 

Jednotnými pravidlami pre záruky vyplatiteľné na 

požiadanie (publikácia ICC – URDG 758), pokiaľ nie 
je v texte záručnej listiny uvedené inak. 

(d) Práva z Bankovej záruky možno postúpiť alebo 
previesť na tretiu osobu len s písomným súhlasom 

Banky, ak nie je v záručnej listine uvedené inak. 

7.6 Náhrada plnenia z Bankovej záruky 

(a) Banka má právo na náhradu toho, čo v mene 

Klienta plnila oprávnenému z Bankovej záruky na 
základe záručnej listiny. Toto právo Banky pretrvá aj 

po zániku Zmluvy o financovaní. 

(b) Pokiaľ sa Klient s Bankou nedohodne na úhrade 

záväzku podľa odseku (a) poskytnutím refinančného 

úveru, je Klient povinný náhradu plnenia, ktoré 
Banka poskytla podľa záručnej listiny oprávnenému 

zaplatiť v deň, v ktorý Banka plnenie z Bankovej 
záruky poskytla. Ustanovenie odseku 22.1 týmto nie 

je dotknuté. 

(c) Za pohľadávku Banky z titulu plnenia z Bankovej 
záruky sa považuje suma vyplatená Bankou 

oprávnenému, náklady a výdavky Banky spojené 
s prijatím uplatnenia Bankovej záruky a výplatou 

plnenia z Bankovej záruky, náklady a výdavky 
spojené s úhradou alebo uplatnením pohľadávky 

Banky spolu s príslušenstvom, úroky z omeškania, 

zmluvné pokuty, ako aj pohľadávka a príslušenstvo, 
ktoré vzniknú na základe zmeny alebo nahradenia 

právneho vzťahu založeného zmluvou o vystavení 
Bankovej záruky. 

 

7.7 Zmluva o vystavení bankovej záruky 

(a) Doručenie riadne vyplnenej Žiadosti o vystavenie 

bankovej záruky sa bude považovať za návrh na 
uzatvorenie zmluvy o vystavení bankovej záruky 

medzi Bankou a Klientom, pričom Banka bude v tejto 

zmluve vystupovať v postavení banky vystavujúcej 
Bankovú záruku a Klient v postavení žiadateľa o 

vystavenie Bankovej záruky. Zmluva o vystavení 
bankovej záruky sa bude považovať za uzatvorenú, 

ak Banka písomne príjme (v lehote desiatich (10) 
Bankových dní po doručení Žiadosti o vystavení 

bankovej záruky alebo v inej rozumnej lehote) návrh 

Klienta na uzatvorenie tejto zmluvy o vystavení 
bankovej záruky, a to formou vystavenia Bankovej 

záruky. Obsah zmluvy o vystavení bankovej záruky 
bude tvorený obsahom Žiadosti na vystavenie 

bankovej záruky a Zmluvy o financovaní. 

(b) Na základe Zmluvy o financovaní môže Klient 
Banku požiadať a Banka môže na žiadosť Klienta 

vystaviť aj viacero Bankových záruk. Akceptovanie 
každej Žiadosti o vystavenie bankovej záruky sa bude 

považovať za uzatvorenie samostatnej zmluvy o 
vystavení bankovej záruky. 

7.8 Uplatnenie Bankovej záruky 

V prípade uplatnenia Bankovej záruky oprávneným 
Banka skontroluje, či prevzaté uplatnenie Bankovej 

záruky a predložené dokumenty sú v súlade 
s podmienkami obsiahnutými v záručnej listine. Ak 

uplatnenie Bankovej záruky (výzva na plnenie 

predložená Banke oprávneným) a predložené 
dokumenty nie sú v súlade s podmienkami záručnej 

listiny, Banka informuje o tejto skutočnosti 
oprávneného, ktorému odmietne plnenie z Bankovej 

záruky s uvedením dôvodov odmietnutia plnenia. 

Banka o odmietnutí plnenia informuje taktiež Klienta. 
Ak uplatnenie Bankovej záruky a predložené 

dokumenty sú v súlade s podmienkami záručnej 
listiny, Banka písomne oznámi túto skutočnosť spolu 

s výškou uplatnenej sumy Klientovi najneskôr 
nasledujúci Bankový deň po dni prevzatia riadneho 

a platného uplatnenia Bankovej záruky. V prípade 

riadneho uplatnenia Bankovej záruky Banka vyplatí 
záručnú sumu v súlade s podmienkami záručnej 

listiny. Ak ide o podmienené plnenie (tzv. „predĺž 
alebo plať“), Klient je povinný oznámiť Banke, či má 

plniť z Bankovej záruky, alebo predĺžiť jej platnosť. 

Plnenie Banky z Bankovej záruky je vždy v peňažnej 
forme. 

8. Otváranie akreditívov 

8.1 Záväzok Banky 

Ak tak určuje Zmluva o financovaní, je Banka povinná 
otvoriť na žiadosť Klienta Akreditív, a to výlučne za 

podmienok dojednaných v Zmluve o financovaní a 

týchto Obchodných podmienkach. 
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8.2 Otváranie Akreditívov 

(a) Banka otvorí Akreditív iba na základe žiadosti 

Klienta. O otvorenie Akreditívu môže Klient požiadať 
výlučne riadne vyplnenou Žiadosťou o otvorenie 

akreditívu. 

(b) Každá Žiadosť o otvorenie akreditívu musí byť 
doručená Banke (spolu so všetkými príslušnými 

prílohami) najneskôr o 10.00 hod. v tretí (3.) 
Bankový deň pred požadovaným dňom otvorenia 

Akreditívu; to neplatí, pokiaľ Banka udelí 
preukázateľný súhlas s inými podmienkami doručenia 

Žiadosti o otvorenie akreditívu. Žiadosť o otvorenie 

akreditívu doručená Banke je bez súhlasu Banky 
neodvolateľná. 

(c) Banka otvorí Akreditív iba vtedy, ak sú zároveň 
splnené nasledujúce podmienky: 

(i) Žiadosť o otvorenie akreditívu obsahuje 

akreditívnu čiastku a táto čiastka dosahuje výšku 
aspoň 1.000,- eur alebo ekvivalent v inej mene, 

pokiaľ v Zmluve o financovaní nie je uvedená iná 
výška; 

(ii) Žiadosť o otvorenie akreditívu bola vypracovaná v 
súlade so vzorom uvedeným v Prílohe 4 týchto 

Obchodných podmienok; 

(iii) k Žiadosti o otvorenie akreditívu sú pripojené 
dokumenty (ktoré sú všetky vo forme a s obsahom 

prijateľnými pre Banku) preukazujúce existenciu 
záväzku Klienta, ktorý má byť platený 

prostredníctvom Akreditívu; 

(iv) ďalšie podmienky uvedené v Zmluve o 
financovaní pre tento účel. 

(d) Okrem nesplnenia niektorej z podmienok 
uvedených v tomto článku vyššie, bude Banka 

oprávnená odmietnuť otvorenie Akreditívu aj vtedy, 

ak: 
(i) by bol otvorením Akreditívu prekročený príslušný 

limit; 
(ii) nastal a pretrváva niektorý z Prípadov porušenia 

alebo iné porušenie zmluvy podľa článku 21; 
(iii) Akreditív požadovaný Klientom nespĺňa 

podmienky uvedené v odseku 8.5; 

(iv) Klientom požadované akreditívne podmienky sú v 
rozpore s bežnou obchodnou praxou Banky v oblasti 

dokumentárnych obchodov alebo podľa 
odôvodneného názoru Banky nie je otvorenie 

Akreditívu za týchto podmienok vhodné alebo 

primerané; alebo 
(v) ak pre odmietnutie otvoriť Akreditív existujú 

dôvody hodné osobitného zreteľa alebo otvorenie 
Akreditívu nemožno od Banky spravodlivo požadovať. 

(e) Jednou Žiadosťou o otvorenie akreditívu možno 
požiadať o otvorenie iba jedného Akreditívu. 

8.3 Rámec pre akreditívy a jeho používanie 

(a) Celková suma akreditívnych čiastok všetkých 
Bankou otvorených Akreditívov nesmie prekročiť 

výšku uvedenú v Zmluve o financovaní ako Rámec 
pre akreditívy. Ak však Banka otvorí Akreditív tak, že 

dôjde k prekročeniu Rámca pre akreditívy, bude sa 

na takto otvorený Akreditív hľadieť ako na Akreditív 
otvorený v súlade so Zmluvou o financovaní. 

(b) Rámec pre akreditívy sa bude považovať za 
použitý (čerpaný) vždy pri otvorení Akreditívu, a to 

vo výške príslušnej akreditívnej čiastky. V časti, v 
ktorej bol Rámec pre akreditívy použitý pre otvorenie 

niektorého Akreditívu, nie je možné Rámec pre 

akreditívy použiť pre otvorenie iného Akreditívu, a to 
až do jeho uvoľnenia v súlade s týmto odsekom. 

Rámec pre akreditívy v použitej časti bude uvoľnený 
pre ďalšie použitie až: 

(i) uplynutím doby platnosti Akreditívu, ak nedošlo k 
uplatneniu plnenia z Akreditívu oprávneným; alebo 

(ii) splnením záväzku Klienta podľa odseku 8.6, ak 

Banka z Akreditívu plnila. 
(c) Pre vylúčenie pochybností platí, že použitie 

Rámca pre akreditívy nie je plnením žiadneho 
peňažného záväzku a preto záväzok Klienta k 

náhrade akreditívneho plnenia podľa odseku 8.6 nie 

je použitím Rámca pre akreditívy dotknutý. 

8.4 Obdobie nároku na otvorenie akreditívu 

(a) Zmluva o financovaní určí lehotu, do uplynutia 
ktorej je Klient oprávnený Banku požiadať o 

otvorenie Akreditívu. Pokiaľ Zmluva o financovaní 
túto lehotu neurčí, uplynie táto lehota jeden (1) 

mesiac pred Konečným dňom platnosti finančného 

rámca. 
(b) Ak záväzok Banky otvoriť Akreditív nezanikol 

medzičasom inak, uplynutím Obdobia nároku na 
otvorenie akreditívu uvedeného v Zmluve o 

financovaní, záväzok Banky otvoriť na žiadosť Klienta 

Akreditív zanikne. 

8.5 Akreditívne podmienky 

(a) Každý Akreditív musí spĺňať nasledovné 
podmienky: 

(i) akreditívna čiastka môže byť vyjadrená v mene 

uvedenej pre tento účel v Zmluve o financovaní; 
(ii) Akreditív musí spĺňať podmienky uvedené v 

Žiadosti o otvorenie akreditívu; 
(iii) Akreditív bude neodvolateľný; 

(iv) splatnosť Akreditívu (a to aj v prípade jeho 
predĺženia) musí podľa textu akreditívnej listiny 

nastať najneskôr tridsať (30.) dní pred Konečným 

dňom platnosti finančného rámca. 
(b) Banka má právo si vymieniť ďalšie akreditívne 

podmienky v individuálnom prípade, a to aj po 
podaní Žiadosti o otvorenie akreditívu. 

(c) Každý Akreditív, pokiaľ nie je v Žiadosti o 

otvorenie akreditívu uvedené inak, sa bude riadiť 
Jednotnými zvyklosťami a pravidlami pre 

dokumentárne akreditívy, revidovaným vydaním z 
roku 2007, publikácia č. 600 MOK v Paríži. Klient je 

povinný sa s týmito pravidlami oboznámiť. Zmluva o 
otvorení dokumentárneho akreditívu sa bude riadiť 

ustanoveniami § 682 a nasl. Obchodného zákonníka. 

(d) Banka bude oprávnená, nie však povinná, 
poskytnúť oprávnenému z Akreditívu plnenie podľa 

obsahu akreditívnej listiny, aj vtedy, ak podmienky 
uvedené v akreditívnej listine, ktoré je oprávnený z 

Akreditívu povinný splniť, nebudú riadne alebo včas 
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splnené, ak Klient na základe výzvy Banky udelí 
písomný súhlas s takýmto plnením. 

(e) Práva z Akreditívu alebo Akreditív možno previesť 
alebo postúpiť na tretiu osobu len s písomným 

súhlasom Banky, ak nie je v Akreditíve uvedené inak. 

8.6 Náhrada akreditívneho plnenia 

(a) Banka má právo na náhradu toho, čo v mene 

Klienta plnila oprávnenému z Akreditívu na základe 
akreditívnej listiny. Toto právo Banky pretrvá aj po 

zániku Zmluvy o financovaní. 
(b) Pokiaľ sa Klient s Bankou nedohodne na úhrade 

záväzku podľa odseku (a) poskytnutím refinančného 

úveru, je Klient povinný náhradu plnenia, ktoré 
Banka poskytla podľa akreditívnej listiny 

oprávnenému zaplatiť v deň, v ktorý Banka plnenie z 
Akreditívu poskytla. Ustanovenie odseku 22.1 týmto 

nie je dotknuté. 

(c) Za pohľadávku Banky z titulu plnenia z Akreditívu 
sa považuje suma vyplatená Bankou oprávnenému z 

Akreditívu, náklady a výdavky Banky spojené 
s prijatím akreditívnych dokumentov a výplatou 

plnenia z Akreditívu, náklady a výdavky spojené 
s úhradou alebo uplatnením pohľadávky Banky spolu 

s príslušenstvom, Úroky z omeškania, zmluvné 

pokuty, ako aj pohľadávka a príslušenstvo, ktoré 
vzniknú na základe zmeny alebo nahradenia 

právneho vzťahu založeného zmluvou o otvorení 
Akreditívu. 

8.7 Zmluva o otvorení akreditívu 

(a) Doručenie riadne vyplnenej Žiadosti o otvorenie 
akreditívu Banke sa bude považovať za návrh na 

uzatvorenie zmluvy o otvorení dokumentárneho 
akreditívu medzi Bankou a Klientom, pričom Banka 

bude v tejto zmluve vystupovať v postavení banky 

otvárajúcej Akreditív a Klient v postavení príkazcu. 
Zmluva o otvorení dokumentárneho akreditívu sa 

bude považovať za uzatvorenú, ak Banka písomne 
príjme (v lehote desiatich (10) Bankových dní po 

doručení Žiadosti o otvorenie akreditívu alebo v inej 
rozumnej lehote) návrh Klienta na uzatvorenie tejto 

zmluvy o otvorení dokumentárneho akreditívu, a to 

formou otvorenia Akreditívu. Obsah zmluvy o 
otvorení dokumentárneho akreditívu bude tvorený 

obsahom Žiadosti na otvorenie akreditívu a Zmluvy o 
financovaní. 

(b) Na základe Zmluvy o financovaní môže Klient 

Banku požiadať a Banka môže na žiadosť Klienta 
otvoriť aj viacero Akreditívov. Akceptovanie každej 

Žiadosti o otvorenie akreditívu sa bude považovať za 
uzatvorenie samostatnej zmluvy o otvorení 

akreditívu. 

8.8 Predloženie dokumentov 

Ak sú Banke predložené dokumenty určené 

v akreditívnej listine počas platnosti Akreditívu, Banka 
s odbornou starostlivosťou skontroluje, či predložené 

dokumenty sú v súlade s podmienkami obsiahnutými 
v Akreditíve. Ak predložené dokumenty nie sú v 

súlade s podmienkami akreditívnej listiny, Banka 

informuje o tejto skutočnosti oprávneného z 
Akreditívu, ktorému odmietne plnenie z Akreditívu 

s uvedením dôvodov odmietnutia plnenia. Banka 
o odmietnutí plnenia informuje taktiež Klienta. Ak 

predložené dokumenty sú v súlade s podmienkami 

Akreditívu, Banka písomne oznámi túto skutočnosť 
Klientovi najneskôr nasledujúci Bankový deň po dni 

prevzatia dokumentov. V prípade riadneho 
predloženia dokumentov Banka poskytne plnenie 

v súlade ustanoveniami akreditívnej listiny. 

9. Rámec pre obchody s finančnými nástrojmi 

(treasury linka) 

9.1 Právna povaha Treasury linky 

(a) Zmluva o financovaní môže obsahovať dohodu, 

predmetom ktorej bude poskytnutie Treasury linky 
podľa Rámcovej treasury zmluvy. 

(b) Po dobu trvania Zmluvy o financovaní (ustanovení 

o Treasury linke) sa Treasury linka bude považovať 
za limit, do ktorého bola Klientom splnená povinnosť 

poskytnúť Banke finančné zabezpečenie v súlade s 
článkom 5 Obchodných podmienok pre treasury 

transakcie. V deň zániku platnosti ustanovení Zmluvy 
o financovaní v časti o Treasury linke, prestane 

Zmluva o financovaní plniť funkciu tohto finančného 

zabezpečenia, a to aj vo vzťahu k Treasury 
transakciám uzatvoreným podľa Rámcovej treasury 

zmluvy za trvania Treasury linky. 

9.2 Určenie výšky Treasury linky 

(a) Zmluva o financovaní určí konkrétnu výšku 

Treasury linky. Treasury linka bude vyjadrená v mene 
euro, pokiaľ Zmluva o financovaní nestanoví inak. 

(b) Zmluva o financovaní môže určiť Konečný deň 
platnosti treasury linky. Pokiaľ Treasury linka 

nezanikne skôr inak, zanikne najneskôr v Konečný 

deň platnosti treasury linky. 

9.3 Používanie Treasury linky 

(a) Treasury linka sa bude považovať za použitú vždy 
pri dojednaní Treasury transakcie medzi Bankou a 

Klientom, pri ktorej (alebo dodatočne) Banka vznesie 
požiadavku, aby Klient poskytol Banke finančné 

zabezpečenie. Treasury linka bude použitá vo výške 

požiadavky Banky na finančné zabezpečenie pre danú 
Treasury transakciu, ktorá bude určená spôsobom 

uvedeným v odseku 5(3) Obchodných podmienok pre 
treasury transakcie. V časti, v ktorej bola Treasury 

linka použitá pre niektorú Treasury transakciu, nie je 

možné Treasury linku použiť pre inú Treasury 
transakciu, a to až do jej uvoľnenia v súlade s týmto 

odsekom. Treasury linka v použitej časti bude 
uvoľnená pre ďalšie použitie až úplným vyrovnaním 

záväzkov Klienta z príslušnej Treasury transakcie, 
pokiaľ sa Klient a Banka nedohodnú na inej forme 

finančného zabezpečenia pre tento účel. 

(b) Pre vylúčenie pochybností platí, že použitie 
Treasury linky nie je plnením žiadneho peňažného 

záväzku a preto záväzok Klienta z Rámcovej treasury 
zmluvy uskutočniť akúkoľvek platbu alebo dodanie 
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akéhokoľvek finančného nástroja nie je použitím 
Treasury linky dotknutý. 

9.4 Obmedzenie druhov Treasury transakcií 

Zmluva o financovaní môže určiť, že Treasury linka 

sa bude považovať za finančné zabezpečenie podľa 

Rámcovej treasury zmluvy iba vo vzťahu k niektorými 
druhom Treasury transakcií, a to v závislosti od typu 

Treasury transakcie, podkladového aktíva alebo meny 
jej vyrovnania. 

9.5 Právny vzťah k Rámcovej treasury zmluve 

Dojednaním Treasury linky nie je dotknutá povinnosť 

Klienta ani Banky riadne plniť povinnosti vyplývajúce 

z Rámcovej treasury zmluvy, najmä povinnosť 
uskutočniť platby a dodanie finančných nástrojov pri 

vyporiadaní Treasury transakcií. 

9.6 Upozornenie 

Klient sa týmto výrazne upozorňuje aj na skutočnosť, 

že zánikom Treasury linky z akéhokoľvek dôvodu, 
prestane Zmluva o financovaní plniť funkciu 

finančného zabezpečenia podľa Rámcovej treasury 
zmluvy, a to aj vo vzťahu k Treasury transakciám 

uzatvoreným podľa Rámcovej treasury zmluvy za 
trvania Treasury linky. Takýto zánik Treasury linky 

môže mať za následok vznik povinnosti Klienta podľa 

Rámcovej treasury zmluvy poskytnúť Banke finančné 
zabezpečenie inou formou, a to okamžite, a z 

vlastného podnetu bez požiadania Banky. Pri 
nesplnení tejto povinnosti Klientom je Banka 

oprávnená uskutočniť opatrenia uvedené v Rámcovej 

treasury zmluve, ktoré môžu mať významný 
negatívny dopad na investičnú a finančnú pozíciu 

Klienta s rizikom významnej finančnej straty. 

10. Osobitné ustanovenia pre financovanie v 

cudzích menách 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, 
poskytne Banka financovanie výlučne v mene euro. 

Ak nebolo dohodnuté financovanie v cudzej mene, 
budú Klientovi poskytnuté peňažné prostriedky 

výlučne v mene euro. Záručné čiastky a akreditívne 
čiastky Bankových záruk a Akreditívov budú 

vyjadrené v mene euro. 

(b) Ak tak určuje Zmluva o financovaní, môže Banka 
poskytnúť Klientovi financovanie aj v cudzej mene. 

(c) Ak sa financovanie v cudzej mene týka 
poskytnutia Úveru, výška Úveru bude vyjadrená v 

príslušnej mene a v tejto mene možno Klientovi na 

jeho žiadosť poskytnúť peňažné prostriedky. Zmluva 
o financovaní môže určiť, že v cudzej mene bude 

poskytnutá iba niektorá z foriem Úveru, tranža 
Splátkového úveru alebo iná časť Úveru. 

(d) Ak sa financovanie v cudzej mene týka 
vystavovania Bankových záruk a otvárania 

Akreditívov, Klient je oprávnený žiadať o vystavenie 

Bankovej záruky alebo otvorenie Akreditívu znejúcich 
na dohodnutú cudziu menu. Zmluva o financovaní 

môže určiť, že v cudzej mene budú vystavené alebo 

otvorené Bankové záruky alebo Akreditívy iba do 
určitej výšky. 

11. Osobitné ustanovenia pre nezáväzné 
financovanie 

11.1 Nezáväzné financovanie 

Zmluva o financovaní môže určiť, že financovanie v 
nej dohodnuté, Finančný rámec, jeho časť alebo 

jednotlivá forma financovania alebo jej časť je pre 
Banku nezáväzné (tzv. Nezáväzné financovanie). 

11.2 Vypovedanie poskytnutia Úveru 

(a) Ak bude ako nezáväzné určené financovanie 

formou Úveru, je Banka povinná Klientovi poskytnúť 

peňažné prostriedky iba za podmienky, že 
poskytnutie Úveru medzičasom nevypovedala. Banka 

je pritom oprávnená kedykoľvek aj bez uvedenia 
dôvodu okamžite vypovedať poskytnutie Úveru. 

Vypovedanie poskytnutia Úveru nadobudne účinnosť 

ku dňu doručenia písomného oznámenia o výpovedi 
Klientovi. Výpoveďou zaniká oprávnenie Klienta 

čerpať Úver a povinnosť Banky Klientovi peňažné 
prostriedky poskytnúť. 

(b) Banka je oprávnená vypovedať poskytnutie Úveru 
aj tak, že výpoveďou bude dotknutá iba časť Úveru 

(teda niektorá z foriem Úveru alebo len jej časť). 

(c) Výpoveďou nie je dotknutá povinnosť Klienta už 
poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť v lehotách 

určených v Zmluve o financovaní (nie predčasne). To 
neplatí pre Kontokorent, ktorý je Klient povinný 

splatiť úplne v deň nadobudnutia účinnosti výpovede. 

(d) Ak bolo Zmluvou o financovaní, financovanie 
dojednané ako nezáväzné iba čiastočne (Nezáväzným 

rámcom je iba časť Finančného rámca), je Banka 
oprávnená vypovedať poskytnutie Úveru len v tej 

časti svojich záväzkov, ktorá zodpovedá nezáväznej 

časti financovania. Doručením výpovede teda zaniká 
povinnosť Banky a oprávnenie Klienta do výšky 

nezáväznej časti financovania. Ustanovenie odseku 
(b) sa použije primerane. 

11.3 Nezáväzný Rámec pre bankové záruky 

(a) Ak bude ako nezáväzný určený Rámec pre 

bankové záruky, nie je Banka povinná vystaviť pre 

Klienta žiadnu Bankovú záruku. Ustanovenia Zmluvy 
o financovaní v časti o vystavovaní Bankových záruk 

budú mať rámcový charakter, na základe ktorého 
záväzok Banky vystaviť Bankovú záruku nevznikne. 

Ak však Banka Bankovú záruku na základe žiadosti 

Klienta vystaví, bude sa takáto Banková záruka 
považovať za riadne vystavenú v súlade s 

podmienkami Zmluvy o financovaní. 
(b) Ak bol Zmluvou o financovaní, Rámec pre 

bankové záruky dojednaný ako nezáväzný iba 
čiastočne, uplatní sa odsek (a) iba ohľadne 

nezáväznej časti Rámca pre bankové záruky. Pre 

zvyšnú časť Rámca pre bankové záruky sa 
ustanovenia článku 7 uplatnia v plnom rozsahu. 

(c) Ak sa Banka rozhodne, že Klientom požadovanú 
Bankovú záruku nevystaví, je Banka povinná túto 
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skutočnosť Klientovi oznámiť v lehote pätnástich (15) 
Bankových dní odo dňa podania Žiadosti o vystavenie 

bankovej záruku, pričom však nie je povinná oznámiť 
Klientovi dôvod odmietnutia jeho žiadosti. 

11.4 Nezáväzný Rámec pre akreditívy 

(a) Ak bude ako nezáväzný určený Rámec pre 
Akreditívy, nie je Banka povinná otvoriť pre Klienta 

žiadny Akreditív. Ustanovenia Zmluvy o financovaní v 
časti o otváraní Akreditívov budú mať rámcový 

charakter, na základe ktorého záväzok Banky otvoriť 
Akreditív nevznikne. Ak však Banka Akreditív na 

základe žiadosti Klienta otvorí, bude sa takýto 

Akreditív považovať za riadne otvorený v súlade s 
podmienkami Zmluvy o financovaní. 

(b) Ak bol Zmluvou o financovaní Rámec pre 
akreditívy dojednaný ako nezáväzný iba čiastočne, 

uplatní sa odsek (a) iba ohľadne nezáväznej časti 

Rámca pre akreditívy. Pre zvyšnú časť Rámca pre 
akreditívy sa ustanovenia článku 8 uplatnia v plnom 

rozsahu. 
(c) Ak sa Banka rozhodne, že Klientom požadovaný 

Akreditív neotvorí, je Banka povinná túto skutočnosť 
Klientovi oznámiť v lehote pätnástich (15) Bankových 

dní odo dňa podania Žiadosti o otvorenie akreditívu, 

pričom však nie je povinná oznámiť Klientovi dôvod 
odmietnutia jeho žiadosti. 

11.5 Nezáväzná Treasury linka 

Ak bude ako nezáväzná určená Treasury linka, je 

Banka oprávnená Treasury linku kedykoľvek aj bez 

uvedenia dôvodu zrušiť. Treasury linka zanikne v deň 
doručenia oznámenia o jej zrušení Klientovi. V tento 

deň prestane Zmluva o financovaní plniť funkciu 
finančného zabezpečenia podľa Rámcovej treasury 

zmluvy, a to aj vo vzťahu k Treasury transakciám 

uzatvoreným podľa Rámcovej treasury zmluvy za 
trvania Treasury linky. 

11.6 Odstúpenie od Zmluvy o financovaní 

(a) Ak bolo financovanie Zmluvou o financovaní 

určené ako nezáväzné, je Banka oprávnená tiež 
kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od 

Zmluvy o financovaní. Odstúpenie nadobudne 

účinnosť ku dňu doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení Klientovi. 

(b) Odstúpením od zmluvy zanikajú práva a 
povinnosti strán zo Zmluvy o financovaní (najmä 

oprávnenie Klienta Úver čerpať a povinnosť Banky 

poskytnúť Klientovi akékoľvek peňažné prostriedky), 
s výnimkou práv a povinností ďalej uvedených v 

tomto odseku. 
(c) V lehote desiatich (10) dní od doručenia 

oznámenia o odstúpení od zmluvy, je Klient povinný 
Banke Úver splatiť úplne. Je pritom povinný vrátiť 

Banke všetky ňou poskytnuté peňažné prostriedky aj 

s úrokom vypočítaným k tomuto dňu a s ostatným 
príslušenstvom. Klient je tiež povinný poskytnúť 

Banke v lehote desiatich (10) dní od doručenia 
oznámenia o odstúpení preddavok podľa odseku 

21.23. 

(d) Odstúpením od zmluvy nestrácajú platnosť a 
účinnosť ustanovenia článku 5, ods. 6.4, 7.6 

(povinnosť Klienta poskytnúť Banke náhradu plnenia, 
ktoré poskytla oprávnenému z Bankovej záruky), 8.6 

(povinnosť Klienta poskytnúť Banke náhradu plnenia, 

ktoré poskytla oprávnenému z Akreditívu), a článkov 
13 (najmä nárok Banky uplatniť si práva zo 

zabezpečenia), 14, 15, 16, 17, 18, 20 a 22 (najmä 
úrok z omeškania), ustanovenia o riešení sporov 

medzi zmluvnými stranami a ustanovenia 
Všeobecných obchodných podmienok (najmä 

ustanovenia o bankovom tajomstve a ochrane 

osobných údajov) a ďalej tie ustanovenia, ktoré 
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 

Zmluvy o financovaní, a to až do času úplného 
vyrovnania záväzkov medzi zmluvnými stranami. 

Odstúpením od zmluvy nezaniká ani nárok Banky na 

náhradu škody vzniknutej porušením povinností 
Klienta vyplývajúcich zo Zmluvy o financovaní a na 

náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré jej vznikli v 
súvislosti so Zmluvou o financovaní. Odstúpenie od 

zmluvy nemá žiadny vplyv na platnosť a účinnosť 
Rámcovej treasury zmluvy (vrátane zabezpečenia 

podľa Zmluvy o financovaní, ktoré sa vzťahuje aj na 

pohľadávky Banky z Rámcovej treasury zmluvy). 
Odstúpenie od zmluvy nemá žiadny vplyv ani na 

platnosť a účinnosť Zmluvy o kreditnej karte (vrátane 
zabezpečenia podľa Zmluvy o financovaní, ktoré sa 

vzťahuje aj na pohľadávky Banky zo Zmluvy o 

kreditnej karte). 
(e) Banka nie je povinná vrátiť Klientovi žiadne sumy, 

ktoré Klient splatil/zaplatil Banke v súlade so Zmluvou 
o financovaní pred odstúpením od zmluvy. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že zabezpečenie 

dojednané Zmluvou o financovaní sa vzťahuje aj na 
nároky Banky po odstúpení od zmluvy. 

(f) Banka je oprávnená odstúpiť od Zmluvy o 
financovaní aj tak, že odstúpením bude dotknutá iba 

časť Zmluvy o financovaní. Ustanovenia tohto odseku 
sa potom použijú primerane. 

(g) Ak bolo Zmluvou o financovaní, financovanie 

dojednané ako nezáväzné iba čiastočne (Nezáväzným 
rámcom je iba časť Finančného rámca), je Banka 

oprávnená odstúpiť od Zmluvy o financovaní len v tej 
časti svojich záväzkov, ktorá zodpovedá nezáväznej 

časti financovania. Čiastočným odstúpením od zmluvy 

nezanikajú práva a povinnosti strán zo Zmluvy o 
financovaní, iba sa neaplikujú vo vzťahu k tej časti, 

na ktorú sa vzťahuje čiastočné odstúpenie Banky od 
zmluvy (ak ďalej v tomto článku nie je uvedené inak) 

a platnosť a účinnosť strácajú len tie ustanovenia 
Zmluvy o financovaní, ktoré sa nepochybne týkajú 

výlučne časti Zmluvy o financovaní dotknutej 

čiastočným odstúpením (zaniká najmä oprávnenie 
Klienta čerpať Úver vo výške Nezáväzného rámca 

a povinnosť Banky poskytnúť Klientovi peňažné 
prostriedky do výšky Nezáväzného rámca). V lehote 

desiatich (10) dní od doručenia oznámenia o 

odstúpení, je Klient povinný Banke Úver v rozsahu 
nezáväznej časti Finančného rámca splatiť. 
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Je pritom povinný vrátiť Banke ňou poskytnuté 
peňažné prostriedky odstúpením dotknutej 

Nezáväzného rámca, aj s úrokom vypočítaným k 
tomuto dňu a s ostatným príslušenstvom vzťahujúcim 

sa k tejto časti Úveru. To isté sa vzťahuje primerane 

aj na povinnosť poskytnúť preddavok podľa odseku 
21.23. Ostatné ustanovenia tohto odseku sa potom 

použijú primerane. 

11.7 Upozornenie 

Banka Klienta týmto dôrazne upozorňuje na 
skutočnosť, že Banka je oprávnená vypovedať 

poskytnutie Úveru aj po podaní ktorejkoľvek žiadosti 

o čerpanie Úveru alebo jeho časti. Klient sa nemôže 
spoliehať na to, že mu budú Bankou bez ďalšieho 

poskytnuté akékoľvek peňažné prostriedky alebo iná 
forma financovania a preto by svoje finančné potreby 

a aktivity mal riadiť tak, aby boli v každom okamihu 

zabezpečené aj z iných zdrojov ako prostredníctvom 
financovania zo strany Banky. 

12. Odkladacie podmienky pre financovanie 

12.1 Všeobecne o Odkladacích podmienkach 

pre financovanie 

(a) Vznik záväzku Banky poskytnúť Klientovi peňažné 

prostriedky z Úveru alebo poskytnúť financovanie 

inou formou môže byť podmienený splnením určitých 
podmienok (tzv. Odkladacie podmienky pre 

financovanie). 
(b) Banka nie je povinná poskytnúť Úver, ani inú 

formu financovania pred tým, než budú splnené 

všetky Odkladacie podmienky pre financovanie 
určené Zmluvou o financovaní alebo týmito 

Obchodnými podmienkami. 
(c) Ak nie je v Zmluve o financovaní určené inak, 

vyžaduje sa splnenie príslušnej Odkladacej 

podmienky pre financovanie iba pre prvé poskytnutie 
peňažných prostriedkov z Úveru alebo iné 

financovanie. Zmluva o financovaní však môže určiť, 
že niektorá Odkladacia podmienka pre financovanie 

sa vzťahuje na každé poskytnutie peňažných 
prostriedkov alebo inú formu financovania. Toto 

ustanovenie sa použije primerane pre všetky typy 

Odkladacích podmienok pre financovanie. 
(d) Dojednanie Odkladacej podmienky pre 

financovanie nemá vplyv na nadobudnutie účinnosti 
Zmluvy o financovaní alebo jej časti s výnimkou 

povinnosti Banky poskytnúť financovanie a práva 

Klienta o financovanie žiadať. 

12.2 Typy Odkladacích podmienok pre 

financovanie 

(a) Ak Zmluva o financovaní neurčuje inak, vzťahujú 

sa Odkladacie podmienky pre financovanie na 
financovanie Bankou každou z dohodnutých foriem 

financovania. 

(b) Okrem Odkladacích podmienok pre financovanie 
vzťahujúcich sa na všetky formy financovania, môže 

Zmluva o financovaní alebo tieto Obchodné 
podmienky určiť doplňujúce odkladacie podmienky 

len pre poskytnutie Úveru alebo 

niektorú inú formu financovania. 
(c) Zmluva o financovaní môže určiť aj doplňujúce 

odkladacie podmienky pre niektorú z foriem Úveru, 
jednotlivé tranže Splátkového úveru ako aj 

doplňujúce odkladacie podmienky, ktorých splnenie 

sa vyžaduje pre poskytnutie peňažných prostriedkov 
z niektorej tranže Splátkového úveru nad určitý, v 

Zmluve o financovaní určený, limit. 

12.3 Vznik záväzku v osobitných prípadoch 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto 
Obchodných podmienok, poskytnutie peňažných 

prostriedkov zo Splátkového úveru ani Kontokorentu 

nie je podmienené splnením žiadnych Odkladacích 
podmienok pre financovanie, ak majú byť peňažné 

prostriedky použité na zaplatenie Spracovateľského 
poplatku podľa odseku 13.2. 

12.4 Druhy Odkladacích podmienok pre 

financovanie 

(a) Odkladacou podmienkou pre financovanie môže 

byť najmä predloženie určitého dokumentu Banke. 
Pre splnenie Odkladacej podmienky pre financovanie 

musí byť príslušný dokument predložený Klientom 
alebo osobou konajúcou v jeho mene. Banka môže 

súhlasiť s tým, aby bol dokument predložený inou 

osobou. 
(b) Odkladacou podmienkou pre financovanie môže 

byť aj vznik inej právnej skutočnosti. Odkladacia 
podmienka pre financovanie sa bude považovať za 

splnenú iba vtedy, ak Klient predloží Banke doklad s 

obsahom akceptovateľným pre Banku, ktorý 
najdôveryhodnejšie preukazuje, že skutočnosť, ktorej 

splnenie je Odkladacou podmienkou pre 
financovanie, nastala. Odkladacia podmienka pre 

financovanie sa nebude považovať za splnenú 

dovtedy, kým Banka neoverí dôkaz predložený 
Klientom alebo sa inak nepresvedčí (v lehote nie 

kratšej ako päť (5) Bankových dní), že skutočnosť, 
ktorej splnenie je Odkladacou podmienkou pre 

financovanie, nastala. 
(c) Všetky dokumenty a dôkazy predkladané 

Klientom musia byť vyhotovené vo forme 

požadovanej Bankou a ak takáto forma nie je Bankou 
určená, potom vo forme, ktorú predpisuje všeobecne 

záväzný právny predpis. Rovnaké pravidlá ako pre 
formu predkladaných dokumentov a dôkazov sa 

vzťahujú aj na obsah týchto dokumentov alebo 

dokladov. 

12.5 Výkladové pravidlá 

Ak Zmluva o financovaní určuje ako Odkladaciu 
podmienku pre financovanie (alebo odkladaciu 

podmienku pre financovanie iba niektorou formou, 
resp. iba časti financovania) predloženie niektorého z 

nižšie uvedených dokumentov, bude sa za splnenie 

tejto Odkladacej podmienky pre financovanie 
považovať predloženie dokumentov v nasledovnej 

forme a s nasledovným obsahom: 
(i) list vlastníctva – originálne vyhotovenie výpisu z 

listu vlastníctva použiteľného na právne úkony, na 
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ktorom sú zapísané príslušné nehnuteľnosti, z 
ktorého jednoznačne vyplýva kto je vlastníkom 

príslušných nehnuteľností alebo iná požadovaná 
skutočnosť; 

(ii) návrh na vklad záložného práva - originálne 

vyhotovenie návrhu na vklad príslušného záložného 
práva k príslušným nehnuteľnostiam do katastra 

nehnuteľností opatrené odtlačkom pečiatky o 
doručení príslušnej správe katastra, avšak iba za 

podmienky, že na príslušnom liste vlastníctva bude 
vyznačená plomba o zápise práva k nehnuteľnosti a 

Banka bude môcť túto skutočnosť overiť 

nahliadnutím do výpisu z listu vlastníctva 
prostredníctvom osobitnej internetovej aplikácie; 

(iii) návrh na zápis záložného práva do 
obchodného registra - originálne vyhotovenie 

návrhu na zápis záložného práva k obchodnému 

podielu do obchodného registra opatreného 
odtlačkom pečiatky o doručení príslušnému 

registrovému súdu; 
(iv) notárska zápisnica, dohoda o podriadenosti 

dlhu, dohoda o pristúpení k záväzku, zmenka, 
banková záruka, firemná záruka, vyhlásenie 

ručiteľa, patronátne prehlásenie alebo iný dôkaz 

o zriadení alebo vzniku niektorého zo zabezpečení 
určených v Zmluve o financovaní – originálne 

vyhotovenie úradnej listiny potvrdzujúcej príslušnú 
skutočnosť alebo iná súkromná listina, ktorá bola 

vyhotovená v súlade so vzorovou dokumentáciou pre 

daný právny úkon používanou Bankou; 
(v) potvrdenie o neexistencii nedoplatkov - 

potvrdenie vydané príslušným správcom dane, 
sociálnou poisťovňou, a ak o to Banka požiada, aj 

všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré potvrdí, že 

Klient nemá splatné a nezaplatené peňažné záväzky 
voči týmto inštitúciám, ktoré v čase jeho predloženia 

Banke nebude staršie ako šesťdesiat (60) dní; 
(vi) potvrdenie o záložnom práve k akciám – 

(A) originálne vyhotovenie potvrdenia centrálneho 
depozitára cenných papierov o registrácii záložného 

práva k akciám, ktoré sú predmetom zabezpečenia 

podľa Zmluvy o financovaní, v príslušnom registri 
záložných práv, a ak Zmluva o financovaní neurčuje 

inak, zároveň na požiadanie Banky aj 
(B) originálne vyhotovenie výpisu z účtu majiteľa 

založených cenných papierov, ak majú akcie 

zaknihovanú podobu; ak majú založené akcie listinnú 
podobu považuje sa táto odkladacia podmienka za 

splnenú, len ak boli akcie odovzdané do držby Banky, 
pričom v čase odovzdania musia byť opatrené 

záložným rubopisom a doložkou „na založenie“ 
vyznačenou na akciách centrálnym depozitárom 

cenných papierov; 

(vii) potvrdenie o záložnom práve k obchodným 
podielom – 

(A) originálne vyhotovenie výpisu z obchodného 
registra, z ktorého jednoznačne vyplýva, že záložné 

právo k obchodnému podielu, ktorý je predmetom 

zabezpečenia podľa Zmluvy o financovaní, vzniklo a 
bolo riadne zapísané, a ak Zmluva o financovaní 

neurčuje inak, zároveň aj 

(B) originálne vyhotovenie potvrdenia príslušného 
registrového súdu o zápise záložného práva k 

obchodnému podielu do obchodného registra; 
(viii) potvrdenie o záložnom práve k 

pohľadávkam– 

(A) originálne vyhotovenie výpisu z Notárskeho 
centrálneho registra záložných práv, z ktorého 

jednoznačne vyplýva, že záložné právo k 
pohľadávkam, ktoré majú byť predmetom 

zabezpečenia podľa Zmluvy o financovaní, vzniklo a 
bolo riadne zapísané, a ak Zmluva o financovaní 

neurčuje inak, zároveň aj 

(B) originálne vyhotovenie potvrdenia Notárskeho 
centrálneho registra záložných práv o zápise 

záložného práva k týmto pohľadávkam do registra 
záložných práv; 

(ix) výpis z obchodného registra - originálne 

vyhotovenie aktuálneho výpisu Klienta z obchodného 
registra (v čase jeho predloženia nie staršieho ako tri 

(3) mesiace, nie však vyhotoveného po dni 
uzatvorenia Zmluvy o financovaní); ak akýkoľvek 

údaj na takom výpise nezodpovedá skutočnosti, musí 
Klient predložiť kópie dokumentov potvrdzujúcich, že 

došlo k zmene takéhoto údaju spolu s kópiou návrhu 

na zápis príslušných zmien v obchodnom registri 
podaného na príslušný súd (s odtlačkom pečiatky 

preukazujúcej jeho doručenie príslušnému súdu); 
(x) poistná zmluva alebo poistka na určitú sumu – 

(A) poistná zmluva alebo poistka potvrdzujúca 

dojednanie poistenia do výšky určenej v Zmluve o 
financovaní a na dobu určenú v Zmluve o 

financovaní, 
(B) potvrdenie o zaplatení poistného, a 

(C) potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia z tohto 

poistenia, pričom Zmluva o financovaní môže 
určovať, že vinkulácia sa bude vzťahovať iba na 

určitú výšku poistného plnenia; 
(xi) osvedčenie o registrácii – úradne osvedčená 

fotokópia osvedčenia správcu dane o registrácii 
Klienta pre daň z pridanej hodnoty, z ktorého 

vyplýva, že Klient je riadne registrovaný ako platiteľ 

dane z pridanej hodnoty; 
(xii) oznámenie o určení účtu pre vratky 

nadmerného odpočtu DPH - kópia oznámenia 
Klienta príslušnému správcovi dane, na základe 

ktorého má byť nadmerný odpočet správcom dane 

vracaný na Kontokorentný účet, spolu s potvrdením 
o jeho doručení príslušnému správcovi dane. 

12.6 Upustenie od Odkladacej podmienky pre 
financovanie a odpustenie jej nesplnenia 

Banka môže upustiť od požiadavky na splnenie 
ktorejkoľvek Odkladacej podmienky pre financovanie 

alebo odpustiť jej nesplnenie. Upustením od 

požiadavky na splnenie Odkladacej podmienky pre 
financovanie alebo odpustením jej nesplnenia sa 

bude záväzok Banky poskytnúť Úver alebo inú formu 
financovania považovať za v tomto ohľade 

nepodmienený. Upustenie od splnenia jednej 

Odkladacej podmienky pre financovanie alebo 
odpustenie jej nesplnenia sa nebude považovať za 
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upustenie od splnenia alebo odpustenie nesplnenia 
inej Odkladacej podmienky pre financovanie, ani za 

vzdanie sa práva trvať na splnení inej alebo rovnakej 
Odkladacej podmienky pre financovanie v 

budúcnosti. Upustenie od splnenia Odkladacej 

podmienky pre financovanie alebo odpustenie 
nesplnenia ktorejkoľvek Odkladacej podmienky pre 

financovanie sa nemusí vykonať v písomnej forme. 
To isté platí aj pre odkladacie podmienky, ktoré sa 

vzťahujú na jednotlivé formy financovania alebo ich 
časť. 

13. Poplatky, výdavky, refinančná prirážka a 

refinančné náklady 

13.1 Všeobecne o poplatkoch 

(a) Klient je povinný platiť Banke poplatky a provízie 
uvedené v týchto Obchodných podmienkach, v 

Zmluve o financovaní a v ostatných Finančných 

dokumentoch, a to vo výške a v deň, ktoré sú 
uvedené v týchto dokumentoch. 

(b) Okrem poplatkov výslovne uvedených v týchto 
Obchodných podmienkach a v Zmluve o financovaní 

je Klient povinný platiť Banke odplatu, poplatky a 
provízie podľa Sadzobníka poplatkov. V prípade 

akýchkoľvek rozporov medzi ustanoveniami 

Sadzobníka poplatkov, Zmluvy o financovaní a týchto 
Obchodných podmienok, majú prednosť ustanovenia 

Zmluvy o financovaní pred Sadzobníkom poplatkov a 
ustanovenia Sadzobníka poplatkov pred 

ustanoveniami týchto Obchodných podmienok. 

13.2 Spracovateľský poplatok 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je 

Klient povinný zaplatiť Banke v lehote desiatich (10) 
dní od uzatvorenia Zmluvy o financovaní (avšak 

najneskôr v deň čerpania Úveru) spracovateľský 

poplatok za poskytnutie Úveru. Výška 
spracovateľského poplatku bude určená v Zmluve o 

financovaní, a ak Zmluva o financovaní neurčuje 
výšku tohto poplatku, potom v Sadzobníku poplatkov. 

(b) V prípade, ak sa poplatok určuje podľa 
Sadzobníka poplatkov, uplatní sa poplatok určený v 

Sadzobníku poplatkov ako „poplatok za spracovanie 

nového úverového rámca“ alebo „poplatok za 
spracovanie nového Splátkového úveru“ (ak sa 

Zmluvou o financovaní poskytuje výlučne Splátkový 
úver) alebo „poplatok za spracovanie nového 

kontokorentného úveru“ (ak sa Zmluvou o 

financovaní poskytuje výlučne Kontokorent). 
(c) Pre vylúčenie pochybností bude platiť, že 

vypovedanie Úveru Klientom alebo Bankou a ani 
skutočnosť, že nedošlo k čerpaniu Úveru Klientom v 

lehote dohodnutej v Zmluve o financovaní, nebude 
mať vplyv na povinnosť Klienta zaplatiť tento 

poplatok. 

(d) Spracovateľský poplatok je Klient povinný zaplatiť 
aj v prípade, že predmetom Zmluvy o financovaní nie 

je poskytnutie Úveru iba iná forma financovania. V 
takomto prípade sa ustanovenie tohto odseku uplatní 

primerane. 

13.3 Poplatok za správu splátkového úveru 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je 

Klient povinný platiť Banke poplatok za správu 
splátkového úveru. Výška poplatku za správu 

splátkového úveru bude určená v Zmluve o 

financovaní, a ak Zmluva o financovaní neurčuje 
výšku tohto poplatku, potom v Sadzobníku poplatkov. 

(b) Poplatok za správu splátkového úveru je splatný 
jedenkrát ročne v deň určený v Zmluve o 

financovaní, a ak Zmluva o financovaní neurčuje 
tento deň, potom v deň výročia uzatvorenia Zmluvy o 

financovaní a v Konečný deň splatnosti splátkového 

úveru. Ak došlo počas obdobia jedného roka pred 
splatnosťou tohto poplatku k zmene jeho výšky 

poplatku uvedenej v Sadzobníku poplatkov, zohľadní 
sa pri výpočte výšky tohto poplatku každá výška 

sadzby uvedená v Sadzobníku poplatkov a doba, po 

ktorú táto sadzba platila. 

13.4 Rámcová provízia 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je 
Klient povinný odo dňa uzatvorenia Zmluvy o 

financovaní do uplynutia Konečného dňa platnosti 
finančného rámca platiť Banke rámcovú províziu z 

celej výšky Finančného rámca. Rámcová provízia 

bude počítaná podľa vzorca: 

        V*S*P 
provízia =  ----------- 

        36000 
 
Kde: 
V je výška Finančného rámca určená Zmluvou o 

financovaní aplikovateľná, 
S je sadzba rámcovej provízie vo výške určenej 

Zmluvou o financovaní; a 

P je počet dní príslušného kalendárneho mesiaca. 
 

(b) Rámcová provízia je splatná za všetky dni 
príslušného kalendárneho mesiaca v prvý deň 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca, pokiaľ Zmluva 
o financovaní neurčuje iný deň. 

(c) Pokiaľ Zmluva o financovaní určuje ako jedinú z 

foriem financovania poskytnutie Úveru formou 
Kontokorentu, je Klient povinný platiť rámcovú 

províziu z celej výšky Kontokorentu, a to až do 
uplynutia Lehoty na čerpanie kontokorentu. Vzorec 

uvedený v odseku (a) sa uplatní primerane. 

13.5 Provízia z nečerpanej časti úverového 
rámca 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, Klient 
je odo dňa uzatvorenia Zmluvy o financovaní do 

uplynutia Konečného dňa platnosti finančného rámca 
platiť Banke províziu za pripravenosť poskytnúť 

peňažné prostriedky z Úveru alebo inú formu 

financovania na požiadanie. Provízia za pripravenosť 
poskytnúť peňažné prostriedky z Úveru alebo inú 

formu financovania na požiadanie bude počítaná 
podľa vzorca: 
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                 (V-I)*S*P 
provízia =  -------------- 

         36000 
Kde: 

V je výška Finančného rámca určená Zmluvou o 

financovaní, 
I je súčet (a) sumy peňažných prostriedkov 

poskytnutých Klientovi Bankou formou Úveru 
(čerpaných), a v príslušný deň Klientom doposiaľ 

nevrátených, zvýšenej o sumu peňažných 
prostriedkov blokovaných Bankou („held“) na 

Bežnom účte a/alebo Kontokorentnom účte,  

(b) celkovej sumy záručných čiastok všetkých Bankou 
vystavených Bankových záruk, 

(c) celkovej sumy akreditívnych čiastok všetkých 
Bankou otvorených Akreditívov, a  

(d) celej výšky Treasury linky, 

S je sadzba provízie vo výške určenej Zmluvou o 
financovaní, a 

P je počet dní príslušného kalendárneho mesiaca. 
 

(a) Provízia z nečerpanej časti úverového rámca je 
splatná za všetky dni príslušného kalendárneho 

mesiaca (alebo kalendárneho štvrťroka, ak tak určuje 

Zmluva o financovaní) v prvý deň nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca (alebo kalendárneho 

štvrťroka, ak tak určuje Zmluvy o financovaní), 
pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje iný deň. 

(b) Pokiaľ Zmluva o financovaní určuje ako jedinú z 

foriem financovania poskytnutie Úveru formou 
Kontokorentu, je Klient povinný platiť províziu iba z 

nečerpanej výšky Kontokorentu, a to až do uplynutia 
Lehoty na čerpanie kontokorentu. Vzorec uvedený v 

odseku 13.4(a) sa uplatní primerane tak, že hodnota 

I bude predstavovať iba sumu peňažných 
prostriedkov poskytnutých Klientovi Bankou formou 

Kontokorentu, ktoré neboli v príslušný deň Klientom 
doposiaľ Banke vrátené, zvýšenú o sumu blokovanú 

Bankou na Kontokorentnom účte. 
(c) Pokiaľ Zmluva o financovaní určuje ako jedinú z 

foriem financovania poskytnutie Úveru formou 

Splátkového úveru, Klient je povinný platiť výlučne 
jednorazový poplatok za nedočerpanie Splátkového 

úveru a poplatok za nečerpanie Splátkového úveru vo 
výške určenej v Sadzobníku poplatkov alebo v 

Zmluve o financovaní. 

13.6 Poplatok za predčasné splatenie / 
poplatok za predčasné ukončenie finančného 

(úverového) rámca 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je 

Klient povinný v deň predčasného splatenia 
Splátkového úveru alebo jeho časti na základe 

žiadosti Klienta podľa odseku 6.3 zaplatiť Banke 

poplatok za predčasné splatenie vo výške určenej v 
Zmluve o financovaní a ak Zmluva o financovaní 

výšku tohto poplatku neurčuje, potom vo výške 
uvedenej v Sadzobníku poplatkov. 

(b) Klient je povinný tento poplatok zaplatiť aj vtedy, 

ak vypovie poskytnutie Úveru (v ktorejkoľvek jeho 
forme) v súlade s odsekom 4.8 alebo požiada Banku 

o ukončenie Zmluvy o financovaní pre uplynutím 
Konečného dňa platnosti finančného rámca na 

základe dohody. 

13.7 Poplatok za vypracovanie textu záručnej 

listiny 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je 
Klient povinný v deň vystavenia Bankovej záruky 

zaplatiť Banke poplatok za vypracovanie textu 
záručnej listiny. Výška poplatku za vypracovanie 

textu záručnej listiny bude určená v Zmluve o 
financovaní, a ak Zmluva o financovaní neurčuje 

výšku tohto poplatku, potom vo výške uvedenej 

v Sadzobníku poplatkov. 
(b) Pre vylúčenie pochybností platí, že ak je Klient 

povinný zaplatiť poplatok za zmenu Bankovej záruky, 
nie je povinný zaplatiť poplatok podľa tohto odseku. 

13.8 Poplatok za zmenu bankovej záruky 

Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je Klient 
povinný v deň, kedy Banka na žiadosť Klienta zmení 

záručné podmienky, zaplatiť Banke poplatok za tento 
úkon. Výška poplatku za zmenu Bankovej záruky 

bude určená v Zmluve o financovaní, a ak Zmluva o 
financovaní neurčuje výšku tohto poplatku, potom vo 

výške uvedenej v Sadzobníku poplatkov. Povinnosť 

zaplatiť poplatok za vystavenie (avalová provízia), za 
zvýšenie alebo predĺženie Bankovej záruky týmto nie 

je dotknutá. 

13.9 Poplatok za vystavenie bankovej záruky 

(avalová provízia) 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je 
Klient počas celej doby platnosti Bankovej záruky 

platiť Banke avalovú províziu splatnú na požiadanie. 
Avalová provízia bude počítaná ako príslušné 

percento sadzby určenej v Zmluve o financovaní (a 

ak Zmluva o financovaní sadzbu provízie neurčuje, 
potom príslušné percento sadzby uvedenej 

v Sadzobníku poplatkov) zo záručnej čiastky. 
(b) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, 

avalová provízia vypočítaná podľa odseku (a) bude 
platená bez ohľadu na to, či Banková záruka 

nadobudla účinnosť a je splatná pravidelne k 

poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, 
za ktorý sa avalová provízia platí (s výnimkou prvej a 

poslednej avalovej provízie). Prvýkrát bude avalová 
provízia zaplatená pri vystavení Bankovej záruky, 

pričom výška prvej avalovej provízie určenej 

percentuálne na štvrťročnej báze (p.q.) sa vypočíta 
podľa počtu dní od vystavenia Bankovej záruky 

(vrátane) do konca príslušného kalendárneho 
štvrťroka, v ktorom sa avalová provízia platila 

(vrátane), alebo do posledného dňa platnosti 
Bankovej záruky (vrátane), ak platnosť Bankovej 

záruky uplynie do konca kalendárneho štvrťroka, v 

ktorom bola Banková záruka vystavená. Poslednýkrát 
bude avalová provízia zaplatená v deň ukončenia 

platnosti Bankovej záruky a to za kalendárny 
štvrťrok, v ktorom končí platnosť Bankovej záruky, 

pričom výška poslednej avalovej provízie určenej 
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percentuálne na štvrťročnej báze (p.q.) sa vypočíta 
podľa počtu dní od prvého dňa príslušného 

kalendárneho štvrťroka (vrátane) do posledného dňa 
platnosti Bankovej záruky (vrátane); to neplatí v 

prípade, ak doba platnosti bankovej záruky 

nepresahuje trvanie kalendárneho štvrťroka, v 
ktorom bola Banková záruka vystavená. 

(c) Pre vylúčenie pochybností platí, že povinnosť 
Klienta platiť avalovú províziu trvá aj v prípade, že 

Banková záruka nenadobudla účinnosť. 

13.10 Poplatok za plnenie z vystavenej 

bankovej záruky 

Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je Klient 
povinný v deň plnenia záručnej čiastky oprávnenému 

z Bankovej záruky zaplatiť Banke jednorazový 
poplatok za uskutočnenie výplaty z Bankovej záruky 

vo výške určitého percenta z plnenej záručnej čiastky 

v sadzbe uvedenej v Zmluve o financovaní, a ak 
Zmluva o financovaní túto sadzbu neurčuje, potom v 

sadzbe uvedenej v Sadzobníku poplatkov. Poplatok 
za plnenie z Bankovej záruky bude splatný v deň 

plnenia z Bankovej záruky. Zmluva o financovaní 
môže určiť aj minimálnu výšku tohto poplatku. 

13.11 Poplatok za predčasné ukončenie 

bankovej záruky 

Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je Klient 

povinný v deň ukončenia Bankovej záruky, zaplatiť 
Banke jednorazový poplatok za predčasné ukončenie 

Bankovej záruky vo výške uvedenej v Zmluve o 

financovaní, a ak Zmluva o financovaní túto výšku 
neurčuje, potom vo výške uvedenej v Sadzobníku 

poplatkov. Poplatok za predčasné ukončenie 
Bankovej záruky bude splatný v deň ukončenia 

Bankovej záruky. 

13.12 Poplatok za otvorenie akreditívu 
(avalová provízia) 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je 
Klient povinný počas celej doby platnosti Akreditívu 

platiť Banke avalovú províziu splatnú na požiadanie. 
Avalová provízia bude počítaná ako príslušné 

percento sadzby určenej v Zmluve o financovaní (a 

ak Zmluva o financovaní sadzbu avalovej provízie 
neurčuje, potom sadzby uvedenej v Sadzobníku 

poplatkov) z akreditívnej čiastky. 
(b) Avalová provízia bude vypočítaná podľa odseku 

13.9(a) a bude platená za každých začatých tridsať 

(30) dní platnosti Akreditívu a bude splatná v každý 
prvý deň kalendárneho mesiaca, pokiaľ Zmluva o 

financovaní neurčuje inak. Prvýkrát bude avalová 
provízia zaplatená pri otvorení Akreditívu. 

(c) Pre povinnosť zaplatiť avalovú províziu nie je 
rozhodujúce, či bolo z Akreditívu plnené alebo nie. 

13.13 Poplatok za predavízo akreditívu 

Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je Klient 
povinný v deň otvorenia Akreditívu zaplatiť Banke 

poplatok za predavízo Akreditívu. Výška tohto 
poplatku bude určená v Zmluve o financovaní, a 

pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje jeho výšku, 
uplatní sa výška uvedená v Sadzobníku poplatkov. 

13.14 Poplatok za zmenu akreditívu 

Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je Klient 

povinný v deň, kedy Banka na žiadosť Klienta zmení 

akreditívne podmienky, zaplatiť Banke poplatok za 
zmenu akreditívu. Výška poplatku za zmenu 

Akreditívu bude určená v Zmluve o financovaní, a ak 
Zmluva o financovaní neurčuje výšku poplatku, 

potom vo výške uvedenej v Sadzobníku poplatkov. 
Povinnosť zaplatiť poplatok za otvorenie (avalová 

provízia), poplatok za zvýšenie alebo predĺženie 

Akreditívu týmto nie je dotknutá. 

13.15 Poplatok za kontrolu dokladov 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je 
Klient povinný v deň prijatia žiadosti o plnenie z 

Akreditívu splatného „na videnie“ alebo Akreditívu s 

odloženou splatnosťou do tridsiatich (30) dní, zaplatiť 
Banke jednorazový poplatok za kontrolu 

akreditívnych dokumentov z uplatnenej časti 
akreditívnej čiastky v sadzbe uvedenej v Zmluve o 

financovaní, a ak Zmluva o financovaní takú sadzbu 
neurčuje, potom v sadzbe uvedenej v Sadzobníku 

poplatkov. Poplatok za kontrolu dokladov je splatný v 

deň výplaty akreditívneho plnenia. 
(b) Zmluva o financovaní môže určiť povinnosť 

Klienta zaplatiť Banke poplatok za kontrolu dokladov 
ohľadne Akreditívu s odloženou splatnosťou viac ako 

tridsiatich (30) dní. V takomto prípade Zmluva o 

financovaní určí sadzbu poplatku, ktorý bude platený 
za každých začatých tridsať (30) dní odloženej 

splatnosti Akreditívu z uplatnenej sumy akreditívneho 
plnenia vždy pri jeho výplate. Zmluva o financovaní 

môže určiť aj minimálnu výšku tohto poplatku. 

13.16 Poplatok za výplatu Akreditívu 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je 

Klient povinný v deň výplaty Akreditívu „na videnie“ 
zaplatiť Banke jednorazový poplatok vo výške 

uvedenej v Sadzobníku poplatkov za výplatu 
akreditívnej čiastky z tohto Akreditívu. 

(b) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je 

Klient povinný v deň výplaty Akreditívu s odloženou 
splatnosťou, zaplatiť Banke jednorazový poplatok vo 

výške uvedenej v Sadzobníku poplatkov za výplatu 
akreditívnej čiastky z tohto Akreditívu. 

13.17 Poplatok za zrušenie Akreditívu 

Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je Klient 
povinný v deň zrušenia Akreditívu zaplatiť Banke 

jednorazový poplatok za zrušenie Akreditívu vo výške 
uvedenej v Zmluve o financovaní a ak Zmluva o 

financovaní túto výšku neurčuje, potom vo výške 
uvedenej v Sadzobníku poplatkov. Poplatok za 

predčasné ukončenie Akreditívu bude splatný v deň 

zrušenia Akreditívu. Povinnosť zaplatiť tento poplatok 
má Klient aj v prípade, že z Akreditívu nebude plnené 

do ukončenia jeho platnosti, pričom v tomto prípade 
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je poplatok splatný v deň ukončenia platnosti 
Akreditívu. 

13.18 Poplatok za uvoľnenie tovaru 

Zmluva o financovaní môže určiť povinnosť Klienta 

zaplatiť Banke poplatok za uvoľnenie tovaru, ktorý na 

základe dohody s Klientom drží Banka a ktorý uvoľní 
po splnení akreditívnych podmienok v prospech 

oprávneného z Akreditívu. Výška poplatku bude 
určená v Zmluve o financovaní a ak Zmluva o 

financovaní takúto výšku neurčuje, uplatní sa výška 
poplatku uvedená v Sadzobníku poplatkov. Poplatok 

za uvoľnenie tovaru je splatný v deň uvoľnenia 

tovaru. 

13.19 Poplatok za spracovanie treasury linky 

Pokiaľ v Zmluve o financovaní je dohodnutá Treasury 
linka, je Klient povinný v deň uzatvorenia Zmluvy o 

financovaní zaplatiť Banke jednorazový poplatok za 

spracovanie treasury linky vo výške uvedenej v 
Zmluve o financovaní a ak Zmluva o financovaní 

neurčuje jeho výšku, potom vo výške uvedenej v 
Sadzobníku poplatkov. 

13.20 Poplatok za neplnenie zmluvne 
dohodnutého rozsahu platobných služieb 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je 

Klient povinný platiť Banke poplatok za nesplnenie 
povinnosti uvedenej v odseku 16.5 (Platobne služby) 

a to za predpokladu, že Zmluvou o financovaní bola 
dohodnutá minimálna výška podielu platobných 

operácii, ktoré musia byť vykonané prostredníctvom 

bežného účtu vedeného Bankou, voči tržbám Klienta 
uvedeným v jeho finančných výkazoch. Výška tohto 

poplatku je uvedená v Sadzobníku poplatkov, pokiaľ 
si Banka s Klientom nedohodne v Zmluve o 

financovaní inú výšku. Poplatok sa počíta z celej 

sumy Finančného rámca, prípadne nesplateného 
zostatku Splátkového úveru, k poslednému 

kalendárnemu dňu hodnoteného obdobia. 
(b) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje iný deň, 

tento poplatok je splatný v posledný kalendárny deň 
kalendárneho mesiaca, v ktorom Banka v súlade s 

odsekom 16.5 (Platobne služby) vyhodnotila, že 

Klient riadne nesplnil svoju povinnosť využívať 
platobne služby Banky. 

13.21 Výdavky Banky 

(a) Klient je povinný okamžite po požiadaní Banky 

uhradiť Banke všetky preukázateľné výdavky, ktoré 

Banka vynaložila priamo alebo nepriamo v súvislosti 
so Zmluvou o financovaní alebo niektorým 

Zabezpečovacím dokumentom, najmä všetky súčasné 
a budúce registračné a iné poplatky (najmä náklady 

spojené so spísaním notárskej zápisnice ako aj s 
vykonaním úkonov potrebných na zachovanie práv 

Banky zo Zmluvy o financovaní alebo niektorého 

Zabezpečovacieho dokumentu), dane a poistné 
zaplatené Bankou v mene Klienta. 

(b) Oprávnenie Banky požadovať náhradu 
vynaložených výdavkov sa nebude vykladať ako 

povinnosť Banky tieto výdavky vynakladať. 
(c) Bez obmedzenia všeobecnosti definície 

obsiahnutej v odseku 13.20(a), je Klient povinný 

uhradiť Banke tiež výdavky, ktoré Banka vynaložila v 
súvislosti s vymáhaním svojich pohľadávok voči 

Klientovi, najmä odmenu a náhradu výdavkov osoby, 
ktorú Banka poverila vymáhaním týchto pohľadávok, 

a to až do výšky 5 % aktuálnej výšky pohľadávky 
Banky v čase poverenia bez ohľadu na to, či bude 

pohľadávka vymáhaná prostredníctvom súdu alebo 

mimosúdnou cestou alebo či Klient po takomto 
poverení svoj dlh riadne splní dobrovoľne (čiastočne 

alebo úplne). 

13.22 Refinančná prirážka 

(a) Klient je povinný uhrádzať Banke náklady, ktoré 

jej vznikajú v súvislosti s obstarávaním zdrojov na 
financovanie Úveru na medzibankovom trhu pri 

stanovenej referenčnej sadzbe. Výška týchto 
nákladov je ovplyvňovaná (i) vývojom úrokových 

sadzieb v eurozóne, najmä sadzieb zverejňovaných 
Národnou bankou Slovenka, resp. Európskou 

centrálnou bankou, (ii) očakávaním zmien sadzieb 

zverejňovaných Európskou centrálnou bankou v 
budúcnosti, (iii) aktuálnou fiškálnou a monetárnou 

politikou Európskej centrálnej banky, (iv) fázou 
ekonomického cyklu, zahŕňajúcou hospodársku 

politiku internú, zohľadňujúcu, napr. dopyt po mene, 

infláciu a hospodársku politiku externú, 
zohľadňujúcu, napr. deficit zahraničného obchodu, 

resp. bežného účtuj, (v) ratingom Slovenskej 
republiky a ratingom Banky, a (vi) stavom ekonomiky 

Slovenskej republiky, ekonomiky v eurozóne ako aj 

celosvetovej ekonomiky. Z uvedeného dôvodu je 
výšku nákladov možné vyčísliť iba približne a takéto 

vyčíslenie nie je možné preukázať poskytnutím 
listinných dôkazov. 

(b) Pri vynakladaní týchto nákladov bude Banka 
postupovať s odbornou starostlivosťou, v snahe tieto 

náklady čo najviac znížiť. 

(c) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, bude 
Klient povinný uhrádzať Banke likviditné náklady 

paušálnym spôsobom, a to formou percentuálne 
určenej sadzby úrokov, ktorá bude tvoriť súčasť 

úrokovej sadzby definovanej v odseku 5.2 (tzv. 

refinančná prirážka). 

13.23 Refinančné náklady 

(a) Ak vykoná Klient predčasné splatenie Splátkového 
úveru alebo jeho časti v iný deň, než v deň 

nasledujúci po poslednom dni Obdobia fixácie, potom 
v deň predčasného splatenia Splátkového úveru 

alebo jeho časti, uhradí Klient Banke náhradu 

refinančných nákladov, ktoré Banka vynaložila pri 
umiestňovaní takto predčasne splatených peňažných 

prostriedkov na finančnom trhu. 
(b) Výška náhrady refinančných výdavkov sa vypočíta 

ako rozdiel medzi čiastkou úrokov, na ktoré by mala 

Banka nárok do skončenia príslušného Obdobia 
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fixácie a príjmu, ktorý Banka dosiahla alebo by mohla 
dosiahnuť z umiestnenia takto získaných peňažných 

prostriedkov na refinančnom trhu. 

13.24 Poplatok za nečerpanie Splátkového 

úveru 

(a) Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, Klient 
je odo dňa uzatvorenia Zmluvy o financovaní do 

posledného dňa Lehoty na čerpanie splátkového 
úveru povinný platiť Banke poplatok za pripravenosť 

poskytnúť peňažné prostriedky zo Splátkového úveru 
na požiadanie. Poplatok za pripravenosť poskytnúť 

peňažné prostriedky zo Splátkového úveru bude 

počítaný podľa vzorca: 

 

                   (V-I)*S*P 
poplatok =  -------------- 

         36000 
Kde: 
V je výška Splátkového úveru určená Zmluvou o 

financovaní, 
I je suma peňažných prostriedkov poskytnutých 

Klientovi Bankou formou čerpania Splátkového úveru,  
S je sadzba poplatku vo výške určenej Zmluvou o 

financovaní, a 

P je počet dní príslušného kalendárneho mesiaca. 
(b) Poplatok za nečerpanie Splátkového úveru je 

splatný za všetky dni príslušného kalendárneho 
mesiaca (alebo kalendárneho štvrťroka, ak tak určuje 

Zmluva o financovaní) v prvý deň nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca (alebo kalendárneho 
štvrťroka, ak tak určuje Zmluvy o financovaní), 

pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje iný deň. 

14. Zabezpečenie 

14.1 Povinnosť zriadiť zabezpečenie 

Pohľadávky Banky vyplývajúce zo Zmluvy o 
financovaní alebo s ňou súvisiace (vrátane dlžnej 

čiastky istiny Úveru, pohľadávky na náhradu záručnej 
čiastky, akreditívneho plnenia, čiastky dlžnej podľa 

Rámcovej treasury zmluvy čiastky dlžnej podľa 
Zmluvy o kreditnej karte, a akéhokoľvek 

príslušenstva) musia byť po celú dobu ich trvania 

(pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje kratšiu dobu) 
zabezpečené zabezpečením uvedeným v Zmluve o 

financovaní. 

14.2 Rozsah zabezpečenej pohľadávky 

(a) Pre účely posúdenia rozsahu zabezpečenej 

pohľadávky platí, že pohľadávka Banky zo Zmluvy o 
financovaní zahŕňa každú pohľadávku Banky 

vyplývajúcu alebo akokoľvek (priamo alebo 
nepriamo) súvisiacu so Zmluvou o financovaní, 

vrátane pohľadávky na náhradu záručnej čiastky, 
akreditívneho plnenia, čiastky dlžnej podľa Rámcovej 

treasury zmluvy a čiastky dlžnej podľa Zmluvy o 

kreditnej karte (či už vyplýva zo Zmluvy o 
financovaní, týchto Obchodných podmienok, alebo 

niektorej konkrétnej zmluvy o vystavení Bankovej 

záruky, zmluvy o otvorení Akreditívu, Rámcovej 
treasury zmluvy alebo Zmluvy o kreditnej karte). 

(b) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že 
zabezpečenie podľa tohto článku sa za žiadnych 

okolností nebude považovať za Finančné 

zabezpečenie treasury transakcií. 

14.3 Poradie záložných práv v prípade 

zabezpečenia viacerých pohľadávok 

Pokiaľ konkrétny Zabezpečovací dokument neurčuje 

inak a všetky ním zabezpečené pohľadávky nemožno 
uspokojiť v rovnakom poradí, uspokoja sa tieto 

pohľadávky v poradí určenom Bankou. Ak nebude 

poradie Bankou určené, uspokoja sa existujúce 
pohľadávky pred podmienenými pohľadávkami, v 

poradí od najvyššej pohľadávky po najnižšiu 
pohľadávku, podľa stavu ku dňu začatia výkonu 

záložného práva, vyhlásenia konkurzu, povolenia 

reštrukturalizácie alebo vzniku inej obdobnej právne 
významnej skutočnosti. 

14.4 Ustanovenia o záložnom práve v 
osobitných prípadoch 

(a) Ak bude v súlade so Zmluvou o financovaní 
záložné právo k hnuteľným veciam zriadené ešte v 

čase, kedy Klient nebude ich vlastníkom, takéto 

záložné právo vznikne v momente nadobudnutia 
vlastníckeho práva Klienta. Bez zbytočného odkladu 

po nadobudnutí vlastníckeho práva a vzniku 
záložného práva, je Klient povinný zabezpečiť 

zaregistrovanie tejto zmeny v Notárskom centrálnom 

registri záložných práv. Ak bude v čase po 
nadobudnutí vlastníckeho práva k hnuteľným veciam 

možné založené hnuteľné veci identifikovať 
presnejšie, je Klient ako záložca povinný na 

požiadanie Banky dojednať s Bankou dodatok alebo 

inú dohodu o zmene v obsahu príslušnej záložnej 
zmluvy, a to v takom ohľade, aby bol predmet 

záložného práva vymedzený čo najpresnejšie. 
Obstaranie registrácie zmeny v obsahu záložného 

práva na podklade tohto dokumentu bude 
povinnosťou Klienta ako záložcu. V prípade, ak je 

záložca tretia osoba, Klient je povinný zabezpečiť, 

aby osoba, ktorá je záložcom riadne splnila 
povinnosti záložcu uvedené v tomto odseku. 

(b) Ak bude podľa Zmluvy o financovaní 
zabezpečením záložné právo k „pohľadávkam z 

bežných účtov“, platí, že zálohom musia byť všetky 

pohľadávky Klienta voči Banke na výplatu zostatku 
všetkých bežných účtov Klienta vedených v Banke. 

15. Všeobecné podmienky pre financovanie 

15.1 Plnenie Všeobecných podmienok 

Každá z právnych skutočností uvedených v tomto 
článku 15 je všeobecnou podmienkou vzniku a 

trvania právneho vzťahu medzi Bankou a Klientom. 

Každá zo Všeobecných podmienok musí byť splnená 
v čase uzatvorenia Zmluvy o financovaní a následne 

nepretržite až do úplného splnenia všetkých záväzkov 
Klienta. 
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15.2 Právny status 

Klient je právnickou osobou riadne založenou a 

platne existujúcou podľa právnych predpisov 
Slovenskej republiky alebo iného členského štátu 

Európskeho hospodárskeho spoločenstva, v ktorom 

má svoje registrované sídlo alebo fyzickou osobou 
podnikateľom plne spôsobilým na právne úkony a 

riadne podnikajúcim na území Slovenskej republiky. 

15.3 Povolenia a súhlasy 

Klient získal a disponuje všetkými povoleniami, 
rozhodnutiami, súhlasmi a vyjadreniami (tretích osôb 

alebo svojich vnútorných orgánov), ktoré môžu byť 

potrebné na splnenie jeho povinností podľa Zmluvy o 
financovaní a každého Finančného dokumentu (ktorý 

s Bankou uzatvoril alebo Banke vystavil Klient) alebo 
ktoré môžu byť potrebné na ich platnosť a účinnosť, 

ibaže by opak oznámil Banke pred uzatvorením 

Zmluvy o financovaní a získanie potrebného 
povolenia, rozhodnutia, súhlasu alebo vyjadrenia by 

bolo Zmluvou o financovaní určené ako Odkladacia 
podmienka pre financovanie (pričom po splnení tejto 

Všeobecnej podmienky ako Odkladacej podmienky 
financovania musí byť táto ďalej splnená nepretržite 

až do úplného splnenia všetkých záväzkov Klienta). 

15.4 Vylúčenie porušenia záväzkov Klienta 

Uzavretím Zmluvy o financovaní alebo ktoréhokoľvek 

iného Finančného dokumentu, ktorú uzatvoril s 
Bankou Klient, ani tým, že Klient bude plniť 

povinnosti, ktoré na seba týmito dokumentmi 

prevzal, nedôjde k porušeniu žiadneho zo záväzkov 

Klienta voči tretím osobám. 

15.5 Spory 

Neprebieha ani nehrozí žiaden spor ani konanie 

(vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho 

konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Klienta 
nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad. 

15.6 Postavenie záväzkov 

Každý platobný záväzok Klienta vyplývajúci zo Zmluvy 

o financovaní má postavenie aspoň rovnaké (pari 
passu) ak nie lepšie, ako postavenie jeho 

akýchkoľvek iných súčasných a budúcich platobných 

záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú 
uspokojované prednostne na základe zákona. 

15.7 Neexistencia nedoplatkov voči verejným 
fondom 

Klient nemá žiadne nedoplatky na daniach, 

poplatkoch a iných odvodoch voči štátu, 
verejnoprávnym inštitúciám a samosprávnym 

orgánom. 

15.8 Daň z pridanej hodnoty 

(a) Ustanovenie tohto odseku sa uplatní iba vtedy, ak 
bol Klientovi poskytnutý Kontokorent výlučne na účel 

úhrady dane z pridanej hodnoty. 

(b) Klient je platiteľom dane z pridanej hodnoty a 
jeho zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny 

mesiac, pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak. 
(c) Kontokorentný účet je jediný bežný účet Klienta 

oznámený Klientom správcovi dane na prijímanie 

platieb nadmerného odpočtu dane z pridanej 
hodnoty. 

16. Základné povinnosti klienta 

16.1 Dodržiavanie právnych predpisov 

Klient je povinný dodržiavať právne predpisy a 
nariadenia všetkých verejných orgánov vzťahujúce sa 

na jeho existenciu (ak je právnickou osobou) a 

predmet jeho podnikateľskej alebo inej činnosti. 

16.2 Zabezpečovacie dokumenty 

Klient je povinný plniť všetky svoje povinnosti 
vyplývajúce zo Zabezpečovacích dokumentov, 

ktorých je účastníkom a je povinný zabezpečiť 

plnenie povinností zo Zabezpečovacích dokumentov 
osobami, ktoré na ich základe poskytli zabezpečenie 

v prospech Banky. 

16.3 Udržiavanie platnosti zmluvy 

Klient je povinný vykonať všetky kroky potrebné na 
udržanie platnosti a účinnosti všetkých 

plnomocenstiev, poverení, 

povolení a súhlasov, potrebných na riadne plnenie 
svojich záväzkov zo všetkých Finančných 

dokumentov. 

16.4 Bežný účet a Kontokorentný účet 

(a) Klient je povinný zriadiť si v Banke jeden Bežný 

účet v každej mene, v ktorej môže požiadať o 
poskytnutie peňažných prostriedkov z Úveru. Ak 

Zmluva o financovaní neurčuje čas, do kedy je Klient 
povinný si Bežný účet zriadiť, je Klient povinný si 

Bežný účet zriadiť v deň uzatvorenia Zmluvy o 

financovaní. Klient je tiež povinný zabezpečiť, aby bol 
Bežný účet Banky riadne vedený až do Konečného 

dňa platnosti finančného rámca, respektíve do 
úplného vyrovnania všetkých záväzkov voči Banke zo 

Zmluvy o financovaní. 
(b) Ak Zmluva o financovaní určuje, že Banka 

poskytne Klientovi Úver formou Kontokorentu, je 

Klient povinný zriadiť si v Banke jeden Kontokorentný 
účet, v každej mene, v ktorej Klient môže čerpať 

Kontokorent. Ak Zmluva o financovaní neurčuje čas 
dokedy je Klient povinný si Kontokorentný účet 

zriadiť, je Klient povinný si Kontokorentný účet 

zriadiť v deň uzatvorenia Zmluvy o financovaní. Klient 
je tiež povinný zabezpečiť, aby bol Kontokorentný 

účet Bankou vedený až do úplného splatenia 
Kontokorentu. 

(c) Za účelom zriadenia Bežného účtu a 
Kontokorentného účtu je Klient povinný dojednať s 

Bankou zmluvu o bežnom účte, ktorej obsah, pojmy 

a podmienky budú v zásade zhodné s obsahom, 
pojmami a podmienkami pre otváranie a vedenie 

bežných účtov pre ostatných klientov Banky. 
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16.5 Platobné služby 

Zmluva o financovaní môže určiť, že Klient je povinný 

počas trvania právneho vzťahu založeného Zmluvou 
o financovaní využívať platobné služby poskytované 

Bankou a to tak, aby platobným účtom bol bežný 

účet vedený Bankou ako poskytovateľom platobných 
služieb. Zmluva o financovaní pritom určí minimálnu 

výšku podielu platobných operácií, ktoré musia byť 
vykonané prostredníctvom bežného účtu vedeného 

Bankou, voči ročnému účtovnému objemu tržieb z 
predaja tovaru, výrobkov a služieb Klienta 

uvedenému v jeho finančných výkazoch. Pri 

posudzovaní podielu platobných operácií Klienta sa 
neberú do úvahy kreditné položky, ktoré priamo 

nesúvisia s obchodnou podnikateľskou činnosťou 
Klienta, najmä kreditné úroky, čerpanie úverov, 

prevody medzi účtami Klienta, vrátenie platieb 

a podobne. Vyhodnotenie splnenia povinnosti Klienta 
využívať platobné služby Banky Banka vykoná, pokiaľ 

je to účelné, a nie je dôvod na iný postup, vždy 
v priebehu príslušného kalendárneho roka za 

predchádzajúci kalendárny rok, ktorý je  hodnoteným 
obdobím. Na tento účel je Klient povinný poskytnúť 

Banke všetky potrebné informácie a predložiť všetky 

potrebné dokumenty. 

16.6 Zákaz poskytnúť zabezpečenie 

Klient je povinný sa zdržať poskytnutia zabezpečenia, 
zriadenia iného práva tretej osoby na svoj existujúci 

alebo budúci majetok, ako aj udelenia súhlasu k 

tomu, aby došlo k vzniku zabezpečenia alebo iného 
práva tretej osoby k jeho existujúcemu alebo 

budúcemu majetku, s výnimkou: 
(a) zabezpečenia vo forme záložného práva alebo 

zádržného práva zriadeného zo zákona; alebo 

(b) zabezpečenia vo forme akejkoľvek dohody alebo 
dojednania o vyrovnaní alebo započítaní, uzavretého 

Klientom v rámci bežného vedenia bankových alebo 
iných účtov Klienta oznámených Banke na vyrovnanie 

alebo započítanie debetných alebo kreditných 
zostatkov na takých účtoch; a 

(c) zabezpečenia zriadeného v prospech Banky alebo 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Banky. 

16.7 Zákaz nakladania s majetkom 

Klient je povinný sa zdržať nakladania so svojím 
majetkom s výnimkou: 

(a) nakladania s majetkom pri výkone bežnej 

podnikateľskej činnosti Klienta; 
(b) nakladania s majetkom, ktorého súhrnná účtovná 

hodnota neprevyšuje 10 % vlastného imania Klienta 
v ktoromkoľvek účtovnom období Klienta alebo inú 

čiastku alebo hodnotu uvedenú v Zmluve o 
financovaní; 

(c) nakladania s majetkom za bežných trhových 

podmienok; a 
(d) nakladania s majetkom, ktoré je predpokladané 

Zmluvou o financovaní a zároveň je v súlade s 
podmienkami stanovenými v Zmluve o financovaní. 

 

16.8 Zákaz zlúčenia, splynutia a rozdelenia 

Klient, ktorý je právnickou osobou je povinný sa 

zdržať vykonania akéhokoľvek úkonu smerujúceho k 
uskutočneniu zlúčenia alebo splynutia s inou osobou, 

k jeho rozdeleniu na viacero osôb a k zmene svojej 

právnej formy. Klient je zároveň povinný zabezpečiť, 
aby takýto úkon, ani rozhodnutie nevykonala, ani 

neprijala, žiadna z osôb zúčastnených na podnikaní 
Klienta prostredníctvom majetkovej, personálnej 

alebo inej účasti. To neplatí, ak k tomu dala Banka 
predchádzajúci písomný súhlas. 

17. Finančné povinnosti 

17.1 Zákaz poskytnutia úverov 

Klient je povinný sa zdržať poskytovania úverov, 

pôžičiek a iných foriem financovania tretích osôb. 

17.2 Finančný dlh 

Zmluva o financovaní môže určiť, že Klient nesmie 

vytvárať Finančný dlh. V takom prípade, je Klient 
povinný sa zdržať uzatvorenia akejkoľvek obchodnej, 

finančnej alebo inej transakcie, ktorá môže spôsobiť 
alebo umožniť u Klienta vznik Finančného dlhu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Banky. Pre 
účely týchto Obchodných podmienok sa pod pojmom 

„Finančný dlh“ rozumie najmä: 

(a) akékoľvek požičané alebo inak dočasne 
poskytnuté peňažné prostriedky, ktorých splatenie 

nie je podriadené splateniu Úveru alebo splneniu 
záväzku z inej formy financovania podľa Zmluvy o 

financovaní; 

(b) dlhopis, vlastná alebo cudzia zmenka alebo iný 
cenný papier, s ktorým je spojené právo domáhať sa 

peňažného plnenia, okrem akcie alebo dočasného 
listu; 

(c) akcia, dočasný list alebo iný cenný papier, 

ktorého majiteľ je oprávnený domáhať sa odkúpenia 
alebo iného odplatného prevodu voči jeho 

emitentovi; 
(d) akýkoľvek finančný leasing alebo obdobný právny 

vzťah, na základe ktorého dochádza na jeho konci k 
prevodu vlastníctva k predmetu nájmu, ktorý pre 

jeden predmet leasingu prekračuje čiastku 10.000,- 

eur alebo inú čiastku určenú Zmluvou o financovaní; 
(e) akékoľvek prevedené právo alebo postúpenú 

pohľadávku s výnimkou prípadov, kde je vylúčený 
akýkoľvek spätný postih na prevodcu či postupcu; 

(f) nadobúdacia cena majetku v tom rozsahu, v 

ktorom je splatná po tom, čo došlo k prevodu 
vlastníctva k takému majetku alebo odovzdaniu 

takého majetku nadobúdateľovi (napr. dodávateľský 
úver a iné), nad rámec doby splatnosti bežnej pre 

prevody príslušného majetku, nikdy však 
nepresahujúcej deväťdesiat (90) dní; 

(g) akákoľvek derivátová transakcia uzavretá na 

ochranu pred pohybom akejkoľvek ceny, kurzu, 
sadzby, alebo inej veličiny alebo na využitie 

akéhokoľvek takéhoto pohybu; 
(h) akákoľvek iná transakcia (vrátane transakcie, kde 

dôjde k predaju majetku, ak má majetok byť 
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odovzdaný nadobúdateľovi po prijatí ceny a vrátane 
predaja s právom spätného nájmu), ktorá má 

komerčný výsledok alebo účel podobný dočasnému 
prijatiu finančných prostriedkov; 

(i) akákoľvek povinnosť plniť akémukoľvek 

poskytovateľovi záruky, ručenia, akreditívu, avalu, 
sľubu odškodnenia alebo iného zabezpečenia alebo 

spôsobu plnenia záväzku prostredníctvom tejto 
osoby; a 

(j) akákoľvek záruka, ručenie, sľub odškodnenia 
alebo iné zabezpečenie poskytnuté inej osobe v 

súvislosti s čímkoľvek uvedeným pod (a) až (i) vyššie 

týkajúca sa takejto inej osoby. 

17.3 Zákaz splácania podriadených dlhov 

Klient je povinný sa zdržať splatenia svojich dlhov, 
ktoré sú podriadené splateniu Úveru alebo splneniu 

záväzku z inej formy financovania podľa Zmluvy o 

financovaní bez toho, aby k tomu získal 
predchádzajúci písomný súhlas Banky. Zmluva o 

financovaní môže určovať, v ktorých prípadoch sa 
súhlas Banky so splatením podriadených dlhov 

nevyžaduje. 

17.4 Finančné ukazovatele 

(a) Zmluva o financovaní môže určovať povinnosť 

Klienta dodržiavať určité finančné ukazovatele. V 
takom prípade, je Klient povinný uskutočňovať svoju 

podnikateľskú činnosť a spravovať svoj majetok 
takým spôsobom, aby počas celej doby trvania 

Zmluvy o financovaní (pokiaľ Zmluva o financovaní 

neurčuje inú dobu) dosahoval hodnoty pre finančné 
ukazovatele určené v Zmluve o financovaní. 

(b) Banka bude uskutočňovať výpočet hodnoty 
finančného ukazovateľa spôsobom určeným v Zmluve 

o financovaní. Na tento účel je Klient povinný 

poskytnúť Banke vždy do konca apríla a do konca 
júla príslušného kalendárneho roku všetky potrebné 

informácie a predložiť všetky potrebné dokumenty. 
Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, bude 

výpočet uskutočňovaný vždy pre obdobie 
kalendárneho polroku bezprostredne 

predchádzajúceho dňu výpočtu hodnoty príslušného 

koeficientu. 

18. Informačné povinnosti 

18.1 Účtovné a daňové doklady 

(a) Klient je povinný doručiť Banke rovnopis alebo 

kópiu, ak sa rovnopis nevyhotovuje: 

(i) svojej individuálnej účtovnej závierky a 
konsolidovanej účtovnej závierky (pokiaľ povinnosť 

konsolidácie ukladá osobitný právny predpis) spolu s 
prílohami a s výrokom audítora, pokiaľ povinnosť 

overiť účtovnú závierku audítorom ukladá osobitný 
právny predpis, 

(ii) svojich priebežných účtovných výkazov za každý 

kalendárny štvrťrok, ak Banka neurčí iné obdobie, 
spolu s prílohami; 

(iii) svojej výročnej správy za každé z jeho účtovných 
období, ak takúto správu vyhotovuje; 

(vi) svojho daňového priznania k dani z príjmov 
právnických osôb, ak je Klient právnickou osobou; 

(v) svojho daňového priznania k dani z príjmov 
fyzických osôb, ak je Klient fyzickou osobou 

podnikateľom; a 

(vi) potvrdenia o podaní daňového priznania 

správcovi príslušnej dane a o zaplatení tejto dane. 

(b) Každý z dokumentov podľa odseku (a) vyššie 
musí byť doručený Banke bez zbytočného odkladu po 

jeho vyhotovení, avšak v každom prípade najneskôr: 

(i) pokiaľ ide o auditovanú účtovnú závierku, do sto 
dvadsiatich (120) dní od skončenia obdobia, za ktoré 

sa vyhotovuje; 
(ii) pokiaľ ide o priebežné účtovné výkazy, do 

tridsiatich (30) dní od skončenia obdobia, za ktoré sa 

vyhotovujú; 
(iii) pokiaľ ide o daňové priznanie k dani z príjmu 

právnických osôb alebo o daňové priznanie k dani z 
príjmu fyzických osôb a súvisiace potvrdenia: 

(A) do 31. marca príslušného kalendárneho roka, 
alebo 

(B) do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak 

Klient Banke najneskôr do 31. marca tohto roka 
preukázal, že príslušnému správcovi dane riadne 

oznámil svoje rozhodnutie podať daňové priznanie v 
lehote do 30. Júna príslušného kalendárneho roka. 

(c) Klient je povinný zabezpečiť, aby každý z 

dokumentov podľa odseku (a) vyššie: 
(i) bol vyhotovený v súlade s platnými účtovnými 

princípmi aplikovateľnými pre Klienta podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli 

konzistentne aplikované počas celého obdobia, za 

ktoré sa taký dokument vyhotovuje a ak Klient 
vyhotovuje taký dokument aj podľa medzinárodných 

účtovných štandardov (International Financial 
Reporting Standards), tak v súlade s medzinárodnými 

účtovnými štandardmi, ktoré boli konzistentne 
aplikované počas celého obdobia, za ktoré sa taký 

dokument vyhotovuje; 

(ii) poskytoval verný a pravdivý obraz o 
skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva 

Klienta a o jeho finančnej situácii (v prípade 
konsolidovaného dokumentu, konsolidovanej 

účtovnej závierky) ku dňu, ku ktorému bol 

vyhotovený. 
(d) Klient je povinný Banke oznámiť každú zmenu v 

postupoch, podľa ktorých sa vyhotovuje ktorýkoľvek 
z dokumentov podľa odseku (a), a to bez zbytočného 

odkladu po nastaní tejto zmeny. 

18.2 Ostatné informácie a dokumenty 

(a) Klient je povinný z vlastného podnetu poskytovať 

Banke nasledovné informácie: 
(i) (korporátne zmeny) informácie o 

pripravovaných zmenách týkajúcich sa Klienta, ktoré 
sa zapisujú do obchodného registra alebo iného 

oficiálneho registra (najmä živnostenského) a tiež o 

zmene osôb majúcich majetkový podiel na osobe 
Klienta; 

(ii) (predaj podniku) informácie o zamýšľanom 
predaji podniku alebo časti podniku Klienta, a to bez 
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zbytočného odkladu po tom ako príslušný orgán 
Klienta rozhodol o predaji podniku; 

(iii) (spory) informácie o akomkoľvek existujúcom 
alebo hroziacom spore alebo konaní (vrátane 

súdneho, rozhodcovského a správneho konania), 

ktoré by mohli, ak by skončili pre Klienta nepriaznivo, 
mať Podstatný nepriaznivý dopad, a to bez 

zbytočného odkladu po tom, čo sa takéto informácie 
dozvedel; 

(iv) (hospodársky spojené osoby) informácie o 
totožnosti každej z osôb, ktoré v zmysle príslušných 

opatrení Národnej banky Slovenska tvoria s Klientom 

skupinu hospodársky spojených subjektov, ako aj 
informácie o vzájomných vzťahoch medzi týmito 

osobami (najmä vzťahy ovládacie), a to ku dňu 
uzavretia Zmluvy o financovaní a následne vždy pri 

každej zmene tejto informácie; 

(vi) (povinné zverejnenie zmluvy) informáciu o 
tom, že Klient je povinný podľa osobitných právnych 

predpisov zverejniť Zmluvu o financovaní, najneskôr 
v deň uzatvorenia Zmluvy o financovaní. 

(b) Klient je povinný z vlastného podnetu doručiť 
Banke nasledovné dokumenty: 

(i) (výpis z registra) výpis z obchodného registra a 

iného oficiálneho registra (najmä živnostenského) 
týkajúci sa Klienta, ktorý nie je starší ako tri (3) 

mesiace, a to v deň uzatvorenia Zmluvy o financovaní 
a následne vždy pri akejkoľvek zmene údajov 

zapísaných v tomto registri, a to bez zbytočného 

odkladu po zápise týchto zmien; 
(ii) (povolenia k zmluve) kópie všetkých povolení, 

rozhodnutí, súhlasov a vyjadrení, ktoré môžu byť 
potrebné na splnenie povinností Klienta podľa Zmluvy 

o financovaní alebo ktoréhokoľvek Zabezpečovacieho 

dokumentu alebo na platnosť a účinnosť týchto 
zmlúv, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 

obdržal; 
(iii) (povolenia podnikať) kópie všetkých 

rozhodnutí, ktorými boli akokoľvek zmenené alebo 
doplnené oprávnenia na výkon podnikateľskej 

činnosti Klienta, a to bez zbytočného odkladu po tom, 

čo mu boli doručené; 
(iv) (potvrdenie o zverejnení zmluvy) ak osobitné 

právne predpisy ukladajú Klientovi povinnosť 
zverejniť Zmluvu o financovaní, tak písomné 

potvrdenie o zverejnení zmluvy (alebo dodatku k nej) 

v súlade s týmito predpismi, a to bez zbytočného 
odkladu po zverejnení zmluvy, najneskôr však pred 

podaním prvej žiadosti o poskytnutie peňažných 
prostriedkov alebo pred poskytnutím peňažných 

prostriedkov bez žiadosti, a to aj bez osobitnej 
písomnej žiadosti Banky; 

(v) (poistné zmluvy / poistky) kópie všetkých 

poistných zmlúv alebo poistiek a potvrdenia o 
vinkulácii poistného plnenia týkajúcich sa poistenia 

majetku, ktorý je predmetom zabezpečenia podľa 
Zmluvy o financovaní, a to bez zbytočného odkladu 

potom, ako mu tieto poistné zmluvy, poistky alebo 

potvrdenia budú doručené; 
(vi) (dokumenty o predaji podniku) overenú 

fotokópiu rozhodnutia príslušného orgánu Klienta o 

predaji podniku alebo jeho časti a uzavretú zmluvu o 
predaji podniku alebo zmluvu o predaji časti podniku, 

a to do troch (3) dní od prijatia rozhodnutia a od 
uzavretia zmluvy o predaji podniku. 

(c) Na žiadosť Banky je Klient povinný bez 

zbytočného odkladu poskytnúť Banke nasledovné 
informácie a doručiť Banke nasledovné dokumenty: 

(i) (bankové účty) informácie o všetkých účtoch 
Klienta vedených v bankách (v Slovenskej republike 

aj v zahraničí) (najmä ich čísla, obchodné mená 
bánk, ktoré tieto účty vedú a aktuálne zostatky 

týchto účtov); 

(ii) (spoločenská zmluva) rovnopis zmluvy alebo 
listiny o založení spoločnosti, ak je Klient obchodnou 

spoločnosťou (a stanov spoločnosti, ak ich 
vyhotovuje) ako aj ich úplné znenie po zmenách; 

(iii) (korporátne dokumenty) kópie všetkých 

dokumentov, ktoré je Klient, ktorý je právnickou 
osobou povinný na základe právneho predpisu alebo 

na základe akéhokoľvek rozhodnutia odovzdať svojim 
spoločníkom alebo členom alebo majiteľom ním 

vydaných akcií, dlhopisov, podielových listov, 
dočasných listov alebo iných cenných papierov alebo 

ich inak zverejniť; 

(iv) (výpis z listu vlastníctva) výpis z listu 
vlastníctva (nie starší ako jeden (1) mesiac), na 

ktorom sú evidované nehnuteľnosti, ktoré sú 
predmetom zabezpečenia, ktorý je použiteľný na 

právne úkony a bol vyhotovený príslušnou správou 

katastra; 
(v) (kópia katastrálnej mapy) kópiu katastrálnej 

mapy (nie staršej ako jeden (1) mesiac) zobrazujúcej 
pozemky, ktoré sú predmetom zabezpečenia, ktorá 

bola vyhotovená príslušnou správou katastra; 

(vi) (potvrdenie o zaplatení poistného) kópiu 
potvrdenia o zaplatení poistného týkajúceho sa 

akéhokoľvek Klientom dojednaného poistenia; 
(vii) (ďalšie informácie o situácii Klienta) ďalšie 

informácie v takom rozsahu, aby umožnili vykonať 
porovnanie finančnej situácie Klienta pred jej zmenou 

a po zmene. 

18.3 Oznámenie o porušovaní zmluvy 

(a) Klient je povinný písomne oznámiť Banke, že: 

(i) nespĺňa ktorúkoľvek zo Všeobecných podmienok, 
(ii) nastal niektorých z Prípadov porušenia; 

(iii) niektorá z povinností Klienta podľa Zmluvy o 

financovaní alebo Obchodných podmienok 
(porušenie, ktoré nie je Prípadom porušenia) bola 

Klientom porušená; 
(iv) tretia osoba poskytujúca zabezpečenie 

pohľadávky Banky zo Zmluvy o financovaní porušila 
alebo nesplnila niektorú zo svojich povinností podľa 

Zabezpečovacieho dokumentu, a to bez zbytočného 

odkladu po tom, čo takáto skutočnosť nastala a v 
prípade, ak sa o porušení (nesplnení) Klient nemohol 

dozvedieť ani pri najlepšej starostlivosti, tak 
bezodkladne po tom ako sa o tejto skutočnosti 

dozvie. 

(b) Ak o to Banka požiada, Klient je povinný 
bezodkladne doručiť Banke vyhlásenie v súlade so 
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vzorom obsiahnutým v Prílohe 2 týchto Obchodných 
podmienok, ktoré musí byť podpísané štatutárnym 

orgánom Klienta, v ktorom vyhlási buď, že ku dňu 
vystavenia vyhlásenia: 

(i) spĺňa všetky Všeobecné podmienky, 

(ii) nenastal Prípad porušenia alebo Prípad porušenia 
nastal, ale bol napravený a jeho následky 

nepretrvávajú, a 
(iii) neporušuje Zmluvu o financovaní ani Obchodné 

podmienky iným spôsobom, alebo, že niektorá z 
vyššie uvedených skutočností nastala a zároveň 

podrobné informácie o opatreniach, ktoré Klient 

podnikol na odstránenie následkov tejto skutočnosti. 
Pre vylúčenie pochybností platí, že vyhlásenia Klienta, 

ktorý je fyzickou osobou sa nevzťahujú na tie 
Všeobecné podmienky, Prípady porušenia a 

povinnosti, ktoré sa týkajú výlučne Klientov 

právnických osôb. 

18.4 Ďalšie informácie 

(a) Klient je povinný poskytnúť Banke každú 
informáciu o každej okolnosti, ktorá má vplyv na jeho 

schopnosť plniť jeho povinnosti podľa Zmluvy o 
financovaní, týchto Obchodných podmienok a 

každého ďalšieho Finančného dokumentu, alebo na 

jeho finančnú situáciu, a to bez zbytočného odkladu 
po tom, čo ho o to Banka požiada. 

(b) Klient je povinný z vlastného podnetu poskytnúť 
Banke tiež každú ďalšiu informáciu ohľadom 

skutočností alebo zmien, ktoré by mohli mať za 

následok Podstatný nepriaznivý dopad, a to bez 
zbytočného odkladu po tom, čo sa takúto informáciu 

dozvedel alebo mohol dozvedieť. 
(c) Klient je povinný poskytnúť Banke ďalšie 

informácie, ktorých poskytnutie je dohodnuté v 

Zmluve o financovaní. Zmluva o financovaní môže 
určiť rozsah informácií alebo dokumentov, ktoré je 

Klient povinný poskytnúť Banke podľa týchto 
Obchodných podmienok podrobnejšie alebo odlišne. 

18.5 Prístup k informáciám 

Klient je povinný bez zbytočného odkladu umožniť 

Banke na jej požiadanie prístup k informáciám 

(vrátane prístupu k dokumentom, do priestorov a k 
majetku Klienta), aké bude Banka požadovať na účel 

preverenia plnenia povinností Klienta podľa Zmluvy o 
financovaní, týchto Obchodných podmienok a 

každého Finančného dokumentu a pravdivosti 

a správnosti informácií predložených Banke. Klient je 
tiež povinný umožniť Banke, osobe vykonávajúcej 

dozor alebo nimi určeným osobám, kedykoľvek na 
ich požiadanie ohliadku akéhokoľvek zabezpečenia. 

Splnenie tejto povinnosti je Banka oprávnená si 
vymôcť zákonnými prostriedkami. 

 

 

 

 

19. Povinnosti klienta pri osobitných druhoch 
financovania 

19.1 Spolufinancovanie z prostriedkov 
Európskej investičnej banky 

(a) Klient je povinný realizovať Projekt v súlade so 

zákonom, predpismi na ochranu životného prostredia 
a relevantnými štandardmi legislatívy EÚ. 

(b) Klient je povinný použiť prostriedky z Úveru iba 
na dohodnutý účel – Projekt a ukončiť Projekt v 

dohodnutej dobe uvedenej v Zmluve o financovaní. 
(c) Klient je povinný všetky nákupy a obstarania 

tovarov, služieb a prác súvisiace s Projektom 

vykonávať v súlade s príslušnými záväznými 
právnymi aktmi EÚ, a ak sa žiadne záväzné právne 

akty EÚ na príslušný nákup a/alebo obstaranie 
nevzťahujú, postupovať spôsobom akceptovateľným 

pre EIB, spĺňajúcim zásady hospodárnosti a účelnosti. 

(d) Klient je povinný majetok súvisiaci s Projektom 
chrániť a podľa potreby obnovovať a udržiavať tak, 

aby bol v dobrom prevádzkyschopnom stave. 
(e) Klient je povinný umožniť vstup osobám určeným 

EIB, vrátane zástupcov Európskeho dvora audítorov, 
na/do nehnuteľnosti/í, zariadenia/í a na pracovisko/á, 

ktoré súvisia s Projektom. Zároveň je Klient povinný 

umožniť vykonanie všetkých kontrol týkajúcich sa 
Projektu, o ktoré tieto osoby požiadajú ako aj 

poskytnúť im všetku súčinnosť (najmä informácie a 
doklady), ktoré budú požadovať. 

20. Spoločné ustanovenie o povinnostiach 

klienta 

(a) Pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach 

uvedené inak, je Klient povinný plniť všetky 
povinnosti uvedené v článku 16 až 18 týchto 

Obchodných podmienok, ako aj v ostatných 

ustanoveniach týchto Obchodných podmienok, 
Všeobecných obchodných podmienkach, a to bez 

ohľadu nato, či sú tieto povinnosti uvedené osobitne 
aj v Zmluve o financovaní alebo nie. 

(b) Zmluva o financovaní môže Klientovi ukladať aj 
povinnosti, ktoré nie sú uvedené v týchto 

Obchodných podmienkach alebo vo Všeobecných 

obchodných podmienkach. 
(c) Ak nie je možné, aby niektorú z ďalších povinnosti 

splnil Klient osobne, je Klient povinný zabezpečiť 
splnenie tejto povinnosti treťou osobou na vlastné 

náklady a zodpovednosť. 

(d) Nesplnenie niektorej z povinností podľa týchto 
Obchodných podmienok, Všeobecných obchodných 

podmienok alebo Zmluvy o financovaní sa bude 
považovať za porušenie Zmluvy o financovaní bez 

ohľadu nato, či toto porušenie Klient zavinil alebo 
nie. Zmluva o financovaní sa však nebude považovať 

za porušenú, ak k nesplneniu niektorej z povinností 

podľa týchto Obchodných podmienok, Všeobecných 
obchodných podmienok alebo Zmluvy o financovaní 

udelila Banka svoj predchádzajúci písomný súhlas. 
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21. Porušenie zmluvy 

21.1 Prípady porušenia 

(a) Každá zo skutočností uvedených v odseku 21.2 až 
21.18, ak nastane, bude sa pre účely týchto 

Obchodných podmienok a Zmluvy o financovaní 

považovať za Prípad porušenia, a to aj vtedy, ak jej 
nastanie nemohol Klient ovplyvniť. 

(b) Ak nastane ktorýkoľvek Prípad porušenia, bude 
sa mať zato, že Zmluva o financovaní bola Klientom 

porušená podstatným 
spôsobom. 

21.2 Nezaplatenie 

Klient nezaplatí ktorúkoľvek čiastku dlžnú podľa 
Zmluvy o financovaní (alebo v súvislosti s ňou) v čase 

jej splatnosti, s výnimkou prípadu, ak sú zároveň 
splnené nasledujúce podmienky: 

(a) omeškanie Klienta je spôsobené výlučne 

technickou alebo administratívnou chybou v súvislosti 
s prevodom peňažných prostriedkov; a 

(b) Klient dlžnú čiastku zaplatil najneskôr do troch (3) 
Bankových dní odo dňa jej splatnosti. 

21.3 Nepravdivosť vyhlásení 

Ktorékoľvek z vyhlásení Klienta obsiahnutých v 

Zmluve o financovaní sa ukáže ako nepravdivé, 

neúplné alebo zavádzajúce. 

21.4 Zhoršenie zabezpečenia 

Zanikne vec, právo alebo iná majetková hodnota, 
ktorá je zálohom alebo iným predmetom 

zabezpečenia podľa Zmluvy o financovaní, zmenší sa 

jeho hodnota v porovnaní s jeho hodnotou v deň 
uzatvorenia Zmluvy o financovaní alebo v deň 

uzavretia príslušného Zabezpečovacieho dokumentu 
(ak sa táto vec, právo alebo iná majetková hodnota 

stala predmetom zabezpečenia až po uzavretí Zmluvy 

o financovaní) o viac ako 5 %, zanikne právo Banky 
na uspokojenie alebo nastanú také iné okolnosti, 

ktoré vylúčia alebo obmedzia uspokojenie Banky zo 
zálohu alebo iného predmetu zabezpečenia alebo 

vyjde najavo, že právo Banky na uspokojenie zo 
zálohu alebo iného predmetu zabezpečenia nebolo 

riadne zriadené, nevzniklo alebo nenadobudlo 

účinnosť a Klient bez zbytočného odkladu neposkytne 
Banke Bankou požadované náhradné zabezpečenie. 

21.5 Prevod záväzkov 

Klient dojedná s treťou osobou zmluvu, predmetom 

ktorej je postúpenie jeho pohľadávok voči Banke 

alebo prevod jeho dlhov voči Banke na túto osobu v 
rozpore s podmienkami Zmluvy o financovaní. 

21.6 Nesplnenie odkladacích podmienok 

(a) Odkladacie podmienky pre financovanie nebudú 

splnené ani do uplynutia lehoty piatich (5) mesiacov 
od uzatvorenia Zmluvy o financovaní, pokiaľ Zmluva 

o financovaní neurčuje inú lehotu. 

(b) Ktorákoľvek skutočnosť, na základe ktorej došlo k 
splneniu príslušnej Odkladacej podmienky pre 

financovanie sa zmení natoľko, že ak by splnenie 
príslušnej podmienky posudzovala Banka v čase po 

takejto zmene, príslušná Odkladacia podmienka pre 
financovanie by sa považovala za nesplnenú. 

21.7 Porušenie povinnosti voči iným veriteľom 

Akákoľvek čiastka akéhokoľvek Finančného dlhu 
(definovaného v odseku 17.2) Klienta nie je 

zaplatená v deň jej splatnosti, stane sa predčasne 
splatnou alebo splatnou na prvé požiadanie veriteľa 

alebo hrozí, že sa tak stane, v dôsledku porušenia 
povinnosti Klientom alebo výskytu akéhokoľvek iného 

prípadu porušenia, akokoľvek definovaného, alebo v 

dôsledku porušenia povinnosti Klientom dôjde k 
vypovedaniu úveru alebo inej podobnej transakcii, 

ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného 
dlhu (definovaného v odseku 17.2) Klienta. 

21.8 Insolventnosť 

Klient (i) sa stane alebo môže byť považovaný za 
insolventného pre účely akéhokoľvek právneho 

predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje; (ii) vyhlási 
alebo uzná voči svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek 

inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje finančné 
záväzky v čase ich splatnosti; (iii) vyhlási zastavenie 

platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom; alebo 

(iv) začne rokovanie so svojim veriteľom o 
akejkoľvek reštrukturalizácii svojho dlhu. 

21.9 Spory 

Dôjde k podaniu návrhu akoukoľvek osobou na 

začatie súdneho, rozhodcovského, správneho a iného 

konania, ktoré by mohlo podľa odôvodnenej úvahy 
Banky, ak by sa pre Klienta skončilo nepriaznivo, mať 

za následok Podstatný nepriaznivý dopad. 

21.10 Konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia a 

iné podobné konania 

(a) Akákoľvek osoba iná ako Klient podá návrh na 
vyhlásenie konkurzu na majetok Klienta, na povolenie 

reštrukturalizácie alebo na začatie iného podobného 
konania v akejkoľvek krajine. 

(b) Klient podá návrh na vyhlásenie konkurzu na 
majetok Klienta, na povolenie reštrukturalizácie alebo 

na začatie iného podobného konania v akejkoľvek 

krajine. 
(c) Štatutárny alebo iný orgán Klienta, ak je Klient 

právnickou osobou, rozhodne o: 
(i) likvidácii Klienta; 

(ii) zmene právnej formy Klienta; 

(iii) znížení alebo zvýšení základného imania Klienta; 
alebo 

(iv) kúpe, predaji alebo prenájme podniku Klienta 
alebo jeho časti. 

(d) Dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, 
núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá 

preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho 

orgánu Klienta, ktorý je právnickou osobou. 
(e) Nastane kríza spoločnosti Klienta v zmysle 

Obchodného zákonníka. 
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21.11 Exekúcia, výkon rozhodnutia a 
dobrovoľná dražba 

Voči Klientovi bude podaný jeden alebo viacero 
návrhov na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na 

podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon 

právoplatného rozhodnutia alebo iného exekučného 
titulu, alebo majetok Klienta bude predmetom 

dobrovoľnej dražby z akéhokoľvek dôvodu. 

21.12 Za stavenie alebo zmena výkonu 

činnosti 

Klient prestane vykonávať alebo nastali okolnosti 

(vrátane zámeru Klienta), ktoré môžu smerovať k 

zastaveniu vykonávania jeho podnikateľskej činnosti 
alebo akejkoľvek jej časti, ak to môže mať podľa 

názoru Banky za následok Podstatný nepriaznivý 
dopad alebo dôjde k podstatnej zmene v predmete 

podnikateľskej činnosti Klienta, ak to môže mať 

podľa názoru Banky za následok Podstatný 
nepriaznivý dopad. 

21.13 Zmena kontroly 

Majetkový podiel alebo podiel na hlasovacích právach 

osoby, ktorá má na osobe Klienta, ktorý je 
právnickou osobou, majetkový podiel alebo podiel na 

hlasovacích právach v čase uzatvorenia Zmluvy o 

financovaní, sa bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Banky zmenší alebo sa vcelku alebo 

čiastočne prevedie na inú osobu, pričom toto 
zmenšenie alebo prevod bude Prípadom porušenia, 

ak po zmenšení alebo prevode ostane majetkový 

podiel v nižšej miere ako je určená v Zmluve o 
financovaní. Ak v Zmluve o financovaní nie je 

minimálna výška majetkového podielu alebo podielu 
na hlasovacích právach určená, tak Prípadom 

porušenia bude zmenšenie aj prevod v akomkoľvek 

rozsahu. Pre účely tohto odseku sa majetkovým 
podielom rozumie podiel akcionára alebo spoločníka 

na základnom imaní Klienta v závislosti od jeho 
právnej formy. 

21.14 Podstatná nepriaznivá zmena 

Nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich 

alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktorá alebo ktoré 

môžu mať podľa názoru Banky za následok 
Podstatný nepriaznivý dopad. 

21.15 Platnosť a účinnosť Finančných 
dokumentov 

(a) Klient spochybní platnosť, účinnosť alebo 

vymožiteľnosť svojich povinností podľa 
ktoréhokoľvek Finančného dokumentu alebo prejaví 

svoj úmysel od niektorého Finančného dokumentu 
odstúpiť alebo ho vypovedať alebo poprie 

ktorýkoľvek svoj záväzok z tohto dokumentu 
vyplývajúci. 

(b) Ktorýkoľvek Finančný dokument alebo 

ktorákoľvek jeho časť stratí z akéhokoľvek dôvodu 
platnosť alebo účinnosť alebo sa stane 

nevymožiteľnou alebo vyjde najavo, že tento 
dokument alebo jej časť platnosť alebo účinnosť od 

počiatku nenadobudol alebo bol od počiatku 
nevymožiteľný. 

21.16 Zrušenie Peňažných účtov 

Klient prejaví svoj úmysel vypovedať zmluvu o vedení 

bežného účtu, na základe ktorej je Bankou pre 

Klienta vedený Bežný účet alebo Kontokorentný účet 
alebo ju inak ukončiť alebo Klient prejaví svoj úmysel 

zrušiť tento Bežný účet alebo Kontokorentný účet 
akýmkoľvek iným spôsobom, bez toho, aby k tomu 

Banka udelila svoj predchádzajúci písomný súhlas. 

21.17 Ne využívanie platobných služieb Banky 

Klient nevyužíva platobné služby Banky spôsobom 

určeným v odseku 16.5. 

21.18 Neplnenie finančných ukazovateľov 

(a) Hodnota niektorého finančného ukazovateľa 
určeného v Zmluve o financovaní klesne pod hodnotu 

určenú v Zmluve o financovaní; alebo bude porušená 

iná povinnosť Klienta týkajúca sa plnenia finančného 
ukazovateľa. 

(b) Zmluva o financovaní však môže určiť, že Prípad 
porušenia nastane až potom, čo hodnota finančného 

ukazovateľa klesne pod hranicu okamžitej 
požadovanej nápravy, kritickú hranicu alebo inú 

hranicu určenú Zmluvou o financovaní. Zmluva o 

financovaní môže tiež určiť, že pre niektoré finančné 
ukazovatele, resp. pri dosiahnutí niektorej z hraníc je 

Banka oprávnená vykonať iba niektoré z opatrení 
uvedených v odseku 21.19, prípadne je oprávnená 

vykonať aj iné, než tam uvedené, opatrenia. 

21.19 Dôsledky Prípadu porušenia 

(a) Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, ak nastane 

ktorýkoľvek Prípad porušenia, je Banka oprávnená, 
bez toho, aby Klientovi poskytla dodatočnú 

primeranú lehotu na nápravu, písomným oznámením 

doručeným Klientovi: 
(i) vy povedať poskytnutie Úveru alebo jeho časti; 

(ii) vy povedať záväzok vystaviť Bankové záruky; 
(iii) vy povedať záväzok otvoriť Akreditívy; 

(iv) zrušiť Treasury linku; 
(v) vyhlásiť predčasnú splatnosť Úveru; 

(vi) žiadať poskytnutie preddavku na úhradu záručnej 

čiastky Bankovej záruky; 
(vii) žiadať poskytnutie preddavku na úhradu 

akreditívnej čiastky Akreditívu; 
(viii) zvýšiť maržu; 

(ix) inkasovať poplatok;  

(x) odstúpiť od Zmluvy o financovaní; a 
(xi) zrušiť zvýhodnenia poplatkov, cien a iných 

odplát, na ktorých sa Banka dohodla s Klientom. 
(b) Ak budú preto splnené podmienky, môže Banka 

využiť jedno, viacero (v ľubovoľnej kombinácii) alebo 
všetky oprávnenia podľa odseku (a) vyššie, a to 

naraz, postupne a prípadne tiež dodatočne. Ak Banka 

vyhlási predčasnú splatnosť Úveru, má sa zato, že s 
vyhlásením predčasnej splatnosti Úveru Banka 

zároveň vypovedala poskytnutie Úveru, záväzok 
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vystaviť Bankové záruky aj záväzok otvoriť 
Akreditívy. 

(c) Ak je Prípadom porušenia nevyužívanie 
platobných služieb Banky podľa odseku 21.17, Banka 

okrem oprávnení podľa odseku (a) vyššie má nárok 

na zaplatenie Klientom sankčného poplatku za 
neplnenie povinností využívať platobné služby banky 

v dohodnutom minimálnom rozsahu v súlade s 
odsekom 13.20. 

21.20 Výpoveď poskytnutia Úveru a záväzku 
vystaviť Bankové záruky a otvoriť Akreditívy 

(a) Výpoveďou po skytnutia Úveru podľa odseku 

21.19(a)(i) vyššie záväzok Banky poskytnúť Klientovi 
peňažné prostriedky zanikne okamžite. Zánik tohto 

záväzku nemá vplyv na trvanie Zmluvy o financovaní 
a ďalšie záväzky z nej vyplývajúce. 

(b) Výpoveďou záväzku vystaviť Bankové záruky 

podľa odseku 21.19(a)(ii) záväzok Banky vystaviť 
akúkoľvek Bankovú záruku zanikne. Zánik tohto 

záväzku nemá vplyv na trvanie Zmluvy o financovaní 
a ďalšie záväzky z nej vyplývajúce, najmä na záväzok 

Klienta nahradiť Banke, to čo v mene Klienta plnila 
alebo ešte len bude plniť z už skôr vystavených 

Bankových záruk. 

(c) Výpoveďou záväzku otvoriť Akreditívy podľa 
odseku 21.19(a)(iii) záväzok Banky otvoriť akúkoľvek 

Akreditív zanikne. 
Zánik tohto záväzku nemá vplyv na trvanie Zmluvy o 

financovaní a ďalšie záväzky z nej vyplývajúce, 

najmä na záväzok Klienta nahradiť Banke, to čo v 
mene Klienta plnila alebo ešte len bude plniť z už 

skôr otvorených Akreditívov. 

21.21 Zrušenie Treasury linky 

Zrušením Treasury linky podľa odseku 21.19(a)(iv), 

Treasury linka zanikne. Treasury linka zanikne v deň 
doručenia oznámenia o jej zrušení Klientovi. V tento 

deň prestane Zmluva o financovaní plniť funkciu 
finančného zabezpečenia podľa Rámcovej treasury 

zmluvy, a to aj vo vzťahu k Treasury transakciám 
uzatvoreným podľa Rámcovej treasury zmluvy za 

trvania Treasury linky. 

21.22 Vyhlásenie predčasnej splatnosti 

(a) Vy hlásení m predčasnej splatnosti Úveru 

21.19(a)(v) vyššie sa všetky čiastky, ktoré sú dlžné 
podľa Zmluvy o financovaní alebo len ich časť určená 

Bankou, stanú, namiesto pôvodne dohodnutej 

splatnosti, splatné okamžite alebo v deň určený 
Bankou v oznámení adresovanom Klientovi. Banka 

môže určiť, že predčasne splatnou sa stane iba časť 
dlžných čiastok. 

(b) Banka môže tiež určiť, že dlžné čiastky nebudú 
splatné okamžite, ale že budú splatné na prvé 

požiadanie Banky kedykoľvek 

v budúcnosti. 

21.23 Preddavok na plnenie z Bankovej záruky 

a Akreditívu 

(a) Na základe žiadosti Banky podľa odseku 

21.19(a)(vi) alebo odseku 21.19(a)(vii) je Klient 

povinný poskytnúť Banke preddavok na plnenie 
podľa odseku 7.6 za každú Bankovú záruku 

vystavenú Bankou, ktorej platnosť doposiaľ 
neuplynula a preddavok na plnenie podľa odseku 8.6 

za každý Akreditív otvorený Bankou, ktorého platnosť 

doposiaľ neuplynula. Preddavok musí byť poskytnutý 
v plnej výške súčtu všetkých záručných súm a 

akreditívnych čiastok všetkých doposiaľ platných 
Bankových záruk a Akreditívov a bude splatný 

okamžite, najneskôr však v lehote do piatich (5) 
Bankových dní, po doručení žiadosti Banky o 

poskytnutie preddavku. Banka bude mať právo tento 

preddavok zadržiavať a nevydať ho Klientovi do 
času, kým nezanikne posledná z Bankových záruk a 

Akreditívov, z ktorej môže Banke vzniknúť záväzok 
plniť. 

(b) Ak nastane Prípad porušenia uvedený v odseku 

21.8, 21.10 alebo 21.11, je Banka oprávnená 
započítať svoju pohľadávku voči Klientovi podľa 

odseku 7.6 ako aj pohľadávku voči Klientovi podľa 
odseku 8.6 (a to aj ako pohľadávku budúcu alebo 

podmienenú) voči pohľadávke Klienta voči Banke na 
vrátenie preddavku podľa tohto odseku. To znamená, 

že v prípade plnenia z Bankovej záruky a/alebo z 

Akreditívu, je Banka oprávnená použiť preddavok na 
úhradu toho, čo v mene Klienta plnila oprávnenému z 

Bankovej záruky alebo Akreditívu. 

21.24 Zvýšenie marže 

(a) Banka môže v súlade s odsekom 21.19(a)(viii) 

stanoviť, že po dobu, po ktorú Prípad porušenia trvá 
sa výška marže určená podľa odseku 5.7 zvýši o 

prirážku vo výške 1 % p. a, ak Zmluva o financovaní 
neurčuje inú výšku tejto prirážky. 

(b) Ak je Prípadom porušenia nevyužívanie 

platobných služieb Banky podľa odseku 21.17 alebo 
neplnenie niektorého finančného ukazovateľa podľa 

odseku 21.18, je Banka oprávnená zvyšovať prirážku 
o ďalšie 1 % p. a. pri každom ďalšom 

pravidelnom vyhodnotení plnenia príslušnej 
povinnosti, a to aj opakovane. 

21.25 Odstúpenie od zmluvy 

Odstúpením od zmluvy podľa odseku 21.19(a)(ix) 
vyššie Zmluva o financovaní zanikne. Pre odstúpenie 

od zmluvy z dôvodu uvedeného v odseku 
21.19(a)(ix) sa primerane uplatní odsek 11.6. 

21.26 Blokovanie Bežného účtu a 

Kontokorentného účtu 

Ak nastane ktorýkoľvek Prípad porušenia, je Banka aj 

bez predchádzajúceho písomného oznámenia 
oprávnená zablokovať Bežný účet aj Kontokorentný 

účet. Počas trvania blokácie Bežného účtu aj 
Kontokorentného účtu je Klient oprávnený so 

zablokovanými peňažnými prostriedkami na účtoch 

nakladať iba s písomným súhlasom Banky. 

21.27 Uplatnenie práv zo zabezpečenia 

Pre vylúčenie pochybností platí, že Banka je za 
účelom úhrady splatnej a nezaplatenej pohľadávky 
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zo Zmluvy o financovaní, resp. jej časti oprávnená 
uplatniť si svoje práva zo zabezpečenia poskytnutého 

Klientom alebo treťou osobou, a to za podmienok 
uvedených v príslušnom Zabezpečovacom dokumente 

a v súlade s platnými právnymi predpismi, a to bez 

ohľadu na existenciu alebo trvanie Prípadu 
porušenia. 

21.28 Iné porušenia zmluvy 

Ak Klient: 

(a) prestane spĺňať niektorú zo Všeobecných 
podmienok, alebo 

(b) poruší akúkoľvek svoju povinnosť alebo záväzok: 

(i) zo Zmluvy o financovaní a/alebo z Obchodných 
podmienok, a nenastane pritom Prípad porušenia, 

alebo 
(ii) z ktoréhokoľvek iného Finančného dokumentu; 

bude sa táto skutočnosť považovať za porušenie 

Zmluvy o financovaní nepodstatným spôsobom. V 
takomto prípade je Banka oprávnená uskutočniť 

rovnaké úkony ako v prípade nastania Prípadu 
porušenia, avšak iba ak porušenie, vrátane jeho 

následkov, nebude Klientom odstránené ani do 
dvadsiatich (20) dní potom, čo bola nato Klientovi 

Bankou doručená písomná výzva na nápravu. 

Oprávnenie podľa odseku 21.26 však môže Banka 
vykonať okamžite. 

21.29 Nepravdivosť vyhlásenia o neexistencii 
osobitného vzťahu 

Ak Klient Banke vyhlásil, že nie je osobou, ktorá by v 

súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o 
bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení mala osobitný vzťah k Banke, potom v 
deň kedy vyjde najavo skutočnosť, že toto vyhlásenie 

nebolo pravdivé: 

(a) záväzok Banky poskytnúť Úver, vystaviť Bankovú 
záruku a otvoriť Akreditív v tento deň automaticky 

zaniknú; a 
(b) všetky čiastky dlžné podľa Zmluvy o financovaní 

sa stanú automaticky splatné okamžite; 
a to aj bez predchádzajúceho písomného oznámenia 

Banky. 

21.30 Prípad porušenia vo vzťahu k 
ovládajúcej osobe 

Ak nastane niektorá zo skutočností opísaných v 
odseku 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.12 alebo 

21.14 vo vzťahu k akejkoľvek osobe priamo 

ovládajúcej Klienta, bude sa nastanie tejto 
skutočnosti považovať za Prípad porušenia. 

21.31 Prípad porušenia vo vzťahu k osobe 
poskytujúcej zabezpečenie 

Ak nastane niektorá zo skutočností opísaných v 
odseku 21.10 a 21.15(a) vo vzťahu k akejkoľvek 

osobe poskytujúcej zabezpečenie podľa článku 14, 

bude sa nastanie tejto skutočnosti považovať za 
Prípad porušenia. Za Prípad porušenia sa bude tiež 

považovať, ak osoba poskytujúca zabezpečenie 
poruší, resp. nesplní ktorúkoľvek povinnosť a 

podmienku Zabezpečovacieho dokumentu, ktorého je 
účastníkom a zároveň ak porušenie, vrátane jeho 

následkov, nebude touto osobou odstránené, resp. 
podmienka nebude splnená ani do dvadsiatich (20) 

dní potom, čo bola nato Bankou písomne vyzvaná. 

22. Spoločné ustanovenia 

22.1 Inkaso z Bežného účtu a 

Kontokorentného účtu 

(a) Banka je oprávnená, v čase splatnosti (alebo 

kedykoľvek neskôr) ktorejkoľvek Klientom dlžnej 
čiastky (vrátane úrokov, 

poplatkov a náhrady výdavkov, náhrady plnenia z 

Bankovej záruky alebo Akreditívu) odpísať z Bežného 
účtu, Kontokorentného účtu alebo akéhokoľvek iného 

účtu Klienta vedeného Bankou čiastku peňažných 
prostriedkov, ktorá sa rovná Klientom dlžnej čiastke 

alebo jej časti (aj viackrát postupne) a túto čiastku 

použiť na splatenie svojej splatnej pohľadávky voči 
Klientovi vyplývajúcej zo Zmluvy o financovaní. 

Rovnaké oprávnenie má Banka aj v prípade 
akejkoľvek inej čiastky, ktorú je Klient povinný v 

súlade so Zmluvou o financovaní Banke zaplatiť, 
uhradiť alebo inak poskytnúť. 

(b) Na úhradu svojej pohľadávky týkajúcej sa 

Kontokorentu, odpíše Banka peňažné prostriedky 
prednostne z Kontokorentného 

účtu, pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak. 
(c) Na úhradu svojej pohľadávky v určitej mene, 

odpíše Banka peňažné prostriedky prednostne z 

Bežného účtu alebo Kontokorentného účtu 
denominovaného v mene pohľadávky, ktorá má byť 

odpísanými peňažných prostriedkami uspokojená. Ak 
to nie je možné, je Banka oprávnená odpísať 

peňažné prostriedky z účtu denominovaného v inej 

mene s tým, že z príslušného účtu Klienta odpíše 
takú čiastku, ktorá prepočtom pri kurze devíza nákup 

(podľa aktuálneho kurzového lístka Banky) vrátane 
obvyklej odmeny alebo poplatku za konverziu, 

postačuje na úhradu pohľadávky, ktorá sa má týmito 
peňažnými prostriedkami uspokojiť. 

(d) Banka je oprávnená využiť oprávnenie podľa 

odseku (a) vyššie aj vtedy, ak by na Bežnom účte 
alebo Kontokorentnom účte nebol k dispozícii 

dostatok peňažných prostriedkov. V takom prípade, 
bude zostatok Bežného účtu alebo Kontokorentného 

účtu prekročený a takýto účet sa bude považovať za 

účet v prekročení so všetkými s tým súvisiacimi 
následkami podľa týchto Obchodných podmienok a 

Všeobecných obchodných podmienok. 

22.2 Úrok z omeškania 

(a) Ak Klient nevráti (nesplatí) poskytnuté peňažné 
prostriedky z Úveru riadne a včas, je povinný platiť 

Banke úrok z omeškania z takto dlžnej čiastky odo 

dňa nasledujúceho po dni jej splatnosti až do jej 
zaplatenia. Ak Zmluva o financovaní neurčuje inak, 

bude sadzba úroku z omeškania o 9 % p. a. vyššia 
ako úroková sadzba určená v súlade s odsekom 5.2. 

V prípadoch, kedy sa úroková sadzba určuje odkazom 

na verejnú referenčnú sadzbu, platí, že ak nemožno 
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sadzbu určiť preto, že uplynulo aj posledné Obdobie 
fixácie, bude sadzba úroku z omeškania o 9 % p. a. 

vyššia (ak Zmluva o financovaní neurčuje inak) ako 
úroková sadzba určená v súlade s odsekom 5.2 pre 

posledné Obdobie fixácie. 

(b) Ak Klient nezaplatí včas akúkoľvek dlžnú čiastku z 
titulu náhrady plnenia z Bankovej záruky alebo 

Akreditívu, tak Klient je povinný platiť Banke úrok z 
omeškania z takto nezaplatenej a dlžnej čiastky odo 

dňa nasledujúceho po dni jej splatnosti až do jej 
zaplatenia. Ak nie je v osobitnej zmluve dohodnuté 

inak, tak sadzba úroku z omeškania je 9 % p.a. 

počas prvých 30 kalendárnych dní omeškania a 15 % 
p.a. v nasledujúcom období až do zaplatenia. 

(c) Ak Klient nezaplatí včas akúkoľvek dlžnú čiastku 
inú ako uvedenú v odseku (a) alebo (b) vyššie alebo 

v odseku 22.3. (vrátane úroku, poplatkov a iného 

príslušenstva) splatnú podľa Zmluvy o financovaní, je 
povinný platiť Banke úrok z omeškania z takto 

nezaplatenej a dlžnej čiastky odo dňa nasledujúceho 
po dni jej splatnosti až do jej zaplatenia. Ak Zmluva o 

financovaní neurčuje inak, bude sadzba úroku z 
omeškania 9 % p. a. 

(d) Úrok z omeškania sa bude počítať na dennom 

základe. 

22.3 Osobitné ustanovenie o prekročení 

Kontokorentného účtu 

V prípade, ak bude záväzok Klienta splatiť splatnú 

pohľadávku týkajúcu sa Kontokorentu alebo 

akúkoľvek jej časť vrátane príslušenstva splnený 
prostredníctvom inkasa splatnej čiastky z 

Kontokorentného účtu v súlade s odsekom 22.1 
a Kontokorentný účet sa tým dostane do prekročenia, 

Klient je povinný sumu predstavujúcu prekročenie 

Kontokorentného účtu vyrovnať ešte v deň, kedy 
prekročenie vzniklo. V opačnom prípade, je Klient 

povinný platiť Banke úrok z prekročenia z celej sumy, 
o ktorú je zostatok Kontokorentného účtu prekročený 

až do úplného vyrovnania zostatku na 
Kontokorentnom účte na dohodnutý alebo povolený 

limit. Ak Zmluva o financovaní neurčuje inak, sadzba 

úroku z prekročenia bude o 9 % p. a. vyššia ako 
úrokov á sadzba určená v súlade s odsekom 5.2. 

Povinnosť platiť z Kontokorentu úroky podľa článku 5 
nie je platením úroku z prekročenia dotknutá. Sadzba 

úroku z prekročenia dohodnutá v tomto ustanovení 

má prednosť pred dojednaním o výške úroku z 
prekročenia v zmluve o bežnom účte, na základe 

ktorej Banka vedie pre Klienta Kontokorentný účet. 

22.4 Výpočty 

Každá čiastka úroku alebo poplatku podľa Zmluvy o 
financovaní stanoveného percentuálne na ročnej 

báze (p. a.) sa počíta podľa počtu skutočne 

uplynutých dní a roka v trvaní 360 dní s použitím 
nasledovného vzorca: 

  A*D*R 
P =  -------------------- 

360*100 

Kde: 
P je príslušná čiastka úroku/poplatku; 

A je suma, z ktorej sa úrok/poplatok počíta; 
D je počet skutočne uplynutých dní; 

R je sadzba stanovená podľa týchto Obchodných 

podmienok alebo Zmluvy o financovaní. 

22.5 Poradie uspokojovania pohľadávky 

Všetky platby, ktoré podľa Zmluvy o financovaní 
prijme Banka od Klienta (alebo tretej osoby), sa 

započítavajú na úhradu pohľadávok Banky voči 
Klientovi podľa Zmluvy o financovaní v nasledovnom 

poradí: 

(a) dlžné a splatné odmeny, poplatky, výdavky a iné 
náklady Banky, ako prvé v poradí; 

(b) dlžné a splatné úroky z omeškania a zmluvné 
pokuty, ako druhé v poradí; 

(c) dlžné a splatné úroky, ako tretie v poradí; 

(d) istina, ako štvrtá v poradí; 
pričom konkrétnu pohľadávku v rámci príslušného 

poradia, na ktorú bude platba započítaná určí Banka 
s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu. 

22.6 Zmeny Zmluvy o financovaní 

Každá zmena alebo doplnenie Zmluvy o financovaní 

si vyžaduje pre svoju platnosť a účinnosť písomnú 

formu. Zmluvu o financovaní možno zmeniť alebo 
doplniť formou dodatku k zmluve alebo akoukoľvek 

inou listinou, napríklad korešpondenciou vo forme 
listu, z ktorého vyplýva úmysel strán zmeniť 

ustanovenia Zmluvy o financovaní. 

22.7 Všeobecné obchodné podmienky 

Na vzťahy medzi Bankou a Klientom vzniknuté na 

základe Zmluvy o financovaní sa použijú ustanovenia 
Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak 

by ustanovenia týchto Obchodných podmienok boli v 

rozpore s ustanoveniami Všeobecných obchodných 
podmienok, majú prednosť ustanovenia týchto 

Obchodných podmienok. 

23. Záverečné ustanovenia 

23.1 Záväznosť a zmeny Obchodných 
podmienok a ich nahradenie 

(a) Banka má právo na základe rozhodnutia 

predstavenstva Banky jednostranným právnym 
úkonom meniť a dopĺňať, prípadne nahradiť 

ustanovenia týchto Obchodných podmienok 
z dôvodu: 

a) vývoja právneho a podnikateľského prostredia, 

b) zmeny obchodnej politiky Banky,  
c) vydania alebo zmeny všeobecne záväzných 

právnych predpisov,  
d) zabezpečenia 

obozretného podnikania a/alebo stability Banky,  
e) vývoja na bankovom a finančnom trhu,  

f) zmien technických možností poskytovania 

bankových produktov,  
g) zabezpečenia bezpečného fungovania bankového 

systému alebo  
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h) skvalitnenia, zjednodušenia, príp. rozšírenia 
ponuky bankových služieb a produktov. O zmene 

a doplnení Obchodných podmienok, prípadne vydaní 
nových Obchodných podmienok je Banka povinná 

informovať rovnakým spôsobom, ako Banka 

informuje o zmene a vydaní nových Všeobecných 
obchodných podmienok. Banka informuje o vydaní 

nových Obchodných podmienok, alebo o ich zmenách 
v lehote najmenej 15 dní pred nadobudnutím 

účinnosti nových Obchodných podmienok resp. ich 
príslušnej zmeny, ak osobitný právny predpis 

neurčuje inak. 

(b) Zmeny Obchodných podmienok a nové Obchodné 
podmienky nadobudnú platnosť a účinnosť v deň v 

nich uvedený. 

23.2 Platnosť a účinnosť 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 

dňom 1.8.2017. 

Nadobudnutím účinnosti týchto Obchodných 
podmienok sa nahrádzajú Obchodné podmienky pre 

financovanie prevádzkových potrieb a investičných 
aktivít klientov Sberbank Slovensko, a.s.  v znení 

účinnom od 1.5.2015. Odkazy na Obchodné 

podmienky pre financovanie prevádzkových potrieb a 
investičných aktivít klientov Sberbank Slovensko, a.s. 

sa považujú za odkazy na tieto Obchodné 
podmienky. Tieto Obchodné podmienky upravujú aj 

práva a povinnosti Banky a Klienta z bankových 
obchodov uzatvorených medzi Klientom a Sberbank 

Slovensko, a. s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 

17321123, ktorá zanikla k 31.7.2017 zlúčením 
s Bankou a ktorej je Banka právnym nástupcom. 

Bankové obchody súvisiace s produktmi 
poskytovanými na základe týchto Obchodných 

podmienok Banka vykonáva výlučne na vybraných 

obchodných miestach Banky, ktorých zoznam je 
zverejnený na webovom sídle Banky. 
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PRÍLOHA 1 
VZOR ŽIADOSTI O ČERPANIE ÚVERU FORMOU FIXNEJ TRANŽE 

 

[NA HLAVIČKOVOM PAPIERI KLIENTA] 
 

Prima banka Slovensko, a. s. 
Hodžova 11 

010 11 Žilina 
k rukám 

[…] 

V […], dňa […] 
 

Vec: [OBCHODNÉ MENO KLIENTA] – Zmluva o financovaní č. […] - Žiadosť o čerpanie úveru 
formou fixnej tranže 

 

Odvolávame sa na našu vzájomnú Zmluvu o financovaní č. […] zo dňa […] (ďalej len „Zmluva o financovaní“). 
Tento list predstavuje Žiadosť o čerpanie úveru formou fixnej tranže. Pojmy použité v tejto žiadosti veľkým 

začiatočným písmenom majú význam definovaný v Zmluve o financovaní. 
Žiadame Vás o poskytnutie peňažných prostriedkov formou Fixnej tranže nasledovne: 

požadovaná čiastka:    [EUR],- [eur] 
deň požadovaného poskytnutia1:    [DD.MM.RRRR] 

doba, na ktorú sa Fixná tranža požaduje:    [1]/[3]/[6]/[12] mesiacov 

[Zároveň vyhlasujeme, že s platnosťou v deň podania tejto Žiadosti o čerpanie úveru formou fixnej tranže: 
spĺňame všetky Všeobecné podmienky; 

nenastal, netrvá, ani nehrozí žiadny Prípad porušenia; a 
Zmluva o financovaní (vrátane Obchodných podmienok) nie je nami porušená ani iným spôsobom.]2 

Zároveň Vám k tejto Žiadosti o čerpanie úveru formou fixnej tranže pripájame prílohy uvedené nižšie. Vyhlasujeme 

a potvrdzujeme, že dokumenty predložené v kópii sú presné a úplné kópie ich originálov a že sú s ich originálmi 
totožné. 

 
[OBCHODNÉ MENO KLIENTA] 

Podpis: 

………………………………… 
 

Meno: […] 
Funkcia: […] 

Zoznam príloh:3 
 

______________________________________________________________________________________ 

Súhlasím s čerpaním v zmysle žiadosti Klienta [Meno a podpis AM] 
V ................................... dňa ............... 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Deň požadovaného čerpania musí byť určený tak, aby mala Banka na posúdenie splnenia podmienok poskytnutia 

peňažných prostriedkov k dispozícii najmenej 

tri (3) Bankové dni po doručení žiadosti spolu so všetkými riadnymi prílohami bez akýchkoľvek vád. 
2 Uviesť v prípade žiadosti Banky. 
3 Uviesť iba ak sa predkladajú prílohy. 
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PRÍLOHA 2 
VZOR VYHLÁSENIA O PLNENÍ ZÁVÄZKOV 

 
[NA HLAVIČKOVOM PAPIERI KLIENTA] 

 

Prima banka Slovensko, a. s. 
Hodžova 11 

010 11 Žilina k rukám 
[…] 

V […], dňa […] 
 

Vec: [OBCHODNÉ MENO KLIENTA] – Zmluva o financovaní č. […] – Vyhlásenie o plnení záväzkov 

 
Odvolávame sa na našu vzájomnú Zmluvu o financovaní č. […] zo dňa […] (ďalej len „Zmluva o financovaní“). 

Pojmy použité v tomto dokumente veľkým začiatočným písmenom majú význam definovaný v Zmluve o 
financovaní. 

[Vyhlasujeme, že k dnešnému dňu sú riadne splnené všetky naše povinnosti podľa Zmluvy o financovaní. Osobitne 

vyhlasujeme, že k dnešnému dňu: 
spĺňame všetky Všeobecné podmienky, 

nenastal žiadny Prípad porušenia, a 
neporušujeme Zmluvu o financovaní (vrátane Obchodných podmienok) žiadnym iným spôsobom.]4 

[OBCHODNÉ MENO KLIENTA] 
 

Podpis5: 

………………………………… 
Meno: […] 

Funkcia: […] 
_________________________________________________________________________________ 

Potvrdzujem prevzatie [Meno a podpis AM] 

V ................................... dňa ............... 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
4 Poznámka: Upraviť podľa okolností. Ak niektorá zo skutočností nastala, uviesť zároveň podrobné informácie o 

opatreniach, ktoré Klient podnikol na odstránenie 
následkov tejto skutočnosti. 
5 Tento dokument musí podpísať štatutárny orgán Klienta. 
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PRÍLOHA 3 

VZOR ŽIADOSTI O VYSTAVENIE BANKOVEJ ZÁRUKY 
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PRÍLOHA 4 
ŽIADOSŤ O OTVORENIE AKREDITÍVU 

 
Tento akreditív sa riadi „Jednotnými zvyklosťami a pravidlami pre dokumentárne akreditívy, vydanými 

Medzinárodnou obchodnou komorou (MOK) v Paríži, revízia 2007, publikácia MOK č. 600“ 
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