OBCHODNÉ PODMIENKY
NA POSKYTOVANIE ÚVERU FORMOU POVOLENÉHO PREČERPANIA NA BEŽNOM ÚČTE

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Tieto Obchodné podmienky na poskytovanie úveru formou povoleného prečerpania na bežnom účte
(ďalej len „Obchodné podmienky“) sú Obchodnými podmienkami UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom
registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO:
47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo:
2310/B (ďalej len „Banka“) a upravujú právne vzťahy medzi Bankou a jej klientmi pri poskytovaní
spotrebiteľských úverov formou povoleného prečerpania na bežnom účte (ďalej len „Úverový rámec“
alebo „Povolené prečerpanie“), v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami Banky (ďalej len
„VOP“) a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou a určujú časť obsahu Zmluvy o povolenom
prečerpaní na Bežnom účte uzatvorenej medzi Bankou a klientom v súvislosti s Povoleným
prečerpaním na Bežnom účte.
3. Zmluvou o povolenom prečerpaní sa rozumie zmluva o spotrebiteľskom úvere, v akejkoľvek forme,
na základe ktorej vznikol alebo vznikne medzi Bankou a klientom záväzok Banky vykonať po dohodnutú
dobu do dohodnutej výšky príkazy klienta na platby, aj keď na to nemá klient na Bežnom účte potrebné
vlastné peňažné prostriedky, ktorej obsah
a) určuje osobitná zmluva o povolenom prečerpaní, tieto Obchodné podmienky a VOP alebo
b) je určený obsahom Žiadosti o poskytnutie úveru formou povoleného prečerpania na Bežnom účte
a Zmluvy o povolenom prečerpaní (ďalej len „Žiadosť“), obsahom oznámenia o uzavretí Zmluvy,
týmito Obchodnými podmienkami a VOP
(ďalej len „Zmluva“); vznik Zmluvy je okamih schválenia Žiadosti.
Článok 2
Podmienky na poskytnutie a čerpanie Povoleného prečerpania
1. Banka poskytne Povolené prečerpanie na Bežnom účte žiadateľovi na základe Zmluvy. Vyplnenie
a podpísanie Žiadosti žiadateľom Banka považuje za návrh na uzavretie Zmluvy, pokiaľ nie je uvedené
inak. Banka je oprávnená na základe vlastného uváženia ponúkať existujúcim resp. potenciálnym
klientom Povolené prečerpanie aj bez predloženia Žiadosti.
2. Na schválenie Žiadosti nie je právny nárok a Banka má právo odmietnuť schválenie Žiadosti
bez uvedenia dôvodu. Pri posudzovaní Žiadosti je Banka oprávnená preveriť si pravosť a obsah
dokladov, ako aj všetkých údajov uvedených v nej, a vyžiadať si aj ďalšie informácie o žiadateľovi
z iných zdrojov.
3. Žiadateľ je povinný v Žiadosti správne, pravdivo a úplne uviesť všetky identifikačné údaje, ktoré sú
nevyhnutné pre poskytnutie Úverového rámca. Žiadateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Banke
uvedením nepravdivých alebo nepresných údajov.
4. Banka určí výšku Úverového rámca na základe vyhodnotenia žiadateľom predložených údajov
a dokladov. Hodnotenie sa uskutoční podľa vnútorných pravidiel stanovených Bankou. Banka je
oprávnená kedykoľvek počas platnosti Zmluvy prehodnotiť bonitu žiadateľa, ktorému bolo poskytnuté
Povolené prečerpanie (ďalej len „Dlžník“) a zmeniť výšku Povoleného prečerpania.
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5. Banka má právo požadovať Zabezpečenie pohľadávky vzniknutej čerpaním Povoleného prečerpania
formou dohodnutou zmluvnými stranami v závislosti od výšky poskytnutého Povoleného prečerpania,
a to najmä zriadením záložného práva a/alebo vinkuláciou peňažného vkladu na účte v prospech Banky,
a /alebo ručením tretej osoby. Ak Banka požaduje Zabezpečenie, je žiadateľ povinný zriadiť požadované
Zabezpečenie pred prvým čerpaním Povoleného prečerpania. Ak Dlžník poskytol Banke Zabezpečenie
Povoleného prečerpania a počas doby trvania Zmluvy zanikne alebo sa zhorší poskytnuté
Zabezpečenie, je Dlžník povinný doplniť Zabezpečenie v lehote určenej Bankou.
6. O schválení alebo zamietnutí Žiadosti Banka informuje žiadateľa spôsobom dohodnutým v Žiadosti.
7. Dlžník je oprávnený kedykoľvek po dobu trvania Povoleného prečerpania písomne požiadať Banku
o zrušenie, zníženie alebo zvýšenie Povoleného prečerpania.
8. Banka informuje Dlžníka o čerpaní/splácaní Povoleného prečerpania prostredníctvom výpisu
z Bežného účtu.
9. Banka je oprávnená odmietnuť čerpanie Povoleného prečerpania, aj keď sú splnené podmienky
čerpania, ak sa Dlžník dostane do omeškania s plnením svojich splatných peňažných záväzkov alebo
s plnením iných svojich povinností voči Banke, vyplývajúcich zo Zmluvy  alebo z inej zmluvy uzavretej
medzi Dlžníkom a Bankou  alebo podľa preukázateľného zistenia Banky, najmä z registrov, v ktorých
sú evidované údaje o úveroch Dlžníka, že Dlžník je v omeškaní viac ako tri mesiace s plnením svojich
finančných záväzkov   voči iným bankám alebo iným veriteľom alebo poruší svoje vyhlásenie či iné
záväzky, ktoré má voči Banke podľa Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok alebo Zmluvy.
10. Banka neposkytuje Úver na financovanie účelu súvisiaceho s podnikaním, na výkon zamestnania
alebo povolania, alebo ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo so všeobecne uznávanými
etickými princípmi a hodnotami.
Článok 3
Splácanie Povoleného prečerpania
1. Dlžník sa zaväzuje pravidelne mesačne poukazovať v prospech Bežného účtu platby tak, aby pohľadávka
Banky vzniknutá čerpaním Povoleného prečerpania bola v deň konečnej splatnosti riadne splatená,
ak sa Dlžník a Banka nedohodli na predĺžení  splatnosti povoleného prečerpania na ďalšie obdobie.
Ak Zmluva neurčí inak, úver je splatný uplynutím 12 mesiacov odo dňa podania Žiadosti.
2. Dlžník je oprávnený najmenej 30 kalendárnych dní pred dňom konečnej splatnosti Povoleného
prečerpania písomne požiadať Banku o predĺženie splatnosti Povoleného prečerpania o ďalších
12 mesiacov. Pokiaľ Banka najneskôr do 5 kalendárnych dní pred dňom konečnej splatnosti
Povoleného prečerpania neoznámi Dlžníkovi svoj nesúhlas s predĺžením splatnosti, má sa za to, že
so žiadosťou Dlžníka súhlasí. Banka je oprávnená, ak sú splnené Bankou stanovené podmienky,
predĺžiť splatnosť  Povoleného  prečerpania aj bez žiadosti Dlžníka.  
3. Banka je oprávnená, aj keď o to Dlžník nepožiada, v prípade finančne nezabezpečeného Povoleného
prečerpania automaticky predĺžiť splatnosť Povoleného prečerpania o 12 mesiacov a v prípade
finančne zabezpečeného Povoleného prečerpania automaticky predĺžiť splatnosť Povoleného
prečerpania až do doby splatnosti finančnej zábezpeky. Banka o predĺžení splatnosti Povoleného
prečerpania bude Dlžníka informovať písomne alebo telefonicky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že úroky, úroky z omeškania, náklady Banky spojené s Povoleným
prečerpaním a Poplatky (ďalej len „príslušenstvo pohľadávky Banky“) sa dňom ich splatnosti
dohodnutého v Zmluve alebo v Obchodných podmienkach pripíšu k istine Povoleného prečerpania
a stávajú sa jej súčasťou.
5. Pohľadávka Banky je v čase do dňa konečnej splatnosti Povoleného prečerpania splácaná formou
započítania pohľadávky Banky z poskytnutého Úverového rámca proti pohľadávke Dlžníka z Bežného
účtu, a to vždy v momente vzniku pohľadávky Dlžníka z Bežného účtu a v rozsahu, v ktorom sa tieto
pohľadávky kryjú.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že voči pohľadávke Dlžníka je Banka oprávnená použiť peňažné prostriedky
na ktoromkoľvek účte Dlžníka alebo z iného vkladu Dlžníka vedeného v Banke vrátane započítania
práv z porušenia povinností Dlžníka alebo práv Banky vzniknutých z odstúpenia od tejto zmluvy, a to
aj keď sú v inej mene ako je mena Povoleného prečerpania. Ak sa započítanie robí proti vkladu alebo
pohľadávke Dlžníka v inej mene, na menový prepočet sa použije Bankou vyhlasovaný kurz, a to pomer
kurzu devíza nákup meny pohľadávky Dlžníka. Zmluvné strany sa dohodli, že pre započítací prejav
podľa tohto odseku je dostatočné následné doručenie výpisu z príslušného účtu Dlžníka vedeného
Bankou, z ktorého bude zrejmé vykonanie započítania.
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7. V prípade, ak ku dňu splatnosti príslušenstva pohľadávky Banky nebude na Bežnom účte Dlžníka
dostatok peňažných prostriedkov na ich úhradu, Banka splatné príslušenstvo pohľadávky Banky
zúčtuje na ťarchu Bežného účtu Dlžníka, ku ktorému je poskytnuté Povolené prečerpanie, čím dôjde
k čerpaniu Povoleného prečerpania. Ak v takomto prípade výška Povoleného prečerpania stanovená
Bankou nepostačuje na úplné uspokojenie pohľadávky Banky, Banka je oprávnená zaťažiť daný Bežný
účet i nad rozsah tejto výšky Povoleného prečerpania stanovenej Bankou; v takomto prípade vznikne
nepovolené prečerpanie, ktoré je úročené úrokovou sadzbou dohodnutou pre Povolené prečerpanie,
pričom Dlžník je povinný Banke bez zbytočného odkladu nepovolené prečerpanie splatiť.
8. Ak je Dlžník v omeškaní s vrátením poskytnutých peňažných prostriedkov, Banka môže dlžnú sumu
vykázanú ako debetný zostatok Účtu preúčtovať na úverový účet, ktorý na ten účel bez ďalšieho,
na základe tejto dohody zriadi a vedie. Úroková sadzba dohodnutá v Zmluve alebo Žiadosti sa
nemení. Zmluva alebo Žiadosť a účinky z nej dovtedy vzniknuté týmto zostávajú inak nedotknuté.
9. Ak Dlžník neuhradí v čase stanovenom podľa Zmluvy pohľadávku Banky, alebo jej časť, má Banka
právo realizovať zabezpečenie, ak ho Dlžník Banke poskytol. Banka má v prípade existencie viacerých
zabezpečení právo realizovať ktorékoľvek z nich. Výkon práv Banky zo zabezpečenia sa riadi
ustanoveniami dohodnutými zmluvnými stranami v zmluvách, ktorými je zabezpečená pohľadávka.
10. Dlžník je oprávnený kedykoľvek počas doby trvania Zmluvy Úverový rámec  alebo jeho časť splatiť
predčasne. Splatením celého Úverového rámca zaniká záväzok Dlžníka.
Článok 4
Úroky z Povoleného prečerpania, úroky z omeškania a Poplatky
1. Výška úrokovej sadzby pre Povolené prečerpanie je medzi Bankou a Dlžníkom dohodnutá v Zmluve.
V prípade, že je v Zmluve dohodnutá úroková sadzba    naviazaná na Referenčnú sadzbu Euribor
a táto bude mať zápornú hodnotu, Banka pri určení Úrokovej sadzby   použije Referenčnú sadzbu
v hodnote 0,0000001%. V prípade, ak Banka rozhodne o zmene úrokovej sadzby, a to z dôvodu
zmien obchodnej politiky Banky alebo nadväzne na vývoj právneho prostredia alebo na základe zmien
na peňažnom a kapitálovom trhu alebo na základe zmien na bankovom trhu, informuje Dlžníka 15 dní
pred nadobudnutím účinnosti zmeny.
Dlžník – Spotrebiteľ (t.j. Dlžník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle osobitných všeobecne záväzných
právnych predpisov) je oprávnený v prípade nesúhlasu s novou výškou úrokovej sadzby odstúpiť
od Zmluvy. Písomné odstúpenie od Zmluvy musí byť Banke doručené osobne alebo vo forme
doporučenej listovej zásielky najneskôr v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia účinnosti novej úrokovej
sadzby. Ak Dlžník - Spotrebiteľ od Zmluvy neodstúpi v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete týchto
Obchodných podmienok, má sa za to, že s príslušnou novou úrokovou sadzbou súhlasí a je ňou
viazaný. V prípade odstúpenia od Zmluvy je najneskôr v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia
účinnosti novej úrokovej sadzby Dlžník - Spotrebiteľ povinný splatiť Banke pohľadávku Banky vzniknutú
čerpaním Povoleného prečerpania s príslušenstvom. Banka a Dlžník – Spotrebiteľ sa dohodli, že
do momentu vyporiadania všetkých pohľadávok a záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy
platia ustanovenia týchto Obchodných podmienok a Zmluvy upravujúce pohľadávku Banky
z Povoleného prečerpania s príslušenstvom, ich splácanie a zabezpečenie a všetky ustanovenia s tým
súvisiace.
2. Úroková sadzba pre výpočet úrokov sa používa ako percentná sadzba za rok (per annum, v skratke
p.a.). Úroky sa počítajú zo skutočných denných stavov debetného zostatku Bežného účtu počnúc
dňom prvého čerpania Povoleného prečerpania a končiac dňom predchádzajúcim dňu úplného
splatenia (aj počas omeškania); úroky sa platia pozadu v posledný deň kalendárneho mesiaca.
Pri výpočte úrokov a úrokov z omeškania resp. úrokov z nepovoleného prečerpania sa kalendárny rok
počíta na báze 360 dní a mesiac so skutočným počtom kalendárnych dní.
3. Ak je Dlžník v omeškaní s platením peňažného záväzku (platí aj v prípade nepovoleného prečerpania),
je Banka popri plnení záväzku a platení úrokov oprávnená úročiť dlžnú sumu peňažného záväzku
úrokom z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov, a to od prvého dňa omeškania
(vrátane) až do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu úplného splatenia dlžnej sumy peňažného
záväzku; výška úroku z omeškania platná v deň podania Žiadosti je uvedená v Zmluve.
4. Ak Banka úroky z omeškania Dlžníkovi písomne nevyúčtuje osobitným oznámením o úrokoch
z omeškania s určením lehoty na ich zaplatenie, Banka ich môže zúčtovať Dlžníkovi denne. Inak platia
ustanovenia týchto Obchodných podmienok o úrokoch.
3

5. Ak Dlžník neuhradí v čase stanovenom podľa Zmluvy pohľadávku Banky, alebo jej časť, má Banka
právo realizovať Zabezpečenia. Banka má v prípade existencie viacerých Zabezpečení právo
realizovať ktorékoľvek z nich.
6. Banka je oprávnená účtovať a Dlžník je povinný podľa Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok
zaplatiť Banke všetky Poplatky spojené s poskytnutým Povoleným prečerpaním. Poplatky a ich výšku
určuje Cenník platný v čase splatnosti  úkonu, ktorý je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy a Obchodných
podmienok; Poplatky a ich výšku platné v čase podania Žiadosti a ich splatnosť určuje Zmluva. Banka
je oprávnená Poplatky meniť a/alebo dopĺňať formou zmeny Cenníka, a to nadväzne na vývoj právneho
prostredia alebo v súvislosti s inováciou produktov a s tým súvisiacim vývojom v bankových
informačných systémoch; o vykonanej zmene Banka informuje Uverejnením v lehote uvedenej
v príslušnom právnom predpise pred nadobudnutím zmeny.
Dlžník - Spotrebiteľ je oprávnený v prípade podstatného navýšenia Poplatkov odstúpiť od Zmluvy,
písomné odstúpenie od Zmluvy musí byť Banke doručené osobne alebo vo forme doporučenej listovej
zásielky, najneskôr v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia účinnosti zmeny Cenníka.
Ak Dlžník - Spotrebiteľ od Zmluvy neodstúpi v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete týchto
Obchodných podmienok, má sa za to, že s príslušnou zmenou Cenníka súhlasí a je ňou viazaný.
V prípade odstúpenia od Zmluvy je najneskôr v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia účinnosti vyššie
uvedenej zmeny Cenníka Dlžník - Spotrebiteľ povinný splatiť pohľadávku Banky.
7. Banka týmto informuje Dlžníka, že mu môžu vzniknúť v súvislosti so Zmluvou aj iné výdavky, ktoré
bude povinný zaplatiť tretím stranám napr.: v prípade požiadavky Banky poskytnúť zabezpečenie,
uhradiť poplatok za návrh na vklad záložného práva, poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku,
poplatky za úkony notára atď., ktorých výška je určená všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo dohodou Dlžníka s treťou stranou.
Článok 5
Osobitné záväzky a vyhlásenia
1. Predložením Žiadosti žiadateľ vyhlasuje, že:
a) je plne spôsobilý na právne úkony;
b) všetky doklady, ktoré Banke v súvislosti s uzavretím Zmluvy predložil, sú pravé a pravdivé;
c) na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia;
d) nie je v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči iným veriteľom;
e) nie je osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách;
toto vyhlásenie sa považuje za pravdivé a zopakované pri každom vykonaní obchodu. Dlžník sa
zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Banke, že nastala okolnosť, na základe ktorej je podľa
Zákona o bankách osobou s osobitným vzťahom k Banke, pričom berie na vedomie následky
takého neoznámenia ustanovené Zákonom o bankách;
f) nie je politicky exponovanou osobu v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov;
toto vyhlásenie sa považuje za pravdivé a zopakované pri každom vykonaní obchodu. Dlžník sa
zaväzuje Banke bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu svojich údajov, v dôsledku ktorej
sa stane politicky exponovanou osobou;
g) neprebieha súdny spor alebo iné súdne alebo administratívne či iné konanie, ktoré by mohlo
ovplyvniť platnosť Zmluvy alebo schopnosť Dlžníka splniť jeho záväzky zo Zmluvy (napr. konanie
o právnej spôsobilosti Dlžníka, vymáhanie pohľadávok zo strany iných veriteľov, exekučné konanie
a pod.);
h) Žiadosť bola na strane Dlžníka v jeho mene riadne podpísaná a zakladá platný a právne záväzný
záväzok Dlžníka, vymáhateľný v súlade s jej podmienkami;
i) že na obchody, spočívajúce v plnení záväzkov zo Zmluvy použije výlučne peňažné prostriedky,
ktoré sú jeho vlastníctvom a tieto obchody bude vykonávať na svoj vlastný účet. Dlžník sa zároveň
zaväzuje, že pokiaľ by pri obchode, spočívajúcom v plnení záväzkov zo Zmluvy mali byť použité
peňažné prostriedky, ktoré sú vlastníctvom inej osoby, alebo pokiaľ by takýto obchod mal byť
vykonaný na účet inej osoby, predloží Banke písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie meno, priezvisko,
rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo
a IČO právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú tieto peňažné prostriedky, alebo
na ktorej účet má byť takýto obchod vykonaný. V takomto prípade je Dlžník povinný odovzdať
Banke aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej peňažných prostriedkov na vykonávaný
obchod alebo vykonanie tohto obchodu na jej účet.
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2. Dlžník sa zaväzuje:
a) zabezpečiť na Bežnom účte, ku ktorému je poskytnuté Povolené prečerpanie mesačný obrat
vo výške minimálne 80 % pôvodne dokladovaného príjmu; tento záväzok sa nevzťahuje
na Povolené prečerpanie poskytnuté k účtom, ktoré Banka zriaďuje, po splnení ňou stanovených
podmienok, študentom;
b) splatiť sumu vyčerpaných peňažných prostriedkov minimálne jedenkrát v období dvanástich
po sebe nasledujúcich mesiacov, najneskôr však do 12 mesiacov po poslednom splatení
Povoleného prečerpania; túto povinnosť považuje Banka za splnenú, ak Dlžník splatí sumu
vyčerpaných peňažných prostriedkov ku koncu ktoréhokoľvek kalendárneho dňa obdobia
uvedeného v časti vety pred bodkočiarkou v tomto písmene.
3. Dlžník súhlasí, aby Banka poskytla informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva a súvisia
s úverovým obchodom na základe Zmluvy tretej osobe, ktorá poskytla Zabezpečenie, ako aj tretej
osobe, ktorú Banka poverila vymáhaním nesplácanej pohľadávky Banky, alebo s ktorou Banka rokuje
o postúpení nesplácanej pohľadávky Banky voči Dlžníkovi.
4. Dlžník a Banka sa dohodli, že:
a) ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok celkom alebo sčasti
neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti Zmluvy alebo týchto
Obchodných podmienok. V takomto prípade, ako aj v prípade neplatnosti celej Zmluvy alebo týchto
Obchodných podmienok, sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenia novými
ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému neplatnými
ustanoveniami;
b) zánikom Zmluvy nezanikajú tie časti Zmluvy a tie práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré sa
týkajú vrátenia čerpaných prostriedkov Úverového rámca  s úrokmi, najmä práva Banky zúčtovať
ich na ťarchu Bežného účtu Dlžníka podľa Zmluvy, zabezpečenia záväzkov Dlžníka a práva Banky
zo Zabezpečenia.
Článok 6
Predčasná splatnosť Povoleného prečerpania, ukončenie zmluvného vzťahu
1. Ak nastane niektorá zo skutočností ohrozujúcich riadne a včasné plnenie záväzkov Dlžníka, ktorá
je podľa ustanovení Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok označená za dôvod mimoriadnej
splatnosti Úverového rámca (Prípad neplnenia), záväzky Dlžníka sa stanú splatnými pred dňom
splatnosti určeným v Zmluve. Tým zanikajú účinky dohody o dni splatnosti dohodnutom v Zmluve
a Dlžník je povinný vrátiť Úverový rámec aj s príslušenstvom a Banka je oprávnená požadovať vrátenie
Úverového rámca  aj s príslušenstvom pred týmto časom.
2. Dôvodom mimoriadnej splatnosti Úverového rámca, na základe ktorého sa Úverový rámec aj
s príslušenstvom pohľadávky Banky stávajú splatné oznámením Banky Dlžníkovi je:
a) ak Dlžník do 10 kalendárnych dní od vzniku nepovoleného prečerpania nesplatí nepovolené
prečerpanie;
b) ak sa Dlžník dostane do omeškania s plnením svojich splatných peňažných záväzkov alebo
s plnením iných svojich povinností voči Banke vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z inej zmluvy
uzavretej s Bankou alebo ak Banka preukázateľne zistila, najmä z registrov, v ktorých sú
evidované údaje o úveroch Dlžníka (napr. register bankových informácií, nebankový register
klientskych informácií a pod.), že Dlžník je v omeškaní viac ako tri mesiace s plnením finančných
záväzkov voči akýmkoľvek iným veriteľom, alebo poruší svoje vyhlásenie či iné záväzky, ktoré má
voči Banke podľa Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok alebo Zmluvy;
c) ak sa Banka hodnoverným spôsobom dozvedela, že proti Dlžníkovi je akýmkoľvek jeho veriteľom
začatý súdny spor alebo podobné konanie o zaplatenie zmluvného alebo mimozmluvného záväzku
v sume, ktorej jednorazové zaplatenie ohrozuje plnenie záväzku Dlžníka voči Banke alebo ak
existuje exekučný titul zaväzujúci Dlžníka na takúto sumu alebo bol proti Dlžníkovi podaný návrh
na začatie exekúcie na vymoženie takejto pohľadávky, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie
konkurzu na majetok Dlžníka alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie Dlžníka alebo ak existujú
podmienky na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka;
d) ak nastanú skutočnosti, ktoré sú právnym dôvodom zrušenia zmluvy o Bežnom účte;
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e) ak Dlžník poskytol Banke nepravdivé informácie, vrátane údajov o osobitnom vzťahu k Banke alebo
o politicky exponovanej osobe podľa osobitných predpisov alebo uviedol Banku do omylu
poskytnutím nesprávnych údajov, neposkytnutím údajov alebo iným spôsobom, ktorý ovplyvnil
rozhodnutie Banky o schválení povoleného prečerpania;
f) ak Dlžník vyhlási, či uzná, že nie je schopný uhradiť akýkoľvek peňažný záväzok voči Banke
v termíne jeho splatnosti;
g) ak proti Dlžníkovi Banka podala trestné oznámenie, ak bol vzatý do väzby alebo nastúpil výkon
trestu odňatia slobody;
h) ak Dlžník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho a zároveň medzi Bankou a dedičmi
bez zbytočného odkladu nedošlo k inej dohode;
i) ak sa zhorší zabezpečenie pohľadávky Banky (pokiaľ sa zriaďuje) a Dlžník na výzvu Banky
zabezpečenie primerane nedoplní alebo svoj splatný záväzok voči Banke v určenej lehote nesplní,
alebo ak úkony, ku ktorým sa vyžaduje písomný súhlas Banky podľa týchto Obchodných
podmienok alebo podľa Zmluvy alebo podľa zmluvy, ktorou sa zriaďuje zabezpečenie, Dlžník urobí
bez takéhoto súhlasu;
j) ak Dlžník bude počas trvania tejto zmluvy zaradený na sankčné zoznamy či iné obdobné zoznamy
(ďalej spolu len “sankčné zoznamy”) vydávané (i) Európskou úniou alebo niektorým z jej členských
štátov, (ii) Spojenými štátmi americkými, (iii) Organizáciou spojených národov, (iv) Slovenskou
republikou alebo (v) Českou republikou (ďalej spolu len „oprávnené osoby”), alebo
k) ak oprávnené osoby (iným spôsobom ako zaradením na sankčné zoznamy) verejne vyhlásia
sankcie (ďalej len “vyhlásenie sankcie”) voči  Dlžníkovi, alebo
l) ak plnenie poskytnuté Dlžníkovi alebo inej ním určenej osobe v mene a na účet Dlžníka na základe
Zmluvy o úvere bude priamo alebo nepriamo využité v prospech tretej osoby (i) zaradenej
oprávnenou osobou na sankčné zoznamy alebo (ii) voči ktorej oprávnená osoba uskutočnila
vyhlásenie sankcie.
3. Platnosť Zmluvy možno ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou, alebo iným spôsobom  
uvedeným v týchto Obchodných podmienkach.
4. Dlžník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia
Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí Dlžník zaslať písomne, najneskôr v posledný deň
lehoty podľa prvej vety. Dlžník je povinný vrátiť Banke sumu čerpaného Úverového rámca a zaplatiť úroky
odo dňa čerpania Povoleného prečerpania až do dňa jeho zaplatenia, a to bezodkladne a najneskôr
do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od Zmluvy; výška úroku sa vypočíta
na základe úrokovej sadzby dohodnutej v Zmluve. Výška úroku sa vypočíta  zo skutočných denných
stavov istiny, počnúc dňom zúčtovania úhrady čerpanej sumy Povoleného prečerpania na úverový
účet a končiac dňom predchádzajúcim dňu úplného splatenia istiny (aj počas omeškania).V prípade
nedodržania lehoty na vrátenie Úverového rámca a zaplatenia úrokov je Banka oprávnená úročiť
nesplatenú istinu úrokovou sadzbou podľa článku 4, bod 3 týchto Obchodných podmienok.
V prípade, ak bola k Zmluve dohodnutá doplnková služba (napr. poistenie), okamihom odstúpenia
od Zmluvy zaniká aj zmluva o doplnkovej službe; Banka o zániku zmluvy o doplnkovej službe informuje
jej poskytovateľa.
Článok 7
Osobitné ustanovenia
1. Záznamy z účtovníctva Banky sú dostatočným dôkazom o peňažnom záväzku Dlžníka, pokiaľ nebude
preukázaná ich vecná nesprávnosť.
2. Žiadosť o opravu chybného účtovania a iné práva uplatňuje Dlžník na adrese Obchodného miesta
Banky, ktoré prijalo Žiadosť.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Vzájomné práva a záväzky, ktoré výslovne neupravujú tieto Obchodné podmienky alebo Zmluva, sa
spravujú VOP, Cenníkom (čo do výšky a splatnosti poplatkov) a platnými právnymi predpismi,
a v tomto poradí.
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2. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo Obchodných podmienok je alebo sa stane
či bude uznané neplatným alebo nevymáhateľným, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť iných
ustanovení týchto dokumentov.
3. Banka vyhlasuje, že rozhodným právom pre poskytovanie Úverového rámca je právo Slovenskej
republiky
4. V záujme zlepšenia kvality služieb poskytovaných Bankou v nadväznosti na vývoj právneho prostredia
alebo v súvislosti s inováciou produktov a s tým súvisiacim vývojom v bankových informačných
systémoch je Banka oprávnená Obchodné podmienky meniť alebo dopĺňať alebo ich úplne nahradiť.
Banka Uverejňuje aktuálne znenie Obchodných podmienok, a to v lehote najmenej 15 dní pred
nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny. Dlžník je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou
Obchodných podmienok písomným oznámením doručeným vo forme doporučenej listovej zásielky
Banke najneskôr v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmeny Obchodných
podmienok. Ak však Dlžník vo vyššie uvedenej lehote neoznámi svoj nesúhlas so zmenou Obchodných
podmienok alebo vykoná akýkoľvek právny úkon voči Banke, alebo pokračuje v prijímaní Bankových
produktov tak, že z danej situácie je zrejmé, že má vôľu v danom záväzkovom vzťahu s Bankou
pokračovať, alebo svojím konaním potvrdí, že sa so zmenou Obchodných podmienok oboznámil,
považuje Banka takéto konanie Dlžníka za vyjadrenie jeho súhlasu so zmenou Obchodných
podmienok a tieto zmeny vo vzťahu k Dlžníkovi nadobúdajú účinnosť pre vzájomné vzťahy založené
Zmluvou o úvere a vzťahy s nimi súvisiace v deň v nich uvedený. Ak Dlžník nesúhlasí s takýmto novým
znením Obchodných podmienok a nedôjde k inej dohode, Dlžník je povinný vrátiť Banke Pohľadávku
najneskôr v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia účinnosti Uverejnenej zmeny Obchodných
podmienok.
5. Všetky záväzkové vzťahy, ktoré vzniknú medzi Dlžníkom a Bankou odo dňa účinnosti Obchodných
podmienok sa riadia  Obchodnými podmienkami, pokiaľ v nich nie je uvedené inak. Všetky záväzkové
vzťahy uzavreté medzi Dlžníkom a bankami, ktorých právnym nástupcom sa od 1.12.2014 stala Banka
sa budú riadiť výlučne týmito Obchodnými  podmienkami, pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach
nie je uvedené inak. Za súhlas Dlžníka s účinnosťou Obchodných podmienok považuje Banka
aj skutočnosť, ak Dlžník vykoná akýkoľvek právny úkon voči Banke, alebo pokračuje v prijímaní produktov
tak, že z danej situácie je zrejmé, že má vôľu v danom záväzkovom vzťahu s Bankou pokračovať,
alebo svojím konaním potvrdí, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil.
6. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. apríla 2015 a v plnom rozsahu nahrádzajú
obchodné podmienky platné do dňa účinnosti týchto Obchodných podmienok.

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

Svojím podpisom potvrdzujem, že som prevzal Obchodné podmienky.

Dlžník
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Podpis:
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