
 

 

Zmluva o úvere č. 417/CC/22 
(ďalej „Úverová zmluva“) 

 
 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Odd. Sa, vložka č. 601/B 

(ďalej „Banka") 
 
a 
 
Názov:    Obec Malý Šariš 
Adresa sídla:   Malý Šariš 104, 080 01 Malý Šariš 
IČO:   00 327 441 
(ďalej „Dlžník“)  

 
        

I. Základné podmienky 
 

1. Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok 
dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok 
dohodnutých v Úverovej zmluve splatiť poskytnutý Úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie 
podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve. 

 
2. Základné podmienky: 

 
2.1. Úverový rámec:  

 
výška:  150.000,- EUR, z toho Nezáväzná časť úverového rámca: 

150.000,- EUR 
 
Deň konečnej splatnosti  
úverového rámca: 31.08.2026 
 
úrok z omeškania:  5 % p.a. + výška Úrokovej sadzby v čase omeškania 
 
pravidlo určenia splatnosti 
Úverovej pohľadávky splatnosť aj v deň, ktorý nie je Obchodným dňom 
 
Účet pre splácanie:  SK98 0900 0000 0051 9036 3576  
 
Spôsob čerpania  
úverového rámca: Splátkový úver č. 1 
  
      

2.2. Splátkový úver č. 1 z Nezáväznej časti úverového rámca: 
 

Poskytnutie: 

výška: 150.000,- EUR  
 
spôsob poskytnutia: jednorazovo  
 
účet pre poskytnutie Splátkového  
úveru: účet Dlžníka č. SK98 0900 0000 0051 9036 3576 
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Lehota na čerpanie: do 31.07.2022 

 
Účel: financovanie investičných výdavkov schválených obecným 

zastupiteľstvom Dlžníka 
 
Úročenie: 
typ a výška Úrokovej sadzby: pevná 1,15 % p.a. 
          
Úrokové obdobie: Počas Lehoty na čerpanie:  
 1 mesiac, a to kalendárne mesiace  
 
 Po uplynutí Lehoty na čerpanie:  

 1 mesiac,a to kalendárne mesiace  
 
Obdobie úrokovej sadzby: obdobie od poskytnutia Splátkového úveru do dňa predchádzajúceho 

dňu splatenia istiny Splátkového úveru 
  

Splácanie: 
deň konečnej splatnosti  
Splátkového úveru: 31.08.2026 
výška a splatnosť splátok istiny: podľa priloženého Splátkového kalendára pre Splátkový úver č. 1 
spôsob splácania: odpísaním z Účtu pre splácanie 

 
 

3. Dlžník platí Banke nasledovné Poplatky: 
 

Druh poplatku Výška poplatku 

Spracovateľský poplatok za Splátkový úver č. 1 150,- EUR 

Poplatok za monitoring Splátkového úveru č. 1 50,- EUR ročne 

Úverová provízia  neuplatňuje sa 

Správa Úveru neuplatňuje sa 

Záväzková provízia zo Splátkového úveru č. 1 neuplatňuje sa 

Ostatné Poplatky v zmysle Sadzobníka 

 
4. Údaje uvedené v Základných podmienkach sú platné ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy, ich zmena sa 

riadi Úverovou zmluvou, POP a VOP. 
 

II. Podmienky čerpania a osobitné ustanovenia 
 

1. Podmienky čerpania sú: 
1.1. Dlžník predložil Banke: 

a) písomné potvrdenie Centrálneho registra zmlúv vedenom Úradom vlády SR o zverejnení 
Úverovej zmluvy s jej prílohami a súčasťami alebo písomného vyhlásenia Dlžníka o zverejnení 
týchto dokumentov na webovom sídle Dlžníka alebo v Obchodnom vestníku, a to podľa toho, 
akým spôsobom je v zmysle právnych predpisov Dlžník povinný zmluvy zverejňovať; 

b) právoplatné rozhodnutie obecného zastupiteľstva Dlžníka o schválení jednotlivých kapitálových 
investícií, ktoré majú byť financované z poskytnutého Úveru; 

c) právoplatné rozhodnutie obecného zastupiteľstva Dlžníka, ktorým bolo schválené prijatie 
návratného financovania vo výške 150.000,- EUR; 

d) vyjadrenie hlavného kontrolóra Dlžníka o plnení pravidiel pre používanie návratných zdrojov 
financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po zohľadnení 
Úveru; 

1.2. nehrozí, nenastal  alebo netrvá Prípad porušenia, a 
1.3. nebol urobený úkon smerujúci k výpovedi alebo odstúpeniu od Úverovej zmluvy, a 
1.4. Dlžník uhradil Spracovateľský poplatok za Splátkový úver č. 1.  

 
 

11160982



 

3 
 

2. Dlžník sa zaväzuje plniť aj nasledovné Povinnosti: 
2.1. zasielať Banke účtovné výkazy v elektronickej forme v zmysle opatrenia MFSR, ktorým sa ustanovuje 

rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu  štvrťročne 
do 30 dní po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka, a 

2.2. zasielať Banke účtovné výkazy v elektronickej forme v zmysle opatrenia  MFSR, ktorým sa ustanovuje 
rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu ročne do 40 
dní po ukončení príslušného kalendárneho roka, a  

2.3. predkladať Banke rozpočet obce a jeho zmeny po ich schválení zastupiteľstva Dlžníka, vrátane 3-
ročného rozpočtu, najneskôr do 30 dní od jeho schválenia v zastupiteľstve Dlžníka, a 

2.4. predkladať záverečný účet  a správu audítora najneskôr do 30 dní od jeho schválenia, najneskôr však 
do 31.7. každého kalendárneho roka, a  

2.5. predložiť  rozpočet obce na nasledujúci rok do 31.12., a 
2.6. ak to okolnosti prípadu nevylučujú, všetky písomnosti zasielané na základe Úverovej zmluvy 

doručovať do Banky prostredníctvom služby Business24, a 
2.7. najneskôr do 31.12.2022 pre Banku akceptovateľným spôsobom preukázať, že zdroje z Úveru boli 

použité na úhradu kapitálových výdavkov, a to najmä predložením dokladov o úhrade platieb za 
dodávku tovarov a služieb, ktoré boli dodané alebo vykonané v súlade s platne uzatvorenými a 
účinnými zmluvami, predmetom ktorých je obstaranie kapitálovej investície schválenej právoplatným 
rozhodnutím obecného zastupiteľstva Dlžníka, uzatvorených medzi Dlžníkom a schváleným 
dodávateľom a dokladov o úhrade nákladov. 
  

3. Na účely Úverovej zmluvy sa Členom skupiny dlžníka rozumie Garant, hospodársky spojené osoby a 
všetky osoby, ktoré sú v zmysle právnych predpisov: 
a) ovládané Dlžníkom alebo sú ním zriadené alebo napojené na jeho rozpočet svojimi príjmami 

a výdavkami alebo príspevkom,  
b) Dlžníka zriadili alebo ho ovládajú, alebo Dlžník je napojený na ich rozpočet svojimi príjmami 

a výdavkami alebo príspevkom, alebo 
c) Sú spoločne s Dlžníkom zriadené alebo ovládané treťou osobou.  

 
III. Záverečné ustanovenia 

1. Kontaktné údaje:   
  

Banka Dlžník 

korešpondenčná 
adresa: 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
Alt.  
RFC Košice 
Trieda SNP 88, 040 11 Košice  

Malý Šariš 104, 080 01 Malý Šariš 

e-mailová adresa: accountmanager_Kosice@slsp.sk  starosta@malysaris.sk 

kontaktná osoba  
a jej kontakty: 

meno: Mgr. Jana Sedlaček    
mobil: +421 910 684 819 
e-mail: sedlacek.jana@slsp.sk  

meno: Mgr. Stanislav Mathia 
tel: +421 51 7711 601  

 
Pre účely podania Žiadosti o čerpanie a Pokynov s tým súvisiacich môže Dlžník využiť technické 
zariadenia, a to fax alebo e-mail. Dlžník preukáže svoju totožnosť:  
a) identifikačným číslom, ktorým je IČO Dlžníka, 
b) autentifikačným údajom, ktorým je podpis Dlžníka na Žiadosti o čerpanie, ktorý sa zhoduje 

s podpisom Dlžníka uvedenom v Úverovej zmluve alebo v plnomocenstve,   
c) skutočnosťou, že Dlžník použil na zaslanie Žiadosti o čerpanie kontaktné miesta Dlžníka a Banky 

uvedené v tomto bode.  
 

2. Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Úverovej zmluvy, ktorými sú: 
a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., s účinnosťou od 1.1.2015 (ďalej „VOP“),  
b) Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenskej sporiteľne, a.s., 

s účinnosťou od 1.1.2015 (ďalej „POP“),   
c) Sadzobník a 
d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,  
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súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
3. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Úverovej zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným 

zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace s Úverovou zmluvou sa, podľa § 262 

Obchodného zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
5. Úverová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
6. Ak je Dlžník povinnou osobou a Úverová zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Úverová zmluva nadobúda platnosť 
dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Dlžník 
preukáže Banke zverejnenie Úverovej zmluvy spôsobom podľa VOP.   

 
 
Prílohy:  1. Splátkový kalendár pre Splátkový úver č. 1 

  
 
 
V .............................. dňa.................... V .............................. dňa.................... 
  
 

Slovenská sporiteľňa, a. s.  Dlžník 
 Obec Malý Šariš 
  
 
 
 
................................................ .................................................. 
 Mgr. Stanislav Mathia 
 starosta 
  
 
 
................................................ 
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Príloha č. 1 k Zmluve o úvere č. 417/CC/22

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR pre Splátkový úver č. 1

Klient: Obec Malý Šariš
Pohľadávka: 150.000,- EUR

č. Dátum Splátka istiny (v mene EUR)

1. 30.09.2022 3 125,00 

2. 31.10.2022 3 125,00 

3. 30.11.2022 3 125,00 

4. 31.12.2022 3 125,00 

5. 31.01.2023 3 125,00 

6. 28.02.2023 3 125,00 

7. 31.03.2023 3 125,00 

8. 30.04.2023 3 125,00 

9. 31.05.2023 3 125,00 

10. 30.06.2023 3 125,00 

11. 31.07.2023 3 125,00 

12. 31.08.2023 3 125,00 

13. 30.09.2023 3 125,00 

14. 31.10.2023 3 125,00 

15. 30.11.2023 3 125,00 

16. 31.12.2023 3 125,00 

17. 31.01.2024 3 125,00 

18. 29.02.2024 3 125,00 

19. 31.03.2024 3 125,00 

20. 30.04.2024 3 125,00 

21. 31.05.2024 3 125,00 

22. 30.06.2024 3 125,00 

23. 31.07.2024 3 125,00 

24. 31.08.2024 3 125,00 

25. 30.09.2024 3 125,00 

26. 31.10.2024 3 125,00 

27. 30.11.2024 3 125,00 

28. 31.12.2024 3 125,00 

29. 31.01.2025 3 125,00 

30. 28.02.2025 3 125,00 

31. 31.03.2025 3 125,00 

32. 30.04.2025 3 125,00 

33. 31.05.2025 3 125,00 

34. 30.06.2025 3 125,00 

35. 31.07.2025 3 125,00 

36. 31.08.2025 3 125,00 

37. 30.09.2025 3 125,00 

11160982



38. 31.10.2025 3 125,00 

39. 30.11.2025 3 125,00 

40. 31.12.2025 3 125,00 

41. 31.01.2026 3 125,00 

42. 28.02.2026 3 125,00 

43. 31.03.2026 3 125,00 

44. 30.04.2026 3 125,00 

45. 31.05.2026 3 125,00 

46. 30.06.2026 3 125,00 

47. 31.07.2026 3 125,00 

48. 31.08.2026 3 125,00 

Spolu 150 000,00 
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V�EOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

SLOVENSKEJ SPORITE¼NE, A. S. 
 
 

s úèinnos�ou od 1.1.2015 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOP � fyzická osoba podnikate¾, právnická osoba,     
verejný a neziskový sektor      V znení úèinnom od 16. 5. 2020 
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VOP � fyzická osoba podnikate¾, právnická osoba,     
verejný a neziskový sektor     V znení úèinnom od  16.05. 2020 

 
 

DEFINÍCIE POJMOV 
 

Autentifikaèné èíslo  dohodnutý údaj na identifikáciu Klienta pri dia¾kovej komunikácii; ak 
Zmluva neustanovuje inak, je to èíslo úètu Klienta, diskrétny údaj 
k platobnej karte Klienta, posledné �tvorèíslie platobnej karty osoby, 
ktorá koná za Klienta, èíslo Bankového produktu poskytovaného 
Klientovi, èíslo návrhu alebo �iadosti o Bankový produkt urèenej 
Klientovi alebo akýko¾vek údaj o Bankovom produkte dohodnutý v 
Zmluve. 

Banka  Slovenská sporite¾òa, a. s., so sídlom Tomá�ikova 48, 832 37 Bratislava, 
IÈO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vlo�ka èíslo 601/B. 

Bankový deò  kalendárny deò, v ktorom Banka vykonáva svoju èinnos�; Bankovým 
dòom nie je deò, ktorý Banka zo zvlá�� záva�ných prevádzkových 
dôvodov vyhlási za nebankový. 

Bankový produkt  produkt alebo slu�ba poskytovaná Klientovi Bankou za dohodnutých 
podmienok. 

Daòová zrá�ka  akáko¾vek zrá�ka dane z platby vykonanej na základe Zmluvy okrem 
FATCA zrá�ky. Za daò sa pova�uje akýko¾vek právnym predpisom 
urèený osobitný odvod, daò, preddavková alebo zabezpeèovacia 
povinnos� na daò a ka�dý iný súvisiaci poplatok, ktorých povinnos� 
zaplati� v súvislosti so vznikom alebo trvaním právneho vz�ahu medzi 
Bankou a Klientom existuje alebo vznikne v budúcnosti na základe 
zmeny právnych predpisov. 

Dôverné informácie  v�etky informácie o Klientovi poskytnuté Banke, ktoré nie sú verejne 
dostupné, vrátane informácií, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, 
obchodného tajomstva alebo sú predmetom právnej ochrany pod¾a 
právnych predpisov o ochrane osobných údajov. 

FATCA  Foreing Accounts Tax Compliance Act alebo akéko¾vek iné súvisiace 
predpisy vz�ahujúce sa na medzivládnu dohodu medzi Spojenými �tátmi 
americkými a inou krajinou, ktoré implementujú túto reguláciu alebo 
akáko¾vek dohoda uzavretá v súlade s implementáciou tejto regulácie s 
US Internal Revenue Service, vládou Spojených �tátov amerických alebo 
akýmko¾vek vládnym alebo daòovým orgánom v inej krajine. 

FATCA zrá�ka  Akáko¾vek zrá�ka z platby vykonanej na základe Zmluvy, ktorá sa 
vy�aduje pod¾a FATCA 

Identifikaèné èíslo  pridelený údaj na identifikáciu Klienta pri dia¾kovej komunikácii; ak 
Zmluva neustanovuje inak, sú to údaje o Klientovi, a to meno, 
priezvisko, adresa, dátum narodenia alebo èas� rodného èísla Klienta za 
lomkou. 

Klient  osoba, ktorá je v záväzkovom vz�ahu alebo prejaví záujem 
o uzatvorenie záväzkového vz�ahu s Bankou. 

Obchodné miesto  prevádzkové priestory Banky zvyèajne urèené pre vykonávanie 
bankových obchodov. 

Obchodný deò  pracovný deò, keï Banka a in�titúcie platobného styku vykonávajú svoju 
èinnos�; Obchodným dòom nie je sobota, nede¾a, deò pracovného 
pokoja v Slovenskej republike a deò, ktorý Banka zo zvlá�� záva�ných 
prevádzkových dôvodov vyhlási za neobchodný Zverejnením. 

Osobné údaje  údaje o fyzickej osobe pod¾a právnych predpisov o ochrane osobných 
údajov. 

Pokyn  príkaz, platobný príkaz alebo iná po�iadavka Klienta adresovaná Banke. 

Poplatok  odplata urèená Bankou za poskytovanie Bankového produktu 
a súvisiacej slu�by. 

Reklamácia  uplatnenie práva Klienta zo zodpovednosti za vady Bankového 
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VOP � fyzická osoba podnikate¾, právnická osoba,     
verejný a neziskový sektor     V znení úèinnom od 1616. 5.  2020 

produktu. 

Reklamaèný poriadok  dokument, ktorý upravuje postup pri Reklamácii. 

Sadzobník  dokument, ktorý vydáva Banka a v ktorom sú uvedené Poplatky, ich 
vý�ka alebo spôsob urèenia vý�ky, splatnos�, podmienky platenia. 

Skupina Banky  spoloènos� Erste Group Bank AG, Viedeò, Rakúska republika a osoby, 
v ktorých má majetkovú úèas�; zoznam týchto osôb Banka zverejòuje na 
www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. 

VOP  tieto V�eobecné obchodné podmienky Slovenskej sporite¾ne, a. s. 

Zmluva  zmluva uzatvorená medzi Bankou a Klientom. 

Zmluva na dia¾ku  Zmluva uzatvorená prostriedkami dia¾kovej komunikácie. 

Zverejnenie  sprístupnenie dokumentu Banky alebo informácie zo strany Banky na 
Obchodnom mieste, na www.slsp.sk, alebo iným spôsobom, ktorý 
umo�ní Klientovi oboznámi� sa s nimi. 
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VOP � fyzická osoba podnikate¾, právnická osoba,     
verejný a neziskový sektor     V znení úèinnom od  16.05. 2020 

 
 
1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. VOP sú súèas�ou Zmluvy medzi Bankou a Klientom: 

a) fyzickou osobou podnikate¾om, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci svojej obchodnej 
èinnosti alebo inej podnikate¾skej èinnosti, 

b) právnickou osobou, alebo 
c) vlastníkmi bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom pri výkone správy domu. 

1.2. VOP sa vz�ahujú aj na vz�ahy, ktorých cie¾om je uzatvorenie Zmluvy bez oh¾adu na to, èi dôjde k jej 
uzatvoreniu. 

1.3. VOP sa pou�ijú aj na vz�ahy s fyzickou osobou, ktorá vstúpi do práv a povinností Klienta zo Zmluvy, 
alebo zabezpeèí záväzok Klienta zo Zmluvy. 

1.4. VOP sú prístupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. 
1.5. Banka poskytuje Bankové produkty na zmluvnom základe. Podmienky poskytovania Bankového 

produktu sú upravené v produktových obchodných podmienkach pre daný Bankový produkt. Banka 
zverejòuje informácie o podmienkach bankových obchodov na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste 
ako podmienky urèené Zverejnením; Banka mô�e podmienky urèené Zverejnením zmeni�. Podmienky 
urèené Zverejnením majú pre úèely urèenia poradia súèastí Zmluvy rovnaké poradie ako produktové 
obchodné podmienky.  

1.6. Klient nemá nárok na poskytnutie Bankového produktu alebo zvýhodnenia, a to ani v prípade, ak mu 
bol u� iný Bankový produkt alebo zvýhodnenie poskytnuté. Banka poskytne Klientovi zvýhodnenie na 
základe �iadosti Klienta, po overení splnenia podmienok na poskytnutie zvýhodnenia. 

1.7. Zmluva a produktové obchodné podmienky majú prednos� pred VOP. Zmluva má prednos� pred 
produktovými obchodnými podmienkami. VOP v�dy dopåòajú Zmluvu a produktové obchodné 
podmienky. 

1.8. Pojmy s ve¾kým zaèiatoèným písmenom majú význam, ktorý je dohodnutý v Zmluve, v produktových 
obchodných podmienkach alebo VOP. 

1.9. Právne vz�ahy vzniknuté pred úèinnos�ou VOP a neupravené vo VOP alebo produktových 
obchodných podmienkach sa budú riadi� najbli��ie príbuznými ustanoveniami VOP alebo 
produktových obchodných podmienok. 

 
 
2. KONANIE KLIENTA 
 
2.1. Klient je povinný pred uzatvorením bankového obchodu a kedyko¾vek, keï ho Banka o to poèas 

trvania Zmluvy po�iada, poskytnú� Banke doklad o svojom zalo�ení, vzniku a právnej existencii 
(doklad preukazujúci právnu subjektivitu). 

2.2. Ak dôjde k zmene v zlo�ení �tatutárneho orgánu Klienta, Banka túto zmenu zoh¾adní od okamihu, keï 
jej bol predlo�ený originál alebo úradne overená kópia rozhodnutia orgánu, ktorý je oprávnený 
uskutoèni� túto zmenu, alebo výpis z príslu�ného registra potvrdzujúci zmenu, ak sa Banka nedozvie 
o zmene skôr. 

2.3. Klient zapísaný v obchodnom registri je povinný v prípade zmeny údajov zapísaných do obchodného 
registra, zosúladi� zápis so skutoèným stavom; Klient predlo�í Banke aktuálny výpis z obchodného 
registra ihneï po zápise zmien. Toto ustanovenie sa pou�ije tie� na zmeny týkajúce sa zápisov 
v �ivnostenskom registri alebo v inom zákonom urèenom registri. 

2.4. Osoba konajúca v mene Klienta predkladá Banke dokumenty preukazujúce jej oprávnenie kona� 
v mene Klienta. Banka je oprávnená po�adova� predlo�enie dokumentov pri ka�dom úkone Klienta. 

2.5. Splnomocnený zástupca Klienta predkladá Banke písomné plnomocenstvo s úradne osvedèeným 
podpisom Klienta. Banka mô�e pre vlastné potreby podpis Klienta osvedèi�. 

2.6. Banka je oprávnená pri ka�dom bankovom obchode po�adova� od Klienta preukázanie toto�nosti. 
Klient je povinný pri ka�dom bankovom obchode vyhovie� tejto po�iadavke Banky. Vykonávanie 
bankového obchodu so zachovaním anonymity Klienta je Banka oprávnená odmietnu�, ak právny 
predpis neurèí inak. Ak Klient podpísal dokument mimo Obchodného miesta, Banka mô�e po�adova� 
úradné osvedèenie podpisu Klienta. 

2.7. Klient alebo jeho zástupca preukazuje toto�nos� platným dokladom toto�nosti alebo iným zákonným 
spôsobom. Banka mô�e �iada� aj doplòujúci doklad na identifikáciu. 

2.8. Pri vykonávaní bankového obchodu prostriedkami dia¾kovej komunikácie preukazuje Klient alebo 
osoba konajúca v mene Klienta toto�nos� Identifikaèným èíslom a Autentifikaèným èíslom. 

2.9. Od Klienta neschopného èíta� alebo písa� mô�e Banka �iada� vykonanie úkonu úradnou zápisnicou. 
2.10. Komunikácia s Klientom prebieha spravidla v slovenskom jazyku. 
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2.11. Banka je oprávnená aj bez predchádzajúceho upozornenia zaznamenáva� komunikáciu s Klientom 
prostredníctvom technických prostriedkov. Banka je oprávnená archivova� vyhotovené záznamy, 
kópie informácií a dokumentov prijatých od Klienta alebo tretích osôb. Banka mô�e tieto záznamy a 
kópie pou�i� ako dôkazný prostriedok v prípade konania pred príslu�ným orgánom. 

2.12. Klient predkladá Banke originál dokumentu alebo jeho úradne overenú kópiu. Banka mô�e po�adova� 
úradné osvedèenie podpisu osôb, ktoré dokument vystavili. Dokument vystavený alebo overený 
v zahranièí Klient predkladá superlegalizovaný alebo s dolo�kou Apostille pod¾a Haagskeho dohovoru 
o zru�ení po�iadavky vy��ieho overenia zahranièných verejných listín z 5. 10. 1961. Dokument 
v cudzom jazyku predkladá úradne prelo�ený do slovenského jazyka. Banka pou�íva výhradne 
príslu�ný slovenský preklad a neskúma, èi tento zodpovedá pôvodnej jazykovej verzii. 

2.13. Banka je oprávnená po�adova�, aby odpisy listín a podpisy na listinách boli úradne osvedèené. 
2.14. Úplnos�, dôveryhodnos� a akceptovate¾nos� predkladaných dokumentov posudzuje Banka pod¾a 

vlastného uvá�enia. 
2.15. Ak pre bankový obchod Banka po�aduje predlo�i� dodatoèné dokumenty, je Klient povinný ich 

predlo�i� v stanovenej lehote. Banka mô�e od Klienta po�adova�, aby boli urèité oznámenia, 
neuskutoènené v písomnej forme, potvrdené do 3 pracovných dní doruèením ich písomného 
vyhotovenia Banke. Pokia¾ Klient toto potvrdenie v uvedenej lehote nedoruèí, Banka nemusí na takéto 
oznámenie prihliada�. 

2.16. Klient je povinný skontrolova� potvrdenia, výpisy, oznámenia a iné doklady, ktoré mu Banka zaslala. 
Klient je povinný overi�, èi Banka v�etky Pokyny riadne vykonala. Ak Klient zistí, �e do�lo k akejko¾vek 
chybe, bezodkladne o tom Banku informuje. Banka sa zaväzuje odstráni� takto zistené chyby bez 
zbytoèného odkladu, ak tomu nebráni iná skutoènos�. 

 
 
3. PREDAJ BANKOVÝCH PRODUKTOV 
 
3.1. Banka uzatvára bankové obchody spravidla na Obchodnom mieste alebo prostriedkami dia¾kovej 

komunikácie. Banka mô�e uzatvorením bankového obchodu poveri� tretiu osobu.  
3.2. Prostriedkami dia¾kovej komunikácie sú najmä elektronické slu�by Banky, e-mail, internet, telefón, 

SMS, MMS a adresný list. 
3.3. Banka oznámi Klientovi spôsob a podmienky uzatvorenia Zmluvy na dia¾ku pred jej uzatvorením. 

 
 
4. POKYNY 
 
4.1. Banka prijme Pokyn, ak je: 

a) urèitý, zrozumite¾ný a presný, 
b) riadne doruèený, 
c) riadne podpísaný, a 
d) v súlade s právnymi predpismi a dohodnutými podmienkami. 

4.2. Klient mô�e zmeni� alebo zru�i� Pokyn do jeho vykonania. 
4.3. Banka neprijíma Pokyny v èase obmedzenia alebo preru�enia prevádzky Obchodného miesta 

alebo nedostupnosti elektronických slu�ieb Banky. O neprijímaní Pokynov Banka informuje vopred, ak 
je to vzh¾adom na okolnosti mo�né. 

4.4. Banka neoveruje správnos� ani úplnos� údajov, ktoré Klient uviedol v Pokyne. Banka nezodpovedá za 
dôsledky vykonania Pokynu. 

4.5. Banka Pokyn nevykoná, ak: 
a) Pokyn nespåòa niektorú podmienku uvedenú v tomto èlánku, 
b) vo vykonaní Pokynu bráni právny predpis alebo rozhodnutie príslu�ného orgánu, 
c) na jeho vykonanie nie je na úète dostatoèné peòa�né krytie, alebo 
d) Banka má podozrenie, �e peòa�né prostriedky sú urèené na spáchanie trestného èinu, pochádzajú 

z trestnej èinnosti alebo z úèasti na trestnej èinnosti. 
4.6. Banka nevykoná Pokyn najneskôr od nasledujúceho Obchodného dòa, keï sa hodnoverným 

spôsobom dozvie o smrti Klienta alebo zániku Klienta bez právneho nástupcu. 
4.7. Banka odlo�í vykonanie Pokynu, ak tomu bráni mimoriadna udalos� (napr. technické problémy, �ivelné 

pohromy), alebo má Banka pochybnos�, èi Pokyn podala oprávnená osoba. Banka odlo�ený Pokyn 
vykoná bez zbytoèného odkladu po odstránení preká�ky. 

4.8. Ak nie je dohodnuté alebo inak urèené, Banka vykoná Pokyn v zákonnej lehote. V ostatných 
prípadoch v primeranej lehote pod¾a nároènosti Pokynu. 
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5. ÚROKY, POPLATKY A NÁKLADY 
 
5.1. Úrokové sadzby Bankových produktov sú dohodnuté v Zmluve alebo uvedené podmienkach urèených 

Zverejnením. 
5.2. Bázu úroèenia, z ktorej Banka vychádza pri výpoète úrokov a úrokov z ome�kania, uvedie Banka 

v podmienkach urèených Zverejnením. Banka mô�e bázu úroèenia jednostranne zmeni�.  
5.3. Klient platí Poplatky, odmeny a náklady pod¾a aktuálneho Sadzobníka, Zmluvy a Zverejnenia. 
5.4. Sadzobník je prístupný na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. 
5.5. Poplatok je splatný v deò uvedený v Sadzobníku. Ak nie je dohodnutá splatnos� Poplatku, Poplatok je 

splatný v deò vykonania spoplatòovaného úkonu. 
5.6. Banka je oprávnená pod¾a zákona o platobných slu�bách odpísa� peòa�né prostriedky vo vý�ke 

Poplatku z ktoréhoko¾vek úètu Klienta vedeného v Banke aj bez predlo�enia platobného príkazu, 
alebo zapoèíta� poh¾adávku vo vý�ke Poplatku proti akejko¾vek poh¾adávke Klienta voèi Banke. 

5.7. Banka je oprávnená Sadzobník jednostranne zmeni�. Banka informuje o zmene alebo doplnení 
Sadzobníka najmenej 15 kalendárnych dní vopred. Zmena Sadzobníka je úèinná dòom Zverejnenia 
zmenenej èasti Sadzobníka alebo úplného znenia Sadzobníka, ak nie je uvedené inak. 

5.8. Banka mô�e na Poplatky poskytnú� zvýhodnenia. Poskytnutie a ukonèenie poskytnutia zvýhodnenia 
neznamená zmenu Sadzobníka. 

5.9. Klient sa zaväzuje uhradi� Banke v�etky náklady, ktoré Banke vzniknú v súvislosti s uzatvorením, 
zmenami a ukonèením Zmluvy, najmä notárske, súdne, správne a iné poplatky, náklady na právne 
slu�by, slu�by znalcov a daòových a ekonomických poradcov, prekladate¾ov a tlmoèníkov. 

5.10. Klient sa zaväzuje na po�iadanie Banky bezodkladne uhradi� Banke sumu zvý�ených odôvodnených 
nákladov v súvislosti s uzavretím èi plnením Zmluvy, alebo v súvislosti s financovaním záväzkov 
Banky zo Zmluvy, ktoré vznikli v dôsledku zmeny situácie na trhu, ako aj ïal�ie náklady, ktoré vznikli 
v dôsledku zmeny alebo prijatia nového právneho predpisu. 

5.11. Ak zostatok na úète Klienta nepostaèuje na úhradu splatných Poplatkov, za�a�í Banka úèet Klienta do 
nepovoleného preèerpania. 

 
 
6. DORUÈOVANIE  
 

Doru ovanie!Klientovi 
6.1. Banka doruèuje Klientovi písomnosti:  

a) osobne, kuriérom,  
b) po�tou, alebo  
c) elektronicky. 

6.2. Písomnos� doruèovaná osobne alebo kuriérom je doruèená odovzdaním; ak Klient odmietne 
písomnos� prevzia�, pova�uje sa za doruèenú okamihom odmietnutia jej prevzatia. Za osobné 
doruèovanie sa pova�uje aj preberanie dokumentov na Obchodnom mieste. 

6.3. Písomnos� doruèovaná po�tou je doruèená tretí deò po jej odoslaní, v cudzine siedmy deò po jej 
odoslaní, a to aj keï Klient zmarí doruèenie zásielky alebo sa o doruèení zásielky nedozvedel. Banka 
zasiela písomnosti spravidla vo forme obyèajnej listovej zásielky. 

6.4. Písomnos� doruèovaná elektronicky je doruèená nasledujúci deò po odoslaní, ak nie je preukázaný 
skor�í okamih doruèenia. 

6.5. Banka pou�íva na doruèovanie písomností Klientovi kontaktné údaje, ktoré Klient Banke oznámil. 
Klient je povinný o akejko¾vek zmene týchto údajov Banku informova�. Ak Klient o takejto zmene 
Banku neinformuje, pova�uje sa doruèenie vykonané na posledné známe kontaktné údaje Klienta za 
riadne vykonané. 

6.6. Banka je oprávnená pou�íva� na komunikáciu s Klientom aj formát krátkej textovej správy (SMS) 
alebo e-mailovú správu, prièom Klient berie na vedomie, �e mô�e obsahova� aj informácie, výzvy 
alebo upozornenia. 

6.7. Zmena kontaktných údajov oznámených Banke sa týka v�etkých Bankových produktov, pokia¾ nie je 
dohodnuté inak.  

6.8. Nedoruèenie dohodnutých písomností akéhoko¾vek druhu, hlavne dokumentov týkajúcich sa realizácie 
Pokynov a prijatia peòa�ných prostriedkov, je Klient povinný bezodkladne oznámi� Banke, a to po 
uplynutí lehoty, v ktorej mali by� písomnosti doruèené. Banka nezodpovedá za prípadné �kody 
vzniknuté nedoruèením písomností. 
 
Doru ovanie!Banke 
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6.9. Klient doruèuje dokumenty Banke osobne na Obchodné miesto, elektronicky dohodnutým spôsobom, 
alebo prostredníctvom po�ty na adresu sídla Banky. Kontaktné údaje Banky pre úèely komunikácie 
medzi Bankou a Klientom sú prístupné na www.slsp.sk. 

6.10. Banka je oprávnená akceptova� doruèenie Bankou urèených dokumentov aj z emailovej adresy 
Klienta, ktorá bola dohodnutá ako kore�pondenèná adresa Klienta. Banka má v�dy právo vy�adova� 
predlo�enie originálu dokumentu v listinnej podobe.  

6.11. Pokia¾ v Zmluve nie je dohodnuté inak, Klient nie je oprávnený pou�íva� na komunikáciu s Bankou 
formát krátkej textovej správy (SMS).   
 
 

 
 
 
 
 
7. DÔVERNÉ INFORMÁCIE 
 
7.1. Banka sa zaväzuje s Dôvernými informáciami zaobchádza� v súlade s právnymi predpismi 

a zachováva� ich dôverný charakter aj po skonèení zmluvného vz�ahu medzi Bankou a Klientom. 
7.2. Banka je oprávnená poskytnú� Dôverné informácie tretím osobám len v prípade, v rozsahu a za 

podmienok: 
a) stanovených v právnych predpisoch, 
b) uvedených v rozhodnutiach príslu�ných orgánov, 
c) dohodnutých vo VOP, produktových obchodných podmienkach alebo v Zmluvách, alebo 
d) uvedených v písomnom súhlase udelenom Banke Klientom. 

7.3. Klient súhlasí, �e Banka mô�e poskytnú� Dôverné informácie: 
a) èlenovi Skupiny Banky, 
b) inej banke, 
c) tretej osobe, s ktorou Banka spolupracuje pri poskytovaní a vykonávaní bankových obchodov 

a vykonávaní marketingu alebo marketingového prieskumu, 
d) tretej osobe, ktorú Banka poverila plnením svojich zákonných alebo zmluvných povinností, 
e) tretej osobe, ktorú Banka poverila, alebo s ktorou spolupracuje pri uplatòovaní a ochrane práv 

Banky, a 
f) tretej osobe, s ktorou Banka rokuje, alebo dohodne zmenu v osobe verite¾a alebo dl�níka, 
a to za podmienky, �e zabezpeèia ochranu Dôverných informácií pred zneu�itím. 

7.4. Klient súhlasí, �e Banka mô�e poskytnú� Dôverné informácie tretej osobe: 
a) za úèelom preukázania platobnej neschopnosti Klienta pod¾a zákona o konkurze 

a re�trukturalizácii, 
b) ktorá je príjemcom alebo platite¾om pri vykonávaní platobného styku, vrátane banky príjemcu 

a banky platite¾a, a 
c) ktorá je oprávnená naklada� s prostriedkami na úète Klienta. 

7.5. Klient-dl�ník súhlasí, �e Banka mô�e poskytnú� Dôverné informácie osobe, ktorá sa podie¾a na plnení, 
zabezpeèení poh¾adávky Banky, poistení poh¾adávky Banky alebo participuje na riziku Banky 
súvisiaceho s poh¾adávkou Banky alebo prejaví takýto úmysel. 

7.6. Klient, ktorý sa podie¾a na plnení alebo zabezpeèení poh¾adávky Banky, súhlasí, �e Banka mô�e 
poskytnú� Dôverné informácie osobe: 
a) za ktorú plnil alebo poskytol zabezpeèenie, alebo 
b) ktorá tie� poskytla Banke plnenie alebo zabezpeèenie rovnakej poh¾adávky.  

7.7. Tretia osoba (dodávate¾) mô�e poskytnú� Dôverné informácie ïal�ej osobe (subdodávate¾ovi) na 
plnenie záväzku tretej osoby (dodávate¾a) voèi Banke. Banka zmluvne zavia�e tretiu osobu 
(dodávate¾a) na ochranu Dôverných informácií v rovnakom rozsahu ako zabezpeèuje Banka. 

7.8. Súhlas Klienta s poskytnutím Dôverných informácií trvá do uplynutia archivaènej lehoty stanovenej 
právnymi predpismi. 

7.9. Klient nie je oprávnený poskytova� bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky informácie, ktoré 
získal v súvislosti s bankovým obchodom  �iadnej tretej osobe. Za poru�enie tejto povinnosti sa 
nepova�uje, ak sú informácie poskytnuté èlenovi skupiny dl�níka. 
 

 
 
8. OSOBNÉ ÚDAJE 
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8.1. Banka spracúva Osobné údaje Klienta na úèel: 
a) identifikácie Klienta, 
b) dojednávania, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly bankových obchodov, 
c) správy zmluvného vz�ahu medzi Klientom a Bankou alebo èlenom Skupiny Banky, 
d) ochrany a domáhania sa práv Banky alebo èlena Skupiny Banky, 
e) vytvorenia, vedenia a poskytovania informácií z alebo do registra bankových informácií pod¾a 

zákona o bankách alebo iného právneho predpisu, 
f)  zdokumentovania èinnosti Banky alebo èlena Skupiny Banky, 
g) súvisiaci s èinnos�ou Banky alebo èlena Skupiny Banky, a 
h) plnenia úloh a povinností Banky pod¾a právnych predpisov. 

8.2. Banka spracúva Osobné údaje, poverí spracúvaním alebo poskytne Osobné údaje tretím osobám 
v rozsahu a za podmienok: 
a) stanovených v právnych predpisoch, 
b) ulo�ených v rozhodnutiach príslu�ných orgánov, 
c) dohodnutých v Zmluve, produktových obchodných podmienkach, VOP, alebo 
d) uvedených v písomnom súhlase Klienta. 

8.3. Banka mô�e Osobné údaje prená�a� aj mimo Európskej únie v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie 
úèelu uvedeného v tomto èlánku VOP. 

8.4. Rozsah a podmienky súhlasu Klienta so spracúvaním Osobných údajov, ktorý Banka získala pred 
úèinnos�ou VOP, zostávajú zachované poèas trvania úèelu spracúvania.  

8.5. Klient mô�e súhlas so spracovaním Osobných údajov písomne odvola�. Odvolanie súhlasu sa 
nevz�ahuje na prípady, keï je Banka oprávnená spracúva� Osobné údaje aj bez súhlasu Klienta.  

8.6. Banka spracúva Osobné údaje na úèel vykonávania marketingu alebo marketingového prieskumu 
v nevyhnutnom rozsahu na základe súhlasu Klienta. Súhlas platí po dobu trvania zmluvného vz�ahu 
medzi Bankou a Klientom a po dobu jedného roka po ukonèení zmluvného vz�ahu. Klient mô�e súhlas 
kedyko¾vek, bezplatne a bez uvedenia dôvodu odvola�. Odvolanie súhlasu mô�e vykona� písomne, 
elektronicky, telefonicky cez Sporotel alebo osobne na Obchodnom mieste.  

8.7. Ak Klient poskytuje Banke Osobné údaje inej fyzickej osoby, vyhlasuje, �e má preukázate¾ný súhlas 
dotknutej osoby na takéto poskytnutie. 

 
 
9. VYHLÁSENIE KLIENTA 
 
9.1. Klient berie na vedomie, �e pod¾a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o 

ochrane pred financovaním terorizmu je povinný na po�iadanie doruèi� Banke písomné vyhlásenie, v 
ktorom uvedie identifikaèné údaje koneèného u�ívate¾a výhod. 

9.2. Klient berie na vedomie, �e pod¾a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti 
a o ochrane pred financovaním terorizmu, je povinný pri uzatvorení, ako aj poèas trvania zmluvného 
vz�ahu písomne oznámi� Banke, èi je politicky exponovanou osobou. Klient berie na vedomie, �e 
pokia¾ túto skutoènos� Banke neoznámi, Banka bude pova�ova� Klienta za osobu, ktorá nie je politicky 
exponovanou osobou. 

9.3. Klient je povinný bezodkladne Banke oznámi� v�etky skutoènosti, ktoré preukazujú, èi je alebo nie je 
osobou, ktorej vklady sú, alebo by mali by� chránené v rozsahu a za podmienok ustanovených 
právnym predpisom. 

9.4. Klient berie na vedomie, �e je povinný pri uzatvorení, ako aj poèas trvania zmluvného vz�ahu, 
písomne oznámi� Banke, èi má k Banke osobitný vz�ah a poskytnú� Banke pravdivé informácie 
potrebné na úèel preverenia, èi má k Banke osobitný vz�ah. Ak Klient Banke neposkytol pravdivé 
informácie, na základe ktorých mohla Banka uvedené preveri�, a následne sa preuká�e, �e Klient 
k Banke osobitný vz�ah má, stáva sa zmluva o  záruke, zmluva o be�nom úète, zmluva o vkladovom 
úète alebo zmluva o vklade, uzatvorená medzi Bankou a Klientom neplatnou; poskytnutý úver sa 
stáva okam�ite splatný ku dòu, keï sa Banka dozvedela o nepravdivosti týchto údajov, vrátane 
splatnosti úrokov za celú dohodnutú dobu úveru.  

9.5. Klient berie na vedomie, �e pre úèely plnenia daòových povinností je povinný písomne preukáza� 
Banke skutoènosti pre posúdenie daòového domicilu. 

9.6. Klient vyhlasuje, �e ka�dý bankový obchod vykonáva na vlastný úèet a s vlastnými peòa�nými 
prostriedkami. V opaènom prípade Klient predlo�í Banke písomné vyhlásenie s identifikáciou osoby, 
ktorá vlastní peòa�né prostriedky a na ktorej úèet je bankový obchod vykonaný. Zároveò odovzdá 
písomný súhlas tejto osoby na pou�itie peòa�ných prostriedkov a na vykonanie bankového obchodu 
na jej úèet. 



 
9 

VOP � fyzická osoba podnikate¾, právnická osoba,     
verejný a neziskový sektor     V znení úèinnom od 1616. 5.  2020 

9.7. Klient vyhlasuje, �e bol pri uzatváraní Zmluvy informovaný o vý�ke roènej percentuálnej sadzby, ak 
bola dohodnutá úroková sadzba, ako aj o odplatách vy�adovaných od Klienta a o odplatách 
v prospech Klienta, ktoré súvisia s bankovým obchodom. 

9.8. Klient vyhlasuje, �e pred vykonaním platobnej operácie do rizikovej krajiny bol Bankou oboznámený s 
rizikami, ktoré sú spojené s vykonávaním takejto platobnej operácie. Klient berie na vedomie, �e 
Banka nezodpovedá za �kodu, ktorá mu vznikne vykonaním platobnej operácie na jeho �iados� do 
rizikovej krajiny. Rizikovou krajinou je krajina, v ktorej vzh¾adom na celkovú situáciu nie je mo�né 
zaruèi� vèasné pripísanie peòa�ných prostriedkov na strane banky príjemcu alebo je mo�né oèakáva�, 
�e sa platba vráti zní�ená o sumu poplatkov banky príjemcu. 

9.9. Klient vyhlasuje, �e on a ani �iadny èlen jeho �tatutárneho alebo iného orgánu: 
a) nie je osobou, voèi ktorej sa uplatòujú medzinárodné sankcie ani úèastníkom �iadnej transakcie 

alebo iného konania, v dôsledku ktorej by sa mohol sta� osobou voèi ktorej sú uplatòované 
medzinárodné sankcie; 

b) nie je a nikdy nebol cie¾om akéhoko¾vek nároku, vy�etrovania alebo iného konania v súvislosti 
s medzinárodnými sankciami; 

c) nie je ani nebol úèastníkom akejko¾vek transakcie, ktorá svojím úèelom alebo dôsledkom priamo 
alebo nepriamo obchádza alebo poru�uje medzinárodné sankcie; alebo 

d) nie je ani nebol úèastníkom �iadnych obchodných alebo iných aktivít, ktorých úèastníkom by bola 
osoba voèi ktorej je uplatòovaná medzinárodná sankcia, alebo z ktorých by mala takáto osoba 
prospech v rozpore s medzinárodnými sankciami, ktoré sa na danú osobu vz�ahujú. 

 

 
 
10. ZODPOVEDNOS�  
 
10.1. Banka zodpovedá za �kodu, ktorú spôsobila zavineným poru�ením svojej povinnosti. Princíp 

objektívnej zodpovednosti Banky je vylúèený. Banka nie je povinná uhradi� Klientovi u�lý zisk. 
10.2. Za poru�enie povinnosti Banky sa nepova�uje: 

a) konanie alebo neèinnos� príslu�ných orgánov, 
b) fal�ovanie alebo pozmenenie Pokynu, prípadne iného dokumentu Klientom alebo tre�ou osobou 

odli�nou od Banky, 
c) vykonanie Pokynu pod¾a po�iadavky Klienta, 
d) odmietnutie prijatia Pokynu, 
e) rozdiely v peòa�nej hotovosti zistené mimo pokladniènej priehradky,  
f) nevykonanie alebo odlo�enie vykonania Pokynu v súlade s VOP, 
g) zmena hodnoty meny, alebo 
h) pôsobenie vy��ej moci a iné udalosti mimo kontroly Banky, napr. prírodná katastrofa, �trajk, 

obmedzenie dodávky energií a slu�ieb. 
10.3. Banka ïalej nezodpovedá za �kody, ktoré vzniknú v dôsledku udalostí pod kontrolou Klienta, alebo 

udalostí, za ktoré Klient zodpovedá, alebo za �kody vzniknuté v dôsledku poru�enia alebo ome�kania 
splnenia akejko¾vek povinnosti Klienta voèi Banke. 

10.4. Klient ako s¾ubujúci sa zaväzuje, �e Banke ako príjemcovi s¾ubu nahradí �kodu, ktorá Banke vznikne 
vykonaním Pokynu, na ktorý nie je Banka povinná. Klient ako s¾ubujúci nahradí Banke ako príjemcovi 
s¾ubu v�etku �kodu a náklady, ktoré Banke v tejto súvislosti vzniknú. 

10.5. Ak si Banka neuplatní právo zo zodpovednosti za �kodu, táto skutoènos� sa nebude pova�ova� za 
vzdanie sa tohto práva zo strany Banky. 

 
 
11. ZAPOÈÍTANIE 
 
11.1. Banka je oprávnená zapoèíta� akéko¾vek svoje poh¾adávky voèi Klientovi proti akýmko¾vek 

poh¾adávkam tohto Klienta voèi Banke, a to bez oh¾adu na to, èi sú budúce, súèasné, splatné, 
nesplatné, premlèané alebo nepremlèané, a to v poradí urèenom Bankou. 

11.2. Banka je oprávnená zapoèíta� aj poh¾adávky znejúce na rôzne meny, aj ak tieto meny nie sú vo¾né 
zamenite¾né, a to kurzom urèeným Bankou obvyklým spôsobom a v súlade so zvyklos�ami na 
finanènom trhu. 

11.3. Banka a Klient sa dohodli, �e ustanovenie § 361 Obchodného zákonníka sa nevz�ahuje na �iadny 
zmluvný vz�ah uzatvorený medzi Bankou a Klientom. 

11.4. Klient nie je oprávnený jednostranne zapoèíta� svoje poh¾adávky voèi Banke alebo právnemu 
nástupcovi Banky, vrátane poh¾adávky z úètu Klienta, proti akýmko¾vek poh¾adávkam Banky alebo 
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poh¾adávkam právneho nástupcu Banky voèi Klientovi. Uvedené platí aj poèas celej doby, keï je 
poh¾adávka Banky poskytnutá Bankou ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému. 
 

 
 
12. POSTÚPENIE POH¼ADÁVOK 
 
12.1. Banka je oprávnená postúpi� na tretiu osobu akéko¾vek svoje poh¾adávky voèi Klientovi, a to bez 

oh¾adu na to, èi sú budúce, súèasné, splatné, nesplatné, premlèané alebo nepremlèané. 
12.2. Klient je oprávnený postúpi� svoje poh¾adávky voèi Banke len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Banky. Predchádzajúci písomný súhlas Banky nie je potrebný, pokia¾ sa zriaïuje zálo�né právo 
k poh¾adávkam Klienta ako zálo�cu voèi Banke v prospech Banky ako zálo�ného verite¾a. 

 
 
13. RIE�ENIE SPOROV  
 
13.1. Príslu�nými na prejednanie a rozhodovanie sporov medzi Bankou a Klientom sú v�eobecné súdy 

Slovenskej republiky. 
13.2. Banka týmto Klienta informuje, �e: 

a) ak dôjde medzi Klientom a Bankou v súvislosti so Zmluvou k uzatvoreniu rozhodcovskej zmluvy, 
mô�u by� prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vznikli z bankových obchodov rie�ené okrem 
reklamaèného konania a súdneho konania aj prostredníctvom rozhodcovského konania pod¾a 
zákona è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní; 

b) ak dôjde medzi zmluvnými stranami v súvislosti so Zmluvou k uzavretiu dohody o rie�ení sporu 
mediáciou, bude mo�né rie�i� spor mimosúdne tie� mediáciou na základe zákona è. 420/2004 Z.z. 
o mediácii; 

c) rozhodcovské zmluvy, ktoré boli uzatvorené na rie�enie sporov pred Stálym rozhodcovským súdom 
Slovenskej bankovej asociácie a na základe ktorých sa nezaèalo rozhodcovské konanie na Stálom 
rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie stratili platnos� dòa 2.1.2019. 

 
 
14. RÔZNE 
 
14.1. Klient je povinný informova� Banku o zmenách v údajoch a dokumentoch, ktoré oznámil alebo 

predlo�il Banke. Banka zoh¾adní zmeny najneskôr nasledujúci Obchodný deò po doruèení informácie 
Banke. 

14.2. Klient je povinný preukáza� Banke skutoènosti, ktoré majú vplyv na urèenie sadzby dane z príjmu 
z Bankového produktu a ostatné skutoènosti nevyhnutné na splnenie ohlasovacích povinností Klienta 
vykonávaných Bankou. 

14.3. Klient súhlasí so zasielaním marketingových informácií o Banke alebo o èlenoch Skupiny Banky 
vrátane informácií o z¾avách poskytovaných tre�ou osobou. Klient mô�e súhlas kedyko¾vek, bezplatne 
a bez uvedenia dôvodu odvola�. 

14.4. Ak dôjde na finanènom trhu, ktorý je podstatný pre príslu�ný Bankový produkt, z politických, 
ekonomických alebo iných dôvodov k zmene situácie, na ktorú Banka nemá vplyv, alebo sa plnenie 
stane nemo�né, je Banka oprávnená svoje zmluvné plnenie voèi Klientovi pozastavi� alebo ho 
nevykona�. 

14.5. Klient súhlasí s tým, �e Banka je oprávnená kedyko¾vek poèas trvania zmluvného vz�ahu s Klientom 
zmeni� úèet pre splácanie poh¾adávky Banky. Zmena nadobúda úèinnos� dòom doruèenia oznámenia 
Klientovi, ak z oznámenia nevyplýva neskor�í deò úèinnosti zmeny. 

14.6. Banka nie je povinná prija� èiastoèné plnenie poh¾adávky od Klienta. 
14.7. Akéko¾vek plnenie urèené na splatenie poh¾adávky sa uhrádza v poradí pod¾a Zmluvy. 
14.8. Neuplatnenie práva Banky vyplývajúceho zo Zmluvy sa nepova�uje za vzdanie sa tohto práva zo 

strany Banky. 
14.9. Klient súhlasí, aby Banka prijala plnenie jeho záväzku ponúknuté tre�ou osobou.  
14.10. Ak platba, ktorú je Klient povinný plati� na základe Zmluvy podlieha Daòovej zrá�ke, je Klient povinný 

túto platbu navý�i� tak, aby bola postaèujúca na úhradu záväzku Klienta aj po vykonaní Daòovej 
zrá�ky. Klient je povinný bez zbytoèného odkladu Banke písomne oznámi�, �e mu vznikla povinnos� 
vykona� Daòovú zrá�ku a oznámi� akúko¾vek zmenu vý�ky, sadzby alebo základu pre vykonanie 
Daòovej zrá�ky.  
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14.11. Úètovné a iné záznamy vedené Bankou v súvislosti so Zmluvou budú v prípade akýchko¾vek 
nezrovnalostí medzi Bankou a Klientom v�dy rozhodným dokladom vo vz�ahu ku v�etkým 
zále�itostiam, ktorých sa dotýkajú. Uvedené platí, ak sa nepreuká�e opak. 

14.12. Zmluvy sa vyhotovujú v takom poète rovnopisov, aby ka�dá zmluvná strana dostala jeden rovnopis. 
14.13. Zmluva sa uzatvára na dobu neurèitú, ak Zmluva alebo produktové obchodné podmienky neurèia inak. 
14.14. V�etky právne vz�ahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadi� príslu�nými produktovými 

obchodnými podmienkami, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to 
v tomto poradí. 

14.15. Na úèel plnenia povinností Banky súvisiacich so zavedením zákona FATCA,  
a) je Klient povinný informova� Banku, èi je obèanom alebo daòovým rezidentom Spojených �tátov 

amerických a predlo�i� doklady preukazujúce túto skutoènos�. V prípade, ak Klient takúto 
informáciu Banke neposkytne a Banka informáciu o tejto skutoènosti získa, Klient súhlasí s 
poskytnutím informácie o obèianstve alebo daòovej rezidencii príslu�ným orgánom 

b) je Banka oprávnená vykona� akúko¾vek FATCA zrá�ku, ktorú je povinná vykona� pod¾a FATCA a 
akúko¾vek platbu v súvislosti s touto FATCA zrá�kou. Banka nie je povinná navý�i� platbu 
dotknutú FATCA zrá�kou ani inak kompenzova� príjemcovi tejto platby FATCA zrá�ku. Ak sa 
Banka dozvie, �e je povinná vykona� FATCA zrá�ku vo vz�ahu k akejko¾vek platbe, oznámi túto 
skutoènos� Klientovi. 

14.16. Na úèely plnenia povinností Banky v súvislosti s predpismi o vykonávaní medzinárodných sankcií 
Banka odmietne vykona� akýko¾vek Pokyn, ktorého príjemcom alebo platite¾om je osoba, voèi ktorej 
sa uplatòujú medzinárodné sankcie. Klient sa zaväzuje, �e:   
a) neposkytne ani neumo�ní pou�i� prostriedky poskytnuté Bankou na úèel, ktorý priamo alebo 

nepriamo súvisí s financovaním èinnosti niektorej z osôb, voèi ktorým sú uplatòované 
medzinárodné sankcie a 

b) zabezpeèí, �e akéko¾vek plnenie, ktoré je povinný na základe Zmluvy uhradi� Banke nebude 
pochádza� zo zdrojov priamo alebo nepriamo súvisiacich s èinnos�ou akejko¾vek osoby, voèi 
ktorej sú uplatòované medzinárodné sankcie. 

Podmienky identifikácie osôb, voèi ktorým sa uplatòujú medzinárodné sankcie Banka urèí 
v podmienkach urèených Zverejnením.   

14.17.  V súvislosti s implementáciou automatickej výmeny informácii o cezhranièných opatreniach, ktoré sú 
v zmysle zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v platnom znení s oh¾adom na 
splnenie charakteristických znakov pova�ované za opatrenia vykonávané za úèelom vyhýbania sa 
daòovým povinnostiam alebo získania daòovej výhody, t.j. opatrenia podliehajúce oznamovaniu: 

a) Banka vyhlasuje, �e nenavrhuje, neponúka, neorganizuje, nesprístupòuje a nezavádza na trh 
opatrenia podliehajúce oznamovaniu a Banka taktie� neposkytuje priamo alebo prostredníctvom 
inej osoby pomoc, podporu alebo poradenstvo v súvislosti s navrhovaním, ponúkaním na trh, 
organizovaním, sprístupòovaním na zavedenie alebo s riadením zavedenia opatrenia 
podliehajúce oznamovaniu; 

b) ak sa Banka dozvie, �e Klient zamý�¾a vykona�, vykonáva alebo vykonal bankový obchod, ktorý 
s oh¾adom na úèel jeho vykonania je alebo mô�e by� pova�ovaný za opatrenie podliehajúce 
oznamovaniu, Banka podá informáciu o vykonávanom bankovom obchode príslu�nému orgánu 
v zmysle zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v platnom znení. 

14.18. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejòovanou zmluvou pod¾a zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám, platí nasledovné: 
a) má sa za to, �e Klient preuká�e Banke zverejnenie Zmluvy niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

aa) Klient doruèí Banke písomné potvrdenie Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení 
Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, 

ab) Klient doruèí Banke písomné vyhlásenie Klienta o zverejnení Zmluvy v Centrálnom registri 
zmlúv, 

ac) Klient doruèí Banke písomné vyhlásenie Klienta o zverejnení Zmluvy na webovom sídle 
Klienta alebo na webovom sídle zriaïovate¾a Klienta, ak Klient nemá webové sídlo,  

ad) Klient doruèí Banke písomné vyhlásenie Klienta o zverejnení Zmluvy v Obchodnom 
vestníku, alebo 

ae) Banka pre Banku akceptovate¾ným spôsobom získa informáciu o zverejnení Zmluvy 
v Centrálnom registri zmlúv, na webovom sídle Klienta alebo zriaïovate¾a Klienta alebo 
v Obchodnom vestníku; Banka o tejto skutoènosti informuje Klienta.   

b) Klient je povinný zverejni� Zmluvu vrátane v�etkých jej príloh a súèastí. 
c) Klient je povinný doruèi� Banke dokument preukazujúci zverejnenie Zmluvy na adresu 

Obchodného miesta, ktoré Klientovi poskytlo Bankový produkt na základe povinne zverejòovanej 
Zmluvy, a to najneskôr do 15 dní odo dòa uzatvorenia Zmluvy. 
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d) Ak Zmluva nebude zverejnená do troch mesiacov odo dòa jej uzatvorenia, alebo ak Klient v tejto 
lehote nedoruèí Banke dokument preukazujúci zverejnenie Zmluvy, Zmluva nenadobudne 
úèinnos� a zru�uje sa od poèiatku. 

14.19. Ak je dohodnuté poèítanie lehôt na be�né mesiace, roky, prípadne iné obdobie, má sa za to, �e lehota 
skonèí po uplynutí dohodnutého obdobia v deò, ktorý sa svojím èíselným oznaèením zhoduje s dòom 
zaèiatku tejto lehoty.  

14.20. Na právne vz�ahy Banky a Klienta sa neuplatní ustanovenie § 6, § 8 ods. 3, § 10, § 12 � 14 a § 31 � 
44, okrem § 44 ods. 2 a 3 zákona o platobných slu�bách. 

 
 
15. ZÁNIK ZÁVÄZKOVÝCH VZ�AHOV 
 
15.1. Banka a Klient mô�u Zmluvu ukonèi� dohodou, výpoveïou alebo odstúpením. 
15.2. Výpoveï Zmluvy nadobúda úèinnos� uplynutím tretieho dòa odo dòa jej doruèenia druhej zmluvnej 

strane. V Zmluve alebo produktových obchodných podmienkach mô�u by� dohodnuté iné podmienky 
výpovede. Ak Banka vypovie Zmluvu z dôvodu podvodného konania Klienta alebo iného vá�neho 
dôvodu, výpoveï je úèinná dòom jej doruèenia Klientovi. 

15.3. Banka je oprávnená odstúpi� od Zmluvy, ak: 
a) Klient uviedol nesprávne údaje alebo zamlèal údaje o majetkových pomeroch podstatné pre 

rozhodnutie Banky uzatvori� Zmluvu, 
b) Klient poru�il Zmluvu podstatným spôsobom alebo opakovane, 
c) Klient je v ome�kaní so splácaním svojho peòa�ného záväzku voèi Banke,  
d) Klient nesplnil záväzok voèi Banke ani v dodatoènej lehote, ak ju Banka urèí,  
e) Klient ani po výzve Banky neposkytol alebo nedoplnil zabezpeèenie poh¾adávky Banky,  
f)  v pomeroch Klienta do�lo k významným zmenám, ktoré nedávajú záruku plnenia Zmluvy,  
g) Klient vyrovnal svoje peòa�né záväzky voèi iným verite¾om, poskytol inému verite¾ovi výhodnej�ie 

zabezpeèenie ako poskytol Banke, alebo v jeho prospech ponúkol zabezpeèenie, èím s�a�il 
splnenie svojej povinnosti voèi Banke,  

h) bolo voèi Banke zaèaté súdne konanie, ktoré sa bude týka� akéhoko¾vek zmluvného vz�ahu medzi 
Bankou a Klientom, alebo 

i)  bolo zaèaté konkurzné konanie na majetok Klienta, alebo re�trukturalizaèné konanie Klienta, alebo 
Klient vstúpil do likvidácie, alebo bol podaný návrh na zaèatie súdneho výkonu rozhodnutia alebo 
exekuèného konania alebo dobrovo¾nej dra�by na majetok Klienta. 

15.4. Zmluva zaniká doruèením odstúpenia druhej zmluvnej strane. Banka mô�e v odstúpení urèi� neskor�í 
deò zániku Zmluvy. 

 
 
16. ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA 
 
16.1. Právne vz�ahy Banky a Klienta sa riadia právom Slovenskej republiky. 
16.2. Za rozhodujúci jazyk pre zmluvné vz�ahy sa pova�uje slovenèina. 
16.3. Ak sa ktoréko¾vek ustanovenie VOP, produktových obchodných podmienok alebo Zmluvy stane 

neplatným alebo nevymáhate¾ným, neovplyvní to platnos� alebo vymáhate¾nos� ostatných ustanovení 
VOP, produktových obchodných podmienok alebo Zmluvy. Banka a Klient sa dohodli nahradi� 
neplatné alebo nevymáhate¾né ustanovenia takými, ktoré budú ma� najbli��í právny význam a úèinok. 

16.4. Vybavovanie Reklamácií upravuje Reklamaèný poriadok. Reklamaèný poriadok je súèas�ou VOP. 
16.5. Podmienky pre vykonávanie platobných slu�ieb Slovenskej sporite¾ne, a. s. sú súèas�ou VOP a sú 

prístupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. 
16.6. Banka je oprávnená jednostranne zmeni� VOP, a ak to bolo s Klientom dohodnuté aj jednotlivé 

podmienky Zmluvy z dôvodu: 
a) zmeny právnych predpisov, 
b) vývoja na bankovom alebo finanènom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvni� poskytovanie 

Bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania,  
c) zmeny technických mo�ností poskytovania Bankových produktov,  
d) zabezpeèenia bezpeèného fungovania bankového systému, alebo  
e) zabezpeèenia obozretného podnikania Banky a bankovej stability.  
Banka informuje Zverejnením o zmene VOP alebo o zmene podmienok Zmluvy, ktoré mô�e pod¾a 
VOP alebo Zmluvy zmeni� Zverejnením, najneskôr 15 kalendárnych dní vopred. 

16.7. Banka je oprávnená doplni� VOP z dôvodu roz�írenia bankových slu�ieb. Banka informuje 
Zverejnením o doplnení VOP najneskôr 1 kalendárny deò vopred. 

16.8. Zmena VOP nadobudne úèinnos� v deò uvedený vo VOP. 
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16.9. VOP platia aj po skonèení zmluvného vz�ahu Klienta a Banky a� do úplného vysporiadania ich 
vzájomných vz�ahov. 

16.10. VOP nadobúdajú úèinnos� 1. 1. 2015. Nadobudnutím úèinnosti VOP sa ru�ia a nahrádzajú V�eobecné 
obchodné podmienky vydané Bankou s úèinnos�ou od 1. 8. 2002. Nadobudnutím úèinnosti 
produktových obchodných podmienok pre daný Bankový produkt sa ru�ia a nahrádzajú V�eobecné 
obchodné podmienky vydané Bankou s úèinnos�ou od 1. 8. 2002, a to v èastiach, ktoré upravovali 
tento Bankový produkt. 
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DEFINÍCIE POJMOV 
 

Depozitný produkt  Bankový produkt upravený v POP. 

POP  tieto Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej 
sporite¾ne, a. s. 

 
ÚÈET, BALÍKOVÝ ÚÈET, VKLADOVÝ ÚÈET 
 

Balíkový úèet  súbor Bankových produktov poskytovaných Klientovi na základe Zmluvy. 

Deò opakovaného  
zriadenia vkladu 

 deò nasledujúci po poslednom dni Doby viazanosti, ak bolo dohodnuté 
opakovanie Doby viazanosti. 

Deò splatnosti  deò nasledujúci po uplynutí Doby viazanosti; ak sa Doba viazanosti urèila 
v dòoch, je to posledný deò lehoty, ktorá sa zaèína nasledujúci deò, po 
udalosti rozhodujúcej pre jej zaèiatok; ak sa Doba viazanosti urèila v 
tý�dòoch, mesiacoch a rokoch, je to deò, ktorý sa svojím pomenovaním 
alebo èíslom zhoduje s dòom pripísania peòa�ných prostriedkov na 
Vkladový úèet; ak taký deò v mesiaci neexistuje, za Deò splatnosti sa 
pova�uje posledný deò kalendárneho mesiaca. 

Doba viazanosti  obdobie, ktoré sa zaèína: 
a) dòom pripísania peòa�ných prostriedkov aspoò vo vý�ke Minimálneho 

vkladu na Vkladový úèet, alebo 
b) Dòom opakovaného zriadenia vkladu na Vkladovom úète 
a konèí sa dòom predchádzajúcim Dòu splatnosti. 

Minimálny vklad  minimálna suma peòa�ných prostriedkov urèená Bankou, ktorá má by� 
vlo�ená na Depozitný produkt. 

Minimálny zostatok  minimálna suma peòa�ných prostriedkov urèená Bankou, ktorá má by� 
ponechaná na Depozitnom produkte 

Neviazaný vklad  peòa�né prostriedky: 
a) prijaté na Vkladový úèet, ktoré sa majú sta� Viazaným vkladom v Deò 

splatnosti, alebo 
b) s ktorými chce Klient po oznámení Banke v Deò splatnosti naklada� 

(Neviazaný vklad urèený na výber), a preto bol Viazaný vklad o vý�ku 
týchto peòa�ných prostriedkov zní�ený. 

Úèet  be�ný úèet Klienta, ktorý Banka zriadi Klientovi na základe Zmluvy. 

Vkladový úèet  vkladový úèet, ktorý Banka zriadi Klientovi na základe Zmluvy. 

Viazaný vklad  peòa�né prostriedky, s ktorými sa Klient zaväzuje poèas Doby viazanosti 
nenaklada�. 

Vzorová peèiatka  dokument ulo�ený v Banke, ktorý obsahuje identifikáciu Klienta, odtlaèok 
peèiatky Klienta a jej identifikaèné èíslo. 

Vzorový podpis  dokument, ktorý obsahuje identifikáciu Klienta, vlastnoruèné grafické 
znázornenie podpisu Klienta a jeho identifikaèné èíslo. 

 
PLATOBNÉ KARTY 
 

Bezkontaktná  
transakcia 

 bezhotovostná transakcia Platobnou kartou s èipovou 
bezkontaktnou technológiou MasterCard PayPass / Visa 
PayWave uskutoènená na zariadení na prijímanie Platobných 
kariet prilo�ením Platobnej karty k èítaèke na zariadení. 

CVV2 / CVC2 kód  bezpeènostný kód na Platobnej karte, ktorý slú�i ako identifikátor 
pri autorizácii platby Platobnou kartou bez jej fyzického 
predlo�enia. 

Dr�ite¾ karty  Klient, na meno ktorého je vydaná Platobná karta a ktorý jediný je 
oprávnený Platobnú kartu pou�íva�. 
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Limit pou�ívania  
Platobnej karty 

 maximálna vý�ka peòa�ných prostriedkov, s ktorými je Klient 
oprávnený naklada� prostredníctvom Platobnej karty. 

Maximálny Limit  
pou�ívania  
Platobnej karty 

 maximálna vý�ka Limitov pou�ívania Platobnej karty, stanovená 
Bankou pre jednotlivé typy Platobných kariet a uvedená v 
podmienkach urèených Zverejnením. 

Náhradná karta  Platobná karta vydaná v prípade straty, odcudzenia, po�kodenia 
alebo nedoruèenia Platobnej karty, alebo v prípade po�iadavky 
Klienta o zmenu dizajnu Platobnej karty alebo zmeny mena 
Klienta uvedeného na Platobnej karte. 

Obchodník  subjekt, u ktorého Klient mô�e plati� za tovar a slu�by Platobnou 
kartou. 

Obnovená karta  Platobná karta vydaná po uplynutí doby platnosti Platobnej karty. 

PIN-kód  identifikaèný údaj Klienta pri pou�ívaní Platobnej karty a na 
autorizáciu platobnej operácie. 

Platobná karta  platobný prostriedok vydaný Bankou Klientovi k Úètu. 

Predajný doklad  doklad, na ktorom Klient svojím podpisom potvrdzuje realizáciu 
nákupu u Obchodníka prostredníctvom Platobnej karty a ude¾uje 
súhlas na vykonanie platobnej operácie prostredníctvom 
Platobnej karty. 

 
ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO 
 

Autentifikaèný údaj  dohodnutý údaj na autentifikáciu Klienta a autorizáciu Pokynov cez 
Elektronickú slu�bu. 

Bezpeènostný  
predmet 

 prostriedok na zabezpeèenie bezpeènosti dia¾kovej komunikácie cez 
Elektronickú slu�bu, ktorý Banka vydá fyzickej osobe na základe 
Zmluvy. 

Business24  Elektronická slu�ba, ktorá umo�òuje Klientovi naklada� s Bankovým 
produktom, ku ktorému sa slu�ba poskytla a s peòa�nými 
prostriedkami na Úète v elektronickej forme. 

Certifikaèný údaj  údaj získaný z Bezpeènostného predmetu na podpísanie 
(autorizáciu) Pokynu alebo potvrdenie údajov v Pokyne. 

EB zmluva  Zmluva o poskytovaní a pou�ívaní Elektronickej slu�by. 

Elektronická slu�ba  slu�ba Banky, ktorá Klientovi umo�òuje dia¾kovú komunikáciu 
s Bankou. 

File Transfer  Elektronická slu�ba umo�òujúca Klientovi doruèi� Banke 
elektronický súbor Platobných príkazov. 

Identifikaèný údaj  pridelený údaj na identifikáciu Klienta cez Elektronickú slu�bu 
(napríklad prihlasovacie meno). 

Internetový  
obchodník 

 zmluvný partner Banky, ktorý na svojej internetovej stránke 
prevádzkuje internetový obchod a má v Banke zriadený Úèet, 
v prospech ktorého Banka poukazuje úhrady Klientov za tovar 
a slu�by zakúpené v internetovom obchode. 

Limit  obmedzenie Bezpeènostného predmetu vyjadrené sumou 
peòa�ných prostriedkov, ktorú nie je mo�né prekroèi� pri jednom 
pou�ití Bezpeènostného predmetu. 

Mailbanking  Elektronická slu�ba umo�òujúca Klientovi informova� sa 
o zostatkoch na Bankových produktoch formou elektronického 
výpisu na e-mailovú adresu Klienta. 

   

Multicash  Elektronická slu�ba umo�òujúca Klientovi doruèi� Banke 
elektronický súbor Pokynov. 

Partnerský úèet  Úèet, v prospech ktorého Banka vykonáva Domáce prevody aj bez 
uvedenia Certifikaèného údaju a pokynom �Potvrdi�� autorizuje 
príslu�ný Platobný príkaz za predpokladu splnenia ostatných 
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podmienok pre predlo�enie Príkazu Banke. Postup pod¾a prvej vety 
sa pova�uje pre úèely Zmluvy za riadne podpísanie a autorizovanie 
Príkazu oprávnenou osobou, ktorým oprávnená osoba potvrdí svoje 
autorstvo, resp. integritu údajov uvedených v príslu�nom Príkaze. 
 

Poskytovate¾ platobných 
slu�ieb 
 
 
 
 
 
 
 
Príkaz 

 subjekt, ktorý má povolenie na poskytovanie platobných slu�ieb 
udelené príslu�ným �tátnym orgánom a ktorý poskytuje platobné 
slu�by Klientom na základe súhlasu udeleného Klientom, prièom 
pod¾a druhu platobnej slu�by, ktorú Klientovi poskytuje, 
rozoznávame: 

a. poskytovate¾a slu�ieb informovania o Úète, 
b. poskytovate¾a platobných iniciaèných slu�ieb, 
c. vydavate¾a platobných prostriedkov viazaných na platobnú 

kartu. 
platobný príkaz doruèený Banke prostredníctvom Elektronickej 
slu�by. 

Silná autentifikácia 
 
 
 
 
 
 
 
 
SporoPay 
 
 
 
 

 overenie toto�nosti Klienta pri pou�ívaní Elektronickej slu�by, pri 
dia¾kovej komunikácii Klienta s Bankou alebo pri pou�ívaní platobnej 
slu�by poskytovanej Poskytovate¾om platobných slu�ieb, a to na 
základe pou�itia dvoch alebo viacerých rozlièných charakteristických 
prvkov Klienta, charakterizovaných ako vedomos�, vlastníctvo 
alebo inherencia. Medzi takéto charakteristické prvky Klienta patria 
napríklad Bezpeènostné predmety, dohodnuté heslo, odtlaèok prsta, 
SMS kód, rozpoznanie tváre a iné 
 
Elektronická slu�ba poskytovaná Internetovému obchodníkovi, ktorá 
Klientovi umo�òuje doruèi� Banke Príkaz na úhradu v prospech 
Internetového obchodníka za objednaný tovar alebo slu�by. 

U�ívate¾   oprávnená osoba urèená Klientom na vykonávanie jednotlivých 
úkonov spojených s Úètom prostredníctvom Elektronickej slu�by 
Business24 v rozsahu stanovenom v profile U�ívate¾a a za 
podmienok stanovených Klientom. 

 
Vyhradené rozhranie  rozhranie poskytované Bankou Poskytovate¾ovi platobných slu�ieb, 

umo�òujúce bezpeènú komunikáciu medzi Bankou, Poskytovate¾om 
platobných slu�ieb a Klientom v súlade s osobitným právnym 
predpisom, prostredníctvom ktorého Banka sprístupní Úèet Klientovi 
a Poskytovate¾ovi platobných slu�ieb za podmienok uvedených 
v POP a podmienkach urèených Zverejnením.  
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1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. POP sú súèas�ou Zmluvy, na základe ktorej Banka poskytuje Depozitný produkt Klientovi: 

a) fyzickej osobe podnikate¾ovi, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci svojej obchodnej èinnosti 
alebo inej podnikate¾skej èinnosti, 

b) právnickej osobe, a 
c) vlastníkom bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom pri výkone správy domu. 

1.2. POP sa pou�ijú aj na fyzickú osobu, ktorá vstúpi do práv a povinností Klienta zo Zmluvy, alebo zabezpeèí 
záväzok Klienta zo Zmluvy. 

1.3. POP sú prístupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. 
1.4. Zmluva má prednos� pred POP a VOP. POP majú prednos� pred VOP. POP a VOP v�dy Zmluvu dopåòajú.  
1.5. Pojmy s ve¾kým zaèiatoèným písmenom majú význam, ktorý je dohodnutý v Zmluve, POP alebo VOP. 
1.6. Druhy Bankových produktov a podmienky ich poskytovania sú uvedené na www.slsp.sk a na Obchodnom 

mieste. 

 
 
2. ÚÈET 
 
2.1. Úèet slú�i na vykonávanie hotovostných a bezhotovostných platobných operácií a je urèený na podnikate¾ské 

úèely, a to aj pod¾a daòových právnych predpisov. Druhy Úètov vrátane urèenia typu Klientov, pre ktorých 
sú urèené, sú uvedené v podmienkach urèených Zverejnením. 

2.2. Ak je Úèet poskytovaný Klientovi, pre ktorého tento druh Úètu nie je urèený, je Banka oprávnená preradi� 
poskytovaný Úèet na druh Úètu urèený pre daný typ Klienta v zmysle podmienok urèených Zverejnením. 

2.3. Banka úroèí peòa�né prostriedky na Úète odo dòa ich vlo�enia na Úèet do dòa predchádzajúceho dòu ich 
výberu z Úètu. 

2.4. Úroky pripí�e Banka na Úèet na konci kalendárneho mesiaca. V prípade zru�enia Úètu Banka pripí�e úroky 
na Úèet ku dòu jeho zru�enia. 
 
Zriadenie a vedenie Ú!tu 

2.5. Banka zriadi Úèet v dohodnutej mene na základe Zmluvy. Ak mena v Zmluve dohodnutá nie je, Banka zriadi 
Úèet v  mene euro. 

2.6. Klient je oprávnený naklada� s peòa�nými prostriedkami na Úète na základe Pokynu. 
2.7. Banka je oprávnená z dôvodu bezpeènosti pri nakladaní s peòa�nými prostriedkami na Úète vy�adova� 

podpísanie Pokynu v súlade so Vzorovým podpisom ulo�eným v Banke, alebo mô�e �iada� pripojenie 
odtlaèku peèiatky zhodného so Vzorovou peèiatkou. 

2.8. Ak Klient nakladá s peòa�nými prostriedkami na Úète alebo Banka zúètuje Poplatky z Úètu a na Úète nie je 
dostatok peòa�ných prostriedkov, Banka bude na Úète evidova� nepovolené preèerpanie. Klient je povinný 
zaplati� Banke úrok z ome�kania zo sumy nepovoleného preèerpania s okam�itou splatnos�ou; vý�ka 
úrokovej sadzby je uvedená v podmienkach urèených Zverejnením. Nepovolené preèerpanie je Klient 
povinný okam�ite splati�. 
 
Zru�enie Ú!tu 

2.9. V deò úèinnosti odstúpenia od Zmluvy, po uplynutí výpovednej lehoty, alebo po uplynutí doby, na ktorú bol 
Úèet zriadený (ak sa Úèet zriadil na dobu urèitú)  Banka Úèet zru�í. Ak k Úètu boli poskytnuté iné Bankové 
produkty, Banka Úèet zru�í a�: 
a) po zániku posledného Bankového produktu poskytnutého k Úètu,  
b) po uplynutí 8 kalendárnych dní po zániku Zmluvy, na základe ktorej Banka vydala k Úètu elektronickú 

Platobnú kartu,  
c) po uplynutí 30 kalendárnych dní po zániku Zmluvy, na základe ktorej Banka vydala k Úètu embosovanú 

Platobnú kartu, alebo 
d) v deò nasledujúci po dni splatnosti povoleného preèerpania alebo kontokorentného úveru poskytnutého 

k Úètu. 
 

 
3. VKLADOVÝ ÚÈET 
 
3.1. Vkladový úèet je úèet, ktorý slú�i na zhodnocovanie peòa�ných prostriedkov. 
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Zriadenie a vedenie Vkladového ú!tu 

3.2. Banka zriadi Vkladový úèet v dohodnutej mene a na dohodnutú Dobu viazanosti na základe Zmluvy. Druhy 
Vkladových úètov sa uvádzajú v podmienkach urèených Zverejnením.  

3.3. Dobu viazanosti je mo�né dohodnú� opakovane. 
3.4. Ak Klient poèas Doby viazanosti s vkladom na Vkladovom úète nenakladal, úroèí Banka peòa�né prostriedky 

poèas Doby viazanosti úrokovou sadzbou urèenou Zverejnením a platnou v deò vlo�enia vkladu na Vkladový 
úèet. Ak sa dohodlo opakovanie Doby viazanosti, úroèí Banka peòa�né prostriedky poèas ka�dej ïal�ej Doby 
viazanosti úrokovou sadzbou uvedenou v podmienkach urèených Zverejnením a platnou v Deò opakovaného 
zriadenia vkladu. 

3.5. Ak na Vkladovom úète poèas Doby viazanosti dôjde k zru�eniu vkladu, úroèí Banka peòa�né prostriedky odo 
dòa ich vlo�enia na Vkladový úèet do dòa, keï s nimi Klient nakladal, úrokovou sadzbou uvedenou v 
podmienkach urèených Zverejnením a platnou v deò, keï s nimi Klient nakladal. 

3.6. Klient mô�e najneskôr v deò predchádzajúci Dòu splatnosti jednostranne: 
a)  po�iada� o dopredné zru�enie Vkladového úètu k najbli��iemu Dòu splatnosti alebo Dòu opakovaného 

zriadenia vkladu, alebo 
b) zmeni� dohodnutý spôsob nakladania s úrokmi. 

 
Nakladanie s vkladom na Vkladovom ú!te 

3.7. V Deò splatnosti mô�e Klient Viazaný vklad na Vkladovom úète zvý�i� alebo zní�i�. Pri zní�ení vkladu sa 
Klient zaväzuje dodr�a� Minimálny zostatok. 

3.8. Ak bude na Vkladový úèet prijatý vklad v iný deò ako je Deò splatnosti, tieto peòa�né prostriedky bude Banka 
vies� ako Neviazaný vklad urèený na vklad do najbli��ieho Dòa splatnosti. Klient mô�e �iada� o prevedenie 
peòa�ných prostriedkov v Deò splatnosti z Viazaného vkladu na úèet, alebo na Neviazaný vklad urèený na 
výber, na ktorom ich Banka vedie do dòa ich výberu Klientom. Peòa�né prostriedky na Neviazanom vklade 
urèenom na výber nie je mo�né opätovne previes� na Viazaný vklad. 

3.9. Ak sa na Vkladový úèet poèas Doby viazanosti pripí�u peòa�né prostriedky, stanú sa súèas�ou Viazaného 
vkladu v nasledujúci Deò opakovaného zriadenia vkladu. Do tohto dòa budú vedené ako neviazaný vklad 
urèený na vklad a úroèené úrokovou sadzbou uvedenou v podmienkach urèených Zverejnením. 
 
Zru�enie Vkladového ú!tu 

3.10. Banka je oprávnená zru�i� Vkladový úèet, ak: 
a) Klient ani do 3 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy nevlo�í na Vkladový úèet dohodnutý vklad, 
b) Klient nakladá s vkladom na Vkladovom úète, alebo 
c) Klient nedodr�al Minimálny vklad alebo Minimálny zostatok. 

 
 
4. SPOLOÈNÉ USTANOVENIA PRE ÚÈET A VKLADOVÝ ÚÈET 
 
4.1. Banka mô�e na Úète a Vkladovom úète urèi� v podmienkach urèených Zverejnením vý�ku Minimálneho 

vkladu a Minimálneho zostatku. 
4.2. Z dôvodu technických zmien v informaènom systéme Banky alebo z dôvodu zmien právnych predpisov, je 

Banka oprávnená zmeni� èíslo Úètu alebo Vkladového úètu. O zmene informuje Klienta najneskôr 2 
kalendárne mesiace vopred. 

4.3. Banka neumo�ní Klientovi vykona� výber alebo bezhotovostný prevod peòa�ných prostriedkov 
z Depozitného produktu v prípadoch: 
a) výkonu rozhodnutia alebo exekúcie prikázaním poh¾adávky z úètu, 
b) rozhodnutia príslu�ného orgánu, alebo 
c) stanovených právnymi predpismi. 

4.4. Klient je povinný písomne informova� Banku o vylúèení peòa�ných prostriedkov na Depozitnom produkte z 
výkonu rozhodnutia alebo exekúcie, v opaènom prípade Banka pova�uje peòa�né prostriedky na 
Depozitnom produkte Klienta za urèené na výkon rozhodnutia alebo exekúciu.  

4.5. Klient súhlasí s tým, aby Banka aj bez Pokynu pod¾a zákona o platobných slu�bách odpísala z Úètu 
alebo Vkladového úètu peòa�né prostriedky vo vý�ke akejko¾vek poh¾adávky Banky voèi Klientovi, prièom 
Banka je oprávnená toto odpísanie uskutoèni� aj prostredníctvom Elektronickej slu�by poskytovanej k tomuto 
úètu Klienta. 

4.6. Ak Klient a Banka uzavreli dohodu o obmedzení jeho práva naklada� s peòa�nými prostriedkami na Úète 
alebo Vkladovom úète, zanikne táto dohoda a� úplným vysporiadaním práv a povinností zo Zmluvy, v rámci 
ktorej bola dohoda uzavretá, a to aj v prípade, ak by samotná Zmluva zanikla skôr. Poèas trvania dohody 
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o obmedzení práva naklada� s peòa�nými prostriedkami na Úète alebo Vkladovom úète Klient nie je 
oprávnený:  
a) ukonèi� zmluvný vz�ah zalo�ený Zmluvou, na základe ktorej bol zriadený Úèet a Vkladový úèet, 
b) postúpi� práva a previes� povinnosti zo Zmluvy, na základe ktorej bol zriadený Úèet a Vkladový úèet na 

inú osobu, 
c) zriadi� zálo�né právo k poh¾adávke Klienta z Úètu a Vkladového úètu, 
d) uskutoèni� taký právny úkon, ktorý by mal za následok zmenu právneho vz�ahu Klienta k Úètu 

a Vkladovému úètu, 
e) zmeni� alebo zru�i� poèet opakovaní dohodnutej Doby viazanosti na Vkladovom úète. 

4.7. Banka výpisom informuje Klienta o zostatku a vykonaných obratoch na Depozitnom produkte v periodicite a 
spôsobom dohodnutým alebo stanovenými právnymi predpismi. Banka mô�e zastavi� zasielanie výpisov v 
prípade, ak sa hodnoverným spôsobom dozvie o smrti Klienta, zániku Klienta alebo sa výpis vráti ako 
nedoruèite¾ný.  

4.8. Naklada� s Úètom a Vkladovým úètom mô�e len Klient, ktorý je majite¾om tohto úètu alebo osoba, ktorú na 
tento úkon splnomocnil.  

4.9. Po zru�ení Úètu alebo Vkladového úètu Banka nalo�í s peòa�nými prostriedkami pod¾a Pokynu. Ak Klient 
takýto Pokyn nedoruèí, Banka bude peòa�né prostriedky evidova�, ale nebude ich úroèi�. Ak Banka zru�í 
Úèet alebo Vkladový úèet postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúcie, peòa�né prostriedky uhradí pod¾a 
pokynov príslu�ného orgánu. 

4.10. Klient je oprávnený po�iada� Banku o obmedzenie nakladania s peòa�nými prostriedkami na Úète a 
Vkladovom úète formou vinkulácie. Podmienky vinkulácie dohodne Banka s Klientom písomne. 

 
 
5. BALÍKOVÝ ÚÈET 
 
5.1. Druhy Balíkových úètov a ich rozsah sú uvedené v podmienkach urèených Zverejnením. 

 
Poskytnutie Balíkového ú!tu 

5.2. Banka poskytne Klientovi Balíkový úèet na základe Zmluvy. Úèet je vedený v mene euro. 
5.3. Ak pred uzatvorením Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Balíkového úètu, Banka poskytla Klientovi 

Bankový produkt, ktorý je súèas�ou Balíkového úètu, Zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie Balíkového 
úètu, mení a dopåòa tie podmienky Zmluvy, na základe ktorej Banka Bankový produkt poskytla, ktoré sú v nej 
výslovne upravené inak. 

5.4. Banka poskytne Klientovi z¾avu z Poplatku za Balíkový úèet po splnení podmienok uvedených v 
podmienkach urèených Zverejnením. Uvedené neplatí, ak: 
a) Banka poskytuje Klientovi na Balíkový úèet iné zvýhodnenie, 
b) nadobudlo úèinnos� ukonèenie Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Balíkového úètu, alebo 
c) nadobudlo úèinnos� ukonèenie Zmluvy o Úète, ktorý je súèas�ou Balíkového úètu. 
 
Zmena Balíkového ú!tu 

5.5. Klient mô�e po�iada� Banku o preradenie Balíkového úètu na iný druh Balíkového úètu. Ak Banka �iadosti 
vyhovie, uzatvorí s Klientom novú Zmluvu, ktorá pôvodné podmienky poskytovania Balíkového úètu zmení. 

5.6. Klient mô�e Banku po�iada� o zru�enie poskytovania Bankových produktov v Balíkovom úète a zároveò 
po�iada� o ich ïal�ie poskytovanie mimo Balíkového úètu.  

 
Zru�enie Balíkového ú!tu 

5.7. Klient mô�e vypoveda� Zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie Balíkového úètu. Banka zru�í Balíkový úèet 
vrátane v�etkých Bankových produktov poskytovaných v Balíkovom úète uplynutím výpovednej lehoty, 
okrem prípadov, ak k Úètu, ktorý je súèas�ou Balíkového úètu, boli poskytnuté iné Bankové produkty (napr. 
Platobná karta). V takomto prípade Zmluva zanikne a� zánikom posledného Bankového produktu 
poskytnutého v Balíkovom úète. Uplynutím výpovednej lehoty Banka zru�í poskytovanie Elektronických 
slu�ieb vo vz�ahu k Bankovým produktom, ktoré sú súèas�ou Balíkového úètu. 

5.8. Po zru�ení Balíkového úètu Banka nalo�í s peòa�nými prostriedkami na Úète pod¾a Pokynu Klienta. Ak Klient 
Pokyn nedoruèí, Banka bude peòa�né prostriedky evidova� ale nebude ich úroèi�. 

5.9. Zánik Zmluvy nemá vplyv na ustanovenia, ktorých predmetom je odovzdanie, prevzatie alebo oznaèenie 
akéhoko¾vek Bezpeènostného predmetu alebo údaju, prostredníctvom ktorého sa Klient zaviazal pou�íva� 
jemu sprístupnené Elektronické slu�by alebo Bezpeènostné predmety. 
 
Prechodné ustanovenie 
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5.10. Ustanovenia tohto èlánku sa primerane pou�ijú aj na vz�ahy zalo�ené na základe Zmluvy, ktorej predmetom 
je poskytovanie balíka produktov a slu�ieb pre podnikate¾ov. 

 
 

 
 
6. BEZPEÈNOSTNÉ SCHRÁNKY 
 
6.1. Bezpeènostná schránka slú�i najmä na ukladanie cenností a dokumentov. 
6.2. Do bezpeènostnej schránky sa nesmú uklada� zápalné látky, chemikálie, výbu�niny, strelné zbrane, �ivotu 

nebezpeèné a zdraviu �kodlivé látky, predmety alebo finanèné prostriedky pochádzajúce z trestnej èinnosti, 
predmety patriace iným subjektom, ako Klientovi, ktorému sa na základe Zmluvy poskytla bezpeènostná 
schránka do u�ívania, tovar alebo majetok, na ktorý sa vz�ahuje medzinárodná sankcia v zmysle platných 
právnych predpisov alebo rozhodnutí orgánov verejnej moci. Za obsah bezpeènostnej schránky zodpovedá 
Klient.  

6.3. Klient je oprávnený pou�i� bezpeènostnú schránku poèas otváracích hodín Obchodného miesta, v ktorom je 
bezpeènostná schránka umiestnená. 

6.4. Banka umo�ní pou�i� bezpeènostnú schránku tretej osobe, ktorá disponuje k¾úèom od bezpeènostnej 
schránky a preuká�e sa splnomocnením od Klienta. 

6.5. Obsah bezpeènostnej schránky je poistený pre prípad kráde�e, vlámania, lúpe�e, po�kodenia alebo ich 
znièenia na poistnú sumu uvedenú v podmienkach urèených Zverejnením. 

6.6. Ku dòu zániku Zmluvy Klient prevezme obsah bezpeènostnej schránky, vráti Banke k¾úè od bezpeènostnej 
schránky a zaplatí neuhradený Poplatok za pou�ívanie bezpeènostnej schránky. 

6.7. Ak Klient po ukonèení zmluvného vz�ahu bezpeènostnú schránku nevyprázdni, Banka jej obsah ulo�í 
v priestoroch Banky, prièom nezodpovedá za �kodu, ktorá tým Klientovi vznikne. 

 
 
7. PLATOBNÉ KARTY 
 
7.1. Platobná karta je prostriedok, ktorý umo�òuje Klientovi vykonáva� najmä výbery hotovosti z bankomatov, 

platby u Obchodníkov a iné platobné operácie s peòa�nými prostriedkami na Úète. Druhy Platobných kariet 
sú uvedené v podmienkach urèených Zverejnením. 
 

Vydanie Platobnej karty 
7.2. Banka vydá Klientovi Platobnú kartu na základe Zmluvy. 
7.3. Banka doruèí Klientovi neaktivovanú Platobnú kartu a PIN-kód spôsobom uvedeným v podmienkach 

urèených Zverejnením. Ak Banka doruèuje Platobnú kartu a PIN-kód po�tou, mô�e doruèenie do zahranièia 
odmietnu�. 

7.4. Banka pri osobnom doruèovaní odovzdá Platobnú kartu a PIN-kód Dr�ite¾ovi karty. Ak Dr�ite¾ karty 
splnomocní na prevzatie Platobnej karty a PIN-kódu tretiu osobu, Dr�ite¾ karty zodpovedá za �kodu, ktorá 
vznikne pou�itím Platobnej karty od okamihu prevzatia Platobnej karty a PIN-kódu. Banka mô�e odovzdanie 
Platobnej karty a PIN-kódu tretej osobe odmietnu�.  

7.5. V prípade, ak Platobná karta obsahuje podpisový prú�ok, Dr�ite¾ karty Platobnú kartu vlastnoruène podpí�e 
ihneï po jej prevzatí na podpisovom prú�ku na zadnej strane Platobnej karty. Podpis slú�i ako podpisový 
vzor a zároveò ako prostriedok na autorizáciu platobnej operácie vykonanej Platobnou kartou. Platobnú kartu 
mô�e pou�íva� výluène Dr�ite¾ karty.  

7.6. Klient mô�e Banku po�iada� o vydanie Platobnej karty k Úètu, ktorého je majite¾om, aj pre inú osobu, èím 
túto osobu splnomocòuje naklada� s peòa�nými prostriedkami na Úète prostredníctvom Platobnej karty a na 
iné úkony v rozsahu urèenom v podmienkach urèených Zverejnením. 
 
Obnovená karta 

7.7. Banka Klientovi automaticky vydá Obnovenú kartu, ak Klient najneskôr 2 mesiace pred ukonèením platnosti 
Platobnej karty neoznámi Banke, �e si jej vydanie ne�elá. 

7.8. Banka Klientovi Obnovenú kartu nevydá, ak bolo vydávanie daného typu Platobnej karty ukonèené. 
V prípade, ak Banka poskytuje Platobnú kartu, ktorá umo�òuje Klientovi vyu�ívanie rovnakých alebo 
obdobných slu�ieb, Banka mô�e Klientovi vyda� Obnovenú kartu tohto typu. Banka informuje Klienta o tejto 
skutoènosti s primeraným predstihom. Klient mô�e vydanie Obnovenej karty nového typu odmietnu� v lehote 
a spôsobom urèeným Bankou v oznámení. 
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Pou�ívanie Platobnej karty 

7.9. Klient pou�íva Platobnú kartu v súlade s právnymi predpismi �tátu, na území ktorého Platobnú kartu pou�íva. 
7.10. Klient je povinný dodr�iava� zásady bezpeènosti pri pou�ívaní Platobnej karty uvedené v podmienkach 

urèených Zverejnením a vykonáva� v�etky opatrenia potrebné na zabránenie zneu�itia Platobnej karty. 
Poru�enie týchto zásad sa pova�uje za hrubú nedbanlivos� a záva�né poru�enie Zmluvy. 

7.11. Klient mô�e Platobnou kartou uskutoèòova� operácie uvedené v podmienkach urèených Zverejnením. 
7.12. Funkènos� Platobnej karty mô�e by� v urèitých prípadoch (najmä pri pou�ití Platobnej karty v zahranièí) 

obmedzená z dôvodu nekompatibilného technického nastavenia zariadení pre prijímanie Platobných kariet 
na strane niektorých Obchodníkov. 

7.13. Pokyn Platobnou kartou je neodvolate¾ný. 
7.14. Klient je oprávnený Platobnou kartou naklada� s peòa�nými prostriedkami na Úète iba do vý�ky povoleného 

Limitu pou�ívania Platobnej karty a maximálne do vý�ky disponibilného zostatku na Úète. 
7.15. Limit pou�ívania Platobnej karty nesmie prekroèi� vý�ku Maximálneho Limitu pou�ívania Platobnej karty. 

Banka mô�e z bezpeènostných dôvodov v záujme ochrany Klienta pred zneu�itím Platobnej karty a 
z dôvodov hodných osobitného zrete¾a doèasne alebo natrvalo jednostranne zmeni� Maximálny Limit 
pou�ívania Platobnej karty. Túto zmenu Banka oznámi Zverejnením. 

7.16. Platobnú operáciu Platobnou kartou pri jej fyzickom predlo�ení a svoju toto�nos� Klient potvrdí: 
a) zadaním svojho PIN�kódu, alebo 
b) podpisom Klienta zhodným s podpisom na Platobnej karte, ak Platobná karta obsahuje podpisový prú�ok 

a zároveò umo�òuje potvrdenie platobnej operácie podpisom na Predajnom doklade. 
7.17. Platobnú operáciu Platobnou kartou bez jej fyzického predlo�enia, pre ktorú zákon o platobných slu�bách 

vy�aduje uplatòovanie silnej autentifikácie pou�ívate¾a platobných slu�ieb a svoju toto�nos� Klient potvrdí 
vykonaním Silnej autentifikácie. 

7.18. Platobnú operáciu Platobnou kartou bez jej fyzického predlo�enia, pre ktorú zákon o platobných slu�bách 
nevy�aduje uplatòovanie silnej autentifikácie, alebo pri ktorej Banka uplatòuje výnimku z pou�itia silnej 
autentifikácie v zmysle osobitného predpisu a svoju toto�nos� Klient potvrdí: 
a) uvedením èísla a dátumu platnosti Platobnej karty a CVV2 / CVC2 kódu, alebo 
b) iným spôsobom dohodnutým medzi Bankou a Obchodníkom. 

7.19. Bezkontaktné transakcie platobnou kartou u Obchodníka na POS termináli do vý�ky 50 EUR, ako aj platobné 
operácie Platobnou kartou na samoobslu�ných zariadeniach poskytujúcich tovar alebo slu�by nízkej 
hodnoty, mô�e Klient potvrdi� spravidla iba pou�itím Platobnej karty, èím zároveò preuká�e aj svoju 
toto�nos�. Suma Bezkontaktnej transakcie, pri ktorej nie je po�adované zadanie PIN-kódu sa mô�e lí�i� 
v závislosti od krajiny, v ktorej je Platobná karta pou�itá, ako aj od nastavenia limitu u konkrétneho 
Obchodníka, u ktorého je Bezkontaktná transakcia realizovaná. Pri Bezkontaktných transakciách 
presahujúcich hodnotu 50 EUR je Klient spravidla vyzvaný na zadanie PIN-kódu. 

7.20. Z bezpeènostných dôvodov mô�e by� Klient aj pri realizácii Bezkontaktných transakcií do 50 EUR kedyko¾vek 
vyzvaný na zadanie PIN-kódu, prípadne na podpísanie Predajného dokladu. 

7.21. Platobné operácie Platobnou kartou vykonávané na dia¾ku bez jej fyzického predlo�enia do vý�ky 30 EUR, 
ak kumulatívna suma takýchto platobných operácií na dia¾ku od posledného uplatnenia Silnej autentifikácie 
nepresiahla 100 EUR a svoju toto�nos� mô�e Klient potvrdi� spravidla iba uvedením èísla a dátumu platnosti 
Platobnej karty a CVV2 / CVC2 kódu. Uplatnenie uvedeného pravidla je závislé od nastavenia konkrétneho 
Obchodníka. 

7.22. Klient je povinný v prípade straty, odcudzenia, alebo podozrenia z mo�ného zneu�itia Platobnej karty tre�ou 
osobou, bez zbytoèného odkladu o tejto skutoènosti informova� Banku a po�iada� ju o zablokovanie 
Platobnej karty. 

7.23. Klient zná�a stratu, ktorá vznikla pou�itím stratenej alebo odcudzenej Platobnej karty, alebo v dôsledku 
zneu�itia Platobnej karty neoprávnenou osobou Klient zná�a stratu aj v prípade, ak Banka pri vykonávaní 
platobnej operácie Klienta nevy�adovala silnú autentifikáciu Klienta alebo pou�ila výnimku zo silnej 
autentifikácie platite¾a pod¾a osobitného predpisu. Ustanovenie § 12 ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zákona o platobných 
slu�bách sa v plnom rozsahu neuplatnia. 

7.24. Banka zná�a stratu, ktorá vznikla pou�itím stratenej alebo odcudzenej Platobnej karty, alebo v dôsledku 
zneu�itia Platobnej karty neoprávnenou osobou v èase po podaní �iadosti o zablokovanie Platobnej karty v 
Banke, ak Klient nekonal podvodne. 

7.25. Banka mô�e zablokova� Platobnú kartu z dôvodu bezpeènosti, z dôvodu podozrenia z neautorizovaného 
alebo podvodného pou�itia Platobnej karty, ako aj v prípade ak takáto povinnos� vyplýva Banke z právnych 
predpisov. O blokácii a jej dôvode Banka informuje Dr�ite¾a karty bez zbytoèného odkladu. 
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Zú!tovanie platobných operácií vykonaných Platobnou kartou 
7.26. Platobné operácie Platobnou kartou Banka zúètuje na �archu Úètu, ku ktorému je Platobná karta vydaná. 

Zúètovanie Banka vykoná najneskôr nasledujúci Obchodný deò po získaní informácií a podkladov 
potrebných na zúètovanie. 

7.27. Banka mô�e na obdobie od platobnej operácie Platobnou kartou a� po jej zúètovanie rezervova� na Úète 
peòa�né prostriedky vo vý�ke platobnej operácie. 

7.28. Platobné operácie uskutoènené v zahranièí Banka zúètuje v súlade s podmienkami medzinárodných 
kartových spoloèností. Spôsob zúètovania a urèenia výmenného kurzu sa uvádza v podmienkach urèených 
Zverejnením. 
 
Zru�enie Platobnej karty 

7.29. Zmluva, na základe ktorej bola vydaná Platobná karta, zaniká najmä: 
a) z dôvodu uskutoènenia úkonu smerujúceho k zániku Zmluvy, predmetom ktorej je zriadenie Úètu, ku 

ktorému bola Platobná karta vydaná. Úkon smerujúci k ukonèeniu Zmluvy, predmetom ktorej je zriadenie 
Úètu sa pova�uje súèasne aj za úkon smerujúci k ukonèeniu zmluvy o vydaní a pou�ívaní Platobnej karty 
k tomuto Úètu; 

b) uplynutím doby platnosti Platobnej karty, ak nebola Klientovi vydaná Náhradná karta alebo Obnovená 
karta; 

c) výpoveïou zo strany Klienta alebo Banky.  
 Ak sa Banka hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtí majite¾a Úètu alebo o zániku majite¾a Úètu, zru�í v�etky 

Platobné karty vydané k tomuto Úètu a Zmluva, na základe ktorej boli vydané tieto Platobné karty, zaniká. 
7.30. Ak sa Banka hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtí Dr�ite¾a karty, alebo ak si Dr�ite¾ karty najneskôr do 90 

dní odo dòa vyrobenia Platobnej karty doruèovanej na Obchodné miesto, túto Platobnú kartu neprevezme, 
zru�í Platobnú kartu vydanú tomuto Dr�ite¾ovi karty a Zmluva, na základe ktorej bola vydaná táto Platobná 
karta, zaniká v èasti týkajúcej sa tejto Platobnej karty.  

7.31. Ak bola Platobná karta vydaná k dvom Úètom, zánikom Zmluvy, predmetom ktorej je zriadenie Úètu, zaniká 
Zmluva o Platobnej karte len v èasti, ktorá sa týka pou�ívania Platobnej karty v súvislosti so zru�eným 
Úètom. 

7.32. Klient po zániku oprávnenia pou�íva� Platobnú kartu alebo po ukonèení platnosti Platobnej karty, túto bez 
zbytoèného odkladu fyzicky znehodnotí. V podmienkach urèených Zverejnením Banka urèí, ktoré typy 
Platobných kariet treba vráti�. V prípade poru�enia tejto povinnosti Klient zodpovedá za v�etky platobné 
operácie spojené s jej prípadným zneu�itím a za �kodu, ktorú Banke spôsobil. 

 
 
8. ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO 
 
8.1. Elektronické bankovníctvo je súbor Elektronických slu�ieb na dia¾kovú komunikáciu Klienta s Bankou. 

 
Zriadenie Elektronickej slu�by 

8.2. Banka poskytuje Klientovi Elektronické slu�by na základe EB zmluvy. Banka Elektronickú slu�bu Klientovi 
sprístupní v primeranej lehote po úèinnosti EB zmluvy, najneskôr do 2 Obchodných dní. Druhy 
Elektronických slu�ieb, ktoré Banka poskytuje, sú uvedené v podmienkach urèených Zverejnením. Pre 
úspe�né poskytovanie a pou�ívanie Elektronickej slu�by je potrebné, aby Klient splnil technické predpoklady 
v závislosti od typu poskytovanej Elektronickej slu�by. 

8.3. Klient si v EB zmluve �pecifikuje rozsah Elektronickej slu�by a urèí Bezpeènostný predmet, spôsob jeho 
pou�ívania a Limit. Maximálna vý�ka Limitov sa uvádza v podmienkach urèených Zverejnením. �pecifikáciu 
Elektronickej slu�by mô�e Klient meni� v priebehu trvania EB zmluvy aj prostredníctvom Elektronickej slu�by, 
ktorá takúto zmenu umo�òuje. Ak Klient rozsah Elektronickej slu�by ne�pecifikuje, Banka poskytuje 
Elektronickú slu�bu v rozsahu pasívnych operácií. 

8.4. Nová EB zmluva mení skôr uzatvorenú EB zmluvu v tých èastiach, ktoré sú dotknuté ustanoveniami novej 
EB zmluvy. 

8.5. Banka je oprávnená sprístupni� Klientovi aj bez �iadosti Bankový produkt v Elektronickej slu�be. V takomto 
prípade Banka sprístupní Klientovi informácie o stave a pohyboch peòa�ných prostriedkov na tomto 
Bankovom produkte, alebo o iných skutoènostiach týkajúcich sa tohto Bankového produktu. 
 
Poskytovanie Elektronickej slu�by 

8.6. Komunikácia medzi Klientom a Bankou cez Elektronickú slu�bu prebieha nepretr�ite, s výnimkou prípadu 
systémovej údr�by alebo nepredvídate¾nej technickej poruchy. 

8.7. Klient berie na vedomie, �e je nevyhnutné, aby Banku informoval o ka�dej zmene údajov potrebných na 
úspe�né poskytovanie a pou�ívanie Elektronických slu�ieb. 
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Po�iadavky na bezpe!nos" 

8.8. Klient je povinný pri pou�ívaní Elektronickej slu�by a Bezpeènostného predmetu dodr�iava� zásady 
bezpeènosti urèené v podmienkach urèených Zverejnením a vykona� v�etky opatrenia potrebné, aby zabránil 
ich zneu�itiu. Poru�enie týchto zásad sa pova�uje za hrubú nedbanlivos� a záva�né poru�enie EB zmluvy. 

8.9. Klient je oprávnený pou�íva� len jemu sprístupnené Elektronické slu�by a len prostredníctvom jemu 
pridelených Bezpeènostných predmetov. 

8.10. Klient v plnom rozsahu zodpovedá za pou�ívanie Elektronických slu�ieb oprávnenou osobou, ktorú Klient 
poveril alebo splnomocnil na pou�ívanie Elektronických slu�ieb. 

8.11. Z bezpeènostných dôvodov je Banka oprávnená Klientovi zmeni� Identifikaèný údaj. Túto zmenu Banka 
Klientovi oznámi. 

8.12. Klient je pri akejko¾vek zmene údajov uvedených v EB zmluve, povinný túto zmenu bez zbytoèného odkladu 
oznámi� Banke. Nesplnenie tejto povinnosti mô�e ovplyvni� funkènos� Elektronickej slu�by a Banka nenesie 
v tomto prípade zodpovednos� za vady poskytovania Elektronickej slu�by. 

8.13. Klient je povinný bezodkladne oznámi� Banke stratu, znièenie alebo neautorizované pou�itie 
Bezpeènostného predmetu alebo inú skutoènos�, ktorá mô�e ohrozi� bezpeènos� poskytovanej Elektronickej 
slu�by alebo pou�ívaného Bezpeènostného predmetu. Po tomto oznámení Klienta Banka zamedzí prístup 
k Elektronickej slu�be pomocou Bezpeènostného predmetu. V mimoriadnych prípadoch je toto zamedzenie 
Banka oprávnená vykona� aj na základe oznámenia tretej osoby. 

8.14. Klient zná�a stratu, ktorá vznikla v dôsledku neautorizovaného Príkazu alebo neautorizovaného Platobného 
príkazu Klienta doruèeného Poskytovate¾om platobných slu�ieb Banke cez Vyhradené rozhranie a ktorá je 
spôsobená pou�itím strateného alebo odcudzeného Bezpeènostného predmetu, alebo zneu�itím 
Bezpeènostného predmetu alebo Elektronickej slu�by neoprávnenou osobou. Klient zná�a stratu aj 
v prípade, ak Banka pri vykonávaní Príkazu alebo Platobného príkazu Klienta doruèeného Poskytovate¾om 
platobných slu�ieb Banke cez Vyhradené rozhranie nevy�adovala Silnú autentifikáciu  alebo pou�ila výnimku 
zo Silnej autentifikácie pod¾a osobitného právneho predpisu. Ustanovenie § 12 ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zákona 
o platobných slu�bách sa v plnom rozsahu neuplatnia. 

8.15. Banka zná�a stratu, ktorá vznikla po podaní �iadosti o zablokovanie Bezpeènostného predmetu v Banke 
v dôsledku neautorizovaného Príkazu alebo Platobného príkazu Klienta doruèeného Poskytovate¾om 
platobných slu�ieb Banke cez Vyhradené rozhranie a ktorá je spôsobená pou�itím strateného alebo 
odcudzeného Bezpeènostného predmetu, alebo zneu�itím Bezpeènostného predmetu alebo Elektronickej 
slu�by neoprávnenou osobou, ak Klient nekonal podvodne. 
 
Blokácia Elektronickej slu�by, Vyhradeného rozhrania alebo Bezpe!nostného predmetu 

8.16. Ak má Banka dôvodné podozrenie zo zneu�itia Elektronickej slu�by, Vyhradeného rozhrania alebo 
Bezpeènostného predmetu, Banka mô�e túto Elektronickú slu�bu, Vyhradené rozhranie alebo Bezpeènostný 
predmet Klientovi na nevyhnutnú dobu zablokova�. 

8.17. O zablokovaní a následnom odblokovaní Elektronickej slu�by, Vyhradeného rozhrania alebo 
Bezpeènostného predmetu Banka Klienta informuje. 

 
Vykonávanie Pokynov 

8.18. Banka vykoná Pokyn doruèený cez Elektronickú slu�bu alebo Vyhradené rozhranie, ak Klient: 
a) preuká�e svoju toto�nos� uvedením Identifikaèného údaju a Autentifikaèného údaju, 
b) riadne a úplne vyplní Pokyn, 
c) dodr�í Limit a 
d) autorizuje vykonanie Pokynu Certifikaèným údajom alebo udelí súhlas s vykonaním Pokynu potvrdením 

tohto Pokynu, èím ho Klient autorizuje.. 
. 

8.19. Ak Banka pri Pokyne doruèenom cez Elektronickú slu�bu alebo Vyhradené rozhranie uplatní výnimku zo 
Silnej autentifikácie v zmysle osobitného právneho predpisu, Klient nie je povinný tento Pokyn autorizova� 
Certifikaèným údajom; Klient pokynom �Potvrdi�� autorizuje príslu�ný Pokyn. Pokyn Klienta, potvrdený 
Klientom sa pova�uje za riadne podpísanie a autorizovanie Pokynu oprávnenou osobou, ktorým oprávnená 
osoba potvrdí svoje autorstvo, resp. integritu údajov uvedených v príslu�nom Pokyne.. 

8.20. Ak Klient doruèuje Banke Pokyn formou elektronického súboru Príkazov prostredníctvom File Transfer, dáva 
Banke Pokyn na vykonanie v�etkých Príkazov obsiahnutých v tomto súbore. Príkazy v jednom elektronickom 
súbore doruèené Banke cez File Trasfer Klient autorizuje naraz jedným Certifikaèným údajom. 

8.21. Banka vykoná Príkazy obsiahnuté v elektronickom súbore, iba ak ka�dý z nich spåòa podmienky na ich 
vykonanie.  

8.22. Maximálny poèet Príkazov v jednom elektronickom súbore Banka urèí v podmienkach urèených 
Zverejnením. 
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8.23. Ak Klient predlo�í Banke taký Príkaz na úhradu s aktuálnym dátumom splatnosti, ktorý Banka urèí 
v podmienkach urèených Zverejnením, av�ak a� po èase predlo�enia Platobného príkazu uvedenom v PVPS 
alebo v èase nedostupnosti systému Banky na zúètovanie platieb, Banka takýto Príkaz prijme v deò jeho 
predlo�enia, av�ak vykoná ho najbli��í Bankový deò nasledujúci po jeho predlo�ení alebo v okamihu 
opätovnej dostupnosti systému Banky. Banka je oprávnená na obdobie od prijatia tohto Príkazu a� po jeho 
vykonanie rezervova� na Úète peòa�né prostriedky vo vý�ke sumy uvedenej v Príkaze. 

8.24. Ak majú by� v prospech Úètu vedeného Bankou pripísané peòa�né prostriedky na základe  Príkazu 
uvedeného v bode 8.23. a doruèeného v èase uvedenom v bode 8.23., Banka tieto peòa�né prostriedky 
pripí�e najbli��í Bankový deò nasledujúci po predlo�ení tohto Príkazu alebo v okamihu opätovnej dostupnosti 
systému Banky. Banka je oprávnená na obdobie od prijatia tohto Príkazu a� po pripísanie peòa�ných 
prostriedkov v prospech Úètu príjemcu platby umo�ni� príjemcovi naklada� s peòa�nými prostriedkami na 
Úète do vý�ky sumy uvedenej v Príkaze spôsobom a za podmienok urèených Bankou Zverejnením. 
 
Elektronický výpis 

8.25. Na základe �iadosti Klienta Banka poskytne výpis z Bankového produktu Klientovi v elektronickej forme 
prostredníctvom Elektronickej slu�by. Elektronický výpis, ktorý obsahuje nále�itosti toto�né s nále�itos�ami 
papierového výpisu v plnom rozsahu nahrádza tento papierový výpis. 

8.26. Ak Klient po�iada o zru�enie papierových výpisov, Banka sprístupní alebo poskytne výpis z Bankového 
produktu Klientovi v elektronickej forme prostredníctvom Elektronickej slu�by.  

8.27. Ak Klient nemá Elektronickú slu�bu alebo ak nemá prístup k elektronickému výpisu a nedohodol si iný typ 
výpisu, Banka poskytne Klientovi výpis k Bankovému produktu kedyko¾vek na Obchodnom mieste. 
 
Ukon!enie poskytovania Elektronickej slu�by 

8.28. Ukonèenie poskytovania Elektronickej slu�by nastáva, ak neexistuje �iadna dohoda medzi Bankou 
a Klientom alebo oprávnenou osobou, predmetom ktorej je poskytnutie alebo pou�ívanie Bezpeènostného 
predmetu. 

8.29. Keï�e EB zmluva alebo Zmluva o Bezpeènostných predmetoch spravidla upravuje pou�ívanie viacerých 
Elektronických slu�ieb alebo Bezpeènostných predmetov, Banka mô�e ukonèi� poskytovanie konkrétnej 
Elektronickej slu�by alebo Bezpeènostného predmetu aj bez ukonèenia Zmluvy ako celku, a to zaslaním 
oznámenia Klientovi o ukonèení poskytovania danej Elektronickej slu�by alebo Bezpeènostného predmetu 
v dohodnutých lehotách. 

8.30. Klient je oprávnený zru�i� konkrétnu Elektronickú slu�bu zmenou �pecifikácie Elektronických slu�ieb a 
Bezpeènostný predmet zmenou Zmluvy, ktorou bolo dohodnuté poskytnutie Bezpeènostných predmetov. 
 
Elektronická slu�ba SporoPay 

8.31. Banka poskytuje Internetovému obchodníkovi Elektronickú slu�bu SporoPay na základe Zmluvy za 
predpokladu splnenia najmä týchto podmienok: 
a) Internetový obchodník má v Banke zriadený Úèet a k nemu poskytované Elektronické slu�by a 
b) spåòa technické po�iadavky umo�òujúce prepojenie internetovej stránky Internetového obchodníka so 
systémom Banky. 

8.32. Súèas�ou Zmluvy je technický popis slu�by, ktorý je Banka oprávnená jednostranne meni� z dôvodu zmien 
technických mo�ností Banky. Zmeny urèuje Banka Zverejnením. 

8.33. Internetový obchodník je povinný poskytnú� Banke súèinnos� pri vytvorení technického prepojenia jeho 
internetovej stránky so systémom Banky. 

8.34. Internetový obchodník je povinný Banku informova� najmä o zmene adresy internetovej stránky, na ktorej 
prevádzkuje svoj internetový obchod. Internetový obchodník mô�e po�iada� Banku o poskytnutie SporoPay 
aj v iných internetových obchodoch, ne� v tých, ktoré sú dohodnuté v Zmluve. Banka nie je povinná tejto 
�iadosti Internetového obchodníka vyhovie�. 

8.35. Banka po uzavretí Zmluvy odovzdá alebo sprístupní Internetovému obchodníkovi reklamný banner s logom 
SporoPay. Ak je komunikácia zabezpeèená tajným k¾úèom, Internetový obchodník je povinný dodr�iava� pri 
jeho pou�ívaní bezpeènostné zásady via�uce sa k Bezpeènostným predmetom. 

8.36. Internetový obchodník je povinný vidite¾ne umiestni� reklamný banner s logom SporoPay na internetovú 
stránku svojho internetového obchodu a zabezpeèi�, aby Klient, ktorý si zvolí realizáciu úhrady 
prostredníctvom SporoPay, bol v�dy presmerovaný na Banku. 

8.37. Banka nezodpovedá za správnos� údajov obsiahnutých v úhrade alebo za �kody spôsobené 
nezrealizovaním úhrady za tovar a slu�by zadanej Klientom, pokia¾ Internetový obchodník neposkytol 
Klientovi správne èíslo svojho Úètu, ako aj správny údaj umo�òujúci identifikáciu úhrady. 

8.38. Banka informuje Internetového obchodníka o výsledku realizácie platobných operácií uskutoènených 
prostredníctvom SporoPay v prospech Úètu Internetového obchodníka, a to v rozsahu a spôsobom 
uvedeným v technickom popise k SporoPay. 
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8.39. Ak je komunikácia medzi Bankou a Internetovým obchodníkom v rámci SporoPay zabezpeèená tajným 
k¾úèom, Internetový obchodník je povinný dodr�iava� pri jeho pou�ívaní bezpeènostné zásady via�uce sa 
k Bezpeènostným predmetom. Oprávnená osoba Internetového obchodníka je povinná zvoli� si tajný k¾úè 
v rámci Elektronickej slu�by Internetbanking. Internetový obchodník zodpovedá za dodr�iavanie 
bezpeènostných zásad via�ucich sa k Bezpeènostným predmetom oprávnenou osobou. Ak oprávnená 
osoba Internetového obchodníka tajný k¾úè stratí, alebo ak dôjde k jeho odcudzeniu alebo zneu�itiu, alebo 
ak sa Internetový obchodník domnieva, �e tajný k¾úè mô�e by� zneu�itý neoprávnenou osobou, je povinný 
bez zbytoèného odkladu tajný k¾úè zmeni�.  

8.40. Internetový obchodník dáva týmto Banke súhlas na zverejnenie svojho obchodného mena, názvu, loga alebo 
iného oznaèenia, sídla alebo miesta podnikania a adresu internetovej stránky, na ktorej prevádzkuje svoj 
internetový obchod do zoznamu Internetových obchodníkov, s ktorými Banka spolupracuje a tie� na pou�itie 
v marketingových materiáloch Banky propagujúcich spoluprácu medzi Bankou a Internetovým obchodníkom. 

8.41. Zmluvný vz�ah medzi Bankou a Internetovým obchodníkom zalo�ený zmluvou o zriadení a vyu�ívaní slu�by 
SporoPay mo�no ukonèi� spôsobom uvedeným vo VOP a: 
a) ukonèením zmluvného vz�ahu medzi Bankou a Internetovým obchodníkom zalo�eného zmluvou týkajúcej 

sa Úètu Internetového obchodníka, v prospech ktorého má Banke povinnos� pripisova� úhrady za tovary 
alebo slu�by uskutoènené Klientom prostredníctvom slu�by SporoPay, 

b) ukonèením zmluvného vz�ahu medzi Bankou a Internetovým obchodníkom zalo�eného EB zmluvou, ak 
poskytovanie takejto Elektronickej slu�by bolo podmienkou pre poskytovanie slu�by SporoPay v súlade 
so zmluvou o zriadení a vyu�ívaní slu�by SporoPay. 

8.42. Internetový obchodník je povinný ku dòu ukonèenia zmluvného vz�ahu s Bankou vyrovna� v�etky svoje 
záväzky vyplývajúce z tohto zmluvného vz�ahu voèi Banke, najmä odstráni� reklamný banner s logom 
SporoPay zo svojej internetovej stránky. 
 
Elektronická slu�ba Multicash 

8.43. Banka poskytuje Klientovi Multicash na základe Zmluvy a za predpokladu splnenia technických 
predpokladov, ktoré Banka urèuje v podmienkach urèených Zverejnením. Technické predpoklady 
poskytnutia príslu�nej Elektronickej slu�by je Banka oprávnená jednostranne zmeni� z dôvodu zmien 
technických mo�ností poskytovania príslu�nej Elektronickej slu�by. Zmeny urèuje Banka Zverejnením. 

8.44. Banka je oprávnená poskytnú� Klientovi Multicash aj k Úètu tretej osoby vedenému Bankou, a to na základe 
plnomocenstva udeleného Klientovi majite¾om Úètu. 

8.45. Súèas�ou Zmluvy, ktorou sa zriaïuje a poskytuje Multicash, sú aj prílohy, ktoré upravujú podmienky 
poskytovania slu�by. Prílohu Zmluvy je mo�né zmeni� so súhlasom zmluvných strán novou prílohou 
s rovnakými formálnymi nále�itos�ami. Èas� novej prílohy, ktorá bude vyplnená, nahrádza v plnom rozsahu 
údaje uvedené v predchádzajúcej prílohe. Údaje z èasti, ktorá nebude v novej prílohe vyplnená, ostávajú 
naïalej platné pod¾a znenia predchádzajúcej prílohy. Údaje uvedené v novej prílohe nadobúdajú úèinnos� 
Obchodným dòom nasledujúcim po odsúhlasení zmeny prílohy obidvomi zmluvnými stranami, ak v novej 
prílohe nie je urèené inak. 
 
In�talácia Elektronickej slu�by Multicash 

8.46. Banka odovzdá Klientovi programové vybavenie spolu s pou�ívate¾skou príruèkou, obsahujúcou návod na 
pou�itie. 

8.47. Banka je oprávnená vykona� zmenu programového vybavenia Multicash, prièom túto zmenu Klientovi 
oznámi a doruèí mu nové programové vybavenie. Klient je oprávnený Banku po�iada� o rein�taláciu 
programového vybavenia, alebo jeho èasti. 

8.48. Po nain�talovaní programového vybavenia je ka�dá oprávnená osoba, ktorá má oprávnenie doruèova� 
Banke Príkazy a komunikova� s Bankou prostredníctvom tohto programového vybavenia, povinná 
prostredníctvom programového vybavenia Multicash vygenerova� svoj tajný a verejný k¾úè  elektronického 
podpisu, ktorých podmienky sú uvedené v podmienkach urèených Zverejnením. Klient je povinný verejný 
k¾úè elektronického podpisu doruèi� Banke prostredníctvom programového vybavenia a do 3 Obchodných 
dní odo dòa jeho doruèenia Banke, doruèi� Banke aj protokoly o registrácii verejného k¾úèa elektronického 
podpisu. V opaènom prípade nie je Banka povinná do èasu splnenia tejto povinnosti sprístupni� Klientovi 
Elektronickú slu�bu. 

8.49. Zmeni� alebo zru�i� svoj tajný k¾úè a k nemu verejný k¾úè elektronického podpisu je v Elektronickej slu�be 
Multicash oprávnená ka�dá oprávnená osoba. Zmluvná strana, ktorá zmenu vykonala, je povinná bez 
zbytoèného odkladu nový verejný k¾úè elektronického podpisu odovzda� druhej zmluvnej strane.  

8.50. Ka�dá oprávnená osoba je povinná vykona� v�etky potrebné opatrenia na utajenie svojho prístupového 
hesla, hesla na komunikáciu s Bankou, hesla k tajnému k¾úèu elektronického podpisu a svojho tajného k¾úèa 
elektronického podpisu, na zabránenie jeho sprístupnenia alebo zneu�itia neoprávnenou osobou a pou�íva� 
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tieto Bezpeènostné predmety za podmienok a zásad stanovených Bankou pre ich pou�ívanie. Poru�enie 
týchto povinností sa pova�uje za hrubú nedbanlivos� a záva�né poru�enie Zmluvy. 

8.51. Klient je oprávnený vyu�íva� nain�talované programové vybavenie výluène v súlade so Zmluvou, POP a 
VOP, je povinný dodr�iava� postupy uvedené v pou�ívate¾skej príruèke. V prípade poru�enia povinnosti 
Klientom zodpovedá za v�etky vzniknuté �kody Klient. Banka a Klient sa dohodli, �e § 32 ods. 1 zákona o 
platobných slu�bách sa vo vz�ahu k pou�ívate¾skej príruèke nepou�ije. Banka a Klient sa dohodli, �e Banka 
je oprávnená zmeni� pou�ívate¾skú príruèku s okam�itou úèinnos�ou, ak v pou�ívate¾skej príuèke nie je 
uvedené inak. 

8.52. Banka nemô�e prostredníctvom Elektronickej slu�by Multicash nadviaza� spojenie s Klientom z vlastnej 
iniciatívy. Banka mô�e Klientovi pripravi� rôzne správy (textové správy a súbory, ktoré obsahujú aktualizáciu 
POP, VOP, výsledky vykonania Príkazov, výzvy, upozornenia, informácie, rôzne správy obchodného 
charakteru a pod.) a doruèi� ich Klientovi po nadviazaní jeho spojenia s Bankou. 

8.53. Klient súhlasí s touto formou zasielania správ. Klient je povinný v�etkým správam doruèeným Bankou 
venova� nále�itú pozornos�, nako¾ko od momentu doruèenia správy Bankou je táto správa pre Klienta 
záväzná, ak nie je uvedené inak. Za �kody spôsobené poru�ením tejto povinnosti zodpovedá Klient. Banka 
a Klient sa dohodli, �e vo vz�ahu k týmto správam sa ustanovenie § 32 ods. 1 zákona o platobných slu�bách 
nepou�ije. 

 
Príkazy vykonávané cez Multicash 

8.54. V�etky Príkazy a správy doruèované Banke musia by� podpísané platným elektronickým podpisom a musia 
zodpoveda� Limitom stanoveným Klientom v Zmluve, triedam podpisu oprávnených osôb a spåòa� ïal�ie 
podmienky, ktoré sú uvedené v podmienkach urèených Zverejnením. V opaènom prípade Príkazy nebudú 
vykonané. Akáko¾vek komunikácia Klienta a Banky v slu�be Multicash je mo�ná len na základe pou�itia 
platného elektronického podpisu.  

8.55. Klient je povinný v ka�dom Príkaze doruèenom Banke prostredníctvom Elektronickej slu�by Multicash uvies� 
údaj o úète platite¾a a príjemcu vo formáte IBAN a tie� dátum splatnosti Príkazu. 

8.56. Príkaz, v ktorom Klient uvedie ako dátum splatnosti dátum aktuálneho Obchodného dòa, Banka vykoná za 
predpokladu, �e Klient doruèí Banke tento Príkaz najneskôr do uplynutia lehoty urèenej Bankou Zverejnením.  

8.57. Po uplynutí lehoty urèenej Bankou Zverejnením, Banka prijíma Príkaz s dátumom splatnosti 
nasledujúceho Obchodného dòa alebo s neskor�ím dátumom splatnosti. Príkaz s budúcim dátumom 
splatnosti Banka vykoná v deò splatnosti Príkazu. 

8.58. Klient nemô�e prostredníctvom slu�by Multicash odvola� �iadny Príkaz doruèený do Banky. 
 
Ukon!enie Zmluvy o Elektronickej slu�be  Multicash 

8.59. Zmluvný vz�ah medzi Klientom a Bankou zalo�ený Zmluvou, mo�no ukonèi� spôsobom uvedeným vo VOP 
a: 
a) ukonèením zmluvného vz�ahu medzi Bankou a Klientom zalo�eného Zmluvou, ktorej predmetom je  

zriadenie Úètu, ak Banka v èase ukonèenia Zmluvy poskytuje Klientovi Multicash len k Úètu zriadenému 
a vedenému Bankou na základe príslu�nej Zmluvy o be�nom úète, 

b) zánikom plnomocenstva udeleného majite¾om úètu Klientovi v osobitnom plnomocenstve na nakladanie 
s peòa�nými prostriedkami na Úète prostredníctvom Multicash, ak Banka v èase zániku takéhoto 
plnomocenstva poskytuje Klientovi Multicash len k Úètu uvedenému v takomto plnomocenstve. 

V prípade ukonèenia zmluvného vz�ahu medzi Bankou a Klientom sa ustanovenie § 33 zákona o platobných 
slu�bách v plnom rozsahu neuplatní. 

8.60. Klient je povinný ku dòu ukonèenia zmluvného vz�ahu ukonèi� vyu�ívanie programového vybavenia a 
odstráni� program zo v�etkých svojich poèítaèov, na ktorých bol nain�talovaný. 

 
Elektronická slu�ba Business24 

8.61. Banka poskytuje Klientovi Elektronickú slu�bu Business24 na základe EB Zmluvy. Banka urèí v podmienkach 
urèených Zverejnením podmienky a �pecifikáciu pou�ívania Elektronickej slu�by Business24, ktorú je 
oprávnená jednostranne zmeni�. Klient je oprávnený nastavi� si spôsob pou�ívania Elektronickej slu�by 
Business24 pod¾a vlastného uvá�enia, av�ak v rozsahu stanovenom Bankou v podmienkach urèených 
Zverejnením. 

8.62. Banka je oprávnená poskytnú� Klientovi Business24 aj k Bankovému produktu tretej osoby vedenému 
Bankou, a to na základe plnomocenstva udeleného Klientovi majite¾om Bankového produktu. 

8.63. Súèas�ou EB zmluvy, ktorou sa zriaïuje a poskytuje Business24, je aj príloha, ktorá upravuje podmienky 
poskytovania Business24. Prílohu EB zmluvy je mo�né zmeni� so súhlasom zmluvných strán novou prílohou 
s rovnakými formálnymi nále�itos�ami. Èas� novej prílohy, ktorá bude vyplnená, nahrádza v plnom rozsahu 
údaje uvedené v predchádzajúcej prílohe. Údaje z èasti, ktorá nebude v novej prílohe vyplnená, ostávajú 
naïalej platné pod¾a znenia predchádzajúcej prílohy. Údaje uvedené v novej prílohe nadobúdajú úèinnos� 
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najneskôr Obchodný deò nasledujúci po dni úèinnosti dohody o zmene, ak v novej prílohe nie je uvedené 
inak.  

8.64. V prípade, ak Klient zmení �pecifikáciu Elektronickej slu�by Business24, zoznam U�ívate¾ov, rozsah ich 
oprávnení, profily alebo �pecifikáciu podpisových pravidiel priamo v prostredí Elektronickej slu�by 
Business24, Banka bude túto zmenu pova�ova� za návrh na zmenu EB zmluvy v èasti, v ktorej do�lo 
k zmene. Zmena EB zmluvy je úèinná momentom doruèenia nového znenia prílohy podpísanej Bankou 
Klientovi, ak sa Banka s Klientom nedohodli inak. 

8.65. Banka sprístupní Klientovi pou�ívate¾skú príruèku obsahujúcu návod na pou�itie priamo v Elektronickej 
slu�be Business24. 

8.66. Banka je oprávnená zmeni� pou�ívate¾skú príruèku s okam�itou úèinnos�ou, ak v pou�ívate¾skej príuèke nie 
je uvedené inak. 

8.67. Banka zasiela Klientovi rôzne správy alebo notifikácie (textové správy a súbory, ktoré obsahujú aktualizáciu 
POP, VOP, výsledky vykonania Príkazov, Pokynov, výzvy, upozornenia, informácie, rôzne správy 
obchodného charakteru a pod.). Klient súhlasí s touto formou zasielania správ.  

8.68. Klient je povinný v�etkým správam doruèeným Banke venova� nále�itú pozornos�, nako¾ko od momentu 
doruèenia správy Bankou je táto správa pre Klienta záväzná, ak nie je uvedené inak. Za �kody spôsobené 
poru�ením tejto povinnosti zodpovedá Klient. Banka a Klient sa dohodli, �e vo vz�ahu k týmto správam sa 
ustanovenie § 32 ods. 1 zákona o platobných slu�bách nepou�ije. 

8.69. Klient mô�e prostredníctvom Elektronickej slu�by Business24 zasiela� do Banky správy obchodného 
charakteru, informácie alebo po�adované dokumenty, ku ktorým sa zaviazal v osobitnej zmluve s Bankou.  
 
Pokyny vykonávané cez Business24 

8.70. V�etky Pokyny doruèované Banke musia by� podpísané platným Bezpeènostným predmetom a musia 
zodpoveda� oprávneniam, obmedzeniam a Limitom stanoveným Klientom v EB zmluve s výnimkou Príkazov 
vykonávaných v prospech Partnerských úètov a Pokynov, pri ktorých Banka uplatnila výnimku zo Silnej 
autentifikácie pod¾a osobitného právneho predpisu, pokia¾ v EB zmluve nie je uvedené inak. V opaènom 
prípade Pokyny nebudú vykonané.  

8.71. Príkaz, v ktorom Klient uvedie ako dátum splatnosti dátum aktuálneho Obchodného dòa, Banka vykoná za 
predpokladu, �e Klient doruèí Banke tento Príkaz najneskôr do uplynutia lehoty urèenej Bankou Zverejnením. 
Ak Klient �iada o vykonanie Príkazu ihneï po doruèení, uvedie túto skutoènos� v doruèenom Príkaze. 

8.72. Po uplynutí lehoty urèenej Bankou Zverejnením, Banka prijíma Príkaz s dátumom splatnosti nasledujúceho 
Obchodného dòa alebo s neskor�ím dátumom splatnosti. Príkaz s budúcim dátumom splatnosti Banka 
vykoná v deò splatnosti Príkazu. 

8.73. Klient mô�e odvola� prostredníctvom slu�by Business24 Príkaz s aktuálnym dátumom splatnosti 
neobsahujúci po�iadavku vykona� Príkaz ihneï po jeho doruèení a Príkaz s budúcim dátumom splatnosti 
najneskôr do uplynutia lehoty urèenej Bankou Zverejnením. 

8.74. Klient mô�e v Zmluve urèi� druh Bezpeènostného predmetu, ktorý má U�ívate¾ pou�íva� pri dia¾kovej 
komunikácii s Bankou v mene Klienta a Limit. Banka nevykoná Pokyn, ktorý nebol podpísaný tým 
Bezpeènostným predmetom, ktorý urèil Klient pre daného U�ívate¾a. 

8.75. U�ívate¾  je oprávnený na nakladanie s prostriedkami na Úète uvedenom v Zmluve v rozsahu jemu 
prideleného profilu Klientom. U�ívate¾ mô�e dáva� Banke Pokyny v rozsahu jemu stanoveného profilu a pri 
vykonávaní jednotlivých úkonov je povinný dodr�iava� Limity a �pecifikáciu podpisových pravidiel, ako aj 
obmedzenia stanovené Klientom. 

8.76. V prípade, ak pri zadávaní Pokynu konajú v zmysle stanovených podpisových pravidiel viacerí U�ívatelia 
spoloène, sú títo U�ívatelia povinní pri zadávaní Príkazu dodr�a� poradie, ktoré im stanovil Klient a Limity 
toho ktorého podpisujúceho U�ívate¾a, ktoré sú v èase zadávania príslu�ného Príkazu najni��ie. 
 
Ukon!enie Zmluvy o Elektronickej slu�be Business24 

8.77. Zmluvný vz�ah medzi Klientom a Bankou zalo�ený EB zmluvou, mo�no ukonèi� spôsobom uvedeným vo 
VOP a: 
a) ukonèením zmluvného vz�ahu medzi Bankou a Klientom zalo�eného EB zmluvou, ktorej predmetom je  

zriadenie Úètu, ak Banka v èase ukonèenia EB zmluvy poskytuje Klientovi Business24 len k Úètu 
zriadenému a vedenému Bankou na základe príslu�nej Zmluvy o be�nom úète, 

b) zánikom plnomocenstva udeleného majite¾om úètu Klientovi v osobitnom plnomocenstve na nakladanie 
s peòa�nými prostriedkami na Úète prostredníctvom Business24, ak Banka v èase zániku takéhoto 
plnomocenstva poskytuje Klientovi Business24 len k Úètu uvedenému v takomto plnomocenstve. 

V prípade ukonèenia zmluvného vz�ahu medzi Bankou a Klientom sa ustanovenie § 33 zákona o platobných 
slu�bách v plnom rozsahu neuplatní. 

 
Sprístupnenie Ú!tu Bankou Klientovi a Poskytovate#ovi platobných slu�ieb cez Vyhradené rozhranie 
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8.78. Banka sprístupní prostredníctvom Vyhradeného rozhrania Klientovi a Poskytovate¾ovi platobných slu�ieb 
Úèet po vykonaní Silnej autentifikácie a na základe súhlasu Klienta udeleného Poskytovate¾ovi platobnej 
slu�by alebo aj súhlasu udeleného Banke, ak sa vy�aduje, prièom týmto umo�ní Klientovi vyu�íva� platobné 
slu�by poskytované Poskytovate¾om platobných slu�ieb. 

8.79. Banka sprístupní Poskytovate¾ovi platobných slu�ieb Úèet na získavanie údajov o Úète za úèelom ich 
poskytnutia Klientovi, na iniciovanie Platobných príkazov Klienta alebo na získavanie potvrdení o dostupnosti 
peòa�ných prostriedkov na Úète potrebných na vykonanie platobnej operácie viazanej na Platobnú kartu za 
podmienok a v rozsahu uvedenom v podmienkach urèených Zverejnením. 
 

 
 
9. RÔZNE 
 
9.1. Klient, ktorý je majite¾om Depozitného produktu, udelením plnomocenstva na disponovanie s peòa�nými 

prostriedkami na tomto Depozitnom produkte deklaruje, �e splnomocnená osoba je spôsobilá na úkony 
disponovania s peòa�nými prostriedkami v plnom rozsahu. 

9.2. Ak Banka zriadila Depozitný produkt pre dvoch a viacerých Klientov, má ka�dý rovnaké práva a povinnosti. 
Klienti sú zaviazaní spoloène a nerozdielne. V tomto prípade sa úkon jedného z Klientov voèi Banke sa 
pova�uje za úkon v�etkých Klientov. Klient, s ktorým Banka konala, je povinný ostatných Klientov o 
vykonanom úkone informova�. Banka vzájomné nároky Klientov neskúma. 

9.3. Vý�ka úrokových sadzieb na Depozitných produktoch je uvedená v podmienkach urèených Zverejnením. 
9.4. Banka je oprávnená jednostranne zmeni� úrokové sadzby poskytované k Depozitným produktom. Zmena 

úrokovej sadzby alebo výmenného kurzu sa uplatòuje okam�ite a bez predchádzajúceho oznámenia, ak sa 
zakladá na referenènej úrokovej sadzbe alebo referenènom výmennom kurze. Ak dôjde k zániku alebo 
ukonèeniu vyhlasovania urèitého typu referenènej úrokovej sadzby pre dané obdobie, Banka pou�ije pre 
výpoèet úrokovej sadzby zalo�enej na referenènej úrokovej sadzbe taký typ referenènej úrokovej sadzby, 
ktorý nahradil z rozhodnutia poskytovate¾a referenènej úrokovej sadzby alebo príslu�ného kompetentného 
orgánu alebo na základe v�eobecne záväzného právneho predpisu pôvodný typ referenènej úrokovej sadzby 
pre dané obdobie. 

9.5. Banka a Klient sa dohodli, �e v prípade zmluvného vz�ahu medzi Bankou a Klientom zalo�enom na Zmluve, 
ktorá je rámcovou zmluvou v zmysle zákona o platobných slu�bách, sa ustanovenie § 3 ods. 4, §10, §12, 
§31, §32, §33, §38 a� §43 a §44 ods. 1 a ods. 4, § 98 ods. 2 zákona o platobných slu�bách v plnom rozsahu 
neuplatní. 

 
 
10. ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA 

 

10.1. Banka je oprávnená jednostranne zmeni� POP, a ak to bolo s Klientom dohodnuté, aj jednotlivé podmienky 
Zmluvy z dôvodu: 
a) zmeny právnych predpisov,   
b) vývoja na bankovom alebo finanènom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvni� poskytovanie 

Bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania,   
c) zmeny technických mo�ností poskytovania Bankových produktov,   
d) zabezpeèenia bezpeèného fungovania bankového systému, alebo 
e) zabezpeèenia obozretného podnikania Banky a bankovej stability. 

10.2. Banka je oprávnená doplni� POP z dôvodu roz�írenia bankových slu�ieb. Banka informuje Zverejnením 
o doplnení POP najneskôr 1 kalendárny deò vopred. 

10.3. Aktuálne znenie POP, alebo podmienky Zmluvy, ktorú pod¾a Zmluvy mô�e Banka jednostranne zmeni� 
Zverejnením, Banka urèí Zverejnením najneskôr 15 kalendárnych dní pred nadobudnutím úèinnosti zmeny. 

10.4. Zmena POP nadobudne úèinnos� v deò uvedený v POP. 
10.5. POP platia aj po skonèení zmluvného vz�ahu Klienta a Banky, a� do úplného vysporiadania ich vzájomných 

vz�ahov. 
10.6. POP nadobúdajú úèinnos� 1. 1. 2015. Nadobudnutím úèinnosti POP ru�ia a nahrádzajú Obchodné 

podmienky pre balíky produktov a slu�ieb pre podnikate¾ov vydané Bankou s úèinnos�ou od 1. 2. 2006, 
Obchodné podmienky pre poskytovanie a pou�ívanie Elektronických slu�ieb a Platobných kariet vydané 
Bankou s úèinnos�ou od 10. 9. 2002 a V�eobecné obchodné podmienky vydané Bankou s úèinnos�ou od 1. 
8. 2002, a to v èastiach, ktoré upravovali podmienky Bankového produktu uvedeného v POP. 
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DEFINÍCIE POJMOV 
 

Akreditív  dokument vystavený Bankou na základe Zmluvy o akreditíve, ktorý 
potvrdzuje záväzok Banky poskytnú� tretej osobe po splnení podmienok 
peòa�né plnenie na �archu Príkazcu. 

Akreditívny rámec  èas� Úverového rámca urèená na splatenie poh¾adávky Banky 
z Akreditívu. 

Akreditívna suma  peòa�ná suma, do vý�ky ktorej je Banka povinná z Akreditívu plni� 
Beneficientovi. 

Beneficient  osoba, v prospech ktorej je vystavená Záruka alebo Akreditív. 

Centrum hlavného 
záujmu 

 má význam uvedený v èlánku  3 ods. 1 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady Európskej únie è. 2015/848  z 20. mája  2015, 
o insolvenènom konaní.  

Èerpanie  ka�dé poskytnutie Úveru alebo Rezervovanie prostriedkov (platí aj pre 
modifikácie v tvare slovesa �Èerpa�� alebo prídavného mena �Èerpaný�). 

Deò koneènej splatnosti 
úverového rámca  

 deò splatnosti Úverového rámca dohodnutý v Úverovej zmluve.  

Deò stanovenia  rozhodujúci deò pre zistenie vý�ky Referenènej sadzby na ïal�ie 
Obdobie úrokovej sadzby, ktorý nastane dva Obchodné dni pred 
zaèiatkom Obdobia úrokovej sadzby a pre Referenènú sadzbu typu 
overnight jeden Obchodný deò pred zaèiatkom Obdobia úrokovej 
sadzby. Ak Obdobie úrokovej sadzby zaèína v deò, ktorý nie je 
Obchodným dòom, Banka má právo pre dané Obdobie úrokovej sadzby 
pou�i� vý�ku Referenènej sadzby platnú pre najbli��í predchádzajúci 
Obchodný deò. 

Dl�ník  Klient, ktorý je na základe Úverovej zmluvy povinný Èerpané peòa�né 
prostriedky vráti�, plati� Príslu�enstvo a Poplatky a plni� ïal�ie 
Povinnosti pod¾a Finanèných dokumentov, alebo osoba, ktorá vstúpila 
do jeho postavenia. 

Finanèná zadl�enos�  záväzok, o ktorom je Dl�ník povinný úètova�, vzniknutý v súvislosti s: 
a) prijatými úvermi alebo pô�ièkami, 
b) akreditívmi a obdobnými nástrojmi, 
c) dlhopismi, zmenkami alebo obdobnými dlhovými nástrojmi, 
d) konvertibilnými nástrojmi zaväzujúcimi ich emitenta  poskytova� 

finanèné plnenie, 
e) postúpením poh¾adávok s dohodnutým postihom postupcu (najmä 

regres), 
f) zmluvou, ktorá je v súlade s úètovnými �tandardmi aplikovanými 

v krajine jeho sídla pova�ovaná za leasingovú zmluvu, 
g) obstarávacou cenou aktíva v rozsahu, v akom je splatná po jeho 

nadobudnutí alebo získaní povinnou stranou, prièom odklad 
splatnosti bol dohodnutý predov�etkým ako nástroj k získaniu 
finanèných prostriedkov alebo financovaniu akvizície tohto aktíva, 

h) derivátovou transakciou uzavretou na ochranu pred pohybom 
akejko¾vek ceny, kurzu, sadzby alebo inej velièiny, alebo na vyu�itie 
akéhoko¾vek takéhoto pohybu, 

i) inou transakciou v rámci be�ného obchodného styku (vrátane 
forwardových nákupných a predajných kontraktov), ktoré majú 
obdobný dopad ako úver alebo pô�ièka, s výnimkou zálohy, 

j) pristúpením k dlhu, ruèite¾ským záväzkom, s¾ubom od�kodnenia, 
zárukou, iným záväzkom na zabezpeèenie úveru alebo finanènej 
zadl�enosti inej osoby akreditívom alebo iným nástrojom vydaným, 
uskutoèneným alebo potvrdeným bankou alebo finanènou in�titúciou, 
alebo 

k) nákladmi a poplatkami spojenými s vymáhaním záväzku Dl�níka. 

Finanèné dokumenty  Úverová zmluva, Zmluva o záruke, Zmluva o akreditíve 
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a Zabezpeèovacia zmluva a iné dokumenty vyhotovené v súvislosti 
s nimi alebo oznaèené Bankou ako Finanèný dokument. 

Garant  osoba odli�ná od Dl�níka, ktorá poskytuje Zabezpeèenie, alebo osoba, 
ktorá vstúpila do jej postavenia. 

Jednotné záruèné 
pravidlá 

 jednotné pravidlá pre záruky splatné na po�iadanie, publikované 
Medzinárodnou obchodnou komorou pod è. 758/2010. 

Kontokorentný úver  peòa�né prostriedky poskytované Bankou ako povolený debet na úète 
Dl�níka vedeného v Banke. 

Kore�pondenèná banka  banka, ktorá vykonáva úkony spojené so Zárukou (s jej vystavením, 
uplatnením a pod.) alebo s Akreditívom, napríklad avizujúca banka, 
potvrdzujúca banka, platiaca banka, banka vystavujúca protizáruku 
a podobne. 

Lehota na èerpanie  lehota, poèas ktorej má Dl�ník mo�nos� Èerpa�. 

Lehota na nápravu  lehota, ktorá zaène plynú� v deò vzniku Prípadu poru�enia, a poèas 
ktorej Dl�ník mô�e napravi� Prípad poru�enia, a Banka neuskutoèní 
úkony vykonávané ako následky Prípadu poru�enia. 

Nezáväzná èas� 
úverového rámca 

 èas� Úverového rámca, z ktorej Banka nemá záväzok poskytnú� 
Dl�níkovi peòa�né prostriedky. �iados� o èerpanie tejto èasti má Banka 
v�dy právo odmietnu� tým �e Úver neposkytne, a to bez oh¾adu na to, èi 
sú splnené Podmienky èerpania. Dl�ník mô�e pri podaní �iadosti 
o èerpanie Nezáväznej èasti úverového rámca navrhnú� skor�iu 
splatnos� Úveru ako v Deò koneènej splatnosti úverového rámca; Banka 
tento návrh Dl�níka na urèenie splatnosti Úveru akceptuje poskytnutím 
Úveru. Ak dôjde do Dòa koneènej splatnosti úverového rámca 
k splateniu Úveru alebo ukonèeniu Rezervovania prostriedkov 
poskytnutých z Nezáväznej èasti úverového rámca, sa táto èas� naïalej 
pova�uje za Nezáväznú èas� úverového rámca.  

Obdobie úrokovej sadzby  obdobie, poèas ktorého sa Úroková sadzba nemení. 

Podmienky èerpania  podmienky pre Èerpanie uvedené v Úverovej zmluve. 

Podstatný nepriaznivý 
vplyv 
 

 okolnos�, ktorá má alebo mô�e ma� zásadný negatívny dopad na: 
a) príjmy, podnikate¾skú èinnos�, prevádzku, majetok Dl�níka alebo 

Garanta, 
b) ekonomické alebo právne postavenie Dl�níka alebo Garanta, 
c) schopnos� Dl�níka alebo Garanta plni� Povinnosti, 
d) platnos� alebo vymáhate¾nos� ktoréhoko¾vek ustanovenia 

Finanèného dokumentu, alebo 
e) hodnotu predmetu Zabezpeèenia. 

Poh¾adávka Banky  v�etky ni��ie uvedené prípady alebo ktorýko¾vek z nich 
a) Úverová poh¾adávka, 
b) Poh¾adávka zo Záruky, 
c) Poh¾adávka z Akreditívu, 
d) poh¾adávka Banky, jej Príslu�enstvo a Poplatky z Treasury obchodu, 

ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti s Úverovou zmluvou, 
e) poh¾adávka Banky na uhradenie nákladov súvisiacich so 

Zabezpeèením a jeho výkonom a na zaplatenie zmluvných pokút 
pod¾a Finanèných dokumentov, a 

f) poh¾adávka Banky a jej Príslu�enstvo, ktorá vznikne v dôsledku 
alebo v súvislosti s/so 
fa) zmenou právneho vz�ahu alebo záväzku zalo�eného Úverovou 

zmluvou,  
fb) nahradením záväzku z Úverovej zmluvy novým záväzkom,  
fc) plnením Dl�níkovi z neplatnej Úverovej zmluvy, alebo plnením 

bez právneho dôvodu, alebo z právneho dôvodu, ktorý odpadol, 
alebo 

fd) odstúpením alebo vypovedaním Úverovej zmluvy.  

Poh¾adávka z Akreditívu  právo Banky na peòa�né plnenie zo Zmluvy o Akreditíve, ktoré tvorí 
suma vyplatená Bankou Beneficientovi z Akreditívu, jej Príslu�enstvo 
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a Poplatky. 

Poh¾adávka zo Záruky  právo Banky na peòa�né plnenie zo Zmluvy o záruke, ktoré tvorí suma 
vyplatená Bankou Beneficientovi zo Záruky, Príslu�enstvo a Poplatky, 
vrátane práva na uhradenie Predplatby. 

Poplatok za správu úveru  poplatok za správu Úveru, splatný v mesaènej periodicite k ultimu 
príslu�ného kalendárneho mesiaca. Ak bolo v Úverovej zmluve 
dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej poh¾adávky výluène v Obchodný 
deò, je tento poplatok splatný posledný Obchodný deò v kalendárnom 
mesiaci. Posledný poplatok za správu úveru je úètovaný a splatný v Deò 
koneènej splatnosti úverového rámca. 

Poplatok za monitoring   poplatok za vykonanie v�etkých úkonov súvisiacich s revíziou Dl�níka, 
Garanta a plnenia podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve, ktoré 
Banka vykonáva v priebehu Úverového vz�ahu. Tento poplatok je 
splatný v roènej periodicite ku dòu vykonania revízie, najneskôr v�ak ku 
dòu výroèia uzatvorenia Úverovej zmluvy. 

Poplatok za 
vypracovanie textu 
Záruky 

 poplatok za vypracovanie textu Zmluvy o záruke a Záruky splatný v deò 
vystavenia Záruky. 

Poplatok za vystavenie 
Záruky 

 poplatok za vystavenie Záruky poèítaný z aktuálnej Záruènej sumy 
úètovaný poèas platnosti Záruky a� do dòa poukázania peòa�ných 
prostriedkov v prospech Beneficienta, splatný po vystavení Záruky v�dy 
spätne za ka�dých 90 kalendárnych dní na báze aktuálny poèet dní 
v kalendárnom roku / 360 dní. 

POP  tieto Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky 
a akreditívy Slovenskej sporite¾ne, a. s. 

Povinnos�  povinnos� Dl�níka alebo èlena Skupiny Dl�níka, ktorá vyplýva 
z Finanèných dokumentov. 

Právo tretej osoby  a) zabezpeèenie pod¾a právnych predpisov alebo iné obdobné právo 
v prospech tretej osoby, 

b) vecné bremeno alebo obdobné právo v prospech tretej osoby, 
c) nájomné alebo iné u�ívacie právo v prospech tretej osoby, 
d) dojednanie výhrady vlastníckeho práva alebo predkupného práva, 
e) právo tretej osoby pou�i� alebo viaza� peòa�né prostriedky alebo 

investièné nástroje alebo iné aktíva na bankových alebo iných úètoch 
(alebo inak evidované), 

f) právo zapoèíta� poh¾adávky z bankových alebo iných úètov oproti 
poh¾adávkam subjektov, ktoré tieto úèty vedú voèi Dl�níkovi, 

g) právo tretej osoby na nadobudnutie aktív od Dl�níka, alebo 
h) iné práva zakladajúce právo na prednostné uspokojenie 

v konkurznom alebo exekuènom konaní, 
a to samostatne, alebo niektoré z nich, alebo v�etky súbe�ne. 

Povolené preèerpanie  peòa�né prostriedky, ktoré Banka poskytuje ako povolený debet na úète 
Dl�níka vedeného v Banke. Na Povolené preèerpanie sa pou�ijú 
primerane ustanovenia o Kontokorentnom úvere. 

Predplatba 
 

 peòa�né prostriedky, ktorých zaplatenie mô�e na základe Zmluvy 
o záruke Banka po�adova� ako zálohu na nahradenie prípadného 
plnenia zo Záruky. Banka mô�e po�adova� zaplatenie Predplatby a� do 
vý�ky Záruènej sumy, Príslu�enstva a Poplatkov. 

Prepoètové pravidlo  a) platné v prípade, ak je Èerpanie mo�né v inej mene ako v mene 
euro: ekvivalent v mene euro sa vypoèíta pod¾a príslu�ného 
referenèného výmenného kurzu Európskej centrálnej banky platného 
v deò akceptácie �iadosti o èerpanie. Rozhodná je vý�ka kurzu 
platná 2 Obchodné dni pred po�adovaným dátumom Èerpania 
s výnimkou Kontokorentného úveru, keï je rozhodujúca vý�ka kurzu 
v deò èerpania Kontokorentného úveru, 

b) platné v prípade, ak sa Poplatky alebo náklady hradia v mene, 
v ktorej bol Èerpaný Úver alebo Rezervované prostriedky. Poplatky 
alebo náklady sa konvertujú kurzom vyhláseným Európskou 
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centrálnou bankou, príp. Národnou bankou Slovenska pre deò, 
v ktorý Banka o takýchto Poplatkoch alebo nákladoch úètovala, 

c) platné pre splácanie Úverovej poh¾adávky, ak má s Bankou Dl�ník 
uzatvorenú rámcovú zmluvu o uzatváraní Treasury obchodov: 
príslu�ná splátka sa konvertuje kurzom stanoveným Bankou na 
základe uvedenej zmluvy, 

d) platné pre Poh¾adávku zo Záruky; ak je Úèet pre splácanie vedený 
v inej mene ako Poh¾adávka zo Záruky: Banka je oprávnená 
konvertova� Poh¾adávku zo záruky kurzom vyhláseným Európskou 
centrálnou Bankou, príp. Národnou bankou Slovenska, a to: 
- devíza predaj, ak je Úèet pre splácanie vedený v mene euro 

a Poh¾adávka zo Záruky je v cudzej mene, alebo 
- devíza nákup, ak je Úèet pre splácanie vedený v cudzej mene 

a Poh¾adávka zo Záruky je v mene euro,  
e) platné pre ostatné prípady, keï Finanèný dokument predpokladá 

konverziu: pou�ije sa kurz stanovený Bankou pre deò konverzie 
v závislosti od situácie na medzibankovom trhu. 

Pristupujúci dl�ník  osoba, ktorá pristúpila k záväzku Dl�níka splati� Poh¾adávku Banky, a 
ktorá je na jej splatenie zaviazaná s Dl�níkom spoloène a nerozdielne; 
Pristupujúcemu dl�níkovi nevzniká právo na Èerpanie. 

Prís¾ub   na �iados� Dl�níka vydané jednostranné vyhlásenie Banky 
o pripravenosti Banky Dl�níka financova� za podmienok urèených 
Bankou alebo vystavi� pre Dl�níka ako Príkazcu Záruku za podmienok 
urèených Bankou. Dl�ník na vystavenie Prís¾ubu nemá právny nárok, t.j. 
Banka nie je povinná �iados� o vystavenie Prís¾ubu akceptova�, a to bez 
uvedenia dôvodu. Platnos� Prís¾ubu skonèí v deò uvedený v Prís¾ube.  

Príkaz na otvorenie 
akreditívu 

 príkaz Príkazcu na otvorenie Akreditívu adresovaný Banke. Príkazca 
predkladá Príkaz na otvorenie akreditívu na tlaèive Banky. 

Príkazca  Klient oznaèený ako Dl�ník alebo ako Príkazca v Zmluve o záruke alebo 
v Záruke, v Zmluve o akreditíve alebo v Akreditíve, alebo osoba, ktorá 
vstúpi do jeho postavenia. 

Prípad poru�enia  skutoènos�, ktorá ak nastane, je poru�ením: 
a) Úverovej zmluvy alebo Zabezpeèovacej zmluvy zo strany Dl�níka 

alebo Garanta, alebo 
b) Zmluvy o záruke alebo Zmluvy o akreditíve zo strany Príkazcu. 

Príslu�enstvo  úroky, úroky z ome�kania, náklady Banky, na ktoré má Banka právo na 
základe Finanèných dokumentov (napr. po�tové náklady, 
telekomunikaèné náklady, refinanèné náklady, zvý�ené náklady 
súvisiace s Úverovým vz�ahom, náklady na konverziu a cezhranièný 
prevod, náklady spojené s vymáhaním Poh¾adávky Banky, provízie 
úètované Kore�pondenènou bankou a pod.). 

Provízia z neèerpanej 
èasti úverového rámca 

 poplatok poèítaný denne percentom p. a. dohodnutým v Úverovej 
zmluve z neèerpanej vý�ky Úverového rámca zní�enej o celkovú vý�ku 
Kontokorentného úveru splatný v �tvr�roènej periodicite k ultimu 
príslu�ného kalendárneho �tvr�roka (t. j. v�dy k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 
a 31. 12. be�ného roka). Ak bolo v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo 
splatnosti Úverovej poh¾adávky výluène v Obchodný deò, je tento 
poplatok splatný posledný Obchodný deò v kalendárnom mesiaci. Za 
posledné obdobie je Provízia z neèerpanej èasti úverového rámca 
úètovaná v alikvotnej èiastke a splatná v Deò koneènej splatnosti 
úverového rámca; nárok na Províziu z neèerpanej èasti úverového 
rámca vzniká dòom uzatvorenia Úverovej zmluvy a trvá a� do Dòa 
koneènej splatnosti Úverového rámca. 

Rámec pre Splátkové 
úvery 

 èas� Úverového rámca, do vý�ky ktorej Banka poskytuje Dl�níkovi 
Splátkové úvery. 

Rámec pre Termínované 
úvery 

 èas� Úverového rámca, do vý�ky ktorej Banka poskytuje Dl�níkovi 
Termínované úvery. 

Referenèná sadzba  zverejòovaná sadzba, z ktorej Banka stanovuje Úrokovú sadzbu: 
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a) BASE RATE, je sadzba p. a. administrovaná, t. j. urèovaná Bankou, 
ktorú je Banka oprávnená jednostranne meni� z dôvodov zmeny 
finanèného správania Dl�níka, zmeny rizikovosti Úverového vz�ahu a 
z dôvodov, na základe ktorých mo�no meni� POP. Banka informuje 
Dl�níka o jej zmene Zverejnením, napr. BASE RATE 
KTK/CORP/PRIME RATE EUR, BASE RATE SPL Nezabezpeèené, 
BASE RATE KTK Nezabezpeèené. 

b) EURIBOR/ESTER/EUROLIBOR/LIBOR, prípadne iné � sadzba p. a., 
urèovaná v závislosti od aktuálnej situácie na medzibankovom 
refinanènom trhu. Jej vý�ka zodpovedá vý�ke úrokovej sadzby depozít 
na pevne stanovené èasové obdobie v mene a sume porovnate¾nej 
s Poh¾adávkou Banky, ponúknutej na medzibankovom trhu pre 
príslu�nú menu v Deò stanovenia. 

 
Ak vý�ka Referenènej sadzby nie je príslu�ným zdrojom v Deò stanovenia 
vyhlásená, pre urèenie vý�ky Úrokovej sadzby má Banka právo pou�i�  
Referenènú sadzbu, ktorá bola pred Dòom stanovenia vyhlásená 
naposledy alebo má právo za východisko pre výpoèet Úrokovej sadzby 
pou�i� východiská platné pre situáciu ak je dohodnutý typ Referenènej 
sadzby zru�ený. 
 
Ak je typ Referenènej sadzby príslu�ným zdrojom, ktorý ju zverejòuje 
zru�ený alebo je tento typ Referenènej sadzby zru�ený iným spôsobom, 

bude sa za východisko pre výpoèet Úrokovej sadzby pova�ova�:  
a) typ referenènej sadzby, ktorým bol dohodnutý typ Referenènej 

sadzby pod¾a urèenia príslu�ného zdroja nahradený,   
b) ak takáto nie je, tak ponuková sadzba pre vklady v príslu�nej mene 

na príslu�nom medzibankovom trhu stanovená relevantnou 
autoritou (napr. pre menu euro Európskou bankovou federáciou, 
uvedená na ktorejko¾vek inej stránke Reuters Monitor Money Rates 
Service), pre obdobie rovnajúce sa príslu�nému Úrokovému 
obdobiu (alebo pre èasovo najbli��ie obdobie) v Deò stanovenia,  

c) ak takáto nie je, potom ponuková sadzba pre vklady v príslu�nej 
mene na príslu�nom medzibankovom trhu, uvedená na 
ktorejko¾vek stránke slu�by akú Banka odôvodnene urèí ako 
slu�bu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá slu�be pre 
obdobie rovnajúce sa takémuto Úrokovému obdobiu (alebo pre 
èasovo najbli��ie obdobie) v Deò stanovenia, alebo 

d) ak nie je mo�né postupova� pod¾a predchádzajúcich bodov potom 
sadzba per annum vypoèítaná Bankou ako aritmetický priemer (v 
prípade potreby zaokrúhlený na �tyri desatinné miesta nahor) 
sadzieb oznámených Banke minimálne tromi referenènými 
bankami, pri ktorých ka�dá z referenèných bánk ponúkala na 
príslu�nom medzibankovom trhu vklady v euro vo vý�ke v podstate 
sa rovnajúcej vý�ke Èerpania okolo 11:00 hodiny (bratislavského 
èasu) v Deò stanovenia porovnate¾né s príslu�ným Úrokovým 
obdobím (alebo pre èasovo najbli��ie obdobie), 

e) ak nie je mo�né postupova� pod¾a predchádzajúceho bodu, potom 
sadzba, ktorú Banka oznámi Dl�níkovi hneï ako to bude prakticky 
mo�né (av�ak najneskôr v deò kedy má by� úrok za dané Úrokové 
obdobie splatný), ako percentuálnu sadzbu p.a. predstavujúcu 
skutoèný náklad refinancovania sa Banky z akéhoko¾vek zdroja, 
ktorý odôvodnene zvolí Banka v súvislosti s Èerpaním; 

 
Ak vý�ka Referenènej sadzby dosiahne ku Dòu stanovenia zápornú 
hodnotu, t.j. hodnotu ni��iu ako 0 % p. a., Banka je oprávnená pre úèely 
stanovenia výslednej Úrokovej sadzby pou�i� hodnotu Referenènej 
sadzby pre dané Obdobie úrokovej sadzby vo vý�ke 0 % p.a. Banka 
mô�e kedyko¾vek jednostranne rozhodnú�, �e pravidlo pod¾a 
predchádzajúcej vety do odvolania nahrádza nasledovným pravidlom: Ak 
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súèet Referenènej sadzby a dohodnutej mar�e dosiahne ku Dòu 
stanovenia zápornú hodnotu, t.j. hodnotu ni��iu ako 0 % p. a., platí, �e 
Banka pre dané Obdobie úrokovej sadzby úroèí Úver úrokovou sadzbou 
vo vý�ke 0 % p. a. Banka informuje o týchto skutoènostiach Dl�níka 
vopred oznámením. 

Refinanèný úver  peòa�né prostriedky poskytované Bankou Dl�níkovi z Akreditívneho 
rámca, zo Záruèného rámca alebo z Treasury rámca na splatenie 
Poh¾adávky z Akreditívu, Poh¾adávky zo Záruky alebo na vyrovnanie 
straty z Treasury obchodu. 

Revízia  kontrola uskutoèòovaná Bankou alebo osobou, ktorú Banka splnomocní; 
jej predmetom je najmä overenie schopnosti spláca� Poh¾adávku Banky, 
plnenia Povinností, splnenia Podmienok èerpania, otvorenia Akreditívu, 
vystavenia Záruky a Zabezpeèenia. 

Rezervovanie 
prostriedkov 
 

 zní�enie: 
a) Úverového rámca o vý�ku Úveru alebo Záruky uvedenú v Bankou 

vydanom Prís¾ube, 
b) Akreditívneho rámca o Akreditívnu sumu, a to od momentu otvorenia 

Akreditívu,  
c) Záruèného rámca o Záruènú sumu, a to od momentu vystavenia 

Záruky, alebo 
d) Treasury rámca o vý�ku zabezpeèenia po�adovaného v súvislosti s 

Treasury obchodom, a to od momentu uzatvorenia Treasury obchodu 
alebo doruèenia oznámenia o zmene hodnoty zabezpeèenia 
Treasury obchodu; 

(platí aj pre modifikácie v tvare slovesa �Rezervova� prostriedky� alebo 
prídavného mena �Rezervované prostriedky�). 

Skupina Dl�níka  a) Garant, 
b) osoby, v ktorých má Dl�ník alebo ktoré majú v Dl�níkovi priamu alebo 

nepriamu úèas� (vlastnícku, riadiacu alebo inú s obdobným, najmä 
ekonomickým, vplyvom alebo prepojenos�ou) minimálne vo vý�ke, 
ktorá individuálne alebo ak je to mo�né, tak v spojení s tretími 
osobami, zodpovedá 25 %, a 

c) osoby, v ktorých má rovnakú priamu alebo nepriamu úèas� osoba 
pod¾a písm. b). 

Splátkový úver  peòa�né prostriedky poskytované Bankou Dl�níkovi, ktorých splácanie 
je dohodnuté v splátkach. 

Spôsob èerpania 
Úverového rámca 

 spôsob, akým mo�no Èerpa� prostriedky z Úverového rámca, a to: 
a) poskytnutím: 

aa) Splátkového úveru,  
ab) Kontokorentného úveru,  
ac) Termínovaného úveru,  
ad) Refinanèného úveru, alebo 

b) Rezervovaním prostriedkov z: 
a) Úverového rámca, 
b) Akreditívneho rámca,  
c) Záruèného rámca, alebo 
d) Treasury rámca. 

Spracovate¾ský poplatok  a) pri Úverovej zmluve: odplata za dojednanie záväzku Banky 
poskytnú� Dl�níkovi Úver alebo Rezervovanie prostriedkov, ktorá je 
splatná dòom uzatvorenia Úverovej zmluvy, alebo 

b) pri Zmluve o záruke: odplata za spracovanie �iadosti o záruku; 
stanovená percentom zo Záruènej sumy, splatná v deò vystavenia 
Záruky. 
Povinnos� zaplati� Spracovate¾ský poplatok má Dl�ník aj v prípade, 
ak Lehota na èerpanie nezaèala plynú� z dôvodu nesplnenia 
Podmienok èerpania.  

Statusová zmena  nasledovná skutoènos� na strane Dl�níka: 
a) zru�enie,  
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b) zlúèenie,  
c) zmena právnej formy,  
d) zmena vý�ky základného imania,  
e) kúpa, predaj alebo nájom podniku Dl�níka alebo jeho èasti,  
f) zmena osôb oprávnených kona� a spôsobu ich konania,  
g) zmena ostatných právnych skutoèností uvedených vo výpise 

z registra,  
h) zmena spoloèenskej zmluvy alebo stanov v rozsahu iných 

skutoèností, ktoré sú Statusovou zmenou, alebo 
i) iná skutoènos�, ktorá mô�e ma� pod¾a príslu�ného zahranièného 

právneho poriadku obdobný úèinok ako ktoráko¾vek z vy��ie 
uvedených skutoèností. 

�peciálny úèet  úèet Dl�níka, ktorý je urèený najmä na: 
a) kumulovanie peòa�ných prostriedkov z poh¾adávok Dl�níka urèených 

na splácanie istiny, 
b) kumulovanie peòa�ných prostriedkov pre prípad nedostatku 

prostriedkov na splatenie Úverovej poh¾adávky,  
c) prijatie dotácie alebo nenávratného finanèného príspevku 

poskytnutých zo �tátneho rozpoètu prípadne zo �peciálnych 
podporných programov financovania, alebo 

d) poskytnutie Kontokorentného úveru za úèelom prefinancovania 
platieb DPH. 
 

�peciálny úèet je Úètom pre splácanie istiny Úveru, v súvislosti s ktorým 
bol tento úèet zriadený. Do zániku Úverového vz�ahu nie je Banka  
povinná vykona� Pokyn na nakladanie s peòa�nými prostriedkami na 
�peciálnom úète do najvy��ej z uvedených súm: vý�ka Úverového 
rámca, vý�ka Úveru, Záruèná suma, Akreditívna suma alebo 
Poh¾adávka Banky.. 
 
Za �peciálny úèet je pova�ovaný úèet, ktorý je ako �peciálny úèet 
oznaèený v Úverovej zmluve, prípadne akýko¾vek iný úèet Dl�níka 
zriadený v Banke.  

Termínovaný úver  krátkodobé poskytnutie peòa�ných prostriedkov Bankou Dl�níkovi, 
ktorých splatenie je dohodnuté jednorazovo. 

Tran�a  èas� Úveru, ak sa Úver poskytuje po èastiach. 

Treasury obchody  bankové obchody uzatvorené medzi Dl�níkom a Bankou, ktoré sa riadia 
Produktovými obchodnými podmienkami treasury Slovenskej sporite¾ne, 
a. s. alebo zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré sa riadia 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 648/2012 zo dòa 4. 
7. 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a 
archívoch obchodných údajov a príslu�nými regulaènými technickými 
�tandardmi. 

Treasury rámec  èas� Úverového rámca urèená na splatenie poh¾adávky Banky 
z Treasury obchodov. 

Uplatnená suma  suma,  na úhradu ktorej Beneficient vyzve Banku na základe Záruky. 

Úèet Banky  úèet Banky uvedený v Úverovej zmluve alebo oznámený Dl�níkovi, 
urèený na splácanie Poh¾adávky Banky. 

Úèet pre splácanie  úèet Dl�níka, z ktorého sa spláca Poh¾adávka Banky. 

Úroková sadzba  vyjadrená v percentách per annum (% p. a.), ako: 
a) premenná sadzba: sadzba pre výpoèet úrokov, ktorej vý�ka sa 

vypoèíta ako súèet Referenènej sadzby vo vý�ke aktuálnej ku Dòu 
stanovenia a úrokovej mar�e, a to v�dy pevne na príslu�né Obdobie 
úrokovej sadzby,  

b) pevná sadzba: sadzba platná odo dòa prvého poskytnutia Úveru do 
dòa jeho úplného splatenia,  

c) fixná sadzba: sadzba nemenná poèas doby fixácie dohodnutej 
v Úverovej zmluve; pre ïal�ie Obdobie úrokovej sadzby Banka urèí 
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vý�ku Úrokovej sadzby v závislosti od finanèného správania 
Dl�níka, zmeny rizikovosti Úverového vz�ahu a skutoèností, na 
základe ktorých mo�no meni� POP, alebo 

d) individuálna sadzba: sadzba odvodená od aktuálnych fixingových 
sadzieb Banky na medzibankovom trhu, ktorú Dl�ník dohodne 
s Bankou pre ka�dý Úver jednotlivo; 

Úrokové obdobie  obdobie, za ktoré sa poèítajú úroky z Úveru. 

Úver  Splátkový úver, Kontokorentný úver, Termínovaný úver alebo Refinanèný 
úver, poskytované na základe Úverovej zmluvy samostatne alebo pod 
Úverovým rámcom. 

Úverová poh¾adávka  právo Banky na peòa�né plnenie z Úverovej zmluvy, ktoré tvorí istina, 
Príslu�enstvo a Poplatky. 

Úverová provízia  poplatok vypoèítaný z celkovej vý�ky Úverového rámca, úètovaný 
a splatný v �tvr�roènej periodicite k ultimu príslu�ného �tvr�roka, t. j. v�dy 
k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. be�ného roka, s Úrokovou sadzbou vo 
vý�ke stanovenej v Úverovej zmluve. Ak bolo v Úverovej zmluve 
dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej poh¾adávky výluène v Obchodný 
deò, je tento poplatok splatný posledný Obchodný deò v danom 
kalendárnom mesiaci. Za posledné úètovné obdobie je Úverová provízia 
poèítaná v alikvotnej sume a úètovaná v Deò koneènej splatnosti 
úverového rámca; nárok na Úverovú províziu vzniká dòom uzatvorenia 
Úverovej zmluvy a trvá a� do Dòa koneènej splatnosti úverového rámca. 

Úverová zmluva  zmluva, predmetom ktorej je poskytnutie Úveru alebo Rezervovanie 
prostriedkov, uzatvorená medzi Bankou a Dl�níkom. 

Úverový rámec  maximálna suma, do ktorej mô�e Dl�ník Èerpa�. 

Úverový vz�ah  vz�ah zalo�ený Úverovou zmluvou alebo Zmluvou o akreditíve alebo 
Zmluvou o Záruke, ktorý trvá: 

a) do úplného vysporiadania v�etkých záväzkov vzniknutých na 
základe takejto zmluvy alebo v jej súvislosti 

b) uplynutím 3 mesiacov po skonèení Lehoty na èerpanie 
a to pod¾a toho, ktorá skutoènos� nastane neskôr. 

Zabezpeèenie  právny prostriedok zabezpeèujúci alebo podporujúci návratnos� 
Poh¾adávky Banky. 

Zabezpeèovacia zmluva  zmluva uzatvorená medzi Bankou na jednej strane a Garantom alebo 
Dl�níkom na druhej strane, alebo jednostranný úkon Garanta alebo 
Dl�níka, ktorých predmetom je Zabezpeèenie. 

Záruèná listina  dokument vystavený Bankou, adresovaný Beneficientovi, ktorého 
obsahom je Záruka. 

Záruèná suma  peòa�ná suma, do vý�ky ktorej je Banka povinná zo Záruky plni� 
Beneficientovi. 

Záruèný rámec  èas� Úverového rámca urèená na splatenie poh¾adávky zo Záruky. 

Záruka  v Záruènej listine obsiahnutý záväzok Banky uspokoji� Beneficienta po 
splnení podmienok uvedených v Záruènej listine a� do vý�ky Záruènej 
sumy. 

Záväzková provízia  poplatok poèítaný denne na základe Úverovej zmluvy vo vý�ke 
stanoveného percenta p. a. z nevyèerpanej èasti Kontokorentného úveru 
alebo Splátkového úveru. Dl�ník platí Záväzkovú províziu od uzatvorenia 
Úverovej zmluvy a� do skonèenia Lehoty na èerpanie.  
 
Ak bolo v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej 
poh¾adávky aj v deò, ktorý nie je Obchodným dòom, je Záväzková 
provízia splatná posledný deò v kalendárnom mesiaci. 
 
Ak bolo v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej 
poh¾adávky výluène v Obchodný deò, je: 
a) Záväzková provízia z nevyèerpanej èasti Splátkového úveru splatná 

posledný Obchodný deò v kalendárnom mesiaci, a 
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b) Záväzková provízia z nevyèerpanej èasti Kontokorentného úveru 
splatná posledný deò v kalendárnom mesiaci.  

Zmluva o akreditíve  zmluva, predmetom ktorej sú podmienky otvorenia dokumentárneho 
Akreditívu, uzatvorená medzi Bankou a Príkazcom. Ak je v Úverovej 
zmluve dohodnutý Spôsob èerpania úverového rámca Rezervovaním 
prostriedkov z Akreditívneho rámca, je Zmluva o akreditíve uzatvorená 
okamihom uzatvorenia Úverovej zmluvy. 

Zmluva o záruke  zmluva, predmetom ktorej sú podmienky vystavenia Záruky, uzatvorená 
medzi Bankou a Príkazcom. Ak je v Úverovej zmluve dohodnutý Spôsob 
èerpania úverového rámca Rezervovaním prostriedkov zo Záruèného 
rámca, je Zmluva o záruke uzatvorená okamihom uzatvorenia Úverovej 
zmluvy. 

�iados� o èerpanie  a) �iados� Dl�níka o Èerpanie úveru,  
b) Príkaz na otvorenie Akreditívu z Akreditívneho rámca, alebo 
c) �iados� o Záruku zo Záruèného rámca. 
Dl�ník predkladá Banke �iados� o èerpanie obvykle na tlaèive Banky 
najneskôr 2 Obchodné dni pred po�adovaným dòom Èerpania. K �iadosti 
o èerpanie prikladá prílohy preukazujúce dodr�anie úèelu Úveru, okrem 
Kontokorentného úveru a Termínovaného úveru, keï prílohy prikladá len 
na po�iadanie Banky. �iados� o èerpanie sa stane pre Dl�níka záväzná 
v momente jej doruèenia Banke a bez súhlasu Banky ju nie je mo�né 
meni�, doplni� ani odvola�. 

�iados� o záruku  �iados� Príkazcu o vystavenie Záruky adresovaná Banke. Príkazca 
predkladá �iados� o záruku na tlaèive Banky. 
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1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. POP sú súèas�ou Úverovej zmluvy, Zmluvy o záruke, Zmluvy o akreditíve a Zabezpeèovacej zmluvy 

uzatvorenej medzi Bankou a Klientom: 
a) fyzickou osobou podnikate¾om, ktorý pri uzatváraní a plnení Úverovej zmluvy, Zmluvy o záruke 

alebo Zmluvy o akreditíve koná v rámci svojej obchodnej èinnosti alebo inej podnikate¾skej 
èinnosti, 

b) právnickou osobou, alebo 
c) vlastníkmi bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom pri výkone správy domu. 

1.2. POP sa pou�ijú aj na fyzickú osobu, ktorá vstúpi do práv a povinností Klienta z Úverovej zmluvy, 
Zmluvy o záruke, Zmluvy o akreditíve a Zabezpeèovacej zmluvy, alebo zabezpeèí záväzok Klienta z 
Úverovej zmluvy, Zmluvy o záruke, alebo Zmluvy o akreditíve. 

1.3. POP sú prístupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. 
1.4. Úverová zmluva, Zmluva o záruke, Zmluva o akreditíve a Zabezpeèovacia zmluva má prednos� pred 

POP a VOP. POP majú prednos� pred VOP. POP a VOP v�dy Úverovú zmluvu, Zmluvu o záruke, 
Zmluvu o akreditíve a Zabezpeèovaciu zmluvu dopåòajú. 

1.5. Pojmy s ve¾kým zaèiatoèným písmenom majú význam, ktorý je dohodnutý v Úverovej zmluve, Zmluve 
o záruke, Zmluve o akreditíve alebo Zabezpeèovacej zmluve, POP, alebo VOP. 

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

 
 
2. POSKYTNUTIE ÚVERU ALEBO REZERVOVANIE PROSTRIEDKOV 
 
 Spolo né!ustanovenia!pre!poskytnutie!Úveru!alebo!Rezervovanie!prostriedkov 
2.1. Banka poskytne Úver alebo Rezervuje prostriedky po splnení Podmienok èerpania. Banka je 

oprávnená poskytnú� Úver alebo Rezervova� prostriedky aj bez splnenia Podmienok èerpania. 
Splnenie Podmienok èerpania posudzuje výluène Banka.  

2.2. Lehota na èerpanie zaèína plynú� dòom, v ktorom boli splnené Podmienky èerpania a konèí sa 
najneskôr uplynutím posledného dòa Lehoty na èerpanie dohodnutého v Úverovej zmluve. Ak dôjde 
k poru�eniu Podmienok èerpania, Banka mô�e Lehotu na èerpanie jednostranne ukonèi�; o ukonèení 
Lehoty na èerpanie informuje Dl�níka. . Ak nie je dohodnutá mo�nos� opätovného èerpania Úveru, 
Lehota na èerpanie konèí dòom vyèerpania celej vý�ky Úveru. Po skonèení Lehoty na èerpanie Banka 
nie je povinná poskytnú� Úver alebo Rezervova� prostriedky.   

2.3. Banka poskytne Úver alebo Rezervuje prostriedky najskôr v deò splnenia Podmienok èerpania. Ak 
boli Podmienky èerpania splnené po 10. hodine Obchodného dòa, Banka je oprávnená uskutoèni� 
Èerpanie a� v nasledujúci Obchodný deò. Banka mô�e umo�ni� Èerpanie aj pred dòom splnenia 
Podmienok èerpania.   

2.4. Ak Dl�ník poèas trvania Lehoty na èerpanie predèasne splatil Úver, ktorý nebol Èerpaný v celej 
dohodnutej vý�ke Úveru, Lehota na èerpanie konèí dòom predèasného splatenia Úveru. To neplatí, ak 
je dohodnutá mo�nos� opätovného èerpania Úveru.   

2.5. Banka poskytuje Úver v mene euro, ak nie je v POP alebo Úverovej zmluve uvedené inak. 
2.6. Banka mô�e poskytnú� peòa�né prostriedky z Úveru aj na úèet, ktorého majite¾om nie je Dl�ník. 
2.7. Ak Banka financuje platbu Dl�níka tretej osobe a Úver nie je vo vý�ke celej platby alebo sú na úhradu 

celej platby poskytnuté viaceré Úvery, mô�e Banka spolu so �iados�ou o èerpanie po�adova� od 
Dl�níka aj platobný príkaz na úhradu celej platby priamo z úètu Dl�níka. Deò splatnosti tohto 
platobného príkazu urèí Banka po preukázaní úèelu Úveru. A� do èasu vykonania platobného príkazu 
nie je mo�né na úète Dl�níka naklada� s peòa�nými prostriedkami vo vý�ke uhrádzanej platby. 

2.8. Celková suma Èerpaní nesmie presiahnu� Úverový rámec. Presiahnutá suma sa pova�uje za 
nepovolené preèerpanie. Takto vzniknuté nepovolené preèerpanie je ihneï splatné. 
 
Splátkový!úver 

2.9. Banka poskytne Splátkový úver na základe �iadosti o èerpanie, a to bezhotovostne v prospech úètu 
pod¾a Úverovej zmluvy. Banka je oprávnená po splnení Podmienok èerpania poskytnú� Splátkový 
úver aj bez �iadosti o èerpanie.  

2.10. Splátkový úver mô�e by� poskytnutý jednorazovo alebo v Tran�iach. Ak je Splátkový úver poskytnutý 
v Tran�iach, vý�ka poslednej Tran�e bude najviac vo vý�ke neposkytnutej èasti Splátkového úveru. 

2.11. Splátkový úver sa pova�uje za poskytnutý dòom odpísania peòa�ných prostriedkov z úètu Banky v 
prospech úètu pod¾a Úverovej zmluvy. 
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2.12. Dl�ník nemá právo na opätovné poskytnutie splatenej èasti Splátkového úveru. 
 
Kontokorentný úver 

2.13. Banka je oprávnená po splnení Podmienok èerpania poskytnú� Kontokorentný úver aj bez �iadosti 
o èerpanie. Kontokorentný úver sa poskytuje vykonaním platobného príkazu z úètu Dl�níka urèeného 
pre Kontokorentný úver, a to do vý�ky dohodnutej v Úverovej zmluve. Banka nevykoná platobný 
príkaz, ktorého vykonaním by sa vý�ka Kontokorentného úveru prekroèila. 

2.14. A� do skonèenia Lehoty na èerpanie Kontokorentného úveru má Dl�ník právo na opätovné 
poskytnutie splatenej èasti Kontokorentného úveru. 

2.15. Banka je oprávnená vý�ku Kontokorentného úveru jednostranne zvý�i�, zní�i� alebo zastavi� jeho 
poskytnutie v závislosti od finanèného správania Dl�níka, zmeny rizikovosti Úverového vz�ahu alebo 
z dôvodov, na základe ktorých mo�no meni� POP. 

2.16. Ak mô�e pod¾a Úverovej zmluvy Banka vý�ku Kontokorentného úveru zmeni� v závislosti od aktuálnej 
vý�ky zalo�eného majetku (borrowing base), zistí Banka po ukonèení sledovaného obdobia urèeného 
v Úverovej zmluve aktuálnu hodnotu zalo�eného majetku; podmienky zaradenia majetku do aktuálnej 
hodnoty zalo�eného majetku stanovuje Banka. Ak zalo�ený majetok nedosiahne po�adovanú vý�ku, 
a to ani �tvrtý Obchodný deò po doruèení výzvy na jeho doplnenie, mô�e Banka Kontokorentný úver 
zní�i�. Po doplnení vý�ky zalo�eného majetku mô�e Banka opätovne Kontokorentný úver zvý�i�. 
O zmene vý�ky Kontokorentného úveru informuje Banka Dl�níka oznámením. 

2.17. Ak sa na základe Úverovej zmluvy Kontokorentný úver v deò splatnosti revolvuje, dôjde k  splateniu 
Poh¾adávky Banky z Kontokorentného úveru alebo jeho èasti novým Kontokorentným úverom 
splatným 1 rok od revolvovania. Dl�ník nemá právny nárok na revolvovanie Kontokorentného úveru. 

2.18. Ak ku dòu splatnosti Kontokorentného úveru nedôjde k jeho splateniu, Poh¾adávka Banky sa úroèí 
úrokom z nepovoleného preèerpania.  
 
Termínovaný!úver 

2.19. Banka poskytne Termínovaný úver na základe �iadosti o èerpanie, a to bezhotovostne v prospech 
úètu Dl�níka pod¾a Úverovej zmluvy. Banka je oprávnená po splnení Podmienok èerpania poskytnú� 
Termínovaný úver aj bez �iadosti o èerpanie.  Dl�ník mô�e po�iada� o Termínovaný úver maximálne 
vo vý�ke nevyèerpanej èasti Rámca pre Termínované úvery. 

2.20. Termínovaný úver mô�e by� poskytnutý iba jednorazovo. 
2.21. Termínovaný úver sa pova�uje za poskytnutý dòom odpísania peòa�ných prostriedkov z úètu Banky v 

prospech úètu Dl�níka. 
2.22. A� do skonèenia Lehoty na èerpanie Rámca pre Termínované úvery má Dl�ník právo na opätovné 

poskytnutie splatenej èasti Rámca pre Termínované úvery. 
 
Refinan ný úver 

2.23. Ak Dl�ník nemá na úète peòa�né prostriedky na splatenie: 
a) Poh¾adávky z Akreditívu, poskytne Banka z Rezervovaných prostriedkov z Akreditívneho rámca 

na jej splatenie Refinanèný úver, 
b) Poh¾adávky zo Záruky, poskytne Banka z Rezervovaných prostriedkov zo Záruèného rámca na jej 

splatenie Refinanèný úver, alebo 
c) straty z Treasury obchodu mô�e Banka z Rezervovaných prostriedkov z Treasury rámca 

poskytnú� na jej splatenie Refinanèný úver. 
2.24. Banka poskytne Refinanèný úver jednorazovým uhradením dl�nej sumy, a to bez predlo�enia �iadosti 

o èerpanie. Refinanèný úver sa poskytuje v mene dl�nej sumy.  
2.25. Ak Banka uhradila dl�nú sumu za�a�ením Úètu Dl�níka do nepovoleného preèerpania, Banka mô�e 

poskytnú� Refinanèný úver priamo na úèet Dl�níka, a to a� do vý�ky Poh¾adávky z Akreditívu alebo 
Poh¾adávky zo Záruky alebo straty z Treasury obchodu.    

 
 
3. ÚÈEL ÚVERU 
 
3.1. Dl�ník mô�e Úver pou�i� len na dohodnutý úèel.  
3.2. Ak nie je dohodnuté v Úverovej zmluve inak, Dl�ník doruèí Banke najneskôr ku dòu predlo�enia 

�iadosti o èerpanie doklady preukazujúce splnenie úèelu Úveru, ktorými sú: 
a) zálohová faktúra, faktúra (daòový doklad) vystavená dodávate¾om alebo subdodávate¾om pod¾a 

úèelu Úveru,  
b) doklad z elektronickej registraènej pokladne o zaplatení hotovosti za tovar alebo slu�by vystavený 

dodávate¾om alebo subdodávate¾om,  
c) kúpna zmluva, zámenná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o prevode vlastníctva bytu,  
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d) výpis z listu vlastníctva pou�ite¾ný na právne úkony, v ktorom bude ako vlastník nehnute¾nosti 
uvedený Dl�ník,  

e) ak je Úver urèený na vyplatenie iného záväzku Dl�níka, doklad o vyplatení tohto záväzku, alebo 
f)   iný doklad po�adovaný Bankou na preukázanie úèelu Úveru, 
a to samostatne alebo niektoré z nich alebo v�etky súbe�ne, v�dy v�ak v závislosti od úèelu Úveru 
dohodnutého v Úverovej zmluve.  

 
 
4. ÚROÈENIE ÚVERU 
 

Spolo né!ustanovenia!pre!úro enie Úveru! 
4.1. Banka úroèí istinu Úrokovou sadzbou, ktorej typ a vý�ka aktuálna ku dòu uzatvorenia Úverovej zmluvy 

alebo spôsob urèenia sú dohodnuté v Úverovej zmluve. 
4.2. Úroky sa poèítajú denne. Úroky za príslu�né Úrokové obdobie sú splatné v deò nasledujúci po 

skonèení Úrokového obdobia, ak nie je uvedené inak. Banka vypoèítava úroky na báze aktuálny poèet 
dní v kalendárnom roku / 360. 

4.3. Trvanie Úrokového obdobia a Obdobia úrokovej sadzby sú dohodnuté v Úverovej zmluve. 
4.4. Ak je Dl�ník v ome�kaní so splácaním Poh¾adávky Banky, je povinný plati� Banke úroky z ome�kania 

z dl�nej èiastky; Banka je oprávnená úroky z ome�kania neuplatòova�. Dl�ná èiastka sa úroèí úrokom 
z ome�kania denne od prvého dòa ome�kania a� do dòa bezprostredne predchádzajúceho dòu jej 
splatenia. Pre úèely urèenia vý�ky úroku z ome�kania sa uplatní Úroková sadzba dohodnutá pre 
úroèenie istiny. 

4.5. Úroky z ome�kania sú vo vý�ke Úrokovej sadzby zvý�enej o 10 % p. a.  
4.6. Úroky z ome�kania sú splatné denne. Banka mô�e zúètova� úroky z ome�kania denne alebo v deò 

splatnosti riadnych úrokov. 
4.7. Banka mô�e jednostranne meni� vý�ku Úrokovej sadzby, sadzby pre výpoèet úrokov z ome�kania, 

bázu úroèenia, deò splatnosti úrokov, úrokov z ome�kania, ako aj spôsob ich splácania, a to z dôvodov 
zmeny finanèného správania Dl�níka, zmeny rizikovosti Úverového vz�ahu a z dôvodov, na základe 
ktorých mo�no meni� POP. O zmene informuje Banka Dl�níka oznámením.  

4.8. Ak sa Dl�ník dostane do nepovoleného preèerpania Úveru alebo Úverového rámca, Banka úroèí 
preèerpanú sumu úrokom z nepovoleného preèerpania, ktorého vý�ka sa zhoduje s vý�kou úrokov 
z ome�kania. 
 
Splátkový!úver 

4.9. Pre trvanie Úrokového obdobia a Obdobia úrokovej sadzby platí: 
a) prvé obdobie sa zaèína dòom prvého poskytnutia Splátkového úveru a ka�dé ïal�ie sa zaèína 

v deò nasledujúci po skonèení predchádzajúceho, 
b) ka�dé obdobie trvá dohodnutý poèet mesiacov, ak nie je uvedené inak, 
c) ak je v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej poh¾adávky aj v deò, ktorý nie je 

Obchodným dòom, a obdobie sa pod¾a Úverovej zmluvy ráta pod¾a, 
ca) kalendárnych mesiacov, ka�dé obdobie sa skonèí v deò predchádzajúci poslednému dòu 

v príslu�nom kalendárnom mesiaci, alebo 
cb) be�ných mesiacov, ka�dé obdobie sa skonèí v deò predchádzajúci dòu, ktorý sa èíselne 

zhoduje s dòom splátky, alebo ak je to v Úverovej zmluve uvedené, dòom prvého 
poskytnutia Splátkového úveru; ak takýto deò v mesiaci nie je, obdobie sa skonèí posledný 
kalendárny deò v tomto mesiaci. 

Ak spôsob poèítania mesiacov v Úverovej zmluve nie je urèený, Obdobie úrokovej sadzby sa 
skonèí v posledný deò kalendárneho mesiaca. 

d) ak je v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej poh¾adávky výluène v deò, ktorý je 
Obchodným dòom a obdobie sa pod¾a Úverovej zmluvy ráta pod¾a, 
da) kalendárnych mesiacov, ka�dé obdobie sa skonèí v deò predchádzajúci poslednému 

Obchodnému dòu v príslu�nom kalendárnom mesiaci, alebo 
db) be�ných mesiacov, ka�dé obdobie sa skonèí v deò predchádzajúci Obchodnému dòu, ktorý 

sa èíselne zhoduje s dòom splátky. Ak deò èíselne zhodný s dòom splátky nie je 
Obchodným dòom, tak obdobie sa skonèí v deò, ktorý predchádza najbli��ie nasledujúcemu 
Obchodnému dòu, Ak v mesiaci deò èíselne zhodný s dòom splátky nie je, alebo tento deò 
nie je Obchodným dòom, prièom najbli��í nasledujúci Obchodný deò je u� dòom 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, toto obdobie sa skracuje, a konèí najbli��í 
predchádzajúci Obchodný deò.  
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e) posledné Obdobie úrokovej sadzby urèené výluène poèas Lehoty na èerpanie sa skonèí 
posledným dòom Lehoty na èerpanie, ak sú splátky Splátkového úveru splatné na konci 
kalendárneho mesiaca, inak v deò predchádzajúci poslednému dòu Lehoty na èerpanie, a 

f)   posledné obdobie sa skonèí v deò predchádzajúci dòu splatenia istiny. 
 

Kontokorentný!úver 
4.10. Úroky z Kontokorentného úveru sú splatné v posledný deò Úrokového obdobia. 
4.11. Prvé Úrokové obdobie zaèína plynú� dòom prvého poskytnutia Kontokorentného úveru a konèí sa 

posledný deò v tomto kalendárnom mesiaci. Ïal�ie Úrokové obdobia sa zaèínajú po skonèení 
predchádzajúceho Úrokového obdobia a trvajú dohodnutý poèet mesiacov. Úrokové obdobia sa 
konèia v posledný deò v príslu�nom kalendárnom mesiaci. Posledné Úrokové obdobie sa skonèí 
v deò predchádzajúci dòu koneènej splatnosti Kontokorentného úveru. 

4.12. Ak dôjde k zmene zmluvného vz�ahu, na základe ktorého Banka vedie úèet Dl�níka pre 
Kontokorentný úver, dòom úèinnosti tejto zmeny prebiehajúce Úrokové obdobie skonèí. Ïal�ie 
Úrokové obdobie zaèína dòom nasledujúcim po skonèení predchádzajúceho Úrokového obdobia 
a skonèí v posledný deò v danom kalendárnom mesiaci.   

4.13. Úroky, náklady Banky a Poplatky spojené s Kontokorentným úverom sa dòom ich splatnosti pripí�u 
k istine a stávajú sa jej súèas�ou. 
 
Termínovaný!úver 

4.14. Na ka�dý Termínovaný úver je urèené samostatné Úrokové obdobie a Obdobie úrokovej sadzby. 
Zaèínajú sa dòom poskytnutia Termínovaného úveru a konèia sa v deò predchádzajúci dòu koneènej 
splatnosti Termínovaného úveru, najneskôr v deò predchádzajúci dòu koneènej splatnosti Rámca pre 
Termínované úvery. 

4.15. Pri premennej Úrokovej sadzbe Banka urèí Referenènú sadzbu v mene a na obdobie fixované Bankou 
tak, aby bola zhodná s Terminovaným úverom. Ak obdobie, na ktoré bol poskytnutý Termínovaný úver, 
nebude zhodné s obdobím fixovania Referenènej sadzby Bankou, Banka urèí ako Referenènú sadzbu 
tú, ktorá je z dvoch Referenèných sadzieb (obdobím najbli��ie då�ke Termínovaného úveru) vy��ia. 
 
Refinan ný!úver 

4.16. Ustanovenia o urèení úrokového obdobia a Obdobia úrokovej sadzby Splátkového úveru sa pou�ijú aj 
na Refinanèný úver. 

 
 
5. SPLÁCANIE ÚVERU 
 

Spolo né!ustanovenia!pre!splácanie!Úveru 
5.1. Dl�ník spláca Poh¾adávku Banky: 

a) hotovostne alebo bezhotovostným prevodom peòa�ných prostriedkov,  
b) zapoèítaním vzájomných poh¾adávok zo strany Banky, alebo 
c) odpísaním peòa�ných prostriedkov z Úètu pre splácanie aj bez predlo�enia platobného príkazu 

pod¾a zákona o platobných slu�bách, a to po dobu trvania Úverového vz�ahu. Odpísanie 
peòa�ných prostriedkov vo vý�ke splatnej Poh¾adávky Banky vykoná Banka v deò jej splatnosti. Ak 
odpísanie nie je mo�né vykona� z Úètu pre splácanie, mô�e Banka vykona� odpísanie peòa�ných 
prostriedkov z akéhoko¾vek úètu Dl�níka vedeného v Banke. 

Dohodnutý spôsob splácania je Banka oprávnená jednostranne zmeni� z dôvodov, na základe ktorých 
mo�no meni� tieto POP. O zmene informuje Dl�níka oznámením. 

5.2. Pri splácaní Poh¾adávky Banky sa uhrádzajú záväzky Dl�níka v nasledovnom poradí: 
a) náklady Banky pod¾a Úverovej zmluvy v poradí od najskôr splatného, 
b) Poplatky v poradí od najskôr splatného,  
c) úroky z ome�kania v poradí od najskôr splatného, 
d) úroky pod¾a poradia od najskôr splatného, 
e) istina, a 
f)   ostatné dl�né sumy pod¾a Úverovej zmluvy. 

5.3. Ak má Banka splatné poh¾adávky voèi Dl�níkovi aj na základe iných Zmlúv, budú tieto splácané ich 
odpísaním peòa�ných prostriedkov tak, ako je uvedené vy��ie v tomto èlánku, a to pod¾a poradia 
stanoveného Bankou. 

5.4. Pre splácanie Poh¾adávky Banky platí: 
a) Dl�ník zabezpeèí na Úète pre splácanie dostatok peòa�ných prostriedkov, aby bolo mo�né vèas 

realizova� odpísanie peòa�ných prostriedkov. Ak je Úèet pre splácanie vedený v inej mene, ako je 
mena, v ktorej má by� uhradená Poh¾adávka Banky, je Dl�ník povinný zabezpeèi� dostatok 
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peòa�ných prostriedkov na tomto úète najneskôr dva Obchodné dni pred dòom splatnosti 
Poh¾adávky Banky, 

b) dl�ná suma je uhradená vèas, ak je v deò jej splatnosti pripísaná na Úèet Banky, 
c) Poh¾adávku Banky nie je mo�né zaplati� zmenkou ani �ekom,  
d) do dòa Èerpania spláca Dl�ník splatné Poplatky. Po Èerpaní Dl�ník spláca aj istinu 

a Príslu�enstvo, Ak pri anuitnom splácaní skonèí Úrokové obdobie pred splatnos�ou prvej splátky, 
sú úroky splatné samostatne, a to v deò nasledujúci po skonèení Úrokového obdobia, 

e) Dl�ník spláca úroky a istinu v mene, v ktorej bol Úver poskytnutý, 
f)    platba Poplatku sa vykonáva v mene Úveru, s ktorým Poplatok súvisí, 
g) platba nákladov Banky sa vykonáva v mene, v akej boli vynalo�ené, 
h)  ak bolo Èerpanie poskytnuté v cudzej mene, mô�e Banka Úverovú poh¾adávku v deò jej splatnosti 

prepoèíta� v súlade s Prepoètovým pravidlom na menu euro. Riziká súvisiace s Èerpaním v cudzej 
mene (predov�etkým kurzové riziká) zná�a Dl�ník, 

i) ak je v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej poh¾adávky aj v deò, ktorý nie je 
Obchodným dòom, platí, �e ak pripadne deò splatnosti Poh¾adávky Banky na deò, ktorý nie je 
Obchodným dòom, pova�uje sa tento deò za deò jej splatnosti, 

j) ak je v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej poh¾adávky výluène v deò, ktorý je 
Obchodným dòom, a ak nie je v POP uvedené inak, platí, �e ak splatnos� Úverovej poh¾adávky 
pripadne na deò, ktorý nie je Obchodným dòom, je Úverová poh¾adávka splatná v nasledujúci 
Obchodný deò; to neplatí, ak je najbli��í nasledujúci Obchodný deò u� dòom nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca, kedy sa splatnos� Úverovej poh¾adávky skracuje, a Úverová poh¾adávka je 
splatná  najbli��í predchádzajúci Obchodný deò, 

k)  Úverová poh¾adávka, ktorá vznikla z Úveru poskytnutého pod Úverovým rámcom, je splatná 
najneskôr v Deò koneènej splatnosti úverového rámca, t.j. akýko¾vek Úver poskytnutý pod 
Úverovým rámcom je splatný najneskôr v Deò koneènej splatnosti úverového rámca, a to aj 
v prípade, ak splatnos� v Úverovej zmluve nebola dohodnutá alebo ak má by� splatnos� urèená 
Bankou na výzvu. Ak je splatnos� Úveru v Úverovej zmluve urèená lehotou, táto lehota skonèí v�dy 
najneskôr Dòom koneènej splatnosti úverového rámca.   

l)   ak ku dòu splatnosti Úveru Dl�ník uhradil viac ako je Poh¾adávka Banky, Banka preplatok vráti na 
úèet, z ktorého bola platba realizovaná, 

m) splátky uhradené pred dòom splatnosti Úveru Banka vedie ako preplatok, ktorý sa na úhradu 
Úveru pou�ije dòom splatnosti splátky alebo dòom splatnosti Úveru. Vznik preplatku Banka 
Dl�níkovi neoznamuje. Banka preplatok neúroèí, 

n)  Banka nie je povinná prija� platbu, ktorá nie je oznaèená dohodnutým variabilným symbolom; 
vzniknuté náklady zná�a Dl�ník, a 

o) Banka rozhodne o predèasnom splatení Úverovej poh¾adávky na základe �iadosti Dl�níka. 
Predpokladom predèasného splatenia je splnenie podmienok stanovených Bankou (najmä úhrada 
Poplatku a úhrada refinanèných nákladov, t. j. peòa�ných prostriedkov, o ktoré náklady na 
refinancovanie predèasne splatených splátok prekroèia výnosy z opätovného umiestnenia 
predèasne splatených splátok v období od ich splatenia a� do termínu ich pôvodnej splatnosti 
(breakage costs)). Ak Poh¾adávka Banky nie je splácaná riadne a vèas, mô�e �iados� o predèasné 
splatenie Poh¾adávky Banky poda� v mene Dl�níka aj Garant.  

 
Splátkový!úver 

5.5. Dl�ník spláca Úverovú poh¾adávku zo Splátkového úveru v dohodnutých splátkach. 
5.6. Posledná splátka bude vo vý�ke zostatku Úverovej poh¾adávky. 
5.7. Ak do�lo k prvému Èerpaniu Splátkového úveru a� po uplynutí dohodnutej splatnosti prvej alebo 

nieko¾ko prvých plánovaných splátok istiny pod¾a Splátkového kalendára, ktorý je prílohou Úverovej 
zmluvy, alebo vý�ka Èerpania Splátkového úveru nedosahuje v èase plánovanej splatnosti splátok 
istiny vý�ku týchto splátok, je Banka oprávnená Splátkový kalendár jednostranne zmeni� tak, �e vý�ku 
dotknutých splátok prepoèíta a urèí im novú splatnos�.  O zmene Splátkového kalendára Banka 
informuje Dl�níka oznámením.  

5.8. Ak Dl�ník Splátkový úver nedoèerpal alebo èas� Splátkového úveru splatil predèasne, Banka  skráti 
dobu splácania Splátkového úveru, prièom nedoèerpaná alebo predèasne splatená suma sa 
odpoèítava v�dy od posledných splátok. Na �iados� Dl�níka mô�e Banka umo�ni� rovnomerné 
zní�enie splátok tak, aby bola doba splácania Splátkového úveru zachovaná. Vý�ku splátky následne 
Dl�níkovi oznámi.   

5.9. Ak Dl�ník platí istinu a úroky v spoloènej splátke, t. j. pri anuitnom splácaní, zostáva doba splácania 
Splátkového úveru zachovaná a Banka pri zmene Úrokovej sadzby a pri mimoriadnej splátke vý�ku 
anuitnej splátky prepoèíta. 
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Kontokorentný!úver 
5.10. Úverová poh¾adávka z Kontokorentného úveru sa spláca priebe�ne z platieb do�lých v prospech úètu 

Dl�níka, a to jej zapoèítaním s poh¾adávkou Dl�níka z úètu Dl�níka, na ktorom je Kontokorentný úver 
vedený. K splateniu dôjde ku dòu vzniku poh¾adávky Dl�níka v rozsahu, v akom sa tieto poh¾adávky 
vzájomne kryjú. Tento spôsob splácania sa neuplatní, ak je na úète, prostredníctvom ktorého sa 
Kontokorentný úver poskytuje, vedený výkon rozhodnutia alebo exekúcia, a to v rozsahu poh¾adávky 
Dl�níka z úètu do vý�ky prijatých platieb na takýto úèet, ktoré je Banka povinná blokova� alebo 
uhrádza� v prospech výkonu rozhodnutia alebo exekúcie.  

5.11. Banka mô�e Dl�níkovi umo�ni� aj iný spôsob splácania Úverovej poh¾adávky z Kontokorentného 
úveru. 

5.12. Poskytnutím nového Kontokorentného úveru ku dòu koneènej splatnosti pôvodného Kontokorentného 
úveru sa pôvodný Kontokorentný úver splatí novým Kontokorentným úverom, t. j. revolvuje sa.  

5.13. Ak pripadne deò koneènej splatnosti Kontokorentného úveru na iný ako posledný deò kalendárneho 
mesiaca, Banka mô�e istinu zúètova� ku dòu splatnosti Kontokorentného úveru, Príslu�enstvo a 
Poplatky mô�e zúètova� v posledný deò tohto kalendárneho mesiaca; uvedené nemá vplyv na 
skutoènos�, �e Poh¾adávka z Kontokorentného úveru je v celom rozsahu splatná v deò splatnosti 
Kontokorentného úveru. Ak na úète, prostredníctvom ktorého je Kontokorentný úver poskytovaný, nie 
je na splatenie Kontokorentného úveru dostatoèný disponibilný zostatok, je dòom nasledujúcim po dni 
koneènej splatnosti Kontokorentného úveru nesplatená suma pova�ovaná na nepovolené 
preèerpanie. Príslu�enstvo Kontokorentného úveru, Poplatky a úroky z nepovoleného preèerpania 
odpí�e Banka z Úètu pre splácanie aj do nepovoleného preèerpania. Akéko¾vek nepovolené 
preèerpanie  je Dl�ník povinný ihneï splati�.  
 
Termínovaný!úver 

5.14. Dl�ník navrhne deò splatnosti Termínovaného úveru v �iadosti o èerpanie. Deò splatnosti 
Termínovaného úveru bude dohodnutý akceptovaním �iadosti o èerpanie. Ak Banka neakceptuje 
Dl�níkom navrhnutý deò splatnosti Termínovaného úveru alebo ak ho Dl�ník nenavrhne, deò 
splatnosti Termínovaného úveru Banka stanoví pod¾a dohodnutého obdobia fixovania Referenènej 
sadzby pre Termínovaný úver. 

 
 
6. ÏAL�IE POVINNOSTI DL�NÍKA 
 

Informa né!povinnosti 
6.1. Dl�ník informuje Banku: 

a) o skutoènosti, �e nastal alebo hrozí Prípad poru�enia, a to bezodkladne, od okamihu, keï sa 
o tejto skutoènosti dozvedel, 

b) o Statusovej zmene, a to minimálne 30 dní pred dòom rozhodnutia o Statusovej zmene, ak je to 
mo�né, inak bezodkladne, od okamihu, keï sa o Statusovej zmene dozvedel, 

c) o identifikácii osôb patriacich do Skupiny Dl�níka a o ich vzájomných právnych a ekonomických 
vz�ahoch, a to ku dòu uzavretia Finanèného dokumentu a potom v�dy bezodkladne po ka�dej 
zmene, 

d) o iných skutoènostiach �pecifikovaných Bankou potrebných najmä na posúdenie alebo overenie 
jeho právneho a ekonomického postavenia Bankou, a to v lehote òou stanovenej,  

e) o skutoènosti, �e nastala zmena v registrácii Dl�níka v registri partnerov verejného sektora, ak má 
Dl�ník v zmysle právnych predpisov s oh¾adom na jeho èinnos� povinnos� by� v tomto registri 
registrovaný, a to bezodkladne od kedy sa o tejto skutoènosti dozvie, a 

f) pokia¾ je správnym celkom alebo inou verejnou korporáciou, o schválenom roènom rozpoète 
a výkaze o jeho plnení, do 30 dní od skonèenia ka�dého kalendárneho roka a o pripravovaných èi 
prijatých zmenách najmä v rozpoète na príslu�ný rok. 

 
Dokumentárne!povinnosti 

6.2. Dl�ník doruèí Banke: 
a) dokumenty preukazujúce Statusovú zmenu, a to bezodkladne po jej uskutoènení, 
b) kópie daòového priznania vrátane príloh s potvrdením prevzatia daòovým úradom, a to v�dy do 3 

mesiacov po ukonèení obchodného roka alebo do 6 mesiacov po ukonèení obchodného roka, ak 
Dl�ník po�iadal Banku o predå�enie tejto lehoty z dôvodu podania �iadosti o predå�enie lehoty na 
podanie daòového priznania, 

c) ak má zákonnú povinnos� konsolidácie výsledkov hospodárenia hospodársky spojených subjektov 
alebo overenia výsledkov hospodárenia audítorom: 
ca) konsolidované výsledky hospodárenia a 
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cb) kópie audítorom overených úètovných výkazov spolu s audítorskou správou o overení 
výsledkov hospodárenia dosiahnutých v obchodnom roku, vrátane rozhodnutia o rozdelení 
zisku, vyhotovenú pod¾a slovenských úètovných �tandardov SAS, IFRS alebo US GAAP, 

a to v lehote 6 mesiacov po ukonèení ka�dého obchodného roka, 
d) roèné úètovné závierky, a to v�dy do 3 mesiacov po ukonèení obchodného roka, 
e) výroèné správy, ak má Dl�ník zákonnú povinnos� ich vyhotovova�, a to v�dy do 3 mesiacov po 

ukonèení obchodného roka, 
f)    priebe�né úètovné výkazy v �tandardizovanej forme SAS, IFRS alebo US GAAP  za obdobie od 

zaèiatku obchodného roka do konca príslu�ného �tvr�roka, a to do 30 kalendárnych dní po 
ukonèení ka�dého kalendárneho �tvr�roka, 

g) dokumenty, ktoré je povinný zo zákona alebo na základe rozhodnutia príslu�ného orgánu odovzda� 
spoloèníkom, èlenom alebo majite¾om akcií, dlhopisov, podielových listov alebo doèasných listov, 
a ktoré má povinnos� zverejni�, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní po tom, ako bol povinný tieto 
dokumenty zverejni�, a 

h)  potvrdenie o súlade skutoèností s finanènými ukazovate¾mi pod¾a Úverovej zmluvy, a to v�dy do 
30 kalendárnych dní od doruèenia úètovných výkazov Banke. 

 
V Podmienkach urèených Zverejnením Banka stanovuje podmienky zasielania a spracúvania vy��ie 
uvedených dokumentov a s oh¾adom na charakteristiku Dl�níka urèuje, v ktorých prípadoch tieto 
dokumenty Dl�ník zasiela výluène na výzvu Banky.  
 
Pri zasielaní dokumentov Banka preferuje doruèovanie dokumentov prostredníctvom elektronickej 
slu�by Business24. 
 
Ak Dl�ník za�le dokumenty, ktoré majú by� v  zmysle podmienok urèených Zverejnením zaslané do 
Banky výluène na výzvu Banky, prièom Banka takúto výzvu nezaslala alebo Dl�ník za�le do Banky 
dokumenty spôsobom, �e v zmysle podmienok urèených Zverejnením nie je mo�né ich 
automatizované spracúvanie,  je Banka oprávnená uplatni� si voèi Dl�níkovi osobitný Poplatok.   
 
Finan né!povinnosti 

6.3. Dl�ník je povinný plni� finanèné ukazovatele pod¾a Úverovej zmluvy. Ak v úètovných výkazoch 
nastane zmena v èíslach riadkov, v ich definíciách alebo rozsahu, nahradí sa zmenený parameter tak, 
aby sa vecný charakter tejto Povinnosti zachoval. 
 
V�eobecné!pozitívne!povinnosti 

6.4. Dl�ník je povinný: 
a) splati� Úverovú poh¾adávku, 
b) zabezpeèi�, aby jeho nezabezpeèené platobné záväzky vyplývajúce z Finanèného dokumentu mali 

postavenie aspoò rovnaké ako postavenie jeho iných nezabezpeèených, nepodriadených 
a nepodmienených peòa�ných záväzkov, s výnimkou záväzkov uspokojovaných prednostne na 
základe zákona (pari passu), 

c) zabezpeèi�, aby dohodnuté platby boli poukazované na �peciálny úèet, 
d) vyvinú� úsilie, aby bez predchádzajúceho súhlasu Banky nedo�lo k: 

da) zmene vo vlastníckej �truktúre Dl�níka v línii a� po koneèného u�ívate¾a výhod, 
db) rozdeleniu alebo vyplateniu zisku akcionárom alebo spoloèníkom Dl�níka, 
dc) vyplateniu prostriedkov z vlastného imania (napr. z kapitálových fondov, fondov tvorených zo 

zisku, rezervných fondov, výsledku hospodárenia minulých rokov, výsledku hospodárenia za 
úètovné obdobie po zdanení), a 

dd) zriadeniu a vzniku zálo�ného práva na obchodný podiel (akcie) spoloèníkov (akcionárov) 
Dl�níka, 

e) zabezpeèi� vznik a trvanie Zabezpeèenia, ak pod¾a Finanèných dokumentov má by� Poh¾adávka 
Banky zabezpeèená,  

f)   preukáza� preinvestovanie vlastných prostriedkov, 
g) zdr�a� sa konania, v dôsledku ktorého by hrozil alebo nastal Prípad poru�enia,  
h) predlo�i� Banke dokumenty a informácie v zmysle Finanèných dokumentov vo forme a s obsahom 

akceptovanými Bankou,  
i)    by� poèas trvania Úverového vz�ahu riadne registrovaný ako partner verejného sektora, ak má 

Dl�ník na základe právnych predpisov s oh¾adom na vykonávanú èinnos� túto povinnos�, a 
j) vo vz�ahu k poisteniu majetku a poisteniu predmetu Zabezpeèenia,  
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ja) Dl�ník je povinný ma� platné poistenie poèas Úverového vz�ahu vo vý�ke, spôsobom 
a u pois�ovate¾a akceptovaného Bankou, a tieto skutoènosti a ka�dú ich zmenu bezodkladne 
preukáza� Banke, predlo�ením kompletnej dokumentácie, 

jb) Dl�ník je oprávnený ukonèi� poistenie alebo vykona� akúko¾vek zmenu v poistení iba 
s predchádzajúcim súhlasom Banky,  

jc) Dl�ník je povinný oznámi� Banke ka�dú poistnú udalos�; ak je Dl�níkovi vyplatené poistné 
plnenie, je povinný po�kodenú vec uvies� do stavu pred poistnou udalos�ou,  

jd) Dl�ník je povinný plati� poistné a preukáza� úhradu poistného Banke najneskôr do 30 
kalendárnych dní odo dòa, kedy malo by� poistné v zmysle poistnej zmluvy uhradené, 

je) Dl�ník súhlasí s právom Banky uhradi� poh¾adávku pois�ovne na zaplatenie poistného, ak ju 
neuhradí Dl�ník, prièom náklady Banky vynalo�ené na úhradu poistného sa stávajú 
Príslu�enstvom. Banka neakceptuje poistenie na prvé riziko, a 

jf) poistenie na majetok Dl�níka alebo predmet Zabezpeèenia mô�e uzatvori� aj Banka. 
 
V�eobecné!negatívne!povinnosti 

6.5. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky, ktorý mô�e by� podmienený splnením podmienok 
(napr. poskytnutím dodatoèného Zabezpeèenia), Dl�ník: 
a) nezriadi ani neumo�ní zriadi� Právo tretej osoby k svojmu súèasnému ani budúcemu majetku 

(negative pledge), 
b) neposkytne tretej osobe peòa�né prostriedky formou úveru, pô�ièky ani iným spôsobom, 
c) nedá do u�ívania ani nescudzí �iadnu èas� svojho majetku, 
d) nevykoná úkon, ktorého vykonaním dôjde k zní�eniu jeho majetku, vrátane odpustenia dlhu alebo 

jeho èasti tretej osobe, 
e) nevykoná úkon smerujúci k zlúèeniu, splynutiu, rozdeleniu alebo zmene jeho právnej formy, 
f) nespôsobí vznik Finanènej zadl�enosti, s výnimkou Finanènej zadl�enosti na základe Finanèných 

dokumentov, a 
g) nezrealizuje investièné nákupy (obstaranie neobe�ného majetku). 

 
Revízia 

6.6. Dl�ník je povinný v èase stanovenom Bankou: 
a) strpie� vykonanie Revízie spôsobom stanoveným Bankou; ak je predmetom vykonania Revízie 

overenie hodnoty Zálohu, Dl�ník je povinný v lehote stanovenej Bankou predlo�i� znalecký 
posudok preukazujúci aktuálnu hodnotu Zálohu, 

b) poskytnú� potrebnú súèinnos� (najmä umo�ní vstup do svojich priestorov a vyhotovenie 
fotografií, poskytne po�adované dokumenty a informácie, vystaví potrebné plné moci), 

c) vykona� Bankou ulo�ené opatrenie na nápravu; opatrením na nápravu sa rozumie aj poskytnutie 
dodatoèného Zabezpeèenia. 

6.7. Ustanovenia tohto èlánku sa pou�ijú obdobne aj na Príkazcu. 
 

 
7. OSOBITNÉ USTANOVENIA K AKREDITÍVOM 
 
7.1. Banka otvorí Akreditív na základe Príkazu na otvorenie akreditívu po splnení podmienok dohodnutých 

v Zmluve o akreditíve. 
7.2. Banka Akreditív neotvorí, ak 

a) pre Banku nie sú akceptovate¾né Príkazcom po�adované podmienky na otvorenie Akreditívu (ak 
neboli dohodnuté v Zmluve), napr. 
- Beneficient, v prospech ktorého má by� Akreditív otvorený,  
- právo, pod¾a ktorého sa má Akreditív riadi�,  
- kontrakt, ktorý má by� Akreditívom platený,  
- då�ka platnosti Akreditívu,  

b) nastal Prípad poru�enia, alebo  
c) otvorenie Akreditívu je v rozpore s právnymi predpismi. 
Banka nie je povinná odmietnutie otvorenia Akreditívu odôvodòova�. Pre vylúèenie akýchko¾vek 
pochybností, toto ustanovenie sa uplatní aj v prípade, ak je Akreditívny rámec poskytovaný pod 
záväznou èas�ou Úverového rámca. 

7.3. Akreditív sa riadi sa Jednotnými zvyklos�ami a pravidlami pre dokumentárne akreditívy, revidovaným 
vydaním z roku 2007, publikácia è. 600 MOK v Parí�i. Ak v Akreditíve nie je uvedené inak, Akreditív je 
neodvolate¾ný. 

7.4. Dòom plnenia z Akreditívu vznikne Banke voèi Príkazcovi Poh¾adávka  z Akreditívu, ktorá je ihneï 
splatná. 
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7.5. Príkazca Poh¾adávku z Akreditívu splatí: 
a) odpísaním peòa�ných prostriedkov Bankou z Úètu pre splácanie, a to aj bez predlo�enia 

platobného príkazu pod¾a zákona o platobných slu�bách, a to po dobu trvania Zmluvy o akreditíve. 
Ak odpísanie peòa�ných prostriedkov nie je mo�né vykona� z Úètu pre splácanie, mô�e Banka 
vykona� odpísanie peòa�ných prostriedkov z akéhoko¾vek úètu Príkazcu vedeného v Banke, alebo 

b) hotovostne alebo bezhotovostným prevodom.  
7.6. Ak podmienky uvedené v Akreditíve nebudú riadne alebo vèas splnené, mô�e Banka poskytnú� 

Beneficientovi plnenie po udelení písomného súhlasu Príkazcu. 
7.7. Lehota splatnosti Akreditívu zaène plynú� dòom, keï budú Banke predlo�ené dokumenty alebo dòom, 

keï nastane iná skutoènos� uvedená v Akreditíve. 
7.8. Lehotu splatnosti Akreditívu stanovuje Banka na základe obchodných zvyklostí pod¾a druhu 

Akreditívu, prièom platí, �e lehota splatnosti: 
a) pri Akreditíve �na videnie� je najneskôr 2 tý�dne, ak majú by� dokumenty predlo�ené 

v Slovenskej republike a najneskôr 1 mesiac, ak majú by� dokumenty predlo�ené v cudzine a 
b) pri Akreditíve �s odlo�enou splatnos�ou� sa lehota splatnosti predå�i o dobu odlo�enej splatnosti 

uvedenú v Akreditíve.  
V osobitných prípadoch mô�e Banka urèi�, �e sa lehota splatnosti Akreditívu predå�i o ïal�iu 
odôvodnenú dobu. 

 
 
8. OSOBITNÉ USTANOVENIA K ZÁRUKÁM  
 

Spôsob!a!podmienky!vystavenia!Záruky 
8.1. Banka vystaví Záruku na základe �iadosti o záruku po splnení podmienok dohodnutých v Zmluve 

o záruke, a to na zabezpeèenie záväzkov Príkazcu alebo tretej osoby urèenej Príkazcom . 
8.2. Na základe �iadosti o Záruku Banka: 

a) vystaví Záruku vo vlastnom mene v prospech Beneficienta (tzv. priama záruka), alebo 
b) vystaví Záruku vo vlastnom mene v prospech Kore�pondenènej banky (tzv. protizáruka) a zároveò 

ju poverí, aby Kore�pondenèná banka sama alebo prostredníctvom inej banky vystavila záruku 
v prospech Beneficienta. 

8.3. Banka nevystaví Záruku ak: 
a) pre Banku nie sú akceptovate¾né Príkazcom po�adované podmienky na vystavenie Záruky (ak 

neboli dohodnuté v Zmluve), napr. 
- Beneficient, v prospech ktorého má by� Záruka vystavená,  
- právo, pod¾a ktorého sa má Záruka riadi�,  
- kontrakt, ktorý má by� Zárukou zabezpeèený,  
- då�ka platnosti Záruky,  

b) nastal Prípad poru�enia, alebo  
c) vystavenie Záruky je v rozpore s právnymi predpismi. 

8.4. Banka nie je povinná odmietnutie vystavenia Záruky odôvodòova�. Pre vylúèenie akýchko¾vek 
pochybností, toto ustanovenie sa uplatní aj v prípade, ak je Záruèný rámec poskytovaný pod 
záväznou èas�ou Úverového rámca. Ak v Záruènej listine nie je uvedené inak, Záruka je 
neodvolate¾ná. Ak sa Banka v Záruènej listine odvolá na Jednotné záruèné pravidlá, má sa za to, �e 
Záruka je neodvolate¾ná.  

8.5. Banka je oprávnená od Príkazcu po�adova� súhlas so znením Záruky.  
8.6. Príkazca splnomocòuje Banku, aby na základe vlastného výberu poverila Kore�pondenènú banku 

prevzatím, potvrdením, alebo oznámením Záruky. Príkazca si je vedomý a súhlasí, aby v prípade 
protizáruky Kore�pondenènej banky, alebo v prípade vyhlásenia Banky voèi Kore�pondenènej banke 
bola pou�itá forma a spôsob, vy�adovaný Kore�pondenènou bankou.  

8.7. Záväzok Banky na plnenie zo Záruky sa zni�uje o ka�dú sumu vyplatenú Beneficientovi. 
8.8. Práva zo Záruky nie je mo�né postúpi�, ak v Záruke nie je uvedené inak. 
 

Plnenie!zo!Záruky 
8.9. Banka plní Beneficientovi zo Záruky na základe jeho výzvy doruèenej Banke v lehote uvedenej 

v Záruke a dolo�enej v�etkými potrebnými dokladmi. 
8.10. Ak Príkazca v �iadosti o záruku neuvedie podmienky pre uplatnenie Záruky, Banka nebude od 

Beneficienta pri uplatnení Záruky vy�adova� predlo�enie dokumentov alebo splnenie podmienok. 
8.11. Banka poskytne plnenie zo Záruky výluène peòa�ným plnením, a to aj v prípade, �e záväzok, za ktorý 

Banka ruèí, nemá povahu peòa�ného záväzku. Banka uspokojí Beneficienta sumou, na akú by mal 
Beneficient nárok voèi Príkazcovi alebo tretej osobe urèenej Príkazcom v prípade poru�enia záväzku 
zabezpeèeného Zárukou, maximálne v�ak do vý�ky Záruènej sumy. 
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8.12. Banka mô�e plni� zo Záruky aj bez predchádzajúceho informovania Príkazcu o tom, �e ju Beneficient 
vyzval na plnenie zo Záruky.  

8.13. Banka poskytne Príkazcovi na jeho �iados� originály dokumentov, ktoré obdr�ala v súvislosti s 
plnením zo Záruky. Ak tieto dokumenty potrebuje Banka na ochranu svojich práv a na plnenie zo 
Záruky, poskytne tieto doklady iba na nahliadnutie. 

8.14. Dòom plnenia zo Záruky vznikne Banke voèi Príkazcovi Poh¾adávka zo Záruky , ktorá je ihneï 
splatná.  

8.15. Banka nezodpovedá za �kodu, ktorá vznikne Príkazcovi plnením zo Záruky, ak Beneficient na takéto 
plnenie nemal voèi Príkazcovi nárok. 

8.16. Príkazca Poh¾adávku zo Záruky splatí: 
a) úhradou z poskytnutej Predplatby, 
b) odpísaním peòa�ných prostriedkov z úètu Príkazcu, a to aj bez predlo�enia platobného príkazu 

pod¾a zákona o platobných slu�bách, a to po dobu trvania Zmluvy o záruke. Ak odpísanie 
peòa�ných prostriedkov nie je mo�né vykona� z Úètu pre splácanie, mô�e Banka vykona� 
odpísanie peòa�ných prostriedkov z akéhoko¾vek úètu Príkazcu vedeného v Banke, alebo 

c) hotovostne alebo bezhotovostným prevodom. 
 

Trvanie!Záruky 
8.17. Záruka je platná a úèinná dòom jej vystavenia, ak v Záruke nie je uvedené inak. Záruka je vystavená 

okamihom jej odovzdania Bankou pod¾a pokynu Príkazcu uvedeného v Záruke. Ak má na �iados� 
Príkazcu Beneficient potvrdi� prijatie Záruky v urèitej lehote, je Záruka vystavená dòom, ktorý ako deò 
prijatia oznaèí Beneficient v potvrdení. 

8.18. Platnos� Záruky sa konèí dòom uvedeným v Záruke.  
8.19. Beneficient musí Banke oznámi� nároky zo Záruky v dobe jej platnosti, inak jeho nároky zaniknú. To 

neplatí pre prípad colnej záruky. 
 
Osobitné!práva!a povinnosti zo!Zmluvy!o!záruke 

8.20. Ak nastane Prípad poru�enia, mô�e Banka od Príkazcu po�adova�: 
a) zaplatenie zmluvnej pokuty vo vý�ke 10% zo Záruènej sumy, a  
b) zaplatenie Predplatby; ak Banka zo Záruky neplnila alebo plnila èiastoène, zaplatenú Predplatbu 

alebo jej zostávajúcu èas� Príkazcovi vráti na úèet Príkazcu bezodkladne po ukonèení platnosti 
Záruky. 

8.21. Príkazca bez predchádzajúceho súhlasu Banky neprevedie svoje práva a povinnosti zo Zmluvy 
o záruke na tretiu osobu. 

8.22. Ak dôjde k zmene v osobe Príkazcu, pôvodný Príkazca ruèí za zaplatenie Poh¾adávky zo Záruky. 
8.23. Právny vz�ah zalo�ený Zmluvou o záruke trvá do vysporiadania v�etkých záväzkov, ktoré na jej 

základe vznikli. 
8.24. Ak je Príkazca v ome�kaní so splácaním Poh¾adávky zo Záruky, je povinný plati� Banke úroky z 

ome�kania z dl�nej sumy; Banka je oprávnená úroky z ome�kania neuplatòova�. 
8.25. Ak je v Zmluve o záruke dohodnuté, �e Záruka sa spravuje: 

a) Jednotnými záruènými pravidlami, tieto platia v rozsahu, v akom neodporujú právnym predpisom 
Slovenskej republiky, alebo 

b) iným právnym poriadkom ako je právny poriadok Slovenskej republiky, platí pre òu právny poriadok 
uvedený v Záruke. 

8.26. Ak Banka vystaví na �iados� Príkazcu Záruku, ktorá sa spravuje iným právnym poriadkom, ako je 
právny poriadok Slovenskej republiky, dáva týmto Príkazca pod¾a § 725 Obchodného zákonníka 
Banke s¾ub od�kodnenia, ktorým sa zaväzuje nahradi� Banke v�etku �kodu, ktorá jej vznikne 
v súvislosti s takouto Zárukou, vrátane v�etkých nákladov, ktoré by Banka musela vynalo�i� z dôvodu 
vykonania opatrenia na odvrátenie �kody alebo jeho obmedzenia na najnutnej�iu mieru, a to v lehote 
7 dní odo dòa, keï Banka písomne vyzve Príkazcu na plnenie. 

 
 
9. VYHLÁSENIA 
 
9.1. Klient ako Dl�ník, Príkazca alebo Garant vyhlasuje, �e: 

a) je osobou s plnou spôsobilos�ou na právne úkony a osoby, ktoré konajú v jej mene majú plnú 
spôsobilos� na právne úkony, 

b) Finanèné dokumenty, ktorých je Klient zmluvnou stranou, boli podpísané osobami oprávnenými 
kona� za Klienta, ktoré neprekroèili svoje oprávnenia, 

c) uzavrel Finanèné dokumenty vo vlastnom mene a na vlastný úèet, 
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d) má v�etky povolenia a súhlasy potrebné pre platné uzavretie Finanèných dokumentov a pre 
uskutoènenie plnení v súvislosti s nimi alebo na ich základe, vrátane výkonu podnikate¾skej 
èinnosti, 

e) uzavretie Finanèných dokumentov nie je v rozpore so zmluvou, rozhodnutím príslu�ného orgánu a 
právnymi predpismi, ktoré sú pre neho záväzné, alebo ktorými sú dotknuté jeho práva a povinnosti, 

f)   nenastal a nehrozí Prípad poru�enia, 
g) neexistuje Právo tretej osoby, ktoré Banka neakceptovala, 
h) dokumenty a informácie odovzdané alebo oznámené Banke v súvislosti s Finanènými dokumentmi 

sú správne a úplné,  
i)   Centrum hlavného záujmu Klienta je toto�né s miestom jeho sídla a nebolo presunuté do inej 

jurisdikcie,  
j)    nie je spoloènos�ou v kríze pod¾a Obchodného zákonníka, a 
k) je riadne registrovaný ako partner verejného sektora, ak má na základe právnych predpisov 

s oh¾adom na vykonávanú èinnos� túto povinnos�. 
9.2. V�etky vyhlásenia sa pova�ujú za zopakované Klientom, s oh¾adom na okolnosti existujúce v èase 

jeho zopakovania, v deò doruèenia ka�dej �iadosti o èerpanie, v ka�dý deò Èerpania a v posledný 
deò ka�dého Úrokového obdobia. Zopakovaním Klient potvrdzuje, �e vyhlásenia sú pravdivé a úplné 
ku dòu zopakovania. 
 

  

 
 

10. PRÍPADY PORU�ENIA A ICH NÁSLEDKY  
 
10.1. Prípady poru�enia bez Lehoty na nápravu: 

a) ome�kanie Dl�níka alebo èlena Skupiny Dl�níka alebo Garanta alebo Príkazcu s plnením 
peòa�ného záväzku pod¾a Finanèného dokumentu alebo Zmluvy alebo inej zmluvy s Bankou, 

b) pou�itie Úveru na iný ako dohodnutý úèel,  
c) podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dl�níka alebo èlena Skupiny Dl�níka alebo 

podanie návrhu na povolenie re�trukturalizácie Dl�níka alebo èlena Skupiny Dl�níka alebo zaèatie 
súdneho vrátane exekuèného konania, ktorého následkom mô�e by� Podstatný nepriaznivý vplyv,  

d) strata, pozastavenie alebo obmedzenie podnikate¾ského oprávnenia Dl�níka, úradného alebo 
iného povolenia vy�adovaného Bankou v súvislosti s Finanènými dokumentmi, ktorých následkom 
je alebo mô�e by� Podstatný nepriaznivý vplyv,  

e) skutoènos�, ktorá by mohla by� dôvodom zru�enia alebo neplatnosti Dl�níka,  
f) skutoènos�, �e Dl�ník je spoloènos�ou v kríze pod¾a Obchodného zákonníka, 
g) Podstatný nepriaznivý vplyv,  
h) Statusové zmeny, ktorých následkom je alebo mô�e by� Podstatný nepriaznivý vplyv,  
i) nadobudnutie postavenia ovládajúcej osoby  alebo koneèného u�ívate¾a výhod akouko¾vek 

osobou, ktorá nie je ku dòu uzavretia Úverovej zmluvy vo vz�ahu k Dl�níkovi ovládajúcou osobou 
alebo koneèným u�ívate¾om výhod v zmysle právnych predpisov,  

j) zaèatie konania proti Banke na návrh Dl�níka alebo èlena Skupiny Dl�níka,  
k) zmena Centra hlavného záujmu Dl�níka alebo èlena Skupiny Dl�níka do inej jurisdikcie,  
l) poru�enie finanèného ukazovate¾a,  
m) poèas trvania Úverového vz�ahu bude ukonèená registrácia Dl�níka ako partnera verejného 

sektora, ak má Dl�ník na základe právnych predpisov s oh¾adom na vykonávanú èinnos� 
povinnos� by� registrovaný v tomto registri, 

n) Dl�ník alebo ktorýko¾vek èlen Skupiny Dl�níka alebo ktorýko¾vek èlen �tatutárneho alebo iného 
orgánu ktorejko¾vek z uvedených osôb sa stane osobou, voèi ktorej sú uplatòované medzinárodné 
sankcie,  

o) Dl�ník alebo ktorýko¾vek èlen Skupiny Dl�níka uviedol nesprávne údaje alebo zamlèal údaje 
o majetkových pomeroch podstatné pre rozhodnutie Banky uzatvori� Úverovú alebo 
Zabezpeèovaciu Zmluvu alebo 

p) skutoènos� uvedená v tomto bode na strane Garanta alebo Príkazcu. 
10.2. Prípadom poru�enia s Lehotou na nápravu 3 kalendárne dni je ome�kanie Dl�níka, èlena Skupiny 

Dl�níka, Garanta alebo Príkazcu s plnením nepeòa�ného záväzku voèi Banke. 
10.3. Prípady poru�enia s Lehotou na nápravu 30 kalendárnych dní: 

a) vyhlásenie Dl�níka z Finanèných dokumentov sa uká�e ako nesprávne alebo neúplné,  
b) ome�kanie Dl�níka alebo èlena Skupiny Dl�níka so splácaním peòa�ných záväzkov voèi iným 

verite¾om,  
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c) poru�enie relevantného právneho predpisu zo strany Dl�níka, ktorého následkom je alebo mô�e 
by� Podstatný nepriaznivý vplyv,  

d) Dl�ník alebo èlen Skupiny Dl�níka je platobne neschopný alebo predå�ený,  
e) Dl�ník alebo èlen Skupiny Dl�níka zaène rokova� s verite¾om o re�trukturalizácii záväzku alebo 

o neuplatòovaní práv verite¾a, 
f) skutoènos�, �e èlen Skupiny Dl�níka je spoloènos�ou v kríze pod¾a Obchodného zákonníka,  
g)  poru�enie Povinnosti inej ne� uvedenej v predchádzajúcich bodoch tohto èlánku, alebo 
h) skutoènos� uvedená v tomto bode na strane Garanta alebo Príkazcu. 
 
Následky!Prípadu!poru�enia 

10.4. Ak nastane Prípad poru�enia, Banka má právo uskutoèni� nasledovné úkony, a to samostatne alebo 
v ich kombinácii: 
a) vyhlási� mimoriadnu splatnos� Poh¾adávky Banky alebo jej èasti a po�adova� jej splatenie v lehote 

urèenej v oznámení o mimoriadnej splatnosti,  
b) zní�i� Úver alebo Úverový rámec a po�adova� zaplatenie èasti istiny vo vý�ke jeho zní�enej èasti 

spolu s Príslu�enstvom a Poplatkami ku dòu stanovenom v oznámení Banky,  
c) pozastavi� Èerpanie,  
d) nevykona� platobný príkaz Dl�níka na nakladanie s peòa�nými prostriedkami na akomko¾vek úète 

Dl�níka zriadenom v Banke,  
e) zvý�i� Úrokovú sadzbu o 2 % p. a.  na èas trvania Prípadu poru�enia, alebo 
f)   Úverovú zmluvu, Zmluvu o akreditíve, Zmluvu o záruke vypoveda�, alebo od nej odstúpi�. 

10.5. Dôvody odstúpenia od Zmluvy dohodnuté vo VOP sa pre Úverovú zmluvu nepou�ijú.    
 

 
11. RÔZNE 
 
11.1. Ak sú z Úverovej zmluve na strane Dl�níka zaviazané viaceré osoby, zodpovedajú za splnenie 

záväzkov z Úverovej zmluvy spoloène a nerozdielne. Úkon jedného z Dl�níkov voèi Banke sa 
pova�uje za úkon v�etkých Dl�níkov. Dl�ník, s ktorým Banka konala, je povinný ostatných Dl�níkov o 
vykonanom úkone informova�. 

11.2. Skutoènos�, �e Dl�ník nevyèerpal Úverový rámec alebo Úver v plnej vý�ke, nemá vplyv na povinnos� 
Dl�níka zaplati� Poplatky. 

11.3. Dl�ník uhrádza Banke aj náklady spojené s:  
a) registráciou alebo podaním v súvislosti so zriadením a vznikom, trvaním, zmenou alebo zru�ením 

Zabezpeèenia (napr. náklady na registráciu zálo�ného práva, vzdanie sa zálo�ného práva, 
overenie podpisov, náklady Banky na obstaranie výpisov z obchodného registra, notárske, súdne, 
správne ) vrátane nákladov súvisiacich so spísaním notárskej zápisnice a odmena a náklady pre 
stavebného experta, 

b) ocenením predmetu Zabezpeèenia realizovaným na roènej báze, alebo 
c) vzniknuté v súvislosti s Revíziou. 

11.4. Ak má Finanèný dokument prílohy, tieto prílohy sú jeho neoddelite¾nou súèas�ou. 
11.5. Úverová zmluva sa uzatvára na dobu urèitú, a to na dobu trvania Úverového vz�ahu. 
11.6. POP a VOP platia a� do zániku Úverového vz�ahu, a to aj v prípade, ak Úverová zmluva zanikla skôr; 

na Úverový vz�ah sa uplatnia podmienky platné v èase zániku Úverovej zmluvy. 
11.7. Garant nie je oprávnený vypoveda� Zabezpeèovaciu zmluvu a� do okamihu zániku Poh¾adávky 

Banky.  
11.8. Ak dôjde na základe Úverovej zmluvy k zmene podmienok poskytovania produktov, prièom úèinnos� 

týchto zmien má nasta� v deò, ktorý nie je Obchodným dòom, je Banka oprávnená ukonèi� platnos� 
podmienok dohodnutých pre prebiehajúce obdobie v najbli��í Obchodný deò, ktorý predchádza 
nadobudnutiu úèinnosti týchto zmien. Od tohto dòa je Banka oprávnená pou�i� zmenené podmienky.   

 
 
12. PREDÈASNÉ SKONÈENIE ÚVEROVEJ ZMLUVY, ZMLUVY O AKREDITÍVE A ZMLUVY O ZÁRUKE 
 
12.1. Úverovú zmluvu, Zmluvu o akreditíve a Zmluvu o záruke je mo�né vypoveda�: 

a) zo strany Banky kedyko¾vek, a 
b) zo strany Dl�níka, ak je jej uzatvorenie v rozpore s právnymi predpismi alebo v iných prípadoch 

uvedených v POP a v Zmluve. 
12.2. Výpovedná doba je 3 dni a zaèína plynú� dòom nasledujúcim po dni doruèenia výpovede druhej 

zmluvnej strane. 
12.3. Pre Úverovú zmluvu zmluvné strany vyluèujú uplatnenie § 500 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
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12.4. Ak do�lo na základe Úverovej zmluvy k Rezervovaniu prostriedkov, výpovedná doba uplynie dòom 
vyrovnania zabezpeèených záväzkov. 

12.5. Najneskôr ku dòu zániku Úverovej zmluvy, Zmluvy o akreditíve a Zmluvy o záruke sa stávajú 
splatnými v�etky poh¾adávky, ktoré na jej základe vznikli. 

12.6. Predèasným skonèením Úverovej zmluvy, Zmluvy o akreditíve a Zmluvy o záruke nezanikajú: 
a) dohoda o vo¾be práva,  
b) dohoda o rie�ení sporov,  
c) dohoda o obmedzení práva naklada� s peòa�nými prostriedkami na úète Dl�níka alebo Garanta,  
d) tie práva a povinnosti, ktorých ïal�ie trvanie sa zmluvnými stranami výslovne dohodlo, a 
e) ak do�lo na základe Úverovej zmluve k Rezervovaniu prostriedkov, nevyrovnané záväzky Dl�níka 

z Akreditívneho rámca, Záruèného rámca a Treasury rámca, resp. Poh¾adávka z Akreditívu, 
Poh¾adávka zo Záruky a poh¾adávka Banky z Treasury obchodov.  

 
 
13. ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA 
 
13.1. Banka je oprávnená jednostranne zmeni� POP, a ak to bolo s Klientom dohodnuté, aj jednotlivé 

podmienky Finanèného dokumentu, z dôvodu: 
a) zmeny právnych predpisov,  
b) vývoja na bankovom alebo finanènom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvni� poskytovanie 

Bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania,  
c) zmeny technických mo�ností poskytovania Bankových produktov,  
d) zabezpeèenia bezpeèného fungovania bankového systému, alebo 
e) zabezpeèenia obozretného podnikania Banky a bankovej stability. 
Banka informuje Zverejnením o zmene POP najneskôr 15 kalendárnych dní vopred. 

13.2. Banka je oprávnená doplni� POP z dôvodu roz�írenia bankových slu�ieb. Banka informuje 
Zverejnením o doplnení POP najneskôr 1 kalendárny deò vopred.  

13.3. Zmena POP nadobudne úèinnos� v deò uvedený v POP. 
13.4. POP platia aj po skonèení zmluvného vz�ahu Klienta a Banky, a� do úplného vysporiadania ich 

vzájomných vz�ahov. 
13.5. POP nadobúdajú úèinnos� 1. 1. 2015. Nadobudnutím úèinnosti POP sa ru�ia a nahrádzajú: 

a) Obchodné podmienky Slovenskej sporite¾ne, a. s., pre poskytovanie Úverov firemným klientom 
a verejnému a neziskovému sektoru vydané Bankou s úèinnos�ou od 1. 7. 2008,  

b) Obchodné podmienky Slovenskej sporite¾ne, a. s., pre poskytovanie Úverov a Povolených 
preèerpaní Privátnym klientom a MIKRO podnikate¾om vydané Bankou s úèinnos�ou od 1. 7. 2007, 
v èastiach ktoré upravovali poskytnutie úverov pre klienta fyzickú osobu podnikate¾a a právnickú 
osobu, a  

c) Obchodné podmienky pre záruky vydané Bankou s úèinnos�ou od 1. 2. 2007. 
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Časť C) 
Fyzické osoby podnikatelia, právnické osoby, verejný a neziskový sektor obsluhované predajnými útvarmi línie Firemného 
bankovníctva. 
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GIBAATWW Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG Rakúsko

GIBAATWG Erste Group Bank AG Rakúsko

KRECAT2G Bankhaus Krentschker & Co. AG Rakúsko

KSPKAT2K Kärtner Sparkasse AG Rakúsko

SBGSAT2S Salzburger Sparkasse AG Rakúsko

SPHBAT21 Niederösterreichische Sparkasse AG Hainburg Rakúsko

STSPAT2G Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Rakúsko

SPIHAT22 Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck Rakúsko

GIBAAT21 Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse AG Rakúsko

ASPKAT2L Allgemeine Sparkasse Oberösterreich BankAG Rakúsko

LISPAT21 Lienzer Sparkasse AG Rakúsko

SPAMAT21 Sparkasse der Stadt Amstetten AG Rakúsko

SPBDAT21 Sparkasse Baden Rakúsko

SPKIAT2K Sparkasse der Stadt Kitzbühel Rakúsko

SPKUAT22 Sparkasse Kufstein, Tiroler Sparkasse Rakúsko

SPLSAT21 Sparkasse Langenlois Rakúsko

SPNGAT21 Sparkasse Neunkirchen Rakúsko

SPPBAT21034 Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Rakúsko

SPPOAT21 Sparkasse Pottenstein NÖ Rakúsko

SPPRAT21 Sparkasse Pregarten-Unterweissenbach AG Rakúsko

SPRHAT21 Sparkasse Ried im Innkreis-Haag am Hausruck Rakúsko

SPZWAT21 Waldviertler Sparkasse Bank AG Rakúsko

SSKOAT21 Sparkasse Korneuburg AG Rakúsko

ABSBBA22 Sparkasse Bank d.d. Bosna a Hercegovina

GIBACZPX

OPPOMEPG Erste Bank AD Podgorica

ESBCHR22 Erste & Steiermärkische Bank d.d.

GIBAHUHB Erste Bank Hungary Zrt.

INSBMK22 Sparkasse Bank Makedonija AD Macedónsko

RNCBMD2X Moldavsko

RNCBROBU Rumunsko

GIBASKBX Slovensko

KSPKSI22 Banka Sparkasse d.d. Slovinsko

GIBARS22 Erste Bank a.d. Novi Sad Srbsko
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