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OBCHODNÉ PODMIENKY PRE FINANCOVANIE PREVÁDZKOVÝCH POTRIEB A INVESTIČNÝCH 
AKTIVÍT KLIENTOV SEGMENTU FIREMNÍ KLIENTI A MICROS KLIENTI 

Tento dokument predstavuje obchodné podmienky pre fi nancovanie prevádzkových potrieb a  investičných aktivít klientov 
Sberbank Slovensko, a.s. (ďalej len „Banka“) zaradených do segmentu Firemní klienti a Micros klienti (ďalej len „Klient“) (ďalej 
len „Obchodné podmienky“). Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o fi nancovaní (ďalej len „Zmluva 
o  fi nancovaní“) uzavretej medzi Klientom a Bankou, ak nie je medzi Klientom a Bankou výslovne dohodnuté inak. V  prípade 
rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy o fi nancovaní a týchto Obchodných podmienok, majú ustanovenia Zmluvy o fi nancovaní 
prednosť.

1. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ

 1.1  Defi nície
  Nasledujúce pojmy majú pre účely týchto Obchodných podmienok a ak nie je medzi Bankou a Klientom v Zmluve o fi nan-

covaní výslovne dohodnuté inak, aj na účely Zmluvy o fi nancovaní nasledujúci význam:
  Bežný účet znamená bežný účet vedený Bankou pre Klienta ako majiteľa účtu, ktorého číslo je uvedené v Zmluve o fi nan-

covaní;
  Deň nastavenia úrokovej sadzby znamená:
 (a)   pre prvé Obdobie fi xácie, deň prvého poskytnutia peňažných prostriedkov z Úveru príslušnou formou (v prípade po-

skytnutia Úveru formou fi xných tranží, deň poskytnutia príslušnej Fixnej tranže),
 (b)   pre ostatné Obdobia fi xácie:
  (i)   vo vzťahu ku Splátkovému úveru, deň, ktorý sa číselne zhoduje s  dňom prvého poskytnutia peňažných pros-

triedkov, ktorý nasleduje po uplynutí v zásade príslušného počtu mesiacov trvania predchádzajúceho Obdobia 
fi xácie;

  (ii)   vo vzťahu ku Kontokorentu, posledný Bankový deň každého predchádzajúceho:
   (A)   kalendárneho mesiaca, ak dĺžka trvania Obdobia fi xácie je jeden mesiac; 
   (B)   kalendárneho štvrťroka, ak dĺžka trvania Obdobia fi xácie sú tri mesiace; 
   (C)   kalendárneho polroka, ak dĺžka trvania Obdobia fi xácie je šesť mesiacov; a 
   (D)   kalendárneho roka, ak dĺžka trvania Obdobia fi xácie 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 fi nančný dlh ako je defi novaný v odseku 17.2;
  Finančný dokument znamená:
 (a)   Zmluvu o fi nancovaní 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 fi nancovaní;
  Finančný rámec znamená maximálnu výšku fi nančných záväzkov Klienta voči Banke založených alebo súvisiacich so 

Zmluvou o fi nancovaní, ktorú je Banka ochotná akceptovať ako kreditné riziko vo vzťahu ku Klientovi, a ktorá je uvedená 
v Zmluve o fi nancovaní;

  Fixná tranža znamená peňažné prostriedky poskytnuté (alebo podľa kontextu, peňažné prostriedky, ktoré majú byť po-
skytnuté) Bankou Klientovi jednorazovo na vopred určenú pevnú a štandardizovanú dobu, ktoré majú byť Klientom vrá-
tené naraz vo vopred dohodnutý posledný deň obdobia, na ktoré sa peňažné prostriedky formou Fixnej tranže poskytli;

  Konečný deň platnosti fi nančného 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 prostriedky, ktoré majú byť po-

skytnuté) 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 je uvedené 

v Zmluve o fi nancovaní a na ktorom Banka Klientovi poskytuje Úver formou Kontokorentu;
  Kreditná karta znamená kreditnú platobnú kartu defi novanú v Obchodných podmienkach pre kreditné karty, ktorou 

Klient alebo ním poverená osoba čerpá Úver formou kreditnej karty;
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  Lehota na čerpanie kontokorentu znamená lehotu, v ktorej môže Klient uplatniť svoj nárok na poskytnutie Kontoko-
rentu;

  Lehota na čerpanie splátkového úveru znamená lehotu, v  ktorej môže Klient uplatniť svoj nárok na poskytnutie 
Splátkového úveru;

  Lehota na čerpanie úveru formou fi xných tranží znamená lehotu, v ktorej môže Klient uplatniť svoj nárok na poskyt-
nutie Fixnej tranže;

  Obchodné podmienky pre kreditné karty znamená Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s. pre vydanie a po-
užívanie kreditných platobných kariet, ktoré sú súčasťou Zmluvy o kreditnej karte;

  Obchodné podmienky pre treasury transakcie znamená Obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o obchodovaní 
na fi nančnom trhu, ktoré sú súčasťou Rámcovej treasury zmluvy;

  Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
  Obdobie fi xácie 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 Akre-

ditívu;
  Obdobie nároku na vystavenie bankovej záruky znamená lehotu, v ktorej môže Klient uplatniť svoj nárok na vysta-

venie Bankovej záruky;
  Odkladacia podmienka pre fi nancovanie znamená podmienku opísanú v článku 12;
  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 fi nančnom 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 vy-

stavené Bankou na žiadosť Klienta v jednom časovom momente, a ktorý je ďalej opísaný v odse ku 7.3;
  Sadzobník poplatkov znamená Sadzobník poplatkov (alebo jeho príslušná časť) vydaný Bankou platný v čase splatnosti 

poplatku v zmysle Zmluvy o fi nancovaní, a ak splatnosť poplatku nie je v Zmluve o fi nancovaní 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 fi nancovania opísanú v článku 9;
  Treasury transakcia znamená Transakciu, ako je defi novaná v článku 12 Obchodných podmienok pre treasury transak-

cie;
  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 fi nancovaní nie-

ktorou z  foriem Úveru uvedených v  Zmluve o fi nancovaní alebo podľa kontextu, peňažné prostriedky, ktoré už Banka 
Klientovi poskytla;

  Úver formou fi xných 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 člá nku 15 týchto Obchodných podmienok;
  Všeobecné obchodné podmienky znamená Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., v každom mo-

mente 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 fi xnej 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 vypracova-
ná v súlade so vzorom obsiahnutým v Prílohe 4 týchto Obchodných podmienok;
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  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 defi novaný pojem (inde ako v odseku 1.1), bude mať takýto pojem význam, 

ktorý mu je priradený v príslušnom článku, kde je defi novaný (a to pre celé Obchodné podmienky) s výnimkou prípa-
du, ak je výslovne uvedené alebo zrejmé z defi nície takéhoto defi novaného pojmu, že jeho význam platí len pre prís-
lušný 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 fi nancovaní defi novaný, bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je pri-
radený 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 fi nancovaní, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:
  (i)   nakladanie znamená predaj, odplatný prevod, bezodplatný prevod, zámenu, nájom, odplatné alebo bezodplat-

né 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 úči-
nok, a poskytnúť zabezpečenie sa bude vykladať v súlade s vyššie uvedeným;

  (iii)   vlastné zdroje znamená akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný vklad alebo príspevok spoločníkov do spoločnos-
ti, s ktorým nie je spojený záväzok na jeho vrátenie alebo je tento záväzok podriadený splateniu Úveru alebo 
záväzku z inej formy fi nancovania, a takýto vklad alebo príspevok bol za vlastné zdroje pre účely Zmluvy o fi nan-
covaní uznaný Bankou;

  (iv)   obdobie nároku na čerpanie znamená príslušnú lehotu na čerpanie ako je defi novaná 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 defi novaný v odseku 1.1;
  (ix)   nekomitovaný znamená nezáväzný;
  (x)   benefi cient znamená oprávnený z Bankovej záruky alebo Akreditívu;
  (xi)   každý odkaz na osobu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväz-

kov, 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 vráta-
ne 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 podmie-

nok;
  (xv)   slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak.
 (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 fi nancovaní výslovne uvedené inak, platí, že v nej uvedené odkazy na články, odseky a prílohy sú 

odkazmi na články, odseky a prílohy Zmluvy o fi nancovaní.
 (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 apli-
kovateľných 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 fi nancovať prevádzkové 

potreby a investičné aktivity Klienta. Konkrétnu výšku Finančného rámca a formy fi nancovania potrieb a aktivít Klienta 
určí Zmluva o fi nancovaní.

2.2  Finančný rámec
 (a)  Výšku Finančného rámca určí Zmluva o fi nancovaní. Finančný rámec je vyjadrený v mene euro, pokiaľ Zmluva o fi nan-

covaní neurčí inak. Výška Finančného rámca musí byť dodržaná v každom momente trvania Zmluvy o fi nancovaní. 
Pri dosiahnutí Finančného rámca nie je Banka povinná fi nancovať potreby a aktivity Klienta žiadnou z dohodnutých 
foriem, a to ani vtedy, ak by podmienky pre konkrétnu formu fi nancovania určovali opak. 
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 (b)  Zmluva o fi nancovaní určí posledný deň doby, počas ktorej Banka fi nancuje potreby a aktivity Klienta (tzv. Konečný 
deň platnosti fi nančného rámca). Bez ohľadu na ostatné ustanovenia Zmluvy o fi nancovaní a týchto Obchodných 
podmienok, musia byť všetky záväzky Klienta voči Banke súvisiace so Zmluvou o  fi nancovaní vyrovnané Klientom 
najneskôr v tento deň.

 (c)  Zmluva o fi nancovaní určí limit pre fi nancovanie pre každú z foriem fi nancovania 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 ur-
čený, poskytne Banka fi nancovanie touto formou do výšky disponibilného zostatku Finančného rámca, ktorý pred-
stavuje rozdiel medzi výškou Finančného rámca a  súčtom výšok všetkých osobitných limitov pre jednotlivé formy 
fi nancovania, ktoré boli Zmluvou o fi nancovaní určené. Pre niektoré z foriem fi nancovania môže byť určený spoločný 
limit. V takom prípade poskytne Banka fi nancovanie 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 fi nancovanie 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 fi nancovaní.

2.3  Formy fi nancovania
 (a)  Konkrétne formy fi nancovania budú určené v Zmluve o fi nancovaní. Zmluva o fi nancovaní 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 fi nancovanie inou formou ako tou, ktorá bude dojedná v Zmluve o fi nancovaní.
2.4  Zmluva o fi nancovaní 
  Zmluva o fi nancovaní sa bude považovať za kombinovaný zmluvný typ, s tým, že bude pozostávať zo zmluvných typov, 

ktoré zodpovedajú jednotlivým formám fi nancovania. 

3. POSKYTNUTIE ÚVERU

3.1  Zmluva o úvere
 (a)  Zmluva o  fi nancovaní môže Banke určovať povinnosť poskytnúť Klientovi Úver. Časť Zmluvy o  fi nancovaní, ktorá 

upravuje práva a povinnosti strán v súvislosti s poskytnutím Úveru sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákon-
níka 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 fi nancovaní obsahuje ustanovenie o poskytnutí Úveru, je Banka povinná poskytnúť Klientovi Úver, avšak 

výlučne za podmienok dojednaných v Zmluve o fi nancovaní a týchto Obchodných podmienkach. Úver bude poskytnutý 
poskytnutím peňažných prostriedkov Klientovi alebo tretej osobe, ak je to v prospech Klienta (napríklad za účelom úhra-
dy záväzku Klienta). Poskytnutie Úveru plnením tretej osobe je však možné iba vtedy, ak to určuje Zmluva o fi nancovaní 
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 fi xných tranží;
 (d)  Úver formou kreditnej karty.
3.4  Výška Úveru
 (a)  Záväzok Banky poskytnúť Klientovi Úver je limitovaný výškou uvedenou v Zmluve o fi nancovaní. 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 fi nancovaní určí výšku Splátkového úveru, výšku Kontokorentu, výšku Úveru formou fi xných tranží a maximál-
nu výšku Úveru formou kreditnej karty. Výška jednotlivých foriem Úveru je limitom, nad ktorý nie je Banka povinná po-
skytnúť Klientovi ďalšie peňažné prostriedky príslušnou formou. Ak Zmluva o fi nancovaní určuje limit pre všetky formy, 
v ktorých bude Bankou poskytnutý Úver, Zmluva o fi nancovaní 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 fi nancovaní 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 fi nancovaní. Zmluva 

o fi nancovaní môže vymedziť účel zvlášť pre Splátkový úver, Kontokorent aj jednotlivé Fixné tranže. 
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 (b)  Pokiaľ nie je v Zmluve o fi nancovaní 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 fi nancovaní;
  (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 fi nancovaní dohodnúť na zvýšení výšky Úveru, ktorejkoľvek jeho 

formy alebo iného limitu. Odo dňa účinnosti tejto dohody bude platiť nový takto dohodnutý limit. Pre vylúčenie pochyb-
ností 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 fi nancovaní dohodnúť na tom, že Úver bude Bankou poskytnutý 

aj inou formou, než tými, ktoré boli doposiaľ uvedené v Zmluve o fi nancovaní. Pre vylúčenie pochybností platí, že nová do-
jednaná forma Úveru a formy Úveru uvedené v Zmluve o fi nancovaní 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 for-

mou kreditnej karty Banka Klientovi poskytne v súlade so Zmluvou o kreditnej karte. Zmluva o kreditnej karte a Obchod-
né podmienky pre kreditné karty sú súčasťou Zmluvy o fi nancovaní; majú vo vzťahu k Zmluve o fi nancovaní a k týmto Ob-
chodným podmienkam postavenie špecifi ckej 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 fi nancovaní.

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 Splátko-
vého 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 fi nancovaní;
  (iii)  Klientom požadovaná čiastka dosahuje výšku aspoň 5.000,- eur (alebo ekvivalent v  príslušnej mene), pokiaľ 

v Zmluve o fi nancovaní nie je uvedená iná výška;
  (iv)  Klient predloží Banke:
   (A)  dokumenty (ktoré sú všetky vo forme a s obsahom prijateľnými pre Banku) preukazujúce použitie požadova-

nej čiastky Splátkového úveru v súlade s jej účelom (prípadne v súlade s účelom príslušnej Tranže) alebo iné 
dokumenty výslovne uvedené v Zmluve o fi nancovaní;

   (B)  príkazy na prevod čerpaných peňažných prostriedkov na účet dodávateľa tovaru, služieb alebo prác, na účel 
zaplatenia ich ceny, pokiaľ zo Zmluvy o fi nancovaní 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 fi nancovaní pre tento účel.
  Bez splnenia týchto podmienok záväzok Banky poskytnúť peňažné prostriedky nevznikne. 
 (c)  Zmluva o fi nancovaní môže určiť aj ďalšie podmienky pre čerpanie Splátkového úveru formou jednotlivých Tranží, ak 

boli v Zmluve o fi nancovaní Tranže dohodnuté.
 (d)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, alebo pokiaľ Banka nebude súhlasiť s inou frekvenciou, môže Klient požia-

dať o poskytnutie Splátkového úveru najviac dvakrát mesačne. Zmluva o fi nancovaní 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. 
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4.2 Čerpanie Kontokorentu
 (a)  Peňažné prostriedky formou Kontokorentu poskytne Banka Klientovi (s výnimkou uvedenou v odseku (b)) aj bez oso-

bitnej žiadosti Klienta. Kontokorent bude poskytnutý tak, že do limitu pre Kontokorent vykoná Banka platobné prí-
kazy 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 fi nančné krytie formou kreditného zo-
statku Kontokorentného účtu.

 (b)  Ak majú byť peňažné prostriedky z Kontokorentu použité na účel (i) zaplatenia alebo refi nancovania 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 Kon-
tokorentu 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 prida-

nej hodnoty dodávateľom Klienta alebo iné dokumenty výslovne uvedené v Zmluve o fi nancovaní;
   (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 refi nancovania 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 pri-

danej hodnoty dodávateľom Klienta alebo iné dokumenty výslovne uvedené v Zmluve o fi nancovaní;
   (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 fi nancovaní môže určiť, že peňažné prostriedky z Kontokorentu budú Bankou poskytnuté iba na zák-

lade žiadosti Klienta aj v iných prípadoch.
 (c)  Banka poskytne peňažné prostriedky formou Kontokorentu iba vtedy, ak v deň požadovaného poskytnutia peňaž-

ných prostriedkov je Kontokorentný účet riadne vedený.
 (d)  Zmluva o  fi nancovaní 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 poskyt-

núť Klientovi opakovane. 
4.3 Čerpanie Úveru formou fi xných 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 fi xnej 
tranže.

 (b)  Každá Žiadosť o čerpanie úveru formou fi xnej tranže musí byť :
  (i)  podpísaná osobou, ktorá je oprávnená nakladať s peňažnými prostriedkami na Bežnom účte v súlade s jej pod-

pisovým vzorom uloženým v Banke a oprávnením tam uvedeným; a
  (i)  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 fi xnej tranže doručená Banke je bez súhlasu Banky neodvolateľná.
 (d)  Banka poskytne peňažné prostriedky z Úveru formou fi xných tranží iba vtedy, ak sú zároveň splnené nasledujúce pod-

mienky:
  (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 fi xnej 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 fi nančného rámca;
  (iii)  Klientom požadovaná čiastka je denominovaná v mene, ktorá je pre tento účel určená v Zmluve o fi nancovaní;
  (iv)  Klientom požadovaná čiastka Fixnej tranže dosahuje výšku aspoň 300.000,- eur (alebo ekvivalent v príslušnej 

mene), pokiaľ v Zmluve o fi nancovaní nie je uvedená iná výška;
  (v)  ďalšie podmienky uvedené v Zmluve o fi nancovaní pre tento účel.
  Bez splnenia týchto podmienok záväzok Banky poskytnúť peňažné prostriedky nevznikne.
 (e)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, alebo pokiaľ Banka nebude súhlasiť s inou frekvenciou, môže Klient požia-

dať o poskytnutie Úveru formou fi xných tranží najviac dvakrát mesačne.
 (f)  Jednou Žiadosťou o čerpanie úveru formou fi xnej 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. 
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 (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 fi xných tranží môže Banka pred uplynutím Lehoty na čerpanie úveru 
formou fi xných 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 peňaž-

ných prostriedkov ktoroukoľvek formou aj vtedy, ak:
 (a)  by bol poskytnutím požadovanej čiastky prekročený Finančný rámec alebo akýkoľvek iný limit určený v Zmluve o fi -

nancovaní; 
 (b)  navrhovaný deň poskytnutia požadovanej čiastky nie je Bankovým dňom;
 (c)  nastal a pretrváva niektorý z Prípadov porušenia alebo iné porušenie zmluvy podľa čl ánku 21 alebo Klient odmieta 

doručiť alebo na základe žiadosti Banky (ktorá môže byť Bankou vznesená aj po doručení žiadosti o poskytnutie pe-
ňažných prostriedkov z Úveru) Banke doposiaľ nedoručil vyhlásenie podľa o dseku 18.3(b);

 (d)  je niektoré vyhlásenie Klienta obsiahnuté v Zmluve o fi nancovaní 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 úče-

lom, 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, spl-
niť 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 fi nancovaní určí lehotu, do uplynutia ktorej je Klient oprávnený Banku požiadať o poskytnutie peňažných 

prostriedkov. 
 (b)  Zmluva o fi nancovaní určí zvlášť Lehotu na čerpanie splátkového úveru, Lehotu na čerpanie kontokorentu a Lehotu 

na čerpanie Úveru formou fi xných tranží. Lehota pre čerpania splátkového úveru môže byť určená zvlášť pre jednotli-
vé tranže Splátkového úveru.

 (c)  Ak nebolo poskytnutie Úveru (alebo niektorej jeho formy) medzičasom vypovedané, uplynutím príslušnej lehoty na 
čerpanie uvedenej v Zmluve o fi nancovaní, záväzok Banky poskytnúť Klientovi nevyčerpanú časť Úveru príslušnou 
formou zanikne. Záväzok Banky poskytnúť Klientovi nevyčerpanú časť Úveru zanikne tiež uplynutím Konečného dňa 
platnosti fi nančného 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 fi xných tranží alebo ktorého-

koľvek z nich najneskôr do podania prvej žiadosti o čerpanie Úveru príslušnou formou 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 fi xných 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 prísluš-
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ný 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) refi nanč-

nej prirážky, ak Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, a (iii) príslušnej marže. Pri Splátkových úveroch spolufi nancovaných 
z  prostriedkov EIB sa úroková sadzba podľa predchádzajúcej vety znižuje o  fi nančné zvýhodnenie vo výške 0,25 %, ak 
Zmluva o fi nancovaní neurčuje inú výšku fi nančného 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 fi nancovaní 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 Splatkový uver;
  (ii)  verejné referenčné sadzby:
   (A)   Euribor®;
   (B)   Pribor;
   (C)   bbaliborTM (LIBOR)
 (b)  Pre Kontokorent môže byť v Zmluve o fi nancovaní 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 fi xných tranží môže byť v Zmluve o fi nancovaní 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 úroko-
vých sadzieb pripúšťajú zmenu výšky každej referenčnej sadzby typu BASE RATE, a to najmä v závislosti od (i) zme-
ny podmienok na fi nančných 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 predchá-
dzajúceho prvému dňu platnosti novej výšky tejto referenčnej sadzby (vrátane).

 (b)  Ak Zmluva o fi nancovaní určuje, že referenčnou sadzbou pre výpočet úrokovej sadzby je niektorá z referenčných sa-
dzieb 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 sulade s jej 

vnútornými pravidlami pre riadenie referenčných úrokových sadzieb. Pravidlá Banky pre riadenie referenčných úro-
kových sadzieb pripúšťajú zmenu výšky každej referenčnej sadzby typu PRIME RATE, a to najmä v závislosti od (i) 
zmeny podmienok na fi nančných 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. Referenane sadzby 
typu PRIME RATE sú vyhlasované Bankou a Klientovi oznamovane výveskou v prevadzkových priestoroch Banky a na 
internetovej stranke Banky. Referenčné sadzby typu PRIME RATE nadobudajú platnosť (aj v prípade ich zmeny) dňom 
uvedeným v oznámení. Vyhlásená výška príslušnej referenčnej sadzby typu PRIME RATE je platná až do dňa predchá-
dzajúceho prvému dňu platnosti novej výšky tejto referenčnej sadzby (vrátane).
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 (b)  Ak Zmluva o fi
dzieb 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)  

 (b)  

hodiny (lokálneho času kalkulačného agenta referenčnej sadzby) dva Prevádzkové dni kalkulačného agenta referenč-
nej sadzby pred Dňom nastavenia úrokovej sadzby. 

 (c)  Ak príslušná verejná referenčná sadzba obsahuje viaceré hodnoty, bude zvolená tá hodnota, ktorá sa týka meny, 

 (d)  Ak príslušná verejná referenčná sadzba, ktorá sa ma použiť na účely výpočtu úrokovej sadzby, dosiahne zápornú 
hodnotu, použije sa na účely výpočtu úrokovej sadzby referenčná sadzba vo výške 0 (nula).

 xácie.

fi aibodbO 7.5  xácie
 (a)   nancovaní určuje ako referenčnú sadzbu pre účely 

 (b)  Obdobia fi xácie sa určujú zvlášť pre Úver poskytnutý formou Splátkového úveru, zvlášť pre Úver poskytnutý formou 

 (c)  Dĺžka trvania Obdobia fi  nancovaní. Dĺžka trvania Obdobia fi
vaní jedného (1), troch (3), šiestich (6) alebo dvanástich (12) mesiacov. Dĺžka trvania Obdobia fi xácie pre Fixné tranže 

 (d)   nancovaní, môže dĺžku trvania každého Obdobia fi
dovných podmienok:

  (i)  dĺžka Obdobia fi  nancovaní, a
  (ii)   xácie je Banke doručené najneskôr tri (3) Ban-

kové dni pred jeho začatím.
  Ak Klient neurčí dĺžku trvania niektorého Obdobia fi

dobia fi xácie, ktoré mu bezprostredne predchádza. Ak Klient neurčí dĺžku trvania prvého Obdobia fi xácie, bude dĺžka trva-
nia prvého Obdobia fi  nanco-
vaní, pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak.

 (e)  Dĺžka Obdobia fixácie pre Úver formou fi
 (f )  Každé Obdobie fi
  (i)  

 xácie, ktoré skončí:
   (A)   Konečným dňom splatnosti splátkového úveru, dňom splatnosti poslednej splátky Splátkového úveru, Ko-

nečným dňom splatnosti kontokorentu, eventuálne iným dňom splatnosti Kontokorentu, alebo
   (B)   

podľa iného obdobného ustanovenia týchto Obchodných podmienok;
  (ii)  

ažraM 8.5 
   nancovaní výslovne uvedený opak, bude mať 

ustanovenie odseku 21.24 alebo iné obdobné ustanovenie týchto Obchodných podmienok prednosť pred dojednaním 
 nancovaní určená odlišne pre jednotlivé formy 

 nancovaní určené inak, vyjadruje 

aibodbo évokorÚ 9.5 
 (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 fi nancovaní neurčuje inak, 
  (ii)  Kontokorentu je jeden (1) kalendárny mesiac, pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak; a
  (iii)  
 (b)  Prvé Úrokové obdobie Splátkového úveru začne v deň prvého poskytnutia peňažných prostriedkov zo Splátkového úve-

 :íčnoks kašv eibodbo évokorÚ éndelsoP .9.5 ukesdo aľdo p ukorú itsontalps uňd umecújudelsan azdáhcderp
  (i)  dňom, ktorý bezprostredne predchádza Konečnému dňu splatnosti splátkového úveru alebo dňu splatnosti po-

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

la.
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 (c)  Prvé úrokové obdobie Kontokorentu začne v deň prvého poskytnutia peňažných prostriedkov z Kontokorentu a skon-
čí v posledný kalendárny deň kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka (podľa toho, čo je dohodnuté v Zmluve o fi nan-
covaní), 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 ka-
lendárneho mesiaca alebo štvrťroka (podľa toho, čo je dohodnuté v Zmluve o fi nancovaní), s výnimkou posledného 
Úrokového obdobia, ktoré skončí dňom, ktorý bezprostredne predchádza Konečnému dňu splatnosti kontokorentu 
alebo inému dňu splatnosti Kontokorentu podľa Zmluvy o fi nancovaní.

 5.10 Splatnosť úrokov
 (a)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, sú úroky za všetky dni príslušného Úrokového obdobia Splátkového úveru 

splatné v posledný kalendárny deň každého kalendárneho mesiaca (ibaže by Zmluva o fi nancovaní 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 ka-
lendárneho mesiaca, ak je v súlade so Zmluvou o fi nancovaní 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 fi nancovaní 
dĺžka Úrokového obdobia jeden (1) kalendárny štvrťrok (pokiaľ Zmluva o fi nancovaní 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 fi xných tranží bude plnený prostredníctvom inkasa 

splatnej čiastky úrokov z Bežného účtu, pokiaľ tieto Obchodné podmienky alebo Zmluva o fi nancovaní 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 Kontoko-
rentného účtu, pokiaľ tieto Obchodné podmienky alebo Zmluva o fi nancovaní neurčujú inak. 

5.12 Mimoriadne podmienky na trhu
  Ak nebudú existovať hodnoverné a primerané prostriedky na určenie príslušnej verejnej referenčnej sadzby alebo ak Ban-

ka najneskôr v druhý Bankový deň pred prvým dňom príslušného Obdobia fi xácie oznámi Klientovi, že jej náklad na ob-
staranie zdrojov na medzibankovom trhu presahuje Referenčnú sadzbu pre príslušné Obdobie fi xácie (pričom na pokrytie 
nákladov nestačí ani Refi nančná prirážka), potom po doručení takéhoto oznámenia Klientovi, bude úroková sadzba pre 
príslušné Obdobie fi xácie stanovená Bankou ako percentuálna sadzba p. a. daná súčtom marže  podľa odseku 5.7 a sadzby, 
ktorú Banka oznámi Klientovi, akonáhle to bude prakticky možné (avšak najneskôr v deň, kedy má byť úrok za dané Úro-
kové obdobie splatný), ako percentuálnu sadzbu p. a. predstavujúcu skutočný náklad refi nancovania Banky z akéhokoľ-
vek 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 fi nancovaní alebo v týchto Obchodných podmienkach. 
 (b)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní alebo tieto Obchodné podmienky neurčujú skorší deň splatnosti, je Klient povinný splatiť 

všetky poskytnuté peňažné prostriedky najneskôr v Konečný deň platnosti fi nančného rámca.
6.2 Splácanie Splátkového úveru
 (a)  Zmluva o fi nancovaní 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 fi nancovaní 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 fi nancovaní. 
 (c)  Zmluva o fi nancovaní však môže určiť, že Splátkový úver bude splácaný formou tzv. anuitných splátok. V takom prípa-

de, nebude výška jednotlivých anuitných splátok uvedená v Zmluve o fi nancovaní, ale bude určovaná Bankou. Banka 
určí výšku každej anuitnej splátky tak, že splácanie celého zostatku Splátkového úveru rozvrhne progresívnym spô-
sobom na celú v Zmluve o fi nancovaní 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 dá-
tumom, od kedy sa táto zmena aplikuje.

 (d)  Ak Zmluva o fi nancovaní 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 splatnos-
ti Splátkového úveru uvedené v Zmluve o fi nancovaní.
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(e)  Ak poskytne Banka Klientovi do uplynutia Lehoty na čerpanie splátkového úveru peňažné prostriedky formou Splát-
kového úveru vo  výške nižšej ako je limit uvedený v  Zmluve o fi nancovaní, upraví sa splácanie Splátkového úveru 
automaticky (ak Zmluva o fi nancovaní upravuje konkrétnu výšku a termíny splátok), aj bez potreby písomnej zmeny 
Zmluvy o fi nancovaní. Súčet súm všetkých dohodnutých splátok sa zníži o rozdiel medzi limitom uvedeným v Zmluve 
o fi nancovaní 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 os-
tatných 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 najne-

skôr v desiaty (10.) deň pred zamýšľaným dňom predčasného splatenia;
(ii)  výška navrhovaného predčasného splatenia prevyšuje čiastku 5.000,- eur, pokiaľ v Zmluve o fi nancovaní nie je 

uvedená iná výška;
(iii)  Klient je pripravený zaplatiť poplatok za predčasné splateni e podľa odseku 13.6;        
(iv)  Klient je pripravený zaplatiť refinančné náklady podľa odseku 13.23.

Ak Banka ani do desiatich (10) Bankových dní od prijatia žiadosti Klienta o predčasné splatenie Splátkového úveru neozná-
mi 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 upra-

vuje konkrétnu výšku a termíny splátok), aj bez potreby písomnej zmeny Zmluvy o fi nancovaní 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 ostat-
ných 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 pro-
striedkov 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 fi nancovaní. Ak Zmluva o fi nancovaní 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 ustanove-
nia o splatnosti Kontokorentu uvedené v Zmluve o fi nancovaní.

(b)  Zmluva o fi nancovaní môže určiť, že výška Kontokorentu sa bude postupne znižovať. V takom prípade, Zmluva o fi -
nancovaní 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 nadobudne účinnosť. Nová, Zmluvou o fi nancovaní 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 fi xných tranží
(a)  Klient je povinný vrátiť (splatiť) všetky peňažné prostriedky poskytnuté formou Fixnej tranže presne v deň, ktorý na-

sleduje 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 čiast-

ky 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 fi nancovaní, je Banka povinná vystaviť na žiadosť Klienta Bankovú záruku, a to výlučne za podmie-

nok dojednaných v Zmluve o fi nancovaní 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.
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 (b)  Každá Žiadosť o vystavenie bankovej záruky musí byť doručená Banke (spolu so všetkými príslušnými prílohami) naj-
neskôr 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 fi nancovaní nie je uvedená iná výška;
  (ii)  Žiadosť o vystavenie bankovej záruky bola vypracovaná v súlade so vzorom uvedeným v Prílohe 3 týchto Obchod-

ných podmienok;
  (iii)  k Žiadosti o vystavenie bankovej záruky sú pripojené dokumenty (ktoré sú všetky vo forme a s obsahom prijateľ-

nými pre Banku) preukazujúce existenciu záväzku Klienta, ktorý má byť Bankovou zárukou zabezpečený;
  (iv)  ďalšie podmienky uvedené v Zmluve o fi nancovaní pre tento účel.
 (d)  Okrem nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v tomto článku vyššie, bude Banka oprávnená odmietnuť vysta-

venie 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 dokumen-

tárnych obchodov alebo podľa odôvodneného názoru Banky nie je vystavenie Bankovej záruky za týchto pod-
mienok vhodné alebo primerané; alebo

  (v)  ak pre odmietnutie vystaviť Bankovú záruku existujú dôvody hodné osobitného zreteľa alebo vystavenie Banko-
vej 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 fi nancovaní ako Rámec pre bankové záruky. Ak však Banka vystaví Bankovú záruku tak, že dôjde k prekro-
čeniu Rámca pre bankové záruky, bude sa na takto vystavenú Bankovú záruku hľadieť ako na Bankovú záruku vysta-
venú v súlade so Zmluvou o fi nancovaní.

 (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.

7.4 Obdobie nároku na vystavenie bankovej záruky
 (a)  Zmluva o fi nancovaní určí lehotu, do uplynutia ktorej je Klient oprávnený Banku požiadať o vystavenie Bankovej zá-

ruky. Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní túto lehotu neurčí, uplynie táto lehota jeden (1) mesiac pred Konečným dňom plat-
nosti fi nančného rámca. 

 (b)  Ak záväzok Banky vystaviť Bankovú záruku nezanikol medzičasom inak, uplynutím Obdobia nároku na vystavenie 
bankovej záruky uvedeného v Zmluve o fi nancovaní záväzok Banky vystaviť na žiadosť Klienta Bankovú záruku zanik-
ne. 

 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 fi nancovaní;
  (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 fi nančného rámca.
 (b)  Banka má právo stanoviť ďalšie podmienky záručnej listiny v individuálnom prípade, a to aj po podaní Žiadosti o vy-

stavenie Bankovej záruky.
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 listi-

ny. Toto právo Banky pretrvá aj po zániku Zmluvy o fi nancovaní.
 (b)  Pokiaľ sa Klient s Bankou nedohodne na úhrade závä zku podľa odseku (a) poskytnutím refi nančného 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.

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 
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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 fi nancovaní.

 (b)  Na základe Zmluvy o fi nancovaní 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 sa-
mostatnej zmluvy o vystavení bankovej záruky. 

 8. OTVÁRANIE AKREDITÍVOV

 8.1 Záväzok Banky
  Ak tak určuje Zmluva o fi nancovaní, je Banka povinná otvoriť na žiadosť Klienta Akreditív, a to výlučne za podmienok do-

jednaných v Zmluve o fi nancovaní a týchto Obchodných podmienkach.
 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 ale-

bo ekvivalent v inej mene, pokiaľ v Zmluve o fi nancovaní 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 fi nancovaní pre tento účel.
 (d)  Okrem nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v tomto článku vyššie, bude Banka oprávnená odmietnuť otvo-

renie 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 doku-

mentárnych obchodov alebo podľa odôvodneného názoru Banky nie je otvorenie Akreditívu za týchto podmie-
nok vhodné alebo primerané; alebo

  (v)  ak pre odmietnutie otvoriť Akreditív existujú dôvody hodné osobitného zreteľa alebo otvorenie Akreditívu ne-
možno 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 Zmlu-

ve o fi nancovaní ako Rámec pre akreditívy. Ak však Banka otvorí Akreditív tak, že dôjde k prekročeniu Rámca pre akre-
ditívy, bude sa na takto otvorený Akreditív hľadieť ako na Akreditív otvorený v súlade so Zmluvou o fi nancovaní.

 (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 mož-
né 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  fi nancovaní určí lehotu, do uplynutia ktorej je Klient oprávnený Banku požiadať o  otvorenie Akreditívu. 

Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní túto lehotu neurčí, uplynie táto lehota jeden (1) mesiac pred Konečným dňom platnosti 
fi nančného rámca. 

 (b)  Ak záväzok Banky otvoriť Akreditív nezanikol medzičasom inak, uplynutím Obdobia nároku na otvorenie akreditívu 
uvedeného v Zmluve o fi nancovaní, záväzok Banky otvoriť na žiadosť Klienta Akreditív zanikne. 

  8.5 Akreditívne podmienky
 (a)  Každý Akreditív musí spĺňať nasledovné podmienky:
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  (i)  akreditívna čiastka môže byť vyjadrená v mene uvedenej pre tento účel v Zmluve o fi nancovaní;
  (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 tri-

dsať (30.) dní pred Konečným dňom platnosti fi nančného rámca.
 (b)  Banka má právo si vymieniť ďalšie akreditívne podmienky v individuálnom prípade, a to aj po podaní Žiadosti o otvo-

renie 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 ustanove-
niami § 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 splnené, ak Klient na základe výzvy Banky udelí písomný súhlas s takýmto plnením.

   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 fi nancovaní.
 (b)  Pokiaľ sa Klient s Bankou nedohodne na úhrade záväzku podľa odseku (a) poskytnutím refi nančného 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.

 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 akredi-
tívu 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 fi nancovaní.

 (b)  Na základe Zmluvy o fi nancovaní môže Klient Banku požiadať a Banka môže na žiadosť Klienta otvoriť aj viacero Akre-
ditívov. Akceptovanie každej Žiadosti o otvorenie akreditívu sa bude považovať za uzatvorenie samostatnej zmluvy 
o otvorení akreditívu. 

   9. RÁMEC PRE OBCHODY S FINANČNÝMI NÁSTROJMI (TREASURY LINKA)

   9.1 Právna povaha Treasury linky
 (a)  Zmluva o fi nancovaní môže obsahovať dohodu, predmetom ktorej bude poskytnutie Treasury linky podľa Rámcovej 

treasury zmluvy. 
 (b)  Po dobu trvania Zmluvy o  fi nancovaní (ustanovení o  Treasury linke) sa Treasury linka bude považovať za limit, do 

ktorého bola Klientom splnená povinnosť poskytnúť Banke fi nančné zabezpečenie v súlade s článkom 5 Obchodných 
podmienok pre treasury transakcie. V deň zániku platnosti ustanovení Zmluvy o fi nancovaní v časti o Treasury linke, 
prestane Zmluva o fi nancovaní plniť funkciu tohto fi nančného 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 fi nancovaní určí konkrétnu výšku Treasury linky. Treasury linka bude vyjadrená v mene euro, pokiaľ Zmluva 

o fi nancovaní nestanoví inak. 
 (b)   Zmluva o fi nancovaní môže určiť Konečný deň platnosti treasury linky. Pokiaľ Treasury linka nezanikne skôr inak, za-

nikne 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 fi nančné zabezpečenie. Treasury linka 
bude použitá vo výške požiadavky Banky na fi nančné 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 úpl-
ným vyrovnaním záväzkov Klienta z príslušnej Treasury transakcie, pokiaľ sa Klient a Banka nedohodnú na inej forme 
fi nančného zabezpečenia pre tento účel.

 (b)  Pre vylúčenie pochybností platí, že použitie Treasury linky nie je plnením žiadneho peňažného záväzku a preto závä-
zok Klienta z Rámcovej treasury zmluvy uskutočniť akúkoľvek platbu alebo dodanie akéhokoľvek fi nančného nástroja 
nie je použitím Treasury linky dotknutý.
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9.4 Obmedzenie druhov Treasury transakcií
  Zmluva o fi nancovaní môže určiť, že Treasury linka sa bude považovať za fi nančné zabezpečenie podľa Rámcovej treasury 

zmluvy iba vo vzťahu k niektorými druhom Treasury transakcií, a to v závislosti od typu Treasury transakcie, podkladové-
ho 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 fi nančných 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 fi nancovaní plniť funkciu fi nančného zabezpečenia podľa Rámcovej treasury zmluvy, a to aj vo vzťahu k Treasury tran-
sakciám 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 fi nančné 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 fi nančnú pozíciu Klienta s rizikom významnej fi nančnej straty.

10. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE FINANCOVANIE V CUDZÍCH MENÁCH

 (a)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, poskytne Banka fi nancovanie výlučne v mene euro. Ak nebolo dohodnuté 
fi nancovanie 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 fi nancovaní, môže Banka poskytnúť Klientovi fi nancovanie aj v cudzej mene.
 (c)  Ak sa fi nancovanie 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 fi nancovaní môže určiť, že v cudzej 
mene bude poskytnutá iba niektorá z foriem Úveru, tranža Splátkového úveru alebo iná časť Úveru.

 (d)  Ak sa fi nancovanie 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 fi -
nancovaní 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 fi nancovanie
  Zmluva o  fi nancovaní môže určiť, že fi nancovanie v  nej dohodnuté, Finančný rámec, jeho časť alebo jednotlivá forma 

fi nancovania alebo jej časť je pre Banku nezáväzné (tzv. Nezáväzné fi nancovanie). 
 11.2 Vypovedanie poskytnutia Úveru 
 (a)  Ak bude ako nezáväzné určené fi nancovanie formou Úveru, je Banka povinná Klientovi poskytnúť peňažné prostried-

ky 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 po-
vinnosť 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 fi nancovaní (nie predčasne). To neplatí pre Kontokorent, ktorý je Klient povinný splatiť úplne v deň nadobudnutia 
účinnosti výpovede.

 (d)  Ak bolo Zmluvou o fi nancovaní, fi nancovanie 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 zod-
povedá nezáväznej časti fi nancovania. Doručením výpovede teda zaniká povinnosť Banky a oprávnenie Klienta do 
výšky nezáväznej časti fi nancovania. 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 fi nancovaní 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 žia-
dosti Klienta vystaví, bude sa takáto Banková záruka považovať za riadne vystavenú v súlade s podmienkami Zmluvy 
o fi nancovaní.

 (b)  Ak bol Zmluvou o fi nancovaní, 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 ustanove-
nia článku 7 uplatnia v plnom rozsahu.
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 (c)  Ak sa Banka rozhodne, že Klientom požadovanú Bankovú záruku nevystaví, je Banka povinná túto skutočnosť Klien-
tovi 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. Usta-

novenia Zmluvy o  fi nancovaní v  časti o  otváraní Akreditívov budú mať rámcový charakter, na základe ktorého zá-
väzok 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 fi nancovaní.

 (b)  Ak bol Zmluvou o fi nancovaní 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 uplat-
nia v plnom rozsahu.

 (c)  Ak sa Banka rozhodne, že Klientom požadovaný Akreditív neotvorí, je Banka povinná túto skutočnosť Klientovi ozná-
miť v lehote pätnástich (15) Bankových dní odo dňa podania Žiadosti o otvorenie akreditívu, pričom však nie je povin-
ná 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 zru-

šiť. Treasury linka zanikne v deň doručenia oznámenia o jej zrušení Klientovi. V tento deň prestane Zmluva o fi nancovaní 
plniť funkciu fi nančného zabezpečenia podľa Rámcovej treasury zmluvy, a to aj vo vzťahu k Treasury transakciám uzatvo-
reným podľa Rámcovej treasury zmluvy za trvania Treasury linky.

11.6 Odstúpenie od Zmluvy o fi nancovaní
 (a)  Ak bolo fi nancovanie Zmluvou o fi nancovaní určené ako nezáväzné, je Banka oprávnená tiež kedykoľvek aj bez uvede-

nia dôvodu odstúpiť od Zmluvy o fi nancovaní. Odstúpenie nadobudne účinnosť ku dňu doručenia písomného ozná-
menia o odstúpení Klientovi. 

 (b)  Odstúpením od zmluvy zanikajú práva a povinnosti strán zo Zmluvy o fi nancovaní (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 oznáme-
nia 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 poskyt-
núť 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 fi nan-
covaní, 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 fi nancovaní a 
na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti so Zmluvou o fi nancovaní. Odstúpenie od zmluvy nemá 
žiadny vplyv na platnosť a účinnosť Rámcovej treasury zmluvy (vrátane zabezpečenia podľa Zmluvy o fi nancovaní, 
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 fi nancovaní, 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 fi nancova-
ní pred odstúpením od zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že zabezpečenie dojednané Zmluvou o fi nancovaní sa 
vzťahuje aj na nároky Banky po odstúpení od zmluvy.

 (f)  Banka je oprávnená odstúpiť od Zmluvy o fi nancovaní aj tak, že odstúpením bude dotknutá iba časť Zmluvy o fi nan-
covaní. Ustanovenia tohto odseku sa potom použijú primerane.

 (g)  Ak bolo Zmluvou o  fi nancovaní, fi nancovanie dojednané ako nezáväzné iba čiastočne (Nezáväzným rámcom 
je iba časť Finančného rámca), je Banka oprávnená odstúpiť od Zmluvy o fi nancovaní len v tej časti svojich zá-
väzkov, ktorá zodpovedá nezáväznej časti fi nancovania. Čiastočným odstúpením od zmluvy nezanikajú práva a 
povinnosti strán zo Zmluvy o fi nancovaní, iba sa neaplikujú vo vzťahu k tej časti, na ktorú sa vzťahuje čiastoč-
né odstúpenie Banky od zmluvy (ak ďalej v tomto článku nie je uvedené inak) a platnosť a účinnosť strácajú len 
tie ustanovenia Zmluvy o fi nancovaní, ktoré sa nepochybne týkajú výlučne časti Zmluvy o fi nancovaní 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 doru-
čenia oznámenia o odstúpení, je Klient povinný Banke Úver v rozsahu nezáväznej časti Finančného rámca splatiť. 
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.
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11.7 Upozornenie
  Banka Klienta týmto dôrazne upozorňuje na skutočnosť, že Banka je oprávnená vypovedať poskytnutie Úveru aj po po-

daní 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 fi nancovania a preto by svoje fi nančné potreby a ak-
tivity mal riadiť tak, aby boli v  každom okamihu zabezpečené aj z  iných zdrojov ako prostredníctvom fi nancovania zo 
strany Banky.

 12. ODKLADACIE PODMIENKY PRE FINANCOVANIE

12.1 Všeobecne o Odkladacích podmienkach pre fi nancovanie
 (a)  Vznik záväzku Banky poskytnúť Klientovi peňažné prostriedky z  Úveru alebo poskytnúť fi nancovanie inou formou 

môže byť podmienený splnením určitých podmienok (tzv. Odkladacie podmienky pre fi nancovanie). 
 (b)  Banka nie je povinná poskytnúť Úver, ani inú formu fi nancovania pred tým, než budú splnené všetky Odkladacie pod-

mienky pre fi nancovanie určené Zmluvou o fi nancovaní alebo týmito Obchodnými podmienkami.
 (c)  Ak nie je v Zmluve o fi nancovaní určené inak, vyžaduje sa splnenie príslušnej Odkladacej podmienky pre fi nancovanie 

iba pre prvé poskytnutie peňažných prostriedkov z Úveru alebo iné fi nancovanie. Zmluva o fi nancovaní však môže 
určiť, že niektorá Odkladacia podmienka pre fi nancovanie sa vzťahuje na každé poskytnutie peňažných prostriedkov 
alebo inú formu fi nancovania. Toto ustanovenie sa použije primerane pre všetky typy Odkladacích podmienok pre 
fi nancovanie. 

 (d)  Dojednanie Odkladacej podmienky pre fi nancovanie nemá vplyv na nadobudnutie účinnosti Zmluvy o fi nancovaní 
alebo jej časti s výnimkou povinnosti Banky poskytnúť fi nancovanie a práva Klienta o fi nancovanie žiadať.

12.2 Typy Odkladacích podmienok pre fi nancovanie
 (a)  Ak Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, vzťahujú sa Odkladacie podmienky pre fi nancovanie na fi nancovanie Bankou 

každou z dohodnutých foriem fi nancovania. 
 (b)  Okrem Odkladacích podmienok pre fi nancovanie vzťahujúcich sa na všetky formy fi nancovania, môže Zmluva o fi -

nancovaní alebo tieto Obchodné podmienky určiť doplňujúce odkladacie podmienky len pre poskytnutie Úveru alebo 
niektorú inú formu fi nancovania. 

 (c)  Zmluva o fi nancovaní 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 fi nancovaní 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 fi nancovanie, ak majú byť 
peňažné prostriedky použité na zaplatenie Spracovateľského popl atku podľa odseku 13.2.

12.4 Druhy Odkladacích podmienok pre fi nancovanie
 (a)  Odkladacou podmienkou pre fi nancovanie môže byť najmä predloženie určitého dokumentu Banke. Pre splnenie 

Odkladacej podmienky pre fi nancovanie 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 fi nancovanie môže byť aj vznik inej právnej skutočnosti. Odkladacia podmienka pre fi -
nancovanie 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 fi nanco-
vanie, nastala. Odkladacia podmienka pre fi nancovanie 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 fi nancovanie, 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 fi nancovaní určuje ako Odkladaciu podmienku pre fi nancovanie (alebo odkladaciu podmienku pre fi nanco-

vanie iba niektorou formou, resp. iba časti fi nancovania) predloženie niektorého z nižšie uvedených dokumentov, bude 
sa za splnenie tejto Odkladacej podmienky pre fi nancovanie považovať predloženie dokumentov v  nasledovnej forme 
a s nasledovným obsahom:

 (i)  list vlastníctva – originálne vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva použiteľného na právne úkony, na ktorom sú za-
písané 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 prísluš-
ným 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 inter-
netovej aplikácie;
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 (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 regis-
trovému súdu;

 (iv)  notárska zápisnica, dohoda o podriadenosti dlhu, dohoda o pristúpení k záväzku, zmenka, banková zá-
ruka, fi remná záruka, vyhlásenie ručiteľa, patronátne prehlásenie alebo iný dôkaz o zriadení alebo vzniku 
niektorého zo zabezpečení určených v Zmluve o fi nancovaní – 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 ak-

ciám, ktoré sú predmetom zabezpečenia podľa Zmluvy o fi nancovaní, v príslušnom registri záložných práv, a ak 
Zmluva o fi nancovaní 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 odo-

vzdané 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  ob-

chodnému podielu, ktorý je predmetom zabezpečenia podľa Zmluvy o fi nancovaní, vzniklo a bolo riadne zapísa-
né, a ak Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, zároveň aj 

  (B)   originálne vyhotovenie potvrdenia príslušného registrového súdu o zápise záložného práva k obchodnému po-
dielu 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 fi nancovaní, vzniklo 
a bolo riadne zapísané, a ak Zmluva o fi nancovaní 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 fi nancovaní); 
ak akýkoľvek údaj na takom výpise nezodpovedá skutočnosti, musí Klient predložiť kópie dokumentov potvrdzujú-
cich, že došlo k zmene takéhoto údaju spolu s kópiou návrhu na zápis príslušných zmien v obchodnom registri poda-
ného 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 fi nancovaní a na 

dobu určenú v Zmluve o fi nancovaní, 
  (B)   potvrdenie o zaplatení poistného, a 
  (C)   potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia z tohto poistenia, pričom
   Zmluva o fi nancovaní 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 pri-

danej 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 správ-

covi dane, na základe ktorého má byť nadmerný odpočet správcom dane vracaný na Kontokorentný účet, spolu s po-
tvrdením o jeho doručení príslušnému správcovi dane.

12.6 Upustenie od Odkladacej podmienky pre fi nancovanie a odpustenie jej nesplnenia
  Banka môže upustiť od požiadavky na splnenie ktorejkoľvek Odkladacej podmienky pre fi nancovanie alebo odpustiť jej 

nesplnenie. Upustením od požiadavky na splnenie Odkladacej podmienky pre fi nancovanie alebo odpustením jej nespl-
nenia sa bude záväzok Banky poskytnúť Úver alebo inú formu fi nancovania považovať za v tomto ohľade nepodmienený. 
Upustenie od splnenia jednej Odkladacej podmienky pre fi nancovanie alebo odpustenie jej nesplnenia sa nebude považo-
vať za upustenie od splnenia alebo odpustenie nesplnenia inej Odkladacej podmienky pre fi nancovanie, ani za vzdanie sa 
práva trvať na splnení inej alebo rovnakej Odkladacej podmienky pre fi nancovanie v budúcnosti. Upustenie od splnenia 
Odkladacej podmienky pre fi nancovanie alebo odpustenie nesplnenia ktorejkoľvek Odkladacej podmienky pre fi nancova-
nie sa nemusí vykonať v písomnej forme. To isté platí aj pre odkladacie podmienky, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé formy 
fi nancovania alebo ich časť.
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 (a)   nancova-

 (b)   nancovaní je Klient povinný 

Obchodných podmienok.
kotalpop ýksľetavocarpS 2.31 

 (a)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, je Klient povinný zaplatiť Banke v lehote desiatich (10) dní od uzatvorenia 
Zmluvy o fi

 nancovaní neurčuje výšku tohto 

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

 nancovaní poskytuje výlučne Splátkový úver) alebo „poplatok za spracovanie nového kontokorentného 

 (c)  

platiť tento poplatok. 
 (d)   nancovaní nie je poskytnu-

tie Úveru iba iná forma fi
13.3 Poplatok za správu splátkového úveru
 (a)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, je Klient povinný platiť Banke poplatok za správu splátkového úveru. Výš-

 nancovaní neurčuje 

 (b)  

13.4 Rámcová provízia
 (a)   fi o avulmZ ľaikoP nancovaní neurčuje inak, je Klient povinný odo dňa uzatvorenia Zmluvy o fi nancovaní do uplynutia 

provízia bude počítaná podľa vzorca

  

V*S*P
36000

provízia =

  kde
 nancovaní aplikovateľná,

 nancovaní; a
  P je počet dní príslušného kalendárneho mesiaca.
 (b)  

mesiaca, pokiaľ Zmluv
 (c)  

 (a)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, je Klient povinný odo dňa uzatvorenia Zmluvy o fi nancovaní do uplynutia Koneč-
ného dňa platnosti fi
alebo inú formu fi
inú formu fi nancovania na požiadanie bude počítaná na dennom základe podľa vzorca:

  

(V-I)*S
36000

provízia =

  kde
 nancovaní pre príslušný deň,

   
Klientom doposiaľ nevráten
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a/alebo Kontokorentnom účte, (b) celkovej sumy záručných čiastok všetkých Bankou vystavených Bankových záruk, 

 nancovaní. 
 (b)  

lendárneho štvr

 (c)  

 (d)  
 a poplatok za nečerpanie 

Splátkového úveru vo výške určenej v Sadzobníku poplatkov alebo v Zmluve o financovaní.
 fi einečnoku énsačderp az kotalpop / einetalps énsačderp az kotalp oP 6.31 nančného (úverového) rámca

 (a)   fi o avulmZ ľaik oP
-ru ekšýv ov einetalps énsačderp az kotalpop eknaB ťitalpaz 3.6 ukesdo aľdop atnei lK itsodaiž edalkáz an itsač ohej

 nancovaní výšku tohto poplatku neurčuje, potom vo výške uvedenej 

 (b)  
 -

nančného rámca na základe dohody.
13.7 Poplatok za vypracovanie textu záručnej listiny
 (a)  Pokiaľ Zmluva o fi 

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 fi 

 -

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)   fi o avulmZ ľaik oP nancovaní neurčuje inak, je Klient počas celej doby platnosti Bankovej záruky platiť Banke avalovú 

 -

níku poplatkov) zo záručnej čiastky.
 (b)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní 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 štvrť-
roka, za ktorý sa avalová provízia platí (s výnimkou prvej a poslednej avalovej provízie). Prvýkrát bude avalová proví-
zia 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 (vráta-
ne), 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 percentuálne na štvrťroč-
nej báze (p.q.) sa vypočíta podľa počtu dní od prvého dňa príslušného kalendárneho štvrťroka (vrátane) do posled-
ného 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)  
nadobudla účinnosť.

  Pokiaľ Zmluva o fi 

 nancovaní môže určiť aj minimálnu výšku tohto poplatku.
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13.11 Poplatok za predčasné ukončenie bankovej záruky
  Pokiaľ Zmluva o fi 

 nancovaní 

13.12 Poplatok za otvorenie akreditívu (avalová provízia)
 (a)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, je Klient povinný počas celej doby platnosti Akreditívu platiť Banke ava-

poplatkov) z akreditívnej čiastky.
 (b)  Avalová provízia bude vypočítaná podľa odseku 13.9(a) a bude platená za každých začatých tridsať (30) dní platnosti 

Akr
krát bude avalová provízia zaplatená pri otvorení Akreditívu.

 (c)  
13.13 Poplatok za predavízo akreditívu
  

13.14 Poplatok za zmenu akreditívu
  Pokiaľ Zmluva o fi 

 nan-

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 fi 

 nancova-

 (b)  nancovaní môže určiť povinnosť Klienta zaplatiť Banke poplatok za kontrolu dokladov ohľadne Akre-
 nancovaní určí sadzbu 

platku.
13.16 Poplatok za výplatu Akreditívu
 (a)  Pokiaľ Zmluva o fi 

 (b)  Pokiaľ Zmluva o fi 

Akreditívu.
13.17 Poplatok za zrušenie Akreditívu
  Pokiaľ Zmluva o fi 

 nancovaní túto výšku neurčuje, po-

13.18 Poplatok za uvoľnenie tovaru
  nancovaní môže určiť povinnosť Klienta zaplatiť Banke poplatok za uvoľnenie tovaru, ktorý na základe dohody 

 nancovaní takúto výšku neurčuje, uplatní sa výška poplatku 

13.19 Poplatok za spracovanie treasury linky
  Pokiaľ v Zmluve o fi  nancovaní za-

 nancovaní neurčuje jeho výšku, potom vo výške uvedenej v Sadzobníku poplatkov.
13.20 Poplatok za neplnenie zmluvne dohodnutého rozsahu platobných služieb
 (a)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, je Klient povinný platiť Banke poplatok za nesplnenie povinnosti uvedenej 

 nancovaní bola dohodnutá minimálna výška po-
dielu platobných operácii, ktoré musia byť vykonané prostredníctvom bežného účtu vedeného Bankou, voči tržbám 
Klienta uvedeným v jeho fi nančných výkazoch. Výška tohto poplatku je uvedená v Sadzobníku poplatkov, pokiaľ si 

 nancovaní inú výšku. Poplatok sa počíta z celej sumy Finančného rámca, 
prípadne nesplateného zostatku Splátkového úveru, k poslednému kalendárnemu dňu hodnoteného obdobia.
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 (b)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje iný deň, tento poplatok je splatný v posledný kalendárny deň kalendárneho me-

využívať platobne služby Banky.
13.21 Výdavky Banky
 (a)   aližolanyv aknaB érotk ,ykvadýv énľetazákuerp yktešv eknaB ťidarhu yknaB ínadaižop op etižmako ýnnivop ej tnei lK

súvislosti so Zmluvou o fi nancovaní alebo niektorým Zabezpečovacím dokumentom, najmä 

vykonaním úkonov potrebných na zachovanie práv Banky zo Zmluvy o fi nancovaní alebo niektorého Zabezpečovacie-

 (b)  Oprávnenie Banky požadovať náhradu vynaložených výdavkov sa nebude vykladať ako povinnosť Banky tieto výdav-
ky vynakladať. 

 (c)  Bez obmedzenia všeobecnosti defi 

cestou alebo či Klient po takomto poverení svoj dlh riadne splní dobrovoľne (čiastočne alebo úplne).
fi eR 22.31  nančná prirážka

 (a)   nancovanie Úveru 
na medzibankovom trhu pri stanovenej referenčnej sadzbe. Výška týchto nákladov je ovplyvňovaná (i) vývojom úro-
kových 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 
fi škálnou a monetárnou politikou Európskej centrálnej banky, (iv) fázou ekonomického cyklu, zahŕňajúcou hospo-
dársku politiku internú, zohľadňujúcu, napr. dopyt po mene, infl áciu a hospodársku politiku externú, zohľadňujúcu, 
napr. defi cit zahraničného obchodu, resp. bežného účtuj, (v) ratingom Slovenskej republiky a ratingom Banky, a (vi) 

kazov. 
 (b)  

znížiť.
 (c)  Pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inak, bude Klient povinný uhrádzať Banke likviditné náklady paušálnym spôso-

5.2 (tzv. refi nančná prirážka).
fi eR 32.31  nančné náklady

Poplatok za nečerpanie Splátkového úveru 42.31

 (a)  

 (a)  

nom dni Obdobia fi 
náhradu refi nančných nákladov, ktoré Banka vynaložila pri umiestňovaní takto predčasne splatených peňažných pro-
striedkov na fi nančnom trhu. 

 (b)  

 (b)  

Výška náhrady refi nančných výdavkov sa vypočíta ako rozdiel medzi čiastkou úrokov, na ktoré by mala Banka nárok 

takto získaných peňažných prostriedkov na refi nančnom trhu.

14.1 Povinnosť zriadiť zabezpečenie
  

 nanco-
 nancovaní.

14.2 Rozsah zabezpečenej pohľadávky
 (a)  Pre účely posúdenia rozsahu zabezpečenej pohľadávky platí, že pohľadávka Banky zo Zmluvy o fi nancovaní zahŕňa 

každú pohľadávku Banky vyplývajúcu alebo akokoľvek (priamo alebo nepriamo) súvisiacu so Zmluvou o fi nancova-

 nancovaní, týchto Obchodných 

(V-I)*Spoplatok =  36000
kde

Pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje inak, je Klient povinný odo dňa uzatvorenia Zmluvy o financovaní do posledné-
ho dňa Lehoty na čerpanie splátkového úveru platiť Banke poplatok za pripravenosť poskytnúť peňažné prostriedky 
zo Splátkového úveru na požiadanie. Poplatok za pripravenosť poskytnúť peňažné prostriedky zo Splátkového úveru 
na požiadanie bude počítaný na dennej báze podľa vzorca:

V je výška Splátkového úveru určená Zmluvou o financovaní, 
I je suma peňažných prostriedkov už poskytnutých Bankou Klientovi k danému dňu, vo forme čerpania Splátkového úveru,
S je sadzba poplatku vo výške určenej Zmluvou o financovaní. 
Poplatok za nečerpanie Splátkového úveru je splatný za všetky dni príslušného kalendárneho mesiaca (alebo kalen-
dárneho štvrťroka, ak tak určuje Zmluva o financovaní) v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca (alebo kalen-
dárneho štvrťroka, ak tak určuje Zmluvy o financovaní), pokiaľ Zmluva o financovaní neurčuje iný deň.
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podľa stavu ku dňu začatia výkonu záložného práva, vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo vzniku inej 
obdobnej právne významnej skutočnosti.

 (a)  Ak bude v súlade so Zmluvou o fi nancovaní záložné právo k hnuteľným veciam zriadené ešte v čase, kedy Klient ne-
bude ich vlastníkom, takéto záložné právo vznikne v momente nadobudnutia vlastníckeho práva Klienta. Bez zby-
točného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva a vzniku záložného práva, je Klient povinný zabezpečiť zaregis-
trovanie tejto zmeny v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Ak bude v čase po nadobudnutí vlastníckeho 
práva k hnuteľným veciam možné založené hnuteľné veci identifi kovať 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 fi 

ke.

15.1 Plnenie Všeobecných podmienok
  

 nancovaní 

15.2 Právny status
  Klient je právnickou osobou riadne založenou a platne existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo 

iného členského štátu Eur

15.3 Povolenia a súhlasy
  

torných orgánov), ktoré môžu byť potrebné na splnenie jeho povinností podľa Zmluvy o fi

 nancovanie 
(pričom po splnení tejto Všeobecnej podmienky ako Odkladacej podmienky fi nancovania musí byť táto ďalej splnená ne-
pretržite až do úplného splnenia všetkých záväzkov Klienta).

15.4 Vylúčenie porušenia záväzkov Klienta
  Uzavretím Zmluvy o fi 

kov 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 fi nancovaní 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
  

správnym orgánom.

 (a)  Ustanovenie tohto odseku sa uplatní iba vtedy, ak bol Klientovi poskytnutý Kontokorent výlučne na účel úhrady dane 
.

 (b)  
fi nancovaní neurčuje inak. 

 (c)  Kontokorentný účet je jediný bežný účet Klienta oznámený Klientom správcovi dane na prijímanie platieb nadmerné-
.

 (b)  
považovať za Finančné zabezpečenie treasury transakcií.
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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
  

povinný zabezpečiť plnenie povinností zo Zabezpečovacích dokumentov osobami, ktoré na ich základe poskytli zabezpe-

16.3 Udržiavanie platnosti zmluvy
  

pov

 (a)  
prostriedkov z Úveru. Ak Zmluva o fi nancovaní neurčuje čas, do kedy je Klient povinný si Bežný účet zriadiť, je Klient 

 nancovaní. Klient je tiež povinný zabezpečiť, aby bol Bežný 
účet Banky riadne vedený až do Konečného dňa platnosti fi nančného rámca, respektíve do úplného vyrovnania všet-
kých záväzkov voči Banke zo Zmluvy o fi nancovaní.

 (b)  Ak Zmluva o fi nancovaní určuje, že Banka poskytne Klientovi Úver formou Kontokorentu, je Klient povinný zriadiť si 
 nancovaní 

neurčuje čas dokedy je Klient povinný si Kontokorentný účet zriadiť, je Klient povinný si Kontokorentný účet zriadiť 

až do úplného splatenia Kontokorentu. 
 (c)  

účte, ktor

ybžuls énbota lP 5.61
  

einečepzebaz ťúntyksop zak áZ 6.61
  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 existujú-

 (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 

 (c)  
16.7 Zákaz nakladania s majetkom 
  
 (a)  nakladania s majetkom pri výkone bežnej podnikateľskej činnosti Klienta;
 (b)  nakladania s majetkom, ktorého súhrnná účtovná hodnota neprevyšuje 10 % vlastného imania Klienta v ktoromkoľ-

v  nancovaní; 
 (c)  nakladania s majetkom za bežných trhových podmienok; a 
 (d)  

 nancovaní.
16.8 Zákaz zlúčenia, splynutia a rozdelenia
  Klient, ktorý je právnickou osobou je povinný sa zdržať vykonania akéhokoľvek úkonu smerujúceho k uskutočneniu zlú-

jeho rozdeleniu na viacero osôb a k zmene svojej právnej formy. Klient je zároveň 

kaní Klienta prostredníctvom majetkovej, personálnej alebo inej účasti. To neplatí, ak k tomu dala Banka predchádzajúci 
písomný súhlas.

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 posky-
tovateľom 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.
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17. FI NANČNÉ POVINNOSTI

17.1 Zákaz poskytnutia úverov
  Klient je povinný sa zdržať poskytovania úverov, pôžičiek a iných foriem fi nancovania tretích osôb.
17.2 Fi  nančný dlh
  Zmluva o fi nancovaní môže určiť, že Klient nesmie vytvárať Finančný dlh. V takom prípade, je Klient povinný sa zdržať 

uzatvorenia akejkoľvek obchodnej, fi nančnej 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 poj-
mom „Finančný dlh“ rozumie najmä:

 (a)  ak ékoľvek požičané alebo inak dočasne poskytnuté peňažné prostriedky, ktorých splatenie nie je podriadené splate-
niu Úveru alebo splneniu záväzku z inej formy fi nancovania podľa Zmluvy o fi nancovaní;

 (b)  dlhopis, vlastná alebo cudzia zmenka alebo iný cenný papier, s ktorým je spojené právo domáhať sa peňažného plne-
nia, okrem akcie alebo dočasného listu;

 (c)  ak cia, dočasný list alebo iný cenný papier, ktorého majiteľ je oprávnený domáhať sa odkúpenia alebo iného odplatné-
ho prevodu voči jeho emitentovi;

 (d)  akýkoľvek fi nančný leasing alebo obdobný právny vzťah, na základe ktorého dochádza na jeho konci k prevodu vlast-
níctva k predmetu nájmu, ktorý pre jeden predmet leasingu prekračuje čiastku 10.000,- eur alebo inú čiastku určenú 
Zmluvou o fi nancovaní;

 (e)  akékoľvek prevedené právo alebo postúpenú pohľadávku s výnimkou prípadov, kde je vylúčený akýkoľvek spätný po-
stih na prevodcu či postupcu;

 (f)  nadobúdacia cena majetku v tom rozsahu, v ktorom je splatná po tom, čo došlo k prevodu vlastníctva k takému ma-
jetku 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 veliči-
ny alebo na využitie akéhokoľvek takéhoto pohybu;

 (h)  akákoľvek iná transakcia (vrátane transakcie, kde dôjde k predaju majetku, ak má majetok byť odovzdaný nadobúda-
teľovi po prijatí ceny a vrátane predaja s právom spätného nájmu), ktorá má komerčný výsledok alebo účel podobný 
dočasnému prijatiu fi nančných prostriedkov;

 (i)  ak ákoľvek 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 č ímkoľv ek 
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 for-

my fi nancovania podľa Zmluvy o fi nancovaní bez toho, aby k tomu získal predchádzajúci písomný súhlas Banky. Zmluva o 
fi nancovaní môže určovať, v ktorých prípadoch sa súhlas Banky so splatením podriadených dlhov nevyžaduje. 

17.4 Finančné ukazovatele
 (a)  Zmluva o fi nancovaní môže určovať povinnosť Klienta dodržiavať určité fi nančné ukazovatele. V takom prípade, je 

Klient povinný uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť a spravovať svoj majetok takým spôsobom, aby počas celej 
doby trvania Zmluvy o fi nancovaní (pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inú dobu) dosahoval hodnoty pre fi nančné 
ukazovatele určené v Zmluve o fi nancovaní. 

 (b)  Banka bude uskutočňovať výpočet hodnoty fi nančného ukazovateľa spôsobom určeným v Zmluve o fi nancovaní. 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 fi nancovaní neurčuje inak, bude 
výpočet uskutočňovaný vždy pre obdobie kalendárneho polroku bezprostredne predchádzajúceho dňu výpočtu hod-
noty príslušného koefi cientu

18. IN FORMAČNÉ POVINNOSTI

18.1 Účtovné a daňové doklady
 (a)  Kl ient 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 audí-
torom ukladá osobitný právny predpis, 

  (ii)  svojich priebežných účtovných výkazov za každý kalendárny štvrťrok, ak Banka neurčí iné obdobie, spolu s prílo-
hami;

  (iii)  svojej výročnej správy za každé z jeho účtovných období, ak takúto správu vyhotovuje;
  (vi)  sv ojho 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.
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 (b)  Ka ždý 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 vy-
hotovuje 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 fi nančnej 
situácii (v prípade konsolidovaného dokumentu, konsolidovanej účtovnej závierky) ku dňu, ku ktorému bol vy-
hotovený.

 (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 obchod-

ného registra alebo iného ofi ciálneho 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 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, rozhod-
covského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Klienta nepriaznivo, mať Podstatný nepriazni-
vý 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 Ná-
rodnej banky Slovenska tvoria s Klientom skupinu hospodársky spojených subjektov, ako aj informácie o vzá-
jomných vzťahoch medzi týmito osobami (najmä vzťahy ovládacie), a to ku dňu uzavretia Zmluvy o fi nancovaní 
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 fi nancovaní, najneskôr v deň uzatvorenia Zmluvy o fi nancovaní.

 (b)  Klient je povinný z vlastného podnetu doručiť Banke nasledovné dokumenty:
  (i)  (výpis z registra) výpis z obchodného registra a iného ofi ciálneho registra (najmä živnostenského) týkajúci sa 

Klienta, ktorý nie je starší ako tri (3) mesiace, a to v deň uzatvorenia Zmluvy o fi nancovaní 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 fi nancovaní alebo ktoréhokoľvek Zabezpečovacieho dokumentu ale-
bo 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 fi nancovaní, 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 pí-
somnej 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 fi nancovaní, 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);
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  (ii)  (spoločenská zmluva) rovnopis zmluvy alebo listiny o založení spoločnosti, ak je Klient obchodnou spoločnos-
ťou (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 čle-
nom 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 prísluš-
nou 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 Klien-
tom dojednaného poistenia;

  (vii)  (ďalšie informácie o situácii Klienta) ďalšie informácie v takom rozsahu, aby umožnili vykonať porovnanie fi nanč-
nej situácie Klienta pred jej zmenou a po zmene.

18.3 Oz námenie 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 fi nancovaní alebo Obchodných podmienok (porušenie, ktoré nie je 

Prípadom porušenia) bola Klientom porušená;
  (iv)  tretia osoba poskytujúca zabezpečenie pohľadávky Banky zo Zmluvy o fi nancovaní porušila alebo nesplnila nie-

ktorú 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 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 fi nancovaní ani Obchodné podmienky iným spôsobom, alebo, 
   že niektorá z vyššie uvedených skutočností nastala a zároveň podrobné informácie o opatreniach, ktoré Klient pod-

nikol na odstránenie následkov tejto skutočnosti. Pre vylúčenie pochybností platí, že vyhlásenia Klienta, ktorý je fy-
zickou 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 fi nancovaní, týchto Obchodných podmienok a každého ďalšieho Finančného dokumentu, 
alebo na jeho fi nančnú 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 fi nancovaní. Zmlu-
va o fi nancovaní môže určiť rozsah informácií alebo dokumentov, ktoré je Klient povinný poskytnúť Banke podľa tých-
to 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 do-

kumentom, do priestorov a k majetku Klienta), aké bude Banka požadovať na účel preverenia plnenia povinností Klienta 
podľa Zmluvy o fi nancovaní, týchto Obchodných podmienok a každého Finančného dokumentu a pravdivosti a správnos-
ti 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 oprávne-
ná si vymôcť zákonnými prostriedkami. 

19. POVINNOSTI KLIENTA PRI OSOBITNÝCH DRUHOCH FINANCOVANIA

19.1 Spolufi nancovanie 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 fi nancovaní.
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 (c)  Klient je povinný všetky nákupy a obstarania tovarov, služieb a prác súvisiace s Projektom vykonávať v súlade s prís-
lušnými 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 nehnu-
teľnosti/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. SP OLOČNÉ USTANOVENIE O POVINNOSTIACH KLIENTA

 (a)  Pokiaľ nie je v  týchto Obchodných podmienkach uvedené inak, je Klient povinný plniť všetky p ovinn osti 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 
fi nancovaní alebo nie. 

 (b)  Zmluva o fi nancovaní 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 fi nancovaní sa bude považovať za porušenie Zmluvy o fi nancovaní bez ohľadu nato, či toto porušenie Klient 
zavinil alebo nie. Zmluva o fi nancovaní sa však nebude považovať za porušenú, ak k nesplneniu niektorej z povinnos-
tí podľa týchto Obchodných podmienok, Všeobecných obchodných podmienok alebo Zmluvy o fi nancovaní udelila 
Banka svoj predchádzajúci písomný súhlas.

21. PO  RUŠENIE ZMLUVY

21.1 Pr ípady 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 fi nancovaní 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 fi nancovaní bola Klientom porušená pod-

statným spôsobom.
21.2 Ne zaplatenie
  Klient nezaplatí ktorúkoľvek čiastku dlžnú podľa Zmluvy o fi nancovaní (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 peňaž-

ných prostriedkov; a
 (b)  Klient dlžnú čiastku zaplatil najneskôr do troch (3) Bankových dní odo dňa jej splatnosti.
21.3 Ne pravdivosť vyhlásení
  Ktorékoľvek z vyhlásení Klienta obsiahnutých v Zmluve o fi nancovaní 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 fi nancovaní, zmenší sa jeho hodnota v porovnaní s jeho hodnotou v deň uzatvorenia Zmluvy o fi nancovaní alebo v deň 
uzavretia príslušného Zabezpečovacieho dokumentu (ak sa táto vec, právo alebo iná majetková hodnota stala predme-
tom zabezpečenia až po uzavretí Zmluvy o fi nancovaní) 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, ne-
vzniklo 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 fi nancovaní.
21.6 Nesplnenie odkladacích podmienok
 (a)  Odkladacie podmienky pre fi nancovanie nebudú splnené ani do uplynutia lehoty piatich (5) mesiacov od uzatvorenia 

Zmluvy o fi nancovaní, pokiaľ Zmluva o fi nancovaní neurčuje inú lehotu.
 (b)  Ktorákoľvek skutočnosť, na základe ktorej došlo k  splneniu príslušnej Odkladacej podmienky pre fi nancovanie sa 

zmení natoľko, že ak by splnenie príslušnej podmienky posudzovala Banka v čase po takejto zmene, príslušná Odkla-
dacia podmienka pre fi nancovanie by sa považovala za nesplnenú.
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21.7 Po  rušenie povinnosti voči iným veriteľom
  Akákoľvek čiastka akéhokoľvek Finančného dlhu (defi novaného 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 defi novaného, alebo v dôsledku po-
rušenia povinnosti Klientom dôjde k vypovedaniu úveru alebo inej podobnej transakcii, ktorá môže spôsobiť alebo umož-
niť vznik Finančného dlhu (defi novaného v odseku 17.2) Klienta.

21.8 In solventnosť
  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 
fi nančné 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 Sp ory
  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 Ko nkurz, reštrukturalizácia, likvidácia a iné podobné konania
 (a)  Akákoľvek osoba iná ako Klient podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Klienta, na povolenie reštrukturalizá-

cie 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.
21.11 Ex ekúcia, výkon rozhodnutia a dobrovoľná dražba
  Voči Klientovi bude podaný jeden alebo viacero návrhov na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na podobné konanie, kto-

rého 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 vykoná-

vania 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 fi nancovaní, 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 fi nancovaní. Ak v Zmluve o fi nancovaní nie je minimálna výška majetkového podielu alebo podielu na hlasova-
cích 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 Po dstatná nepriaznivá zmena
  Nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktorá alebo ktoré môžu mať pod-

ľa názoru Banky za následok Podstatný nepriaznivý dopad. 
21.15 Platnosť a účinnosť Finančných dokumentov
 (a)  Kl ient spochybní platnosť, účinnosť alebo vymožiteľnosť svojich povinností podľa ktoréhokoľvek Finančného doku-

mentu 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 po-
čiatku nenadobudol alebo bol od počiatku nevymožiteľný.

21.16 Zr ušenie 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 Konto-
korentný 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.
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fi einenlp eN 81.12  nančných ukazovateľov
 (a)  Hodnota niektorého fi 

 nančného ukazovateľa.
 (b)  nancovaní však môže určiť, že Prípad porušenia nastane až potom, čo hodnota fi nančného ukazovateľa 

 nancova-

než tam uvedené, opatrenia.
ainešurop udapírP ykdels ôD 91.12

 (a)  Po kiaľ nie je ďalej uvedené inak, ak nastane ktorýkoľvek Prípad porušenia, je Banka oprávnená, bez toho, aby Klientovi 
poskytla dodatočnú primeranú lehotu na nápra vu, písomným oznámením doručeným Klientovi:

  (i)   ;itsač ohej obela urevÚ eituntyksop ťadevop yv
  (ii)  ;ykuráz évoknaB ťivatsyv kozäváz ťadevop yv
  (iii)  ;yvítiderkA ťirovto kozäváz ťadevop yv
  (iv)  ;uknil yrusaerT ťišu rz
  (v)   ;urevÚ ťsontalps únsačderp ťisálh  yv
  (vi)  ;ykuráz jevoknaB yktsaič jenčuráz udarhú an ukvadderp eituntyksop ťada iž
  (vii)  ;uvítiderkA yktsaič jenvítiderka udarhú an ukvadderp eituntyksop ťada iž
  (viii)  ;užram ťišý vz
  (ix)  inkasovať poplatok; 

  (xi)  zrušiť zvýhodnenia poplatkov, cien a iných odplát, na ktorých sa Banka dohodla s Klientom.
  (x)  fi o yvulmZ do ťipúts do  nancovaní a

 (b)  Ak budú preto splnené podmienky, môže Banka využiť jedno, viacero (v ľubovoľnej kombinácii) alebo všetky opráv-

zok 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 

 (a)   ykdeirtsorp énžaňep ivotneilK ťúntyksop yknaB kozäváz eiššyv )i()a(91.12 ukesdo aľdop urevÚ aituntyks op uoďevopýV
zanikne okamžite. Zánik tohto záv

 (b)  Výpoveďou záväzku vystaviť Bankové záruky podľa odseku 21.19(a)(ii) záväzok Banky vystaviť akúkoľvek Bankovú zá-
ruku zanikne. Zánik tohto záv

Bankových záruk.
 (c)  Výpoveďou záväzku otvoriť Akreditívy podľa odseku 21.19(a)(iii) záväzok Banky otvoriť akúkoľvek Akreditív zanikne. 

Zánik tohto záv

21.21 Zrušenie Treasury linky
  

 nancovaní plniť funkciu fi nančného zabezpečenia podľa Rám-

Treasury linky. 
21.22 Vyhlásenie predčasnej splatnosti
 (a)  fi o yvulmZ aľdop énžld ús érotk ,yktsaič yktešv as eiššyv )v()a(91.12 urevÚ itsontalps jensačderp m ínesálh yV  nancovaní alebo 

 (b)  Banka môže tiež určiť, že dlžné čiastky nebudú splatné okamžite, ale že budú splatné na prvé požiadanie Banky kedy-
koľvek v budúcnosti.

 (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
vok na plnenie podľa odseku 8.6 za každý Akreditív otvorený Bankou, ktorého platnosť doposiaľ neuplynula. Preddavok 

 (b)  
voči Klientovi podľa odseku 7.6 ako aj pohľadávku voči Klientovi podľa odseku 8.6 (a to aj ako pohľadávku budúcu alebo 
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21.24 Zv ýšenie marže
 (a)  Banka môže v súlade s odsekom 21.19(a)(viii) stanoviť, že po dobu, po ktorú Prípad porušenia trvá sa v ýška marže ur-

čená podľa odseku 5.7 zvýši o prirážku vo výške 1 % p. a, ak Zmluva o fi nancovaní neurčuje inú výšku tejto prirážky.
 (b)  Ak je Prípadom porušenia nevyužívanie platobných služieb Banky podľa odseku 21.17 alebo neplnenie niektorého fi -

nančného 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 fi nancovaní zanikne. Pre odstúpenie od zmluvy z dôvodu 

uvedeného v odseku 21.19(a)(ix) sa primerane uplatní odsek 11.6.
21.26 Bl okovanie Bežného účtu a Kontokorentného účtu
  Ak nastane ktorýkoľvek Prípad porušenia, je Banka aj bez predchádzajúceho písomného oznámenia oprávnená zabloko-

vať 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 zo Zmluvy o fi nanco-

vaní, 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 In   é porušenia zmluvy
  Ak Klient:
 (a)  prestane spĺňať niektorú zo Všeobecných podmienok, alebo
 (b)  poruší akúkoľvek svoju povinnosť alebo záväzok:
  (i)  zo Zmluvy o fi nancovaní 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 fi nancovaní nepodstatným spôsobom. V takomto prípade 

je Banka oprávnená uskutočniť rovnaké úkony ako v prípade nastania Prípadu porušenia, avšak iba ak porušenie, vrá-
tane 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 do-

plnení 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 fi nancovaní 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 zabez-

pečenie 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 Zabezpe-
čovacieho 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. SP OLOČNÉ USTANOVENIA

22.1 In  kaso 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, Kontoko-
rentného 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 pohľa-
dávky voči Klientovi vyplývajúcej zo Zmluvy o fi nancovaní. Ro vnaké oprávnenie má Banka aj v prípade akejkoľvek inej 
čiastky, ktorú je Klient povinný v súlade so Zmluvou o fi nancovaní Banke zaplatiť, uhradiť alebo inak poskytnúť.

 (b)  Na úhradu svojej pohľadávky týkajúcej sa Kontokorentu, odpíše Banka peňažné prostriedky prednostne z Kontoko-
rentného účtu, pokiaľ Zmluva o fi nancovaní 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 aktuál-
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neho kurzového lístka Banky) vrátane obvyklej odmeny alebo poplatku za konverziu, postačuje na úhradu pohľadáv-
ky, 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 Kon-
tokorentného 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 Úr ok z omeškania
 (a)  Ak  Klient nevráti (nesplatí) poskytnuté peňažné prostriedky z Úveru riadne a včas, je povinný platiť Banke úrok z omeš-

kania z takto dlžnej čiastky odo dňa nasledujúceho po dni jej splatnosti až do jej zaplatenia. Ak Zmluva o fi nancovaní 
neurčuje inak, bude sadzba úroku z omeškania o 9 % p. a. vyššia ako úroková s adzba určená v súlade s odsekom 5.2. V 
prípadoch, kedy sa úroková sadzba určuje odkazom na verejnú referenčnú sadzbu, platí, že ak nemožno sadzbu určiť 
preto, že uplynulo aj posledné Obdobie fi xácie, bude sadzba úroku z omeškania o 9 % p. a. vyššia (ak Zmluva o fi nan-
covaní neurčuje inak) ako úroková  sadzba určená v súlade s odsekom 5.2 pre posledné Obdobie fi xácie. 

 (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 fi nancovaní, 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 fi nancovaní 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 Konto-
korentný 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 fi nancovaní neurčuje inak, sadzba úroku z prekročenia bude o 9 % p. a. vyš-
šia 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 fi nancovaní 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
360*100

P =

 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 fi nancovaní.
22.5 Poradie uspokojovania pohľadávky
  Všetky platby, ktoré podľa Zmluvy o fi nancovaní prijme Banka od Klienta (alebo tretej osoby), sa započítavajú na úhradu 

pohľadávok Banky voči Klientovi podľa Zmluvy o fi nancovaní 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 fi nancovaní
  Každá zmena alebo doplnenie Zmluvy o fi nancovaní si vyžaduje pre svoju platnosť a účinnosť písomnú formu. Zmluvu 

o fi nancovaní možno zmeniť alebo doplniť formou dodatku k zmluve alebo akoukoľvek inou listinou, napríklad korešpon-
denciou vo forme listu, z ktorého vyplýva úmysel strán zmeniť ustanovenia Zmluvy o fi nancovaní. 

22.7 Všeobecné obchodné podmienky
  Na vzťahy medzi Bankou a Klientom vzniknuté na základe Zmluvy o fi nancovaní 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.
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 (a)  

stredia, b) zmeny obchodnej politiky Banky, c) vydania alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, d) za-
 nančnom trhu, f) zmien tech-

nických možností poskytovania bankových produktov, g) zabezpečenia bezpečného fungovania bankového systému 

Obchodných podmienok, prípadne vydaní nových Obchodných podmienok je Banka povinná informovať rovnakým 

ti nových Obchodných podmienok resp. ich príslušnej zmeny, ak osobitný právny predpis neurčuje inak.
 (b)  Ak Klient nesúhlasí so zmenou Obchodných podmienok, svoj nesúhlas je povinný písomne oznámiť Banke najneskôr 

zmeny písomne neoznámi Banke svoj nesúhlas so zmenou Obchodných podmienok platí, že so zmenou súhlasí a vzá-
jomné vzťahy Banky a Klienta sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými / novými Obchodnými podmienkami. Ak 

záväzkové vzťahy, pričom do dňa ukončenia záväzkového vzťahu sú povinní vyrovnať svoje vzájomné pohľadávky. Ak 

účinnosťou. Ustanovenie odseku 11.6 sa použije primerane.
 (c)  
23.2 Platnosť a účinnosť
  Toto znenie Obchodných podmienok bolo schválené predstavenstvom Banky a nadobúda účinnosť dňom 

15. októbra 2014
01. mája 2015
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PRÍLOHA 1
VZOR ŽIADOSTI O ČERPANIE ÚVERU FORMOU FIXNEJ TRANŽE

[NA HLAVIČKOVOM PAPIERI KLIENTA]
    
        Sberbank Slovensko, a. s.
        Vysoká 9
        810 00 Bratislava 1
        k rukám
        […]

        V […], dňa […]

Vec: [OBCHODNÉ MENO KLIENTA] – Zmluva o fi nancovaní č. […] - Žiadosť o čerpanie úveru 
formou fi xnej tranže

Odvolávame sa na našu vzájomnú Zmluvu o fi nancovaní č. […] zo dňa […] (ďalej len „Zmluva o fi nancovaní“). Tento list pred-
stavuje Žiadosť o čerpanie úveru formou fi xnej tranže. Pojmy použité v tejto žiadosti veľkým začiatočným písmenom majú výz-
nam defi novaný v Zmluve o fi nancovaní.
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 fi xnej tranže:
spĺňame všetky Všeobecné podmienky;
nenastal, netrvá, ani nehrozí žiadny Prípad porušenia; a
Zmluva o fi nancovaní (vrátane Obchodných podmienok) nie je nami porušená ani iným spôsobom.]2

Zároveň Vám k tejto Žiadosti o čerpanie úveru formou fi xnej tranže pripájame prílohy uvedené nižšie. Vyhlasujeme a potvrdzuje-
me, 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]
    
        Sberbank Slovensko, a. s.
        Vysoká 9
        810 00 Bratislava 1
        k rukám
        […]

        V […], dňa […]

Vec: [OBCHODNÉ MENO KLIENTA] – Zmluva o fi nancovaní č. […] – Vyhlásenie o plnení záväzkov

Odvolávame sa na našu vzájomnú Zmluvu o fi nancovaní č. […] zo dňa […] (ďalej len „Zmluva o fi nancovaní“). Pojmy použité 
v tomto dokumente veľkým začiatočným písmenom majú význam defi novaný v Zmluve o fi nancovaní.
[Vyhlasujeme, že k dnešnému dňu sú riadne splnené všetky naše povinnosti podľa Zmluvy o fi nancovaní. Osobitne vyhlasujeme, 
že k dnešnému dňu:
spĺňame všetky Všeobecné podmienky,
nenastal žiadny Prípad porušenia, a
neporušujeme Zmluvu o fi nancovaní (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

ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE BANKOVEJ ZÁRUKY
Application for issuing of bank guarantee

ŽIADATEĽ / Applicant

Obchodné meno / meno klienta 
Business name / name and surname 

Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko
Registered / residential address

IČO / dátum narodenia
ID No. / Date of birth

Číslo bežného účtu
Current account no. 

Kontaktná osoba
Contact person 

Telefón / Fax 
Telephone / Fax

PRÍJEMCA / Beneficiary

Obchodné meno
Business name 

Sídlo spoločnosti 
Registered office 

IČO 
ID No. 

Žiadame vystaviť bankovú záruku 
We ask for issuing of bank guarantee 

na čiastku 
for amount 

s platnosťou bankovej záruky do 
date of expiry of bank guarantee 

s platnosťou bankovej protizáruky do 
date of expiry of bank counter guarantee 

v jazyku / language 
� slovenskom / Slovak               � anglickom / English               � nemeckom / German 

1. � ako priamu záruku / direct guarantee 
Odoslanie originálu záruky / dispatch of the bank guarantee 
a) � žiadateľovi / to the applicant 

� prevezme osobne / will be taken over personally
� doporučenou poštou / by registered mail
� kuriérom / by courier
� cez pobočku / through branch

b) � príjemcovi / to the beneficiary 
� doporučenou poštou / by registered mail
� kuriérom / by courier 

c) � záruku pošlite príjemcovi prostredníctvom banky (uveďte názov, adresu a SWIFT kód) / advise through the intermediary of bank (quote name,
address and SWIFT code) 

2. � ako protizáruku v prospech banky (uveďte názov, adresu a SWIFT kód banky) ) / as counter guarantee in favor of the bank (quote name, address and
SWIFT code) a zároveň ju požiadajte o vystavenie záruky v prospech (uveďte názov a adresu) / together with request to issue the guarantee in favor of
(quote name and address) 

s textom / text of a guarantee 
� štandardný text podľa VOLKSBANK Slovensko, a.s. � špeciálny text podľa prílohy
standard text special text as per enclosure

DRUH ZÁRUKY / TYPE OF GUARANTEE 
� TENDROVÁ ZÁRUKA / TENDER (BID BOND) GUARANTEE
� ZÁRUKA ZA PLATBU VOPRED / ADVANCE PAYMENT GUARANTEE
� ZÁRUKA ZA SPLNENIE KONTRAKTU / PERFORMANCE BOND GUARANTEE
� ZÁRUKA ZA ZÁRUČNÚ DOBU / MAINTANANCE GUARANTEE
� ZÁRUKA ZA ZÁDRŽNÉ / RETENTION MONEY GUARANTEE
� PLATOBNÁ ZÁRUKA / PAYMENT GUARANTEE
� COLNÁ ZÁRUKA / CUSTOMS GUARANTEE 

� SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM KRAJŃ EHS – CELKOVÁ
� SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM KRAJÍN EHS – INDIVIDUÁLNA
� ZÁRUKA ZA SPOTREBNÚ DAŇ
� ZÁRUKA ZA DOVOZNÚ PLATBU

� INÝ DRUH / OTHER TYPE

Dátum / Date
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Právo bankovej záruky / Law of bank guarantee 
� slovenské / Slovak 
� iné / other 

Prílohy k žiadosti / enclosures to the application 
� Zmluva (resp. objednávka, proforma-faktúra a pod.) (uveďte číslo, dátum a predmet zmluvy) 

/ Contract (or order or proforma-invoice etc.) (quote number, date and subject of the contract)
� Tendrové podmienky – verejná súťaž číslo / Tender No. … dátum uzávierky verejnej súťaže / Tender closing date
� špeciálny text bankovej záruky / special text of bank guarantee

Žiadateľ súhlasí, aby banka na účely podľa § 92a ods. 1 zákona o bankách sprístupnila a poskytla údaje o ním požadovanej bankovej záruke, o
plnení jeho záväzkov z bankovej záruky, o zabezpečení pohľadávok banky z bankovej záruky, vrátane údajov získaných počas rokovaní o poskyt-
nutí bankovej záruky a osobné údaje žiadateľa podľa § 93a ods. 1 písm. a) bodov 1-3 zákona o bankách, a to osobám uvedeným v zákone o bankách
vrátane prevádzkovateľa spoločného registra bankových informácií, subjektov poverených spracúvaním údajov v spoločnom registri bankových
informácií, bánk a pobočiek zahraničných bánk.
The applicant agrees that for the purposes of Article 92a(1) of the Act on Banks, the Bank may make available and provide information on the required bank guaran-
tee, on the applicant’s fulfillment of liabilities under the bank guarantee, on security of bank’s claims deriving from the bank guarantee, including information obtai-
ned during negotiations on the issuance of bank guarantee, and the applicant’s personal data pursuant to Article 93a(1)(a) (1) through (3) of the Act on Banks, to
persons as specified in the Act on Banks, including the operator of the joint register of bank information (banking credit bureau), persons appointed to process data in
such register, banks and branches of foreign banks. 

PREVZAL / RECEIVED BY 

PODPIS ŽIADATEĽA OVERIL
Signature of the applicant verified by

Iné podmienky záruky / other conditions of the bank guarantee

� Jednotné pravidlá pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, Publikácia ICC č. 758 / URDG, Publ. ICC No.758 

pečiatka a podpis žiadateľa
stamp and signature of the applicant
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PRÍLOHA 4
ŽIADOSŤ O OTVORENIE AKREDITÍVU

Tento akreditív sa riadi „Jednotnými zvyklosťami a pravidlami pre dokumentárne akreditívy, vydanými Medzinárodnou obchodnou ko-
morou (MOK) v Paríži, revízia 2007, publikácia MOK č. 600“

Žiadosť o otvorenie neodvolateľného dokumentárneho akreditívu

Žiadateľ (Príkazca) 

Obchodné meno/meno a priezvisko klienta Tu kliknite a píšte

Sídlo spoločnosti/trvalé bydlisko Tu kliknite a píšte

IČO/dátum narodenia Tu kliknite a píšte
Číslo bežného účtu Tu kliknite a píšte
Kontaktná osoba Tu kliknite a píšte
Telefón / Fax Tu kliknite a píšte

Popis tovaru v jazyku kontraktu:
Tu kliknite a píšte 

Dopravná parita
� INCOTERMS 2000
� EXW  � FCA  � FAS  � FOB  � CFR  � CIF  � CPT  � CIP  � DAF  � DES  � DEQ  � DDU  � DDP

� INCOTERMS 2010
� EXW  � FCA  � CPT  � CIP  � DAT  � DAP  � DDP  � FAS  � FOB  � CFR  � CIF

Dohodnuté miesto Tu kliknite a píšte

Beneficient

Obchodné meno Tu kliknite a píšte

Sídlo spoločnosti Tu kliknite a píšte

IČO Tu kliknite a píšte

Banka Beneficienta
Názov: Tu kliknite a píšte
Adresa: Tu kliknite a píšte

SWIFT kód: Tu kliknite a píšte

Žiadame otvoriť neodvolateľný dokumentárny akreditív 
� potvrdený
� nepotvrdený/avizovaný � prevoditeľný

Dátum platnosti akreditívu do Tu kliknite a píšte
Miesto platnosti akreditívu v Tu kliknite a píšte

Akreditív je splatný/použiteľný
� vo VOLKSBANK Slovensko, a.s.
� v banke Beneficienta
� v ľubovolnej banke

oproti

� platbe na videnie
� akceptácii zmenky
� zmiešanej platbe
� odloženej platbe Tu kliknite a píšte dní od dátumu

� predloženia dokladov
� odoslania tovaru
� Tu kliknite a píšte

  Hodnota akreditívu: Tu kliknite a píšte slovom

Mena Tu píšte                Suma Tu kliknite a píšte
� sumu nie je možné prekročiť     � tolerancia+/-    Tu píšte%

Čiastočné dodávky � povolené    � zakázané
Preloženie � povolená    � zakázaná

Odoslanie tovaru 
z (miesto prevzatia) Tu kliknite a píšte
z (prístav nakládky) Tu kliknite a píšte
do (miesto dodania) Tu kliknite a píšte
do (prístav vyloženia) Tu kliknite a píšte

Najneskorší dátum odoslania Tu kliknite a píšte

Dátum Tu kliknite a píšte
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Požadované doklady: 
� obch. faktúra vystavená Beneficientom na adresu Príkazcu v Tu kliknite a píšte origináloch a v Tu kliknite a píšte kópiách
� baliaci list v Tu kliknite a píšte origináloch a v Tu kliknite a píšte kópiách 
� osvedčenie o pôvode tovaru vystavené alebo potvrdené obchodnou komorou, vykazujúce krajinu pôvodu Tu kliknite a píšte

a export do Tu kliknite a píšte
� osvedčenie o pôvode GSP form A v Tu kliknite a píšte origináloch a v Tu kliknite a píšte kópiách 
� medzinárodný kamiónový prepravný list (CMR), exemplár pre odosielateľa, vykazujúci príjemcu tovaru Tu kliknite a píšte 
� železničný nákladný list (CIM), vykazujúci príjemcu tovaru Tu kliknite a píšte
� letecký prepravný list (AWB), vykazujúci príjemcu tovaru Tu kliknite a píšte
� potvrdenie špeditéra o neodvolateľnom prevzatí tovaru na prepravu (FCR)

� plná sada � čistých námorných konosamentov označených „naložené na palubu“
� konosamentov pre kombinovanú dopravu

vystavených � na rad a bianko indosovaný � na rad príkazcu;
označených � freight prepaid � freight collect; 
s uvedením „notify party“: Tu kliknite a píšte. 

�    poistná zmluva � poistný certifikát vystavená/ý  � na príkazcu / � v obchodovateľnej forme, v hodnote min. 110% hodnoty faktúry, kryjúci
nasledovné riziká Tu kliknite a píšte

� Osvedčenie EUR1
� Inšpekčné osvedčenie vydané Tu kliknite a píšte
� Preberací protokol vydaný Tu kliknite a píšte
� Osvedčenie o kvalite vydané Tu kliknite a píšte
� iné doklady: Tu kliknite a píšte

Špeciálne/ďalšie podmienky:

Dokumenty musia byť predložené 
�najneskôr Tu kliknite a píšte dní po dátume 

� vystavenia Tu kliknite a píšte, ale v rámci platnosti dokumentárneho akreditívu
� odoslania tovaru, ale v rámci platnosti dokumentárneho akreditívu
� iné: Tu kliknite a píšte, ale v rámci platnosti dokumentárneho akreditívu

�v rámci platnosti dokumentárneho akreditívu

Poplatky spojené s dokumentárnym akreditívom:
� všetky hradí príkazca
� všetky hradí beneficient
� príkazca hradí poplatky vystavujúcej banky, ostatné beneficient

Žiadateľ súhlasí, aby banka na účely podľa § 92a ods.1 Zákona o bankách sprístupnila a poskytla údaje o ním požadovanom akreditíve, o splácaní
jeho záväzkov z akreditívu, o zabezpečení pohľadávok banky z akreditívu, vrátane údajov získaných počas rokovaní o otvorení akreditívu a osobné
údaje žiadateľa podľa § 93a ods.1 písm. a) bodov 1.-3. Zákona o bankách, a to osobám uvedeným v Zákone o bankách vrátane prevádzkovateľa spo-
ločného registra bankových informácií, subjektov poverených spracúvaním údajov v spoločnom registri bankových informácií, bánk a pobočiek za-
hraničných bánk.

Krytie zabezpečené na účte:
…………………………………………….....................

Poplatky z účtu: 
…………………………………………….....................

…………………………………………….....................
pečiatka a podpis žiadateľa


