VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
1. Úvod
1. Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP") tvoria ako príloha neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru (ďalej len
„ZPSÚ“ alebo „zmluva“) a sú záväzné pre obe zmluvné strany dňom podpisu ZPSÚ. Podpísaním ZPSÚ dlžník potvrdzuje, že sa dôkladne a včas
oboznámil s VZP, porozumel im a počas celého trvania ZPSÚ bude konať v súlade s nimi.
2. Predmet a účel ZPSÚ
1. Veriteľ na základe žiadosti klienta (budúceho dlžníka) uzatvára s ním ZPSÚ, predmetom ktorej je na strane veriteľa záväzok poskytnúť pri splnení
podmienok v nej stanovených dlžníkovi účelový spotrebný úver (ďalej len „úver") na kúpu predmetu financovania - motorového vozidla bližšie
špecifikovaného v ZPSÚ podľa vlastného výberu dlžníka (ďalej len „PF") a na strane dlžníka záväzok vrátiť veriteľovi poskytnuté peňažné prostriedky
spolu s dohodnutými úrokmi riadne a včas v splátkach, ktorých výška, počet a splatnosť je uvedená v Splátkovom kalendári, ďalej zaplatiť veriteľovi
dohodnuté poplatky, príp. zaplatiť aj úroky z omeškania, zmluvné pokuty a iné náklady stanovené v zmysle ZPSÚ (ďalej tiež „pohľadávka"). Dlžník sa
zaväzuje a je oprávnený použiť úver výlučne na účel, na ktorý mu je poskytnutý.
2. Dodacie podmienky a technickú špecifikáciu PF uskutoční výlučne dlžník s dodávateľom PF. Veriteľ nezodpovedá dlžníkovi, ani tretím osobám za
dodržanie dodacích podmienok dodávateľom, za technické parametre, prínos a použiteľnosť PF, ani za eventuálne škody spôsobené užívaním a
prevádzkou PF. Popis PF, jeho obstarávacia cena a výška klientom vopred platenej časti obstarávacej ceny PF sú špecifikované v ZPSÚ.
3. Veriteľ nezodpovedá za akékoľvek vecné ani právne vady PF. Akékoľvek nároky dlžníka z týchto vád sú vzťahom založeným kúpnou zmluvou /
zmluvou o dielo uzatvorenou medzi dlžníkom a dodávateľom PF. Výskyt akýchkoľvek vád PF je rizikom dlžníka a ich odstránenie zabezpečí dlžník
priamo s dodávateľom PF. Uplatňovanie nárokov z titulu dodacích a záručných podmienok sa nedotýka povinnosti dlžníka platiť dohodnuté splátky.
3. Uzatvorenie ZPSÚ
1. Klient (budúci dlžník) je svojím návrhom na uzavretie ZPSÚ viazaný 30 dní od okamihu jeho podpisu a doručenia veriteľovi. Platnosť ZPSÚ je
podmienená podpísaním návrhu veriteľom v záväznom termíne. Vyrozumenie o prijatí návrhu ZPSÚ je považované za doručené klientovi, keď je
veriteľom zaslané na adresu, ktorú klient uviedol v návrhu.
4. Čerpanie a splácanie úveru
1. Poplatok za prípravu a spracovanie ZPSÚ a poskytnutie úveru (ďalej len „spracovateľský poplatok") zaplatí klient najneskôr do troch dní po
podpísaní ZPSÚ, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Veriteľ poskytne dlžníkovi úver na prefinancovanie PF zaplatením jeho obstarávacej
ceny, alebo je časti, dodávateľovi po splnení stanovených podmienok zo strany dlžníka. Dlžník sa zaväzuje použiť poskytnuté peňažné prostriedky
výlučne na dohodnutý účel v zmysle tejto ZPSÚ.
2. Čerpanie úveru sa uskutoční po podpise ZPSÚ a splnení najmä týchto podmienok:
predloženie všetkých veriteľom požadovaných podkladov dlžníkom,
predloženie originálu kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej zmluvy resp. faktúry od dodávateľa PF, na základe ktorej nadobúda
dlžník PF do vlastníctva,
uhradenie dlžníkom platenej časti obstarávacej ceny PF na účet veriteľa alebo dodávateľovi PF predložením potvrdenia od
dodávateľa PF o zaplatení dlžníkom platenej časti obstarávacej ceny,
uhradenie spracovateľského poplatku,
zriadenie všetkých zabezpečení dlžníkom a/alebo ručiteľom, ktoré veriteľ požaduje
3. Dlžník podpisom ZPSÚ žiada veriteľa, aby ním poskytnuté peňažné prostriedky poukázal priamo dodávateľovi PF. Zmluvné strany sa dohodli, že
úver poskytnutý na základe tejto ZPSÚ sa považuje za nevyvrátiteľne vyčerpaný dňom odpísania sumy zodpovedajúcej výške úveru z účtu veriteľa.
Dlžník podpisom tejto zmluvy súhlasí s takýmto spôsobom čerpania úveru.
4. Veriteľ je oprávnený odmietnuť čerpanie úveru dlžníkom, v prípade ak:
dlžník uviedol pri uzatváraní ZPSÚ a/alebo v ďalších podkladoch poskytol alebo uviedol nepravdivé alebo neúplné informácie
a/alebo
dlžník nesplní a/alebo poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú veriteľom a/alebo ZPSÚ a/alebo
je zrejmé, že dlžník nepoužije peňažné prostriedky na dohodnutý účel podľa ZPSÚ alebo ich použitie je nemožné a/alebo
od okamihu uzatvorenia ZPSÚ došlo k podstatnej zmene okolností, ovplyvňujúcich schopnosť dlžníka plniť riadne a včas záväzky zo
ZPSÚ a/alebo
dôjde k zániku kúpnej zmluvy / zmluvy o dielo na PF uzatvorenej medzi dlžníkom (budúcim dlžníkom) a dodávateľom PF alebo došlo
k zániku PF a/alebo
veriteľ zistí, že stav a hodnota PF deklarovaný veriteľovi podstatne nezodpovedá jeho skutočnému stavu a hodnote a/alebo
veriteľ zistí, že PF je zaťažený právom tretej osoby alebo jeho identifikačné údaje boli pozmenené.
5. V prípade, ak dodávateľ nedodá PF ani v dodatočnej primeranej lehote, má veriteľ právo od tejto ZPSÚ odstúpiť. Všetky platby zaplatené k tomuto
okamihu dlžníkom veriteľovi, mu budú vrátené až po vrátení všetkých platieb zaplatených zo strany veriteľa dodávateľovi PF. Dlžník v takomto
prípade znáša a hradí všetky náklady, ktoré vzniknú veriteľovi z titulu odstúpenia od ZPSÚ.
6. Zmeniť výšku splátky (splátok) úveru v zmysle Splátkového kalendára má právo výlučne veriteľ, a to v prípade ak:
-

-

dôjde k zmene výšky splátok v dôsledku zavedenia nových daní alebo poplatkov resp. zvýšenia sadzieb týchto daní a poplatkov, a/alebo
dôjde k zmene zákonných, vykonávacích a všetkých ďalších predpisov (napr. opatrení NBS) majúcich vplyv na výšku splátok, a/alebo
ak dôjde zo strany peňažných ústavov poskytujúcich veriteľovi refinančné zdroje k zvýšeniu úrokových sadzieb refinančných zdrojov
oproti úrokovým sadzbám uplatňovaným v čase uzatvorenia úverovej zmluvy, z ktorých sa odôvodnene vychádzalo pri stanovení
výslednej úrokovej sadzby a výpočte úverovej splátky, má veriteľ, za predpokladu obstarania refinančných zdrojov za obvyklú úrokovú
sadzbu, právo adekvátne premietnuť príslušný rozdiel do výslednej úrokovej sadzby, a/alebo
dôjde po dobu trvania tejto zmluvy k inflácii o viac ako 10% určenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok
alebo k devalvácií meny, a/alebo
dôjde k rozpadu trhu, pod ktorým sa rozumie situácia na finančnom trhu, pri ktorej nastane ktorákoľvek z nasledovných možností a to aj vo
vzájomnom spolupôsobení, pričom veriteľ z akéhokoľvek zdroja zistí, že:
1.
2.

nie je možné pri určovaní pohyblivej úrokovej sadzby (FLOAT) stanoviť výšku referenčnej sadzby aplikovateľnú pre menu
dohodnutú na plnenie podľa tejto zmluvy, a/alebo
jeho súčasné náklady na získanie refinančných zdrojov presahujú výšku doterajších nákladov na získanie refinančných
zdrojov použitých na plnenie podľa tejto zmluvy, z ktorých sa odôvodnene vychádzalo pri stanovení úverovej úrokovej
sadzby.

Všeobecné zmluvné podmienky
v 25.05.2018

1

Na účely tejto zmluvy a týchto VZP sa rozumie:
Refinančnou sadzbou - referenčná sadzba spolu s úrokovými nákladmi veriteľa odôvodnene vynaloženými na získanie refinančných zdrojov,
ktorej výška zodpovedá výške refinančných nákladov veriteľa zistená z akéhokoľvek zdroja, ktorý si veriteľ odôvodnene zvolil na obdobie
trvania doby fixácie podľa zmluvy,
Referenčnou sadzbou - sadzba EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), ktorou sa rozumie aktuálna medzibanková úroková sadzba
vyhlasovaná, resp. publikovaná na príslušnej stránke agentúry Reuters, alebo na inej ekvivalentnej nástupníckej stránke (podľa určenia
veriteľa). V prípade, ak výška referenčnej sadzby dosiahne kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného vzťahu zápornú hodnotu, zmluvné strany
sa dohodli, že takúto zápornú hodnotu budú považovať za nulovú výšku referenčnej sadzby.
7. Všetky zmeny, ktoré nastanú do okamihu splatnosti splátky, budú dlžníkovi účtované samostatnou faktúrou a dlžník sa zaväzuje uhradiť chýbajúcu
čiastku bezodkladne na účet veriteľa.
8. V prípade splátok dohodnutých vo voľne zameniteľnej mene je dlžník povinný hradiť splátky na účet veriteľa v tejto mene. Všetky zmeny splátok
počas trvania ZPSÚ budú zvlášť uvedené vo faktúre.
9. Dlžník svojím podpisom vyjadruje súhlas s vyššie uvedeným postupom veriteľa, a zároveň sa zaväzuje akceptovať takúto zmenu výšky splátok a
platiť splátky podľa nového Splátkového kalendára s účinnosťou od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo ku zmene.
10. Dlžník je povinný riadne a včas platiť splátky úveru, ktorých výška a splatnosť je určená aktuálnym Splátkovým kalendárom. Ak má dlžník splniť
veriteľovi niekoľko záväzkov a poskytnuté plnenie nestačí na splnenie všetkých jeho záväzkov, je veriteľ oprávnený určiť pri plnení záväzku, ktorý zo
záväzkov bol poskytnutým plnením dlžníka splnený.
11. Dlžník môže písomne požiadať veriteľa o predčasné splatenie nesplatenej časti úveru mimo termínov dohodnutých v ZPSÚ. Stanovisko k danej
žiadosti oznámi veriteľ dlžníkovi do 30 dní od doručenia takejto žiadosti a v prípade schválenia žiadosti určí podmienky, za ktorých predčasné
splatenie úveru umožní. V prípade, ak veriteľ umožní dlžníkovi splatiť úver pred konečnou splatnosťou úveru, je tento povinný splatiť pohľadávku
veriteľa zníženú o úrok za obdobie odo dňa splatenia úveru do konečnej splatnosti úveru a zároveň zaplatiť veriteľovi poplatok vo výške vypočítanej
nasledovne:
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Pričom:
n - počet splátok odo dňa predčasného splatenia do dňa konečnej splatnosti spotrebného úveru, t.j. počet neuhradených splátok
m - počet splátok v roku
PMT - splátka spotrebného úveru
i - 6-mesačný EURIBOR znížený o 0,8%, pričom v prípade ak výsledkom bude záporná hodnota, pre účely výpočtu Poplatku bude koeficient i 0%
Z - nesplatená istina
12. Dlžník je oprávnený oznámiť najneskôr 1 mesiac pred splatnosťou každej splátky spotrebného úveru, že má záujem na jej splatení formou
spotrebného úveru alebo spätného finančného leasingu poskytovaných veriteľom za štandardných podmienok. V prípade súhlasného vyjadrenia
veriteľa, je dlžník povinný za týmto účelom uzatvoriť s veriteľom príslušné zmluvy (zmluvu o spotrebnom úvere, resp. kúpnu a leasingovú zmluvu) za
podmienok predložených veriteľom a obvyklých v mieste a čase uzatvorenia takejto zmluvy, vrátane prípadných zabezpečovacích prostriedkov a
prostriedkov posilňujúcich zabezpečenie požadovaných veriteľom, a to najneskoršie k dátumu konečnej splatnosti úveru podľa tejto zmluvy.
13. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 12. tohto článku VZP dlžník je k dátumu splatnosti každej splátky spotrebného úveru
povinný zaplatiť túto splátku v zmysle splátkového kalendára.
14. Dlžník berie na vedomie, že veriteľ na poskytnutie úveru na predmet financovania použil aj úverové zdroje poskytnuté z Európskej investičnej
banky a príspevok Európskej komisie na financovanie projektov stredného a malého podnikania (ďalej ako “ Projekt”), a teda touto zmluvou
poskytuje veriteľ dlžníkovi úročenie finančného produktu zvýhodnené o 0,25 % oproti štandardným podmienkam (ďalej ako "Bonifikácia") resp.
o percentuálnu sadzbu uvedenú v úverovej zmluve. V prípade, ak Európska investičná banka rozhodne dodatočne po uzatvorení tejto zmluvy
oznámením (ďalej ako "Oznámenie"), že financovanie poskytnuté na základe tejto zmluvy nespĺňa kritériá Projektu a neposkytne úverové zdroje, je
veriteľ s účinnosťou k dátumu najbližšej splátky splatnej po dni Oznámenia oprávnený jednostranne upraviť výšku výpočtu splátok o sumu
zodpovedajúcu Bonifikácii formou zaslania nového splátkového kalendára resp. faktúry. Dlžník sa zaväzuje akceptovať túto zmenu splátok a platiť ich
podľa nového splátkového kalendára.
Vzhľadom na uvedené sa dlžník zaväzuje:
a) použiť finančné prostriedky získané na základe tejto zmluvy výlučne na uskutočnenie príslušného Projektu;
b) obstarať tovary, zabezpečiť služby a objednať práce pre Projekt (i) pokiaľ sú pre Projekt aplikovateľné v súlade s relevantnými smernicami EÚ a
(ii) pokiaľ sa na ne nevzťahujú smernice EÚ, prostredníctvom obstarávacích postupov, ktoré rešpektujú kritériá hospodárnosti a efektívnosti;
c) udržiavať, opravovať, servisovať a obnovovať všetok majetok, ktorý je súčasťou Projektu za účelom udržiavania dobrého prevádzkového stavu;
d) konať v zhode s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia;
e) uskutočňovať Projekt v súlade s príslušnými pravidlami práva EÚ, ako aj príslušnými právnymi predpismi SR;
f) potvrdiť na požiadanie, že získal všetky relevantné súhlasy na uskutočnenie Projektu v súlade s právom EÚ a príslušnými právnymi predpismi SR
g) preukázať veriteľovi, že podľa jeho najlepšieho vedomia, žiadne finančné prostriedky v rámci Projektu nepochádzajú z nelegálnych zdrojov,
vrátane prania špinavých peňazí alebo nie sú spájané s terorizmom, a rovnako bezodkladne informovať veriteľa, ak v priebehu trvania tejto
zmluvy získa vedomosť o nelegálnosti zdroja takýchto finančných prostriedkov;
h) umožniť osobám určeným zo strany EIB, ako aj osobám určeným zo strany iných inštitúcií alebo orgánov EÚ, ak to bude vyžadované príslušnými
direktívnymi právnymi predpismi EÚ (na požiadanie a v priebehu pracovných hodín):
(i) návštevu miest, inštalácií a prevádzok zahŕňajúcich Projekt a umožniť im vykonania kontrol, ktorú môžu požadovať;
(ii) robiť rozhovory s predstaviteľmi dlžníka, a nebrániť kontaktu so žiadnou osobou zahrnutou alebo ovplyvnenou Projektom;
(iii) preskúmať účtovné knihy a záznamy dlžníka vo vzťahu k realizácii Projektu, alebo vo vzťahu k akémukoľvek obvineniu z trestného činu
a umožniť im urobiť si kópie príslušných dokumentov v zákonne prípustnom rozsahu;
i) požadovať akékoľvek čerpanie fiannčných prostriedkov od veriteľa, alebo robiť akékoľvek platby v prospech veriteľa na základe tejto zmluvy
výlučne prostredníctvom bankového účtu, ktorý je vedený na meno dlžníka vo finančnej inšitúcii, ktorá má všetky potrebné povolenia na
fungovanie v mieste sídla alebo mieste podnikania dlžníka;
j) bezodkladne informovať veriteľa o obvineniach, stažnostiach alebo informáciách v súvislosti s trestnými činmi týkajúcimi sa Projektu;
k) viesť účtovníctvo a záznamy o všetkých finančných transakciách a výdavkoch týkajúcich sa Projektu;
l) prijať, v rozumnej miere, primerané opatrenia vo vzťahu k akémukoľvek členovi štatutárneho orgánu alebo obchodného vedenia dlžníka ktorý by
bol právoplatne odsúdený súdom za trestný čin v súvislosti s výkonom jeho profesionálnych povinností, aby bolo zabezpečené, že takáto osoba
je vylúčená z akýchkoľvek aktivít vo vzťahu k finančným zdrojom poskytnutým na základe tejto zmluvy veriteľom, alebo sprostredkovateľom, ak to
prichádza do úvahy, podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s Projektom;
m) bezodkladne informovať veriteľa o akýchkoľvek opatreniach prijatých dlžníkom v súlade s písm. (l) tohto bodu;
n) predčasne splatiť financovanie poskytnuté na základe tejto zmluvy v prípade, ak dôjde k porušeniu ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok;
o) poskytnúť EIB, alebo zabezpečiť, že EIB bude poskytnutá, všetka potrebná súčinnosť pre účely popísané v tomto článku.
V prípade porušenia podmienok uvedených v odsekoch a) až o) je veriteľ oprávnený vyhlásiť predčasnú splatnosť úveru a dlžník je povinný splniť si
všetky finančné záväzky bližšie špecifikované v tejto zmluve.
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5. Odovzdanie a prevádzka PF
1. Dlžník sa zaväzuje k neodkladnému prevzatiu PF do užívania od jeho dodávateľa (nie však skôr ako po zaplatení spracovateľského poplatku a po
zaplatení dlžníkom platenej časti obstarávacej ceny PF), vrátane dokladov, ktoré sa na PF vzťahujú a sú potrebné na užívanie PF, v prípade
motorového vozidla je to najmä osvedčenie o evidencii vozidla. O prevzatí PF bude vystavený ku dňu prevzatia Protokol o odovzdaní a prevzatí, v
ktorom bude potvrdené riadne dodanie PF, a ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ZPSÚ. Dlžník je povinný potvrdený Protokol o odovzdaní a
prevzatí neodkladne zaslať veriteľovi.
2. Zaplatením obstarávacej ceny sa PF stáva výlučným vlastníctvom dlžníka, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
3. Dlžník sa zaväzuje počas celej doby platnosti ZPSÚ zabraňovať vzniku práva tretej osoby k PF (s výnimkou práv veriteľa k PF), najmä nie je
oprávnený PF scudzovať, zakladať, zriadiť predkupné právo, prenechať ho na základe zmluvy do užívania tretej osoby, a to bez predchádzajúceho
súhlasu veriteľa. Bez predchádzajúceho súhlasu veriteľa nesmie dlžník vykonávať na PF akékoľvek úpravy, s výnimkou bežnej údržby podľa
technických podmienok stanovených výrobcom alebo dodávateľom PF. Úpravy alebo opravy PF v súlade s ZPSÚ možno uskutočňovať len u
autorizovaného opravcu PF. Pokiaľ by sa v priebehu trvania ZPSÚ vykonali na PF zmeny, alebo úpravy bez písomného súhlasu veriteľa, je dlžník
povinný na vlastné náklady a riziko uviesť PF pri realizácii zabezpečenia veriteľom do pôvodného stavu. Za tretie osoby sa pre prípad prenechania
PF do užívania nepovažujú osoby blízke dlžníkovi v súlade s ust. § 116 Občianskeho zákonníka a zamestnanci dlžníka. Dlžník sa zaväzuje, že sa
bude o PF starať s odbornou starostlivosťou tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu, strate, odcudzeniu alebo zničeniu. Dlžník je povinný zabezpečiť na
PF vykonanie garančných kontrol. Dlžník je oprávnený PF užívať len spôsobom a v rozsahu zodpovedajúcom bežnému užívaniu a v súlade s
právnymi predpismi štátu, na území ktorého PF užíva. Údržbu, opravy a všetky prevádzkové náklady bude hradiť zo svojich prostriedkov dlžník.
Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na veci prechádza na dlžníka dňom prevzatia PF, ak neprešlo na dlžníka podľa ustanovení
kúpnej zmluvy / zmluvy o dielo uzatvorenej medzi dlžníkom a dodávateľom PF už skôr. Prípadnú stratu, zničenie, alebo poškodenie PF je dlžník
povinný ihneď oznámiť veriteľovi, najneskôr však do 7 dní od vzniku tejto udalosti. Pokiaľ je PF dopravný prostriedok, je dlžník povinný ešte pred
prevzatím PF zabezpečiť ho bezpečnostnými a ochrannými zariadeniami, a to presne podľa pokynov a podmienok veriteľa a poisťovne. Dlžník je
povinný, pokiaľ je PF vozidlo, prihlásiť PF na príslušnom dopravnom inšpektoráte (ďalej len „DI PZ SR") a zabezpečiť zápis vlastníka PF v osvedčení
o evidencii vozidla. Zákonné poistenie a cestnú daň hradí dlžník. Po prevzatí PF je dlžník povinný odovzdať veriteľovi notársky overenú fotokópiu
osvedčenia o evidencii vozidla (časť II), a to najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa vzniku zákonnej povinnosti prihlásiť vozidlo do príslušnej
evidencie na DI PZ SR, resp. odo dňa vzniku zákonnej povinnosti oznámiť evidenčné zmeny na DI PZ SR. Uvedené platí pri každom vydaní
osvedčenia o evidencii vozidla.
4. Veriteľ má právo kedykoľvek sa presvedčiť o stave a spôsobe užívania PF. Dlžník je povinný oznámiť veriteľovi každú zmenu, ktorá by sa týkala
údajov uvedených v ZPSÚ, a to bezprostredne po jej vzniku
6. Zabezpečenie pohľadávky
1. Na zabezpečenie pohľadávky veriteľa zo ZPSÚ uzatvárajú zmluvné strany zmluvy, resp. dlžník a/alebo ručiteľ poskytujú veriteľovi
zabezpečovacie prostriedky a prostriedky posilňujúce zabezpečenie požadované veriteľom a uvedené v ZPSÚ.
2. Ak zanikne alebo sa zhorší za trvania ZPSÚ zabezpečenie záväzkov dlžníka vrátiť peňažné prostriedky, je dlžník povinný doplniť zabezpečenie na
pôvodný rozsah.
7. Poistenie PF
1. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, dlžník je povinný poistiť PF vo vlastnom mene a na vlastné náklady proti všetkým vo vzťahu k
PF poistiteľným a poisťovaným rizikám, a to na sumu vo výške zodpovedajúcej hodnote nového PF vrátane DPH. Rovnako musí byť PF zákonne
poistený, pokiaľ to právne predpisy pre konkrétny PF vyžadujú.
2. Dlžník je povinný poistiť PF vo vlastnom mene a na vlastné náklady proti všetkým vo vzťahu k PF poistiteľným a poisťovaným rizikám, a to buď:
a)
prostredníctvom veriteľa ako samostatného finančného agenta v niektorej poisťovni pri podpise tejto ZPSÚ, pričom dlžník je povinný
vinkulovať poistné plnenie v prospech veriteľa a zaväzuje sa poistné uhrádzať na účet veriteľa v splátkach, vo výške a dobe
splatnosti uvedených v Predpise platenia poistného, ktorý tvorí prílohu k ZPSÚ pod príslušným variabilným symbolom tak, aby
poistné bolo v deň splatnosti pripísané na účet veriteľa. Veriteľ je oprávnený inkasovať poistné v mene príslušnej poisťovne na
základe osobitnej zmluvy, pokiaľ poisťovňa neoznámi dlžníkovi ako poistníkovi iný spôsob. Dlžník svojím podpisom vyjadruje súhlas
s vyššie uvedeným postupom. Dlžník berie na vedomie, že pri zmene podmienok poistenia a príslušných sadzieb má veriteľ právo
upraviť výšku inkasovaného poistného. V prípade, ak dlžník nezaplatí na účet veriteľa príslušné poistné, je veriteľ oprávnený
vykonať úhradu poistného na účet poisťovne za dlžníka. Dlžník je povinný zaplatiť na účet veriteľa všetko, čo za neho veriteľ plnil a
veriteľ je oprávnený účtovať dlžníkovi zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v čl. 9. ods. 2. písm. b) týchto VZP, alebo
b)
individuálne v ľubovoľne zvolenej poisťovni akceptovanej veriteľom, pričom dlžník je povinný najneskôr do 1 mesiaca od
uzatvorenia ZPSÚ doručiť veriteľovi kópiu poistnej zmluvy, potvrdenie poisťovne o vinkulácii poistného plnenia v prospech veriteľa,
ako aj predkladať veriteľovi každé potvrdenie o zaplatení zročného poistného, a to do 7 dní odo dňa vykonanie predmetnej úhrady v
prospech poisťovne, v prípade porušenia si tejto povinnosti zo strany dlžníka, je veriteľ oprávnený účtovať dlžníkovi zmluvnú pokutu
vo výške uvedenej v čl. 9. ods. 2. písm. c) týchto VZP.
3. Ak poistenie PF uzatvorené v zmysle čl. 7. ods. 2. písm. b) týchto VZP počas platnosti ZPSÚ z akéhokoľvek dôvodu zanikne, dlžník je povinný túto
skutočnosť do 7 dní oznámiť veriteľovi a poistiť PF odo dňa zániku poistenia podľa čl. 7. ods. 2. písm. a) týchto VZP prostredníctvom veriteľa v jeho
zmluvných poisťovniach. V prípade, ak sú práva a povinnosti z tejto ZPSÚ postúpené na nového dlžníka a dlžník dal PF poistiť individuálne, je dlžník
ako postupník povinný dať PF poistiť podľa čl. 7. ods. 2. písm. a) alebo b) týchto VZP.
4. Dlžník týmto prehlasuje, že sa oboznámil s poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami, prípadne osobitnými dojednaniami a poistnými
podmienkami príslušnej poisťovne, u ktorej je PF poistený a so spôsobom výpočtu poistného krytia a súčasne sa oboznámil s požiadavkou poisťovne
na vybavenie PF predpísanými zabezpečovacími zariadeniami. Dlžník sa zaväzuje dodržiavať a plniť všetky záväzky a povinnosti stanovené v
poistnej zmluve, zmluvných dojednaniach a poistných podmienkach a súčasne je povinný vybaviť PF zabezpečovacími zariadeniami požadovanými
a predpísanými príslušnou poisťovňou (napr. imobilizér, Mul-T-Lock, Construkt apod.).
5. V prípade vzniku poistnej udalosti je dlžník povinný túto oznámiť ešte v deň jej vzniku, najneskôr však do 2 dní po jej vzniku poisťovni a uplatniť si u
nej náhradu škody. Zároveň je dlžník povinný informovať písomne veriteľa o poistnej udalosti zaslaním kópie hlásenia, a to najneskôr do 7 dní po
vzniku poistnej udalosti. Ak je k plneniu poisťovne nevyhnutný záznam polície, je dlžník povinný urobiť opatrenia, aby tento záznam zabezpečil. V
prípade porušenia si povinnosti ustanovenej dlžníkovi v tomto čl. 7. ods. 5., je veriteľ oprávnený účtovať dlžníkovi zmluvnú pokutu vo výške uvedenej
v čl. 9. ods. 2. písm. d) týchto VZP.
6. Vznik a trvanie poistnej udalosti nemajú vplyv na povinnosť dlžníka splácať splátky úveru.
7. V prípade, ak bude dlžník užívať PF na území štátu, na ktorý sa nevzťahuje poistenie PF, je povinný zabezpečiť dodatočné poistenie PF vzťahujúce
sa aj na územie tohto štátu.
8. V prípade, ak je PF motorové vozidlo, je dlžník povinný ako poistník a poistený uzatvoriť poistnú zmluvu, predmetom ktorej je povinné zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zmysle ustanovení zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, a to pri uzatvorení ZPSÚ s poisťovňou, a
to buď:
a)
v niektorej poisťovni prostredníctvom veriteľa ako samostatného finančného agenta. Veriteľ je oprávnený inkasovať poistné v mene
príslušnej poisťovne na základe osobitnej zmluvy, pokiaľ poisťovňa neoznámi dlžníkovi ako poistníkovi iný spôsob. Dlžník svojím
podpisom vyjadruje súhlas s vyššie uvedeným postupom. Dlžník berie na vedomie, že pri zmene podmienok poistenia a príslušných
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b)

sadzieb má veriteľ právo upraviť výšku inkasovaného poistného. V prípade, ak dlžník nezaplatí na účet veriteľa príslušné poistné, je
veriteľ oprávnený vykonať úhradu poistného na účet poisťovne za dlžníka. Dlžník je povinný zaplatiť na účet veriteľa všetko, čo za
neho veriteľ plnil a veriteľ je oprávnený účtovať dlžníkovi zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v čl. 9. ods. 2. písm. e) týchto VZP,
alebo
individuálne v ľubovoľne zvolenej poisťovni akceptovanej veriteľom, pričom dlžník je povinný najneskôr do 1 mesiaca od
uzatvorenia ZPSÚ doručiť veriteľovi kópiu poistnej zmluvy, potvrdenie poisťovne o vinkulácii poistného plnenia v prospech veriteľa,
ako aj predkladať veriteľovi každé potvrdenie o zaplatení zročného poistného, a to do 7 dní odo dňa vykonanie predmetnej úhrady v
prospech poisťovne, v prípade porušenia si tejto povinnosti zo strany dlžníka, je veriteľ oprávnený účtovať dlžníkovi zmluvnú pokutu
vo výške uvedenej v čl. 9. ods. 2. písm. f) týchto VZP.

9. V prípade, ak dlžník nezaplatí na účet veriteľa príslušné poistné podľa čl. 7. ods. 8. písm. a) týchto VZP, je veriteľ oprávnený vykonať úhradu
poistného na účet poisťovne za dlžníka. Dlžník je povinný zaplatiť na účet veriteľa všetko, čo za neho veriteľ plnil a veriteľ je oprávnený účtovať
dlžníkovi zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v čl. 9. ods. 2. písm. g) týchto VZP.
10. Pokiaľ dlžník neuzatvorí poistnú zmluvu, predmetom ktorej je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla v zmysle ustanovení zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla v znení neskorších predpisov spôsobom uvedeným v čl. 7. ods. 8. týchto VZP, je povinný uzatvoriť takúto poistnú zmluvu vo
svojom mene a na svoje náklady a udržiavať takéto poistenie v platnosti po celú dobu účinnosti ZPSÚ. Dlžník je súčasne povinný platiť riadne a včas
poistné a na požiadanie preukázať veriteľovi vznik a trvanie tohto poistenia vrátane plnenia povinnosti z poistnej zmluvy. Pre prípad nesplnenia si
tejto povinnosti dlžníkom je oprávnený toto poistenie zaplatiť veriteľ a požadovať od dlžníka náhradu zaplateného poistného.
8. Mimoriadna splatnosť úveru
1. Zmluvné strany uzatvárajú ZPSÚ na dobu určitú, a to na dobu dohodnutú v ZPSÚ, ktorá začína plynúť dňom poskytnutia úveru a trvá až do úplného
vysporiadania všetkých vzájomných záväzkov zmluvných strán podľa ZPSÚ.
2. Veriteľ je oprávnený vyhlásiť mimoriadnu splatnosť úveru, t.j. má právo požadovať splatenie pohľadávky a dlžník je povinný pohľadávku veriteľa
zaplatiť aj pred dňom konečnej splatnosti úveru, v prípade ak:
-

-

-

je dlžník v omeškaní s jednou splátkou podľa Splátkového kalendára, alebo jej časti a /alebo s plnením iného záväzku voči veriteľovi
po dobu dlhšiu ako 7 dní, a/alebo
je dlžník v omeškaní s plnením akéhokoľvek splatného záväzku voči veriteľovi z akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi veriteľom
a dlžníkom po dobu dlhšiu ako 7 dní,
dlžník a/alebo ručiteľ závažným spôsobom porušuje podmienky tejto ZPSÚ a/alebo zabezpečovacej zmluvy a/alebo iného
zabezpečovacieho inštitútu a/alebo akejkoľvek inej zmluvy s ním uzatvorenej, a/alebo
dlžník nedoplní zabezpečenie pohľadávok zo ZPSÚ v lehote, výške a forme požadovanej veriteľom,
dlžník nezašle doklady v zmysle ZPSÚ a/alebo v zmysle zabezpečovacej zmluvy do 7 dní odo dňa, kedy mu vznikla táto povinnosť,
pri motorových vozidlách ide napr. o osvedčenie o evidencii vozidla, pri vinkulácii poistného ide napr. o doklad o uzatvorení poistnej
zmluvy, alebo iné doklady, ktorých predloženie po ich podpísaní bolo vzájomne dohodnuté, a/alebo
nedošlo k dohode o zmene ZPSÚ formou písomného dodatku, a/alebo
dlžník predá svoj podnik alebo jeho časť, a/alebo
PF bol odcudzený, stratený alebo úplne zničený, a/alebo
nastane prípad zásahu tzv. vyššej moci, vzťahujúci sa k PF, a/alebo
dlžník pri uzatváraní ZPSÚ uviedol nesprávne údaje o svojej hospodárskej situácii, príp. zamlčal niektoré skutočnosti, ktoré by viedli
veriteľa k rozhodnutiu ZPSÚ neuzavrieť a veriteľ po ich následnom preverení zistil, že táto nesprávnosť môže mať za následok
zhoršenie jeho postavenia pri vymáhaní pohľadávky, a/alebo
hrozí alebo je nariadené zrušenie registrácie ručiteľa dlžníka alebo predaj jeho podniku, pokiaľ jeho právny nástupca neprevezme
tieto záväzky z titulu ručenia a/alebo
je podaný na majetok dlžníka a/alebo ručiteľa návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bola začatá reštrukturalizácia ručiteľa, a/alebo
dlžník vstúpi do likvidácie a /alebo
nastanú iné znaky platobnej neschopnosti dlžníka a/alebo ručiteľa /prípadne budúcej platobnej neschopnosti dlžníka,
hrozí alebo sa už začalo trestné stíhanie dlžníka a/alebo štatutárneho zástupcu a/alebo oprávnenej osoby konať v mene dlžníka
a/alebo ručiteľa, a/alebo
voči dlžníkovi a/alebo ručiteľovi je podaný návrh alebo vedená exekúcia alebo súdny výkon rozhodnutia,
dlžník vykoná úkony, smerujúce k zániku poistenia, resp. dôjde k zániku poistenia PF iným spôsobom.

3. Dlžníkovi vznikne povinnosť predčasne splatiť celú pohľadávku veriteľa zo ZPSÚ dňom vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru veriteľom
z dôvodu podľa predchádzajúceho bodu, pričom veriteľ bezodkladne zašle dlžníkovi písomné oznámenie o vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru
(ďalej len „oznámenie“). Dlžník a veriteľ sa dohodli, že dňom vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sa príslušenstvo pohľadávky veriteľa, ktoré
tvoria najmä úroky, úroky z omeškania, poplatky a zmluvné pokuty, stáva súčasťou pohľadávky veriteľa. Odo dňa vyhlásenia mimoriadnej splatnosti
úveru je dlžník povinný platiť veriteľovi úroky z omeškania zo sumy, v ktorej je v omeškaní.
4. Vyhlásením mimoriadnej splatnosti úveru nezaniká záväzok dlžníka splatiť pohľadávku veriteľa a nezanikajú ani zabezpečovacie inštitúty
uzatvorené medzi veriteľom a dlžníkom a/alebo ručiteľom. V prípade vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru, vráti dlžník nesplatenú časť
pohľadávky veriteľa zo ZPSÚ i s dohodnutým úrokom (vo výške úrokovej sadzby špecifikovanej v čl. II. ZPSÚ), a od času, kedy sa dlžník dostal do
omeškania až do zaplatenia aj spolu s úrokom z omeškania a zmluvnou pokutou v zmysle bodu čl. 9. ods. 1. týchto VZP.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dlžník a veriteľ uzatvoria viacero zmlúv a dlžník naplní niektorý z dôvodov uvedených v čl. 8. ods. 2.
týchto VZP, je veriteľ oprávnený vyhlásiť mimoriadnu splatnosť úveru aj všetkých ostatných zmluvách uzatvorených s dlžníkom, a to aj bez splnenia
podmienok na vyhlásenie mimoriadnej splatnosti úveru vo vzťahu k týmto zmluvám.
6. V prípade mimoriadnej splatnosti úveru podľa tohto článku, vzniká veriteľovi voči dlžníkovi nárok na zaplatenie všetkých nákladov veriteľa, ktoré
mu vznikli v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej splatnosti úveru, v súvislosti s vymáhaním pohľadávky veriteľa po mimoriadnej splatnosti úveru a v
súvislosti s realizáciou zabezpečovacích prostriedkov, v prípade uplatnenia zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva, sú to najmä náklady
spojené s odobratím, odťahom, parkovaním PF, sprostredkovaním jeho predaja, prepisom na príslušnom DI PZ SR, náhrady dane v zmysle
príslušných daňových predpisov platných ku dňu uplatnenia zabezpečovacích prostriedkov a náhrady vo výške poistného v zmysle čl. 7 . týchto VZP.
7. V prípade, ak dlžník neuhradí v stanovenom čase pohľadávku veriteľa alebo jej časť, má veriteľ právo realizovať ktorýkoľvek zabezpečovací
inštitút viažuci sa k ZPSÚ, a to v poradí, ktoré si zvolí. Z výťažku realizovaných zabezpečení uhradí veriteľ prednostne poplatky, zmluvné pokuty,
úroky z omeškania a iné náklady pred úrokmi a istinou úveru, ak veriteľ nestanoví inak.
8. Pre prípad omeškania sa dlžníka so zaplatením niektorej platby podľa ZPSÚ, je oprávnený veriteľ vymáhať zaplatenie splatných pohľadávok sám
a/alebo prostredníctvom na to špecializovaných firiem a spoločností. Náklady s tým spojené znáša v celom rozsahu dlžník a zaväzuje sa ich uhradiť
veriteľovi, na základe ním vystavenej faktúry.
9. Sankcie a poplatky
Sankcie
1. Pri omeškaní sa dlžníka s úhradou splátky úveru a/alebo jej časti a/alebo s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči veriteľovi vzniknutého
na základe a/alebo v súvislosti so ZPSÚ a/alebo týchto VZP, je veriteľ oprávnený požadovať úroky z omeškania vo výške 20% p.a. z dlžnej sumy
počas doby omeškania a zároveň zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň jej omeškania, ako aj požadovať všetky
náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.
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2. Za nesplnenie nasledovných povinností vyplývajúcich a/alebo súvisiacich s týmito VZP, je veriteľ oprávnený požadovať od dlžníka a dlžník je
povinný zaplatiť na prvú výzvu veriteľa zmluvnú pokutu v nižšie uvedenej výške:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

v prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. 5. ods. 3. týchto VZP 200,- EUR,
v prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. 7. ods. 2. a) týchto VZP 330,- EUR,
v prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. 7.ods. 2. b) týchto VZP 330,- EUR,
v prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. 7. ods. 5. týchto VZP 330,- EUR,
v prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. 7. ods. 8. a) týchto VZP 330,- EUR,
v prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. 7. ods. 8. b) týchto VZP 330,- EUR,
v prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. 7. ods. 9. týchto VZP 330,- EUR,
v prípade nezrealizovania platby pod prideleným variabilným symbolom 7,- EUR za dohľadanie každej platby,
v prípade nesplnenia akejkoľvek inej povinnosti vyplývajúcej zo ZPSÚ alebo týchto VZP až do výšky 100,- EUR.

3. V prípade, ak dlžník svoju povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote, ktorú mu veriteľ môže poskytnúť, má veriteľ právo uložiť dlžníkovi zmluvnú
pokutu aj opakovane.
4. Ak dôjde k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti spotrebného úveru v dôsledku porušenia povinnosti dlžníka, je veriteľ oprávnený požadovať od
dlžníka zmluvnú pokutu až do výšky 10% z nesplatenej časti spotrebného úveru.
5. V prípade, ak veriteľovi vznikne porušením povinností dlžníka v zmysle predchádzajúcich odsekov tohto článku škoda, ktorá bude prevyšovať
zmluvnú pokutu, je dlžník povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške aj nad rámec zmluvnej pokuty.
Poplatky
6. Veriteľ je oprávnený v prípade neplnenia si záväzkov dlžníka podľa ZPSÚ alebo týchto VZP, zaslať dlžníkovi písomnú výzvu v súvislosti s takýmto
neplnením si povinnosti. Za každú jednotlivú písomnú výzvu zaslanú dlžníkovi, je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi zmluvný administratívny poplatok
vo výške 5,- EUR vrátane DPH.
7. Pri omeškaní sa dlžníka s úhradou splátky úveru alebo s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči veriteľovi na základe ZPSÚ alebo týchto
VZP, je veriteľ oprávnený vymáhať zaplatenie týchto splatných pohľadávok prostredníctvom na to špecializovaných subjektov a spoločností. Náklady,
ktoré veriteľovi v súvislosti týmto vznikli, znáša v celom rozsahu dlžník a zaväzuje sa ich uhradiť veriteľovi.
8. Podmienkou účinnosti zmluvy o cesii je povinnosť tretej osoby (postupníka) poskytnúť veriteľovi zábezpeku na všetky pohľadávky z úverovej
zmluvy a to vo forme finančnej kaucie vo výške určenej veriteľom. Kaucia sa neúročí.
9. V prípade vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru a následného splnenia podmienok daných v oznámení o vyhlásení mimoriadnej splatnosti
úveru na pokračovanie v zmluvnom vzťahu v rámci lehoty určenej veriteľom, má veriteľ právo žiadať od dlžníka zaplatenie kaucie vo výške
posledných dvoch splátok úveru, ak sú splátky úveru splatné mesačne alebo vo výške poslednej splátky úveru, ak sú splátky úveru splatné
štvrťročne. Kaucia sa skladá ako forma zábezpeky a neúročí sa. V prípade mimoriadnej splatnosti úveru je veriteľ oprávnený kauciu započítať oproti
pohľadávke vzniknutej mimoriadnou splatnosťou úveru.
10. Povinné zmluvné poistenie a akékoľvek dane a/alebo poplatky vzťahujúce sa na PF hradí dlžník.
11. Výška poplatkov za jednotlivé úkony súvisiace s úverovou zmluvou (napr. dodatok ku zmluve, cesia, vystavenie osobitného súhlasu a pod.) sú
uvedené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.tatraleasing.sk. Veriteľ je oprávnený účtovať dlžníkovi
poplatok za akýkoľvek administratívny úkon vykonaný veriteľom na žiadosť dlžníka. Je povinnosťou dlžníka informovať sa u veriteľa pri požiadavke na
konkrétny úkon, aký poplatok bude veriteľ dlžníkovi účtovať.
12. Všetky zmluvné pokuty a poplatky sú splatné na základe faktúry, v lehote uvedenej na faktúre vystavenej dlžníkovi.
10. Ďalšie ustanovenia
1. Dlžník ako dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som veriteľovi poskytol alebo sprístupnil, sú pravdivé a aktuálne,
pričom za ich pravdivosť a aktuálnosť zodpovedám, a zároveň beriem na vedomie, že veriteľ si ich správnosť môže overiť s akýmikoľvek
informáciami, ktoré má o mne k dispozícii. Za účelom overenia pravdivosti údajov je veriteľ oprávnený osloviť akékoľvek tretie osoby, ktoré disponujú
príslušnými údajmi, pričom za týmto účelom je veriteľ oprávnený poskytnúť týmto osobám údaje, ktoré sú chránené obchodným tajomstvom, a to v
rozsahu nevyhnutnom pre takéto overenie. Pre účely overenia zároveň oprávňujem takéto tretie osoby, aby veriteľovi poskytli ním požadované údaje
v nevyhnutom rozsahu.
2. V prípadoch, keď veriteľovi poskytujete osobné údaje tretích osôb, zaväzujete sa informovať tieto osoby o skutočnosti, že ste ich údaje poskytli
prevádzkovateľovi, ktorým je Tatra–Leasing, s.r.o., ako aj informovať o ďalších skutočnostiach podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, pričom tieto
informácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.tatraleasing.sk.
3. Svojím podpisom udeľujem súhlas, že všetky informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sa ma týkajú, a ktoré môžu byť chránené obchodným
tajomstvom, poistným tajomstvom, prípadne inou zákonom stanovenou formou mlčanlivosti, môže veriteľ poskytnúť nasledovným osobám:
- osobám, ktoré majú majetkovú účasť na majetku veriteľa,
- osobám, s ktorými veriteľ konzultuje obchodný prípad, resp. si vyžiada k nemu ich stanovisko (napr. svojim audítorom, externým právnym
poradcom, tlmočníkom), pokiaľ to veriteľ považuje za potrebné,
- poisťovni, v ktorej je predmet financovania/zabezpečenia poistený,
- osobám, ktoré sprostredkujú poistenie predmetu financovania/zabezpečenia,
- osobám, s ktorými veriteľ spolupracuje pri vymáhaní pohľadávok alebo ktorým udelil plnú moc na vymáhanie svojich pohľadávok alebo ich častí
voči dlžníkovi,
- osobám, ktorým veriteľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť svoju pohľadávku alebo jej časť voči dlžníkovi,
- osobám, ktoré prevezmú alebo majú v úmysle prevziať dlh dlžníka voči veriteľovi alebo jeho časť alebo, ktoré pristúpia alebo majú v úmysle
pristúpiť k dlhu dlžníka voči veriteľovi alebo jeho časti,
- osobám, ktoré splnia alebo majú v úmysle splniť dlh dlžníka voči veriteľovi alebo jeho časť,
- osobám, ktoré poskytli, poskytujú alebo poskytnú zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi,
- osobám, ktorých veci, práva alebo majetkové hodnoty z časti a/alebo úplne slúžia na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi,
- dražobníkovi, ktorému veriteľ podá návrh na vykonanie dražby,
- osobe, ktorá vedie register záložných práv a jej členom a/alebo orgánu štátnej správy, ktorý vedie osobitný register a/alebo orgánu, štátnej správy
na úseku katastra nehnuteľností,
- osobe prevádzkujúcej Univerzálny register SR,
- osobe prevádzkujúcej Spoločný register bankových informácií (SRBI),
- osobe prevádzkujúcej Nebankový register klientskych informácií (NRKI),
- Asociácii leasingových spoločností SR,
- Európskej banke pre obnovu a rozvoj,
- Európskej investičnej banke.
4. Dlžník berie na vedomie a súhlasí s tým, že veriteľ má právo použiť na ponuku finančných a s nimi súvisiacich služieb adresovaných dlžníkovi
automatický telefónny volací systém, fax, e-mail, SMS a alebo iné prostriedky diaľkovej komunikácie umožňujúce mu individuálnu komunikáciu s
dlžníkom. V prípade, že sa veriteľ rozhodne realizovať svoje právo v zmysle predchádzajúcej vety, dlžník týmto žiada o poskytnutie relevantných
informácií, materiálov a ponúk.
5. Veriteľ informuje dlžníka, že bude nahrávať telefonické hovory s klientmi, ktorých predmetom môžu byť záväzkové vzťahy veriteľa a dlžníka.
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6. Dlžník je povinný poskytnúť veriteľovi v priebehu trvania zmluvného vzťahu informácie o svojej ekonomickej situácii v rozsahu zákonom
predpísaného výkazníctva, ak ho o to veriteľ požiada. V prípade, ak veriteľ potrebuje pre svoje rozhodnutie ohľadom bonity a dôveryhodnosti veriteľa
- právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa - informácie alebo údaje, je dlžník povinný ich oznámiť. Informácie podávané ústne, je dlžník
povinný na požiadanie veriteľovi doložiť písomne. Zároveň je povinný umožniť veriteľovi nahliadnuť do svojich obchodných kníh a urobiť si z nich
záznamy a odpisy, ako aj dať veriteľovi k dispozícii svoje finančné výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o
príjmoch a výdavkoch a pod.). Dlžník je povinný poskytnúť veriteľovi dodatočné vysvetlenia k svojim finančným výkazom.
11. Záverečné ustanovenia
1. O každej zmene adresy, právnej formy, financujúcej banky, čísla účtu, telefonického kontaktu príp. iných údajov súvisiacich s plnením ZPSÚ je
dlžník povinný bezodkladne písomne informovať veriteľa. Až do doručenia takéhoto oznámenia veriteľovi môže uskutočňovať veriteľ písomný styk s
dlžníkom s účinkami doručenia do posledného známeho sídla alebo bydliska dlžníka.
2. Veriteľ doručuje písomnosti dlžníkovi osobne, kuriérskou službou, poštou, faxom, teletexom alebo e-mailom na veriteľovi poslednú známu adresu
dlžníka. Veriteľ oznamuje dlžníkovi právne relevantné skutočnosti aj telefonicky. Pri osobnom doručovaní sa písomnosti považujú za doručené ich
odovzdaním dlžníkovi, ním splnomocnenej osobe alebo osobe, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, a to aj v prípade, ak tieto osoby odmietnu
písomnosť prevziať. Pri doručovaní písomností poštou sa tieto považujú za doručené v tuzemsku tretí deň po ich odoslaní a v cudzine siedmy deň po
ich odoslaní, ak nie je preukázané skoršie doručenie. Písomnosti doručované prostredníctvom faxu alebo teletexu sa považujú za doručené
momentom vytlačenia správy o ich odoslaní. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené deň po ich odoslaní.
3. Dlžník nie je oprávnený na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo ZPSÚ použiť zmenku alebo šek bez súhlasu veriteľa.
4. Pre preukázanie existencie výšky pohľadávky veriteľa zo ZPSÚ sú rozhodujúce záznamy veriteľa a výpisy z nich.
5. Dlžník prehlasuje, že všetky ustanovenia tejto zmluvy s ním boli individuálne dojednané, mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred podpisom tejto
zmluvy a bola mu zo strany veriteľa poskytnutá možnosť na prerokovanie a ovplyvnenie ich obsahu.
6. Vzťah veriteľa a dlžníka sa riadi ZPSÚ, týmito VZP, Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
7. VZP zverejňuje veriteľ na svojej internetovej stránke a vo svojich obchodných priestoroch. VZP platia aj po skončení právneho vzťahu veriteľa
a dlžníka, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov. Tieto VZP boli veriteľom zverejnené dňa 25.05.2018.

dlžník
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