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Tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie spotrebiteľských úverov formou povoleného prečerpania 
a  prekročenia (OP) upravujú časť Rámcovej zmluvy uzavretej medzi Sberbank Slovensko, a.s. (Banka) 
a Klientom – Spotrebiteľom ktorý je majiteľom Bežného účtu na nepodnikateľské účely. Tieto Obchodné  
podmienky spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami Banky sú neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej 
zmluvy a Zmluvy o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania a prekročenia.

1. Definície
1.1.  Definície

Ak nie je medzi Bankou a Klientom v Zmluve  výslovne dohodnuté inak, nasledujúce pojmy majú pre účely 
týchto OP a  Zmluvy nasledujúci význam (ostatné pojmy uvedené začiatočným veľkým písmenom majú 
význam definovaný vo VOP alebo v Zmluve):

BASe RATe pre povolené prečerpanie – referenčná úroková sadzba vyhlasovaná Bankou, ktorá sa použije 
pre výpočet variabilnej úrokovej sadzby k Úveru;

Deň splatnosti – deň, kedy je splatný Úverový rámec alebo splatná splátka úroku, úroku z  omeškania, 
Poplatku;

Deň úhrady – deň, kedy bola Dlžná suma alebo splátka Dlžnej sumy pripísaná na Bankou stanovený účet;

Disponibilný zostatok úverového rámca – aktuálny zostatok Úverového rámca po uskutočnenom čerpaní 
úveru;

Dlžná suma – vyčerpaná  a ku Dňu splatnosti nezaplatená čiastka z Úverového rámca spolu s Príslušenstvom;

Hodnotené obdobie – min. 3 kalendárne mesiace pred posudzovaním nároku na poskytnutie Úverového 
rámca

Klient – pre účely týchto OP sa Klientom rozumie Klient – Spotrebiteľ

Maximálny úverový rámec – maximálna výška peňažných prostriedkov, ktorú sa Banka v Zmluve zaväzuje 
Klientovi poskytnúť ako Úver formou Povoleného prečerpania, a z ktorej Banka po Scoringu/Ratingu Klienta 
Banka určí konkrétnu výšku Úverového rámca;

Obdobie platnosti úrokovej sadzby – obdobie, počas ktorého platí úroková sadzba určená podľa Zmluvy;

Predzmluvný formulár – je formulár Európske informácie o spotrebiteľskom úvere týkajúce sa Povoleného 
prečerpania poskytnutý Klientovi v súvislosti s uzavretím Zmluvy.

Povolené prečerpanie – je druh spotrebiteľského Úveru poskytovaného Bankou Klientovi k jeho Bežnému 
účtu vedenému Bankou ako Úverový rámec, ktorý umožňuje Klientovi disponovať s peňažnými prostriedkami 
nad rámec aktuálneho zostatku jeho Bežného účtu;

Prekročenie – automaticky prijaté prečerpanie, pri ktorom Banka umožňuje Klientovi disponovať s peňažnými 
prostriedkami nad rámec Disponibilného zostatku Úverového rámca;

RPMn – ročná percentuálna miera nákladov – celkové náklady Klienta spojené so spotrebiteľským úverom, 
vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru, vypočítaná je vypočítaná podľa vzorca 
uvedeného v prílohe zákona o spotrebiteľských úveroch;

Scoring/Rating Klienta – vyhodnotenie Klienta podľa kritérií stanovených Bankou, na základe ktorých sa 
posudzuje platobná schopnosť Klienta;

Splátka Úveru – suma peňažných prostriedkov zaplatená Banke Klientom, o  ktorú sa zvýši Disponibilný 
zostatok Úverového rámca na Bežnom účte. Výšku jednotlivých mesačných splátok si volí  Klient sám;

Úrokové obdobie – obdobie na, ktoré je rozdelená splatnosť úrokov z  čerpaného Úverového rámca 
Povoleného prečerpania a  Prekročenia. Prvé Úrokové obdobie začína dňom prvého čerpania Úverového 
rámca Povoleného prečerpania  a končí posledným dňom kalendárneho mesiaca.  Posledné úrokové obdobie 
skončí dňom, ktorý predchádza Dňu splatnosti Úverového rámca, prípadne dňom skutočného zaplatenia 
Úverového rámca, ak bol tento zaplatený po Dni splatnosti.

Úver – spotrebiteľský úver poskytnutý formou Povoleného prečerpania a Prekročenia na Bežnom účte;

Úverový rámec – výška peňažných prostriedkov z  Maximálneho úverového rámca, ktorú Banka po   
vyhodnotení splnenia predpokladov na poskytnutie Úverového rámca poskytne Klientovi ako Úver, formou 
a za podmienok uvedených v  Zmluve;

VOP – Všeobecné obchodné podmienky -  záväzné obchodné podmienky vydané a zverejnené Bankou;
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Výpis – informácia pravidelne poskytovaná Klientovi Bankou o období, ktorého sa Výpis týka, o Platobných 
operáciách týkajúcich sa čerpania Úverového rámca a  o  novom zostatku, o  dátume a  výške splátok, 
o uplatnenej úrokovej sadzbe a o uplatnených Poplatkoch ako bezplatný Informatívny výpis z bežného účtu 
v mesačnej periodicite;

Zmluva – Zmluva o  spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania uzavretá medzi Klientom 
a Bankou a to buď ako súčasť Rámcovej zmluvy alebo na základe osobitného Dodatku ku Rámcovej zmluve 
o povolenom prečerpaní ( alebo Dodatku ku Zmluve o Bežnom účte) . Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú 
tieto OP, VOP, Sadzobník poplatkov,  Predzmluvný formulár.

2. POSKYTnUTie POVOLenÉHO PReČeRPAniA
2.1 Banka poskytne Klientovi pred uzavretím Zmluvy informácie o Úvere prostredníctvom Predzmluvného  
 formulára. 

2.2 Banka  poskytne Klientovi Povolené prečerpanie s konkrétnym Úverovým rámcom alebo Maximálnym  
 úverovým rámcom dohodnutým v Zmluve. 

2.3 Predpokladmi poskytnutia Povoleného Prečerpania sú najmä: 

 (a) vek Klienta minimálne 18 rokov, pokiaľ nie je v Zmluve s Bankou dohodnuté inak,

 (b) vedenie Bežného účtu a uzavretie Zmluvy s Bankou,

 (c)  Bankou akceptovateľná výška kreditných obratov na  Bežnom účte v  každom Hodnotenom 
období. Za  neakceptovateľné príjmy sa považujú najmä (no nie výlučne) príjmy na  účet Klienta 
z dôvodu čerpania úverov a pôžičiek, čerpania sociálnych dávok poskytovaných štátom, prípadne 
iné príjmy na základe posúdenia Banky. 

 (d)  pravidelné poukazovanie mesačných príjmov Klienta na  Bežný účet po  dobu aspoň 3 po  sebe 
nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

 (e)  splnenie ďalších podmienok stanovených Bankou, na základe ktorých Banka vyhodnocuje platobnú 
schopnosť Klienta, 

 (f)  schválenie Úverového rámca Bankou

2.4  Na poskytnutie Povoleného prečerpania nie je právny nárok. Hodnotenie splnenia predpokladov Banka 
uskutočňuje podľa interných pravidiel Banky pre Scoring/Rating  Klienta.

2.5  V prípade, ak sa Banka  s Klientom dohodla len na Maximálnom úverovom rámci, Banka Klientovi určí 
konkrétnu výšku Úverového rámca po vyhodnotení splnenia predpokladov na jeho poskytnutie. Túto  
spolu  s dňom vzniku práva Klienta čerpať Úverový rámec Banka oznámi Klientovi spôsobom, ktorý si 
dohodli v Zmluve. 

2.6  Banka si vyhradzuje právo vyžiadať si ďalšie informácie o Klientovi z  iných zdrojov. Banka má právo 
požadovať od Klienta aktuálne doklady k preukázaniu jeho schopnosti splácať Úver a iné podklady pre 
Scoring/Rating Klienta. Banka má právo overiť si pravosť a  obsah dokladov predložených Klientom 
a využívať informácie o Klientovi z príslušnej databázy údajov za podmienok ustanovených právnymi 
predpismi, najmä Zákonom o bankách. V prípade neschválenia Povoleného prečerpania Banka dôvody 
neudáva.  Ak Banka žiadosť o poskytnutie Úveru zamietne na základe nahliadnutia do databázy údajov, 
najmä spoločného registra bankových informácií vedeného podľa Zákona o bankách, bez zbytočného 
odkladu bezplatne Klienta informuje o výsledku tohto nahliadnutia a oznámi mu informáciu o použitej 
databáze.

2.7  Banka má právo  kedykoľvek počas platnosti Zmluvy prehodnotiť schopnosť Klienta splácať poskytnutý 
Úver. Ak pri opätovnom prehodnotení schopnosti Klienta splácať Úver Banka zistí zhoršenie platobnej 
schopnosti Klienta, má právo znížiť výšku Úverového rámca alebo neumožniť Klientovi ďalšie čerpanie 
Úverového rámca a  Zmluvu vypovedať.

2.8  Banka poskytne Povolené prečerpanie najdlhšie na dobu platnosti Rámcovej zmluvy o Bežnom účte.
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3. ZABeZPeČenie
3.1 Banka poskytuje Úver bez Zabezpečenia, okrem prípadu ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.

3.2. Banka je oprávnená požadovať od Klienta dodatočné Zabezpečenie Úveru.

4. ZMenA VÝŠKY A ZRUŠenie ÚVeROVÉHO RÁMcA
4.1  Klient má možnosť požiadať Banku o zrušenie, zníženie ako aj navýšenie Bankou schváleného Úverového 

rámca.

4.2  Banka má právo znížiť alebo zrušiť Úverový rámec najmä pri zhoršení platobnej schopnosti Klienta  
alebo ak Klient prestal spĺňať predpoklady na jeho poskytnutie. 

4.3  Účinnosť zmeny a novú výšku Úverového rámca podľa bodu 4.1. a 4.2 , prípadne zamietnutie navýšenia 
Úverového rámca na  základe žiadosti Klienta Banka oznámi Klientovi spôsobom, ktorý si dohodli 
v Zmluve. V prípade zníženia Úverového rámca, sa ku dňu uvedenom v oznámení stáva splatnou časť 
Úverového rámca vo výške rozdielu medzi pôvodnou výškou a  zníženou výškou Úverového rámca 
s Príslušenstvom. V prípade zrušenia Úverového rámca je ku dňu uvedenom v oznámení splatný celý 
čerpaný Úverový rámec s Príslušenstvom.

5. ČeRPAnie ÚVeROVÉHO RÁMcA A PReKROČeniA 
5.1  Banka poskytuje Úver ako bezúčelový, revolvingový Úver, t.j. s  možnosťou opakovaného čerpania 

a  priebežného splácania. Čerpanie Úveru sa uskutočňuje tak, že okamihom prevodu peňažných 
prostriedkov z Bežného účtu Klienta v čiastke prevyšujúcej kreditný zostatok na tomto účte dochádza 
k čerpaniu Úveru. 

5.2  Úverový rámec nie je dovolené prečerpať. V dôsledku zúčtovania úrokov a Poplatkov alebo v dôsledku 
nezaplatenia rozdielu pri znížení Úverového rámca môže na Bežnom účte dôjsť k PTČ. Banka o Prekročení 
informuje Klienta vo Výpise. 

6. SPLÁcAnie A SPLATnOSŤ ÚVeROVÉHO RÁMcA A PReKROČeniA
6.1  Klient je povinný peňažné prostriedky čerpané z  Úverového rámca a  z  Prekročenia vrátiť spolu 

s Príslušenstvom.

6.2  Úver sa poskytuje bez presnej konečnej splatnosti, pričom Úverový rámec je splatný v plnej výške:

 a)  na požiadanie Banky. V takom prípade splatnosť Úveru s Príslušenstvom Banka Klientovi oznámi 
písomne,  pričom oznámenie mu doručí spôsobom, ktorý si dohodli v Zmluve.

 b)  v deň podania žiadosti Klienta o zrušenie Bežného účtu alebo žiadosti o zrušenia Programu služieb 
k Bežnému účtu, ktorý obsahuje Platobnú službu Povolené prečerpanie

 c)  v deň odstúpenia od Zmluvy

 d)  v posledný deň výpovednej lehoty v prípade ukončenia Zmluvy o Bežnom účte výpoveďou alebo 
dňom dohodnutým ako deň ukončenia Zmluvy o bežnom účte

6.3  Splácanie Úveru sa uskutočňuje tak, že okamihom prevodu peňažných prostriedkov na  Bežný účet 
Klienta je najskôr splácaný čerpaný Úver spolu s  Príslušenstvom alebo jeho časť. Výšku jednotlivých 
splátok Úverového rámca si volí Klient. Úver spolu s  Príslušenstvom alebo jeho časť sa považujú 
za splatené/ splatené z časti dňom pripísania peňažných  prostriedkov na Bežný účet Klienta. Banka 
nezodpovedá za  prípadné omeškanie pripísania peňažných prostriedkov z  dôvodu one¬skorenej 
realizácie medzibankového platobného styku.

6.4  V prípade Prekročenia je Klient povinný sumu Prekročenia spolu s úrokom z Prekročenia bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní vyrovnať. Banka je oprávnená úročiť sumu Prekročenia aj 
úrokom z omeškania.

6.5  Za účelom riadneho splácania Úveru a Príslušenstva  je Klient povinný k poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca zabezpečiť na  svojom Bežnom účte, ku ktorému je poskytnutý Úver formou Povoleného 
prečerpania a Prekročenia dostatok peňažných prostriedkov.
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7. OPRÁVneniA BAnKY V PRíPADe OMeŠKAniA KLienTA 
7.1  V prípade, ak Klient splatný Úver alebo jeho časť alebo splátku úroku alebo splatný Poplatok alebo úrok 

z omeškania nezaplatí riadne a včas, Banka ho vyzve na zaplatenie celej Dlžnej sumy. Ak  napriek výzve 
nevyrovná Dlžnú sumu v stanovenej lehote, okrem práva na zaplatenie úroku z omeškania má Banka 
právo:

 a) požiadať o splatenie Úveru s Príslušenstvom v plnej výške,

 b) neumožniť Klientovi ďalšie čerpanie Úveru 

 c) odstúpiť od  Zmluvy a/alebo Rámcovej zmluvy o Bežnom účte

 d)  uspokojiť  Úverovú pohľadávku s  Príslušenstvom započítaním s  pohľadávkou Klienta na  výplatu 
z jeho bežných alebo iných účtov  vedených v Banke,

 e) uspokojiť Úverovú pohľadávku s príslušenstvom zo zabezpečenia, ak bolo poskytnuté

 f) pristúpiť k právnemu vymáhaniu Úverovej pohľadávky s Príslušenstvom

 g)  postúpiť Úverovú pohľadávku s príslušenstvom tretej osobe. Ak Banka postúpi Úverovú pohľadávku 
s  Príslušenstvom zo Zmluvy na  tretiu osobu. Banka je povinná o  postúpení pohľadávky Klienta 
bezodkladne informovať; to neplatí, ak Banka  po dohode s nadobúdateľom práv naďalej spravuje 
spotrebiteľský úver vo vzťahu ku Klientovi.

8. ÚROČenie
8.1  Klient je povinný Banke zaplatiť úroky z  čerpaného Úverového rámca Povoleného prečerpania odo 

dňa jeho prvého čerpania do dňa jeho skutočného zaplatenia. V prípade Prekročenia  je povinný Banke 
zaplatiť úroky z Prekročenia odo dňa jeho vzniku do dňa jeho skutočného zaplatenia.

8.2  Úroky z  Povoleného prečerpania a  Prekročenia sú splatné posledným dňom kalendárneho mesiaca, 
prípadne v Deň splatnosti, ak nastane niektorá zo skutočností uvedená v bode 6.2 týchto OP.

8.3  Úroková sadzba Povoleného prečerpania je variabilná, určená variabilným ročným percentom z výšky 
čerpaného Úverového rámca a je odvodená od  referenčnej sadzby BASE RATE pre povolené prečerpanie. 
V prípade, že dôjde k Prekročeniu, Banka má popri úroku z Povoleného prečerpania právo aj na úrokovú 
sadzbu  Prekročenia. Úroková sadzba Prekročenia je dohodnutá ako variabilná, vypočítaná ako súčet 
BASE RATE pre povolené prečerpanie a aktuálnej bankou vyhlásenej úrokovej sadzby z omeškania pre 
spotrebiteľa . Výšku úrokovej sadzby pre Povolené prečerpanie a Prekročene Banka zverejňuje  na svojich 
Obchodných miestach  a na svojej internetovej stránke www.sberbank.sk.

8.4   Úroková sadzba pre Povolené prečerpanie a  Prekročenie je dohodnutá v  Zmluve uzavretej na  dobu 
neurčitú. Banka má právo zmeniť výšku úrokovej sadzby. Každú zmenu výšky úrokovej sadzby 
Banka oznámi Klientovi Zverejním na  Obchodných miestach Banky a  na  jej internetovej stránke  
www.sberbank.sk a/alebo vo Výpise z  Bežného účtu Klienta najmenej 15 kalendárnych dní pred 
účinnosťou zmeny. Deň účinnosti zmeny Banka  uvedie v  oznámení. Ak Klient s  návrhom novej 
úrokovej sadzby nesúhlasí a ak sa s Bankou nedohodne inak, má právo od Zmluvy bezplatne odstúpiť 
a  to písomným oznámením doručeným Banke najneskôr do  dňa účinnosti novej úrokovej sadzby. 
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia Banke. Deň účinnosti odstúpenia je Dňom splatnosti  
Úverového rámca. Banka Klienta vyzve, aby v lehote 15 kalendárnych dní vyrovnal vyčíslenú Dlžnú sumu. 
Pokiaľ Klient Dlžnú sumu v tejto lehote nevyrovná, Banka má právo na zaplatenie úroku z omeškania 
z celej Dlžnej sumy odo dňa nasledujúceho po Dni splatnosti do dňa zaplatenia Dlžnej sumy. Ak Klient 
uvedeným spôsobom a v stanovenej lehote nevyjadrí svoj nesúhlas so zmenou úrokovej sadzby, bude 
Úver úročený novou úrokovou sadzbou. 

8.5  V  prípade omeškania Klienta so zaplatením čerpaného Úveru s  Príslušenstvom vzniká Banke právo 
na úrok z omeškania v dohodnutej výške, a to odo dňa omeškania až do dňa zaplatenia.

9 POPLATKY
9.1  Klient  je povinný Banke zaplatiť poplatky súvisiace s poskytnutím, čerpaním a splácaním Úveru a to 

podľa Sadzobníka poplatkov  Banky platného v deň poskytnutia služby alebo  uskutočnenia Platobnej 
operácie. O účtovaných poplatkoch Banka informuje Klienta vo Výpise.
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9.2  Banka zverejňuje Sadzobník poplatkov na  svojich Obchodných miestach a  na  svojej internetovej 
stránke www.sberbank.sk. Poplatky platné ku dňu podpisu Zmluvy sú uvedené v  Zmluve, ktorú 
Klient  uzatvára s  Bankou na  dobu neurčitú. Banka má právo aktualizovať Sadzobník poplatkov 
alebo ho nahradiť novým znením z  dôvodu zavedenia novej služby k  Povolenému prečerpaniu a/
alebo Prekročeniu, rozhodnutia orgánov vykonávajúcich dohľad nad Bankou príp. kompetentných 
orgánov štátnej správy, ďalej z  dôvodu zmeny platných právnych predpisov, záväzných stanovísk 
a  výkladových pravidiel štátnych orgánov a  európskych orgánov na  ochranu spotrebiteľa, zlepšenia 
kvality služieb Banky,  podstatných zmien na  bankovom, finančnom a/alebo kapitálovom trhu,. 
Každú zmenu Sadzobníka poplatkov  Banka oznámi Klientovi Zverejnením na Obchodných miestach  
Banky a  na  jej internetovej stránke www.sberbank.sk a/alebo vo Výpise z  Bežného účtu Klienta 
najmenej 15 kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny. Deň účinnosti zmeny Banka  uvedie v oznámení. 
Ak Klient s návrhom nových poplatkov súvisiacich s Povoleným prečerpaním a Prekročením nesúhlasí 
a ak sa s Bankou nedohodne inak, má právo od Zmluvy bezplatne odstúpiť a to písomným oznámením 
doručeným Banke najneskôr do dňa účinnosti zmeny poplatku. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom 
doručenia Banke. Deň účinnosti odstúpenia je Dňom splatnosti Úverového rámca. Banka Klienta vyzve, 
aby v lehote 15 kalendárnych dní vyrovnal vyčíslenú Dlžnú sumu. Pokiaľ Klient Dlžnú sumu v tejto lehote 
nevyrovná, Banka má právo na zaplatenie úroku z omeškania z celej Dlžnej sumy odo dňa nasledujúceho 
po Dni splatnosti do dňa zaplatenia Dlžnej sumy. Ak Klient uvedeným spôsobom a v stanovenej lehote 
nevyjadrí svoj nesúhlas so zmenou poplatku, bude Úver spoplatňovaný novým Poplatkom. 

9.3  Poplatky sú splatné v  deň dohodnutý v  Zmluve alebo uvedený v  Sadzobníku poplatkov, spravidla 
mesačne k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

10 ZÁniK ZMLUVY 
10.1 Zmluva zaniká:

 (a) Zánikom Rámcovej zmluvy o Bežnom účte;

 (b) dohodou zmluvných strán;

 (c)  písomnou výpoveďou. Banka a  Klient sú oprávnení písomne Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia 
dôvodu. Klient výpoveď doručuje Banke poštou na adresu jej sídla alebo osobne na jej Obchodnom 
mieste. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím výpovednej lehoty, ktorá  pre Klienta predstavuje  
1 mesiac a pre Banku 2 mesiace; výpovedná lehota začína plynúť odo dňa doručenia prejavu výpovede 
druhej zmluvnej strane.

 (d) odstúpením od Zmluvy nasledovne:

  d1)   Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa 
jej uzavretia. Oznámenie o odstúpení zašle Banke písomne. Lehota na odstúpenie sa považuje 
za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení bolo v súlade s postupom uvedeným v týchto Obchodných 
podmienkach, zaslané  na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Ak Klient  
uplatní právo na  odstúpenie podľa tohto ustanovenia, je povinný zaplatiť Banke  čerpaný 
Úverový rámec a úrok odo dňa čerpania Úverového rámca, až do dňa jeho zaplatenia, a to bez 
zbytočného odkladu a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení 
od Zmluvy Banke. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby. 

  d2)  Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy  v prípade, ak nesúhlasí so zmenou VOP, OP, úrokovej 
sadzby alebo Sadzobníka poplatkov podľa bodu 8.4,  9.2 , 11.3 týchto OP.,

  d3)   Banka je oprávnená od Zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou,  ak Klient pri jeho uzatváraní 
konal preukázateľne podvodným spôsobom alebo hrubo porušil svoje povinnosti zo Zmluvy.

10.2  Ku dňu ukončenia Zmluvy,  najneskôr  však  v  lehote 15 kalendárnych dní je Klient povinný vyrovnať 
všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy Táto lehota neplatí pre prípad ukončenia Zmluvy v zmysle bodu 
10.1. písm. d1). Po uplynutí tejto lehoty má Banka právo na zaplatenie úroku z omeškania.

11 ZÁVeReČnÉ USTAnOVeniA
11.1  Klient je povinný nahlásiť Banke zmenu svojej adresy bydliska, priezviska, telefónneho čísla, e-mailovej 

adresy ako aj všetkých iných údajov, z ktorých je možné dôvodne predpokladať, že ich zmena môže mať 
za následok zmenu zmluvných podmienok. 
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11.2  Vzťahy medzi Bankou a  Klientom  sa riadia Zmluvou, OP, VOP a to v uvedenom poradí. Vzťahy medzi 
Bankou a Klientom  sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

11.3  Banka má právo aktualizovať ustanovenia obsiahnuté v týchto OP alebo ich nahradiť novým znením 
z  dôvodu zavedenia novej služby k  Povolenému prečerpaniu a/alebo Prekročeniu, rozhodnutia 
orgánov vykonávajúcich dohľad nad Bankou príp. kompetentných orgánov štátnej správy, ďalej 
z dôvodu zmeny platných právnych predpisov, záväzných stanovísk a výkladových pravidiel štátnych 
orgánov a európskych orgánov na ochranu spotrebiteľa, zlepšenia kvality služieb Banky,  podstatných 
zmien na  bankovom, finančnom a/alebo kapitálovom trhu,. Banka zverejní zmeny OP najneskôr  
2 mesiace pred účinnosťou zmien okrem prípadov, keď sú zmeny vyvolané zmenou právnej úpravy, či 
rozhodnutia orgánov vykonávajúcich dohľad nad Bankou, prípadne  kompetentných orgánov štátnej 
správy. Ak Klient s návrhom nových OP nesúhlasí a ak sa s Bankou nedohodne inak, má právo od Zmluvy 
bezplatne odstúpiť a to písomným oznámením doručeným Banke najneskôr do dňa účinnosti zmeny OP. 
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia Banke. Deň účinnosti odstúpenia je Dňom splatnosti 
Úverového rámca. Banka Klienta vyzve, aby v lehote 15 kalendárnych dní vyrovnal vyčíslenú Dlžnú sumu. 
Pokiaľ Klient Dlžnú sumu v tejto lehote nevyrovná, Banka má právo na zaplatenie úroku z omeškania 
z celej Dlžnej sumy odo dňa nasledujúceho po Dni splatnosti do dňa zaplatenia Dlžnej sumy. Ak Klient 
uvedeným spôsobom a v stanovenej lehote nevyjadrí svoj nesúhlas so zmenou OP, vzájomné vzťahy 
Klienta a Banky sa riadia zmenenými OP. Je povinnosťou Klienta vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením 
OP.

11.4  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.7.2014 a nahrádzajú Obchodné podmienky 
pre poskytovanie spotrebiteľských úverov formou povoleného prečerpania a  prekročenia zo dňa 
15.02.2013.


