VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

KDB Bank Europe Ltd., akciová spoločnosť so sídlom Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.;
1054 Budapešť, Maďarsko, registračné číslo: 01-10-041313
konajúca prostredníctvom
KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky so sídlom Obchodná 2, 811
06 Bratislava, IČO: 47 248 572, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2227/B, poskytujúca na bankové služby na území
Slovenskej republiky na základe jedného bankového povolenia a Oznámenia
podmienok pôsobenia pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky č.
ODB-3574-4/2013
(ďalej len „Banka“)

s účinnosťou od 17. 10. 2016
(pre spotrebiteľov, ktorí mali pred dňom zverejnenia týchto Obchodných podmienok
s Bankou uzavretú zmluvu, ktorej súčasťou sú tieto všeobecné obchodné podmienky s
odloženou účinnosťou od 26. 11. 2016)
Zverejnené dňa 26. 09. 2016

I. časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
I. kapitola
Cieľ, rozsah aplikovania všeobecných obchodných podmienok
1.1.1. Na základe právneho vzťahu dôverného charakteru medzi Klientom a Bankou
prvoradou úlohou a cieľom Banky je, aby Klientom požadované úkony
vykonala s náležitou starostlivosťou s prihliadnutím na záujmy Klienta.
1.1.2. Cieľom všeobecných obchodných podmienok je, aby zakotvením pojmov a
spôsobov správania tvorili rozhodný a jednoznačný základ bankového styku,
aby tým napomáhali rýchlemu a efektívnemu fungovaniu obchodných vzťahov
vymedzením všeobecných pravidiel.
1.1.3. Pri aplikovaní všeobecných obchodných podmienok sa za zmluvných
partnerov považujú Klient a Banka. Klientom je právnická osoba, entita bez
právnej subjektivity ako aj fyzická osoba, pre ktoré Banka poskytuje služby.
1.1.4. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú na všetky
obchodné záležitosti medzi Klientom a Bankou, a sú smerodajné pre všetky
otázky, ktoré konkrétne zmluvy medzi Klientom a Bankou (všeobecné
zmluvné podmienky pre daný typ transakcie) výslovne neupravujú.
1.1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú verejné, ktokoľvek sa môže oboznámiť s
ich obsahom, sú k dispozícii v miestnostiach prístupných pre Klientov Banky.
Na požiadanie Banka poskytne Klientovi aktuálne platné všeobecné obchodné
podmienky. Na požiadanie je možné vyhotoviť aj kópiu za poplatok 5
eurocentov/1 strana.
1.1.6. Banka má právo na jednostrannú zmenu a/alebo doplnenie týchto všeobecných
obchodných podmienok, a to kedykoľvek, ak (1.) zavádza nový produkt,
ktorého podmienky sa odlišujú od všeobecných obchodných podmienok (2.)
zruší svoje existujúce produkty z dôvodov obchodnej politiky, alebo zásadne
zmení ich charakter, (3.) ak je to nutné z dôvodu zmeny právnej normy, vývoja
inflácie, indexu spotrebiteľských cien, zmeny nákladov na vstupy Banky,
nepriaznivej zmeny faktorov rizikovosti klientov, zvýšenia rizikovosti krajiny,
ktorá odzrkadľuje politickú a hospodársku situáciu krajiny, zákonných
predpisov a iných predpisov, ktoré sa vzťahujú na obozretné podnikanie bánk.
1.1.7. Zmenu a/alebo doplnenie týchto všeobecných obchodných podmienok Banka
oznamuje Zverejnením v lehotách najneskôr:
a) 2 mesiace pred nadobudnutím účinnosti zmeny, ak ide o zmluvu
uzatvorenú s Klientom – spotrebiteľom v zmysle zákona č. 492/2009 Z.z.
- Zákon o platobných službách;
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b) 15 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny, ak ide o zmluvu uzatvorenú s
Klientom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 492/2009 Z.z. Zákon o platobných službách.
Zverejnenie je sprístupnenie dokumentu alebo informácie v prevádzkovom
priestore Banky a/alebo prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva
a/alebo na internetovej stránke Banky a/alebo inou, vhodnou formou alebo
iným vhodným spôsobom dohodnutým s Klientom, čím dokument alebo
informácia nadobúda účinnosť pokiaľ zákon neustanovuje inak (ďalej len
„Zverejnenie“).
1.1.8. Klient je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou alebo doplnením
všeobecných obchodných podmienok, a to písomným oznámením doručeným
vo forme doporučenej listovej zásielky najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu
stanovenej účinnosti všeobecných obchodných podmienok. V prípade
neoznámenia nesúhlasu so zmenou a doplnením podľa vyššie uvedeného
platí, že Klient tieto zmeny prijal a zmenené a/alebo doplnené všeobecné
obchodné podmienky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou príslušnej zmluvy
uzavretej medzi Klientom a Bankou ku dňu účinnosti zmenených všeobecných
obchodných podmienok a/alebo osobitných obchodných podmienok.
1.1.9. Ak Klient vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou všeobecných obchodných
podmienok a/alebo osobitných obchodných podmienok a nedôjde k dohode,
sú Banka aj Klient oprávnení svoj záväzkový vzťah vypovedať s okamžitou
účinnosťou, čím sa ich vzájomné pohľadávky stávajú okamžite splatné.
1.1.10.V prípade existencie akejkoľvek inej jazykovej verzie týchto všeobecných
obchodných podmienok alebo akéhokoľvek iného dokumentu Banky vrátane
zmlúv uzavretých medzi Klientom a Bankou (ak sa v konkrétnej zmluve
nedohodlo inak) rozhoduje ich slovenská verzia.

II. kapitola
Miesto, čas, spôsob plnenia platieb
1.2.1. Miestom plnenia platby vo vzťahu Banky a Klienta je prevádzkový priestor
Banky. Dňom vkladu, uhradenia splátky, resp. akejkoľvek platby v prospech
Banky je deň, v ktorý Banka odpíše sumu z účtu Klienta. Ak sa plnenie platby
neuskutoční na ťarchu účtu vedeného v Banke, dňom plnenia je deň, v ktorý
bola suma pripísaná na účet Banky, resp. zaplatená do pokladnice Banky. V
prípade, ak sa plnenie platby v prospech Banky uskutoční prostredníctvom
pošty, dňom plnenia je deň, v ktorý je suma zaplatená na pošte. Dňom
splatnosti platobnej povinnosti Banky je deň, v ktorý je suma pripísaná na
bežný účet klienta.
1.2.2. V prípade nevykonania úhrady, po dni splatnosti má Banka právo na
uplatnenie svojich pohľadávok na ťarchu ktoréhokoľvek bankového účtu
Klienta vedeného v Banke.
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1.2.3. Klient – s príkazom na zaťaženie svojho účtu alebo iným spôsobom – koná v
záujme splnenia svojich platobných povinností, ktoré má voči Banke na
základe zmlúv. Klient môže svoj platobný príkaz stiahnuť alebo zmeniť do
začatia zaťaženia účtu.
1.2.4. Ak Klient stiahnutie alebo zmenu svojho platobného príkazu neoznámi v
písomnej forme, Banka pozastaví plnenie daných príkazov do momentu
doručenia písomného potvrdenia.
1.2.5. Banka informuje Klienta o plnení príkazov spôsobom určeným v zmluve,
avšak minimálne jedenkrát ročne výpisom z bankového účtu a iným vhodným
spôsobom.
1.2.6. Ak plnenie príkazu nie je možné realizovať z akéhokoľvek dôvodu, Banka o
tom informuje Klienta bezodkladne.

III. kapitola
Zodpovednosť
1.3.1. Banka pri výkone svojej činnosti postupuje vždy s plným prihliadnutím na
záujmy Klienta – v rámci daných možností – a s najvyššou možnou
starostlivosťou.
1.3.2. Banka nezodpovedá za škody vyplývajúce z dôvodov vyššej moci (vis maior),
z vnútroštátnych a zahraničných úradných nariadení, alebo z narušenia
prevádzky Banky. Platí to aj pre prípad, keď Banka zo zákonného dôvodu na
určitý čas pozastaví alebo obmedzí svoju prevádzku.
1.3.3. Banka preskúma dokumenty, ktoré prevezme alebo posúva na základe
poverenia Klienta, aby zistila, či sú tieto v súlade s obsahom poverenia. Banka
však nezodpovedá za originalitu, platnosť a preklad dokladov, ani za typ,
množstvo a kvalitu tovarov uvedených v dokumentoch.
1.3.4. V prípade poskytnutia dokladov a platieb Banka splní túto povinnosť voči
osobe, ktorá má na základe preskúmaných potvrdzujúcich dokumentov právo
na prevzatie dokladov, resp. v prípade platby na prijatie platby. Banka
preskúma originalitu, platnosť a vhodnosť dokladov, ktoré sú predložené na
potvrdenie totožnosti, poverenia alebo inej skutočnosti, resp. oprávnenia so
starostlivosťou, ktorú je možné od nej očakávať, v prípade dokladu v cudzom
jazyku tento preloží, alebo nechá preložiť na náklady Klienta. Za prípadné
škody vzniknuté v súvislosti s prekladom Banka neznáša žiadnu
zodpovednosť.
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II. časť
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ OBCHODNÉHO STYKU BANKY
I. kapitola
Informovanie, súčinnosť
2.1.1. Banka a Klient sa budú v súlade s princípmi vzájomnej súčinnosti navzájom
bezodkladne informovať o významných okolnostiach, skutočnostiach, ktoré sú
z hľadiska transakcie významné, budú včas odpovedať na otázky druhej
strany, ktoré sa týkajú danej transakcie, a bez omeškania sa budú navzájom
upozorňovať na prípadné zmeny, omyly a zanedbania. Strany sa tak budú
vzájomne informovať o zmene ich názvu, adresy, zástupcu, ako aj o všetkých
zmenách, ktoré sa týkajú ich osoby, právneho stavu. Škody vyplývajúce zo
zanedbania týchto povinností znáša zanedbávajúca Strana.
2.1.2. Ak nejaké oznámenie Banky nebolo doručené Klientovi po uplynutí obvyklej
lehoty na doručenie poštou, zvlášť keď sa týka plnenia platobného príkazu,
resp. pripísania pohľadávky na účet, a Klient neinformoval Banku do 15 dní
odo dňa uplynutia obvyklej lehoty na doručenie poštou, následky takéhoto
zanedbania znáša Klient.
2.1.3. Ktorákoľvek Strana má právo domnievať sa, že druhá strana zobrala na
vedomie obsah oznámenia a s týmto súhlasí, ak do 15 kalendárnych dní
nebola doručená žiadna písomná námietka k tomuto oznámeniu.
2.1.4. Klient nemôže postúpiť tretej strane svoje pohľadávky vyplývajúce zo zmlúv
uzatvorených s Bankou – bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky,
ani zriadiť záložné právo na pohľadávky Klienta z účtu v Banke bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Banky.

II. kapitola
Doručovanie, oznamovanie, odstraňovanie chýb v komunikácii
2.2.1. Písomnosti Banky sa doručujú :
a) osobne,
b) poštou,
c) elektronickými komunikačnými médiami (fax, telex, e-mail alebo iné
elektronické médium).
2.2.2. Pri osobnom doručovaní písomnosti (za ktoré sa považuje aj doručovanie
kuriérom, prevzatie písomnosti Klientom v Banke) sa písomnosť považuje za
doručenú jej odovzdaním, pričom za odovzdanie sa považuje aj prípad, ak
adresát takúto písomnosť odmietne prevziať.
2.2.3. Pri doručovaní písomností v poštovom styku sa zásielka považuje za doručenú
v tuzemsku tretí deň po jej odoslaní a v cudzine siedmy deň po jej odoslaní, a
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to aj vtedy, ak sa adresát o tejto skutočnosti nedozvie, alebo sa zásielka vráti
ako nedoručená. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Banka zasiela písomnosti v
poštovom styku vo forme obyčajnej listovej zásielky.
2.2.4. Pri doručovaní písomnosti prostredníctvom faxu alebo telexu sa písomnosti
považujú za doručené momentom vytlačenia správy o ich odoslaní, písomnosti
doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené momentom
prijatia správy o ich doručení.
2.2.5. Klient je povinný oznámiť Banke adresu, číslo telefónu, faxu, telexu alebo
iných elektronických prostriedkov, na ktoré mu bude Banka zasielať alebo
oznamovať všetky oznámenia a dokumenty. Klient je povinný bezodkladne
informovať Banku o akejkoľvek zmene týchto údajov. Ak Klient o takejto
zmene Banku neinformuje, považuje sa doručenie vykonané na poslednú
Banke známu adresu, prípadne na posledné Banke známe číslo
telekomunikačného prostriedku za riadne vykonané.
2.2.6. Banka môže zasielať poistené alebo nepoistené ceniny, doporučené listy s
udaním nepatrnej hodnoty na riziko Klienta spôsobom v bankovníctve
obvyklým.
2.2.7. Nedoručenie očakávaných písomnosti akéhokoľvek druhu, hlavne písomností
dokumentujúcich realizáciu Platobných príkazov a prijatie peňažných
prostriedkov je Klient povinný bezodkladne oznámiť Banke, a to po uplynutí
lehoty, v ktorej by malo byť oznámenie doručené. Banka nezodpovedá za
prípadné škody vzniknuté nedoručením písomnosti.
2.2.8. Kontaktné údaje Banky pre účely komunikácie medzi Bankou a Klientom
(napr. telefónne čísla, faxové čísla, elektronická adresa Banky) sú zverejnené
na internetovej stránke Banky www.kdbbank.eu
2.2.9. Zmena korešpondenčných údajov oznámených Klientom Banke sa týka
všetkých oznámení a listín, ktoré sa viažu k danému bankovému produktu,
pokiaľ nie je dohodnuté inak.
2.2.10. Pokiaľ Banka zistí, že došlo ku chybe v akomkoľvek potvrdení, výpise z účtu,
vkladového účtu alebo v inom doklade, ktorý Banka odoslala Klientovi,
bezodkladne o tom upovedomí Klienta. Klient je povinný po prijatí
skontrolovať potvrdenia, výpisy z účtu, vkladového účtu, oznámenia a iné
doklady, ktoré Banka zaslala Klientovi. Klient je ďalej povinný overiť, či
všetky Pokyny, ktoré boli udelené Klientom alebo v jeho mene Banka riadne
vykonala. Ak Klient zistí, že došlo k akejkoľvek chybe, bezodkladne o tom
Bank informuje. Banka odstráni takto zistené chyby bez zbytočného odkladu,
ak tomu nebráni iná skutočnosť.
2.2.11. Informácie obsiahnuté v akomkoľvek potvrdení, výpise z účtu, vkladového
účtu, oznámení alebo inom doklade zaslanom Bankou Klientovi, budú
považované za prijaté, potvrdené a schválené Klientom v prípade, že Klient
písomne neoznámi Banke, že nesúhlasí s ich obsahom v lehote 14 dní od ich
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doručenia Klientovi, pokiaľ osobitný právny predpis (napr. zákon č. 492/2009
Z.z. o platobných službách) neustanovuje dlhšiu lehotu.
2.2.12. Ak nebolo osobitne dohodnuté inak, Banka nie je povinná Klientovi posielať
oznámenia doporučene alebo s doručenkou. V tomto prípade sa odoslanie
musí považovať za vykonané, ak je zaevidované v poštovej knihe, resp.
internej evidencii Banky. Toto pravidlo sa nevzťahuje na cenné papiere,
zmluvné ponuky a obchodnú korešpondenciu, s ktorými sa musí narábať so
zvýšenou bezpečnosťou vzhľadom na ich charakter.
2.2.13. V prípade potvrdenia oznámenia vykonaného telefonicky alebo v inej, nie
písomnej forme je druhá strana povinná ihneď upozorniť na rozdiel medzi
oznámením a písomným potvrdením.
2.2.14. Klient zodpovedá za všetky škody vyplývajúce z omylu, nedorozumenia alebo
chyby, ktoré sa vyskytnú počas telefonického, telefaxového alebo telexového
spojenia, okrem prípadu, ak škoda vznikla preukázateľne z chyby Banky. Platí
to obzvlášť v prípade, ak Banka na osobitnú žiadosť Klienta uvoľní zdroje na
disponovanie pred doručením písomného potvrdenia.

III. kapitola
Komunikácia
2.3.1. Klient súhlasí s tým, že Banka je oprávnená zaznamenať akúkoľvek
komunikáciu prebiehajúcu medzi Bankou a Klientom prostredníctvom
akýchkoľvek dostupných technických prostriedkov a archivovať všetky tieto
záznamy ako i kópie všetkých informácií a dokumentov, ktoré Banka
prevezme/prijme od Klienta alebo tretích osôb. Klient súhlasí s tým, aby
Banka zaznamenávala komunikáciu s Klientom i bez predchádzajúceho
upozornenia, že je také opatrenie uskutočnené. Klient súhlasí s tým, že Banka
je oprávnená v prípade sporu použiť tieto záznamy a kópie ako dôkazný
prostriedok.
2.3.2. Banka je oprávnená od Klienta požadovať, aby boli určité oznámenia, ktoré
neboli uskutočnené písomne, potvrdené do troch pracovných dní doručením
ich písomného originálu Banke. Pokiaľ Klient toto potvrdenie v uvedenej
lehote neuskutoční, nie je Banka povinná takéto oznámenie akceptovať, ak
však tak Banka vykonala, nie je zodpovedná za škodu, ktorá vznikne jej
postupom na základe takto nepotvrdeného oznámenia. Klient uhradí Banke
akúkoľvek škodu alebo náklady, ktoré vzniknú Banke v dôsledku
uskutočnenia oznámenia.
2.3.3. Banka je oprávnená požadovať, aby kópie originálneho dokumentu predložené
Klientom Banke boli úradne overené. V prípade dokumentov vystavených
alebo overených v zahraničí spôsobom obvyklým, ktoré Klient predloží
Banke, má Banka právo požadovať, aby boli úradne overené a
superlegalizované, prípadne opatrené doložkou ”Apostille” v zmysle
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Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných
verejných listín z 5. 10.1961.
2.3.4. Banka je oprávnená požadovať, aby Klient pri predložení akéhokoľvek
dokumentu Banke v inom ako slovenskom jazyku predložil Banke slovenský
preklad uvedeného dokumentu opatrený znaleckou doložkou. V takomto
prípade Banka používa výhradne príslušný slovenský preklad a nie je povinná
skúmať, či tento preklad zodpovedá pôvodnej jazykovej verzii.
2.3.5. Komunikácia medzi Bankou a Klientom prebieha v slovenskom jazyku, pokiaľ
nie je s Klientom dohodnuté inak.
2.3.6. Klient súhlasí so zasielaním marketingových materiálov propagujúcich najmä
produkty a služby poskytované Bankou alebo členom Skupiny banky alebo
tretích osôb, ktoré s Bankou spolupracujú a to v písomnej forme, elektronickej
forme, vo forme krátkych SMS správ alebo telefonicky. Svoj súhlas uvedený v
tomto bode je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať.

IV. kapitola
Zástupcovia, poverené osoby, podpisovanie
2.4.1. V záujme bezpečnosti bankového styku je Banka povinná presvedčiť sa o
práve na zastupovanie v prípade osôb, ktoré vystupujú v mene Klienta. Pred
uskutočnením obchodných rokovaní, splnením príkazov alebo odovzdaním
dokladov môže požiadať o dostatočné preukázanie práva na zastupovanie a
totožnosti. V tejto oblasti postupuje Banka s obozretnosťou, ktorú od nej
možno očakávať.
2.4.2. Ktorákoľvek strana má právo akceptovať jemu oznámené osoby a ich podpisy
ako platné dovtedy, kým jej nebolo doručené písomné oznámenie o zrušení
práva na zastupovanie.
2.4.3. Banka dôkladne preskúma podpisy uvedené na príkazoch Klienta, a pokiaľ
bude na príkaze uvedený podpis osoby bez podpisového práva, alebo osoby,
ktorej podpis sa líši od podpisového vzoru, Banka vráti príkaz predkladateľovi
s označením týchto skutočností. Banka však nezodpovedá za následky plnenia
takých falošných alebo sfalšovaných príkazov, ktorých falošnosť alebo
sfalšovanie nebolo možné rozoznať ani po dôkladnom preskúmaní.
2.4.4. Na disponovanie s bežným účtom je potrebný podpis osoby/osôb s
podpisovým právom, ktoré boli Banke riadne nahlásené Majiteľom účtu na
formulári Banky. Pri odovzdaní formulára s podpisovým vzorom je Majiteľ
účtu povinný preukázať podpisové právo nahlásených osôb vzorovým
podpisom a iným dokumentom na potvrdenie podpisového práva.
2.4.5. Za škody, ktoré vyplývajú z toho, že sa Banka mimo vlastnej chyby
nedozvedela o akejkoľvek zmene v práve na zastupovanie, zodpovedá Klient.
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V. kapitola
Úroky, provízie, poplatky
2.5.1. Klient zaplatí za služby Banke úrok, províziu, respektíve poplatok. Náklady,
ktoré sa v priebehu poskytovania služby vyskytli nad rámec obvyklej miery,
obzvlášť náklady na poštové a telefonické služby, náklady a poplatky za
prípadné úradné konanie hradí Klient.
2.5.2. Konkrétnu mieru protihodnoty bankových služieb obsahujú v prvom rade
zmluvy uzavreté s Klientom (ďalej len „zmluva“). V prípade služieb, ktoré,
resp. protihodnotu ktorých zmluva neupravuje, platí príslušný Sadzobník
poplatkov a zoznam podmienok (ďalej len „Sadzobník poplatkov”) Banky a
Všeobecné obchodné podmienky Banky, ktoré sú prístupné v prevádzkových
priestoroch Banky. Banka odovzdá na požiadanie Klientovi ich aktuálnu
verziu.
2.5.3. Banka má právo na zmenu úrokovej sadzby vkladov, resp. úverov v závislosti
od zmien na peňažnom trhu, nariadení Národnej banky Slovenska, zmien
právnych predpisov atď. Neplatí to v prípade, ak zmluva uzatvorená medzi
stranami nariaďuje inak.
2.5.4.

V prípade oneskoreného vyrovnania peňažného dlhu, resp. úveru na
nepovolené prečerpanie musí Klient zaplatiť úrok z omeškania stanovený v
právnom predpise alebo v zmluve. Úver na nepovolené prečerpanie znamená,
ak Banka bez zvláštneho príkazu Klienta poskytne pôžičku tak, že v prípade,
ak neexistuje zmluva o úvere na prečerpanie bežného účtu alebo o vytvorení
iného úverového vzťahu, splní také platobné povinnosti voči Banke, na
vyrovnanie ktorých aktíva na bežnom účte Klienta neposkytujú krytie. Ak v
zmluve nie je dohodnutá výška úroku z omeškania, potom výška úroku z
omeškania je taká, akú stanoví právny predpis.

2.5.5. Úroky, resp. provízie a poplatky súvisiace s úverovou transakciou – ak zmluva
neustanovuje inak – sú splatné dodatočne, na konci každého kalendárneho
štvrťroku. Ak sa však príslušná zmluva skončí alebo zanikne z akéhokoľvek
dôvodu v priebehu daného štvrťroku, dňom splatnosti je tento druhý termín.
2.5.6. Úroky sa uhrádzajú tak, že Banka odpíše túto čiastku z bankového účtu
Klienta. Ak Klient nemá bežný účet vedený v Banke, spôsob uhradenia sa
vykoná tak, ako sa zmluvné strany dohodli v zmluve.
2.5.7. Poplatky, provízie, ktoré sú nezávislé od časového úseku, Banka vypočíta a
zúčtuje spôsobom určeným v zmluve alebo v súvisiacom oznámení Banky.
2.5.8. Úroky a poplatky, ktoré sa neviažu na časové úseky, ako aj provízie musia byť
prepočítané – ak nebolo nariadené inak – na kalendárne dni, na základe
nasledovného vzorca:
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V prípade úverových transakcií a podnikateľských vkladov
suma vkladu X úroková sadzba v % X počet kalendárnych dní
360
V prípade ostatných vkladov
suma vkladu X úroková sadzba v % X počet kalendárnych dní
365
2.5.9. Ak zmluva neustanovuje inak, nebankový deň sa tiež považuje za deň
zúročenia. Ak deň vyplatenia úroku alebo vrátenia vkladu pripadá na
nebankový deň, potom sa za deň plnenia považuje prvý pracovný deň banky
po dni splatnosti. Ak zmluva neustanovuje inak, prvým dňom zúročenia je deň
vloženia vkladu, resp. poskytnutia úveru, alebo využitia pôžičky. Posledným
dňom zúročenia je deň pred skončením obdobia.

VI. kapitola
Započítanie
2.6.

Banka má právo na započítanie svojich legitímnych pohľadávok voči
ktorémukoľvek účtu Klienta. Banka má ďalej právo na to, aby do výšky
svojich pohľadávok pozastavila platby Klientovi, a to aj v prípade, ak jej
pohľadávky nevyplývajú z toho istého právneho vzťahu, a tiež vtedy, keď jej
pohľadávky ešte nie sú splatné, ale ich úhrada je podľa Banky neistá. Klient
má právo na započítanie do takej miery, v akej miere prevyšujú jeho Bankou
uznané a splatné pohľadávky jeho existujúce záväzky.
III. časť
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRÍKAZOV
I. kapitola
Doručenie príkazov

3.1.1. Príkazy splatné v určitom termíne musia byť Banke doručené v takej lehote,
aby mala Banka k dispozícii čas potrebný na ich realizáciu.
3.1.2. Banka prijíma príkazy počas otváracích hodín, príkazy doručené po skončení
zverejnených otváracích hodín – ak Banka tieto preberie – sa považujú za
doručené v nasledujúci bankový deň.
3.1.3. O otváracích hodinách, ako aj o podmienkach realizácie platobných príkazov,
a tiež o zmene týchto podmienok informuje Banka svojich Klientov v
Sadzobníku poplatkov, resp. vo vyvesených oznamoch.
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3.1.4. Ak zmluva neustanovuje inak, príkaz musí byť predložený v písomnej forme,
ak sa týka disponovania na bežnom účte. Na takýchto príkazoch (hlavne
vrátane prevodných príkazov a inkasných príkazov) musí byť uvedený celý
názov a číslo bankového účtu príkazcu a druhej strany. Banka nie je povinná
skontrolovať, či sa zhoduje názov a číslo bankového účtu uvedené na príkaze.
Banka nezodpovedá za nesprávne, chybné vyplnenie príkazu. Banka ďalej nie
je povinná kontrolovať právny základ, potrebu a reálnosť prevodu.
3.1.5.

Ak v deň, ktorý je bankovým dňom v Slovenskej republike, avšak sviatkom
a dňom pracovného pokoja v Maďarsku, nastane situácia, že Banka bude môcť
poskytovať služby len v obmedzenej prevádzke a nebude môcť vysporiadať
bankové obchody tak, ako zvyčajne, bude oprávnená vysporiadať obchody
v najbližší možný bankový deň, ktorý nebude sviatkom a dňom pracovného
pokoja v Maďarsku. Banka sa zaväzuje takýto deň vopred zverejniť.

II. kapitola
Povinnosť Klienta poskytovať údaje
3.2.1. Všetky poverenia a príkazy musia jednoznačne obsahovať údaje potrebné na
ich plnenie. Ak ide o zmenu, potvrdenie alebo opakovanie skoršieho príkazu,
toto musí byť vyslovene uvedené.
3.2.2. Ak Klient požaduje realizáciu príkazu v termíne, ktorý sa líši od všeobecne
zaužívanej praxe, alebo žiada realizáciu v konkrétnom termíne, na túto
skutočnosť musí Banku zvlášť – písomne – upozorniť.
3.2.3. Ak príkazca uvedie chybné alebo neúplné údaje potrebné na realizáciu
príkazu, Banka neznáša žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré z toho
vyplývajú. Výnimkou je akýkoľvek oprávnený platobný príkaz na ťarchu
Klienta: v takomto prípade je Banka pred plnením príkazu povinná
skontrolovať, či sa zhoduje názov a identifikačné číslo bankového účtu, ktorý
má byť zaťažený.
3.2.4. Údaje alebo príkazy, ktoré sú na platobných príkazoch uvedené v časti
„Správa pre príjemcu”, sa nevzťahuje na práva a povinnosti Banky, a teda ich
správnosť Banka nekontroluje.
3.2.5. Banka vráti príkaz s uvedením presného dôvodu v prípade, ak zistí, že príkaz
bol vyplnený nesprávne alebo chybne, a nie je možné vykonať nápravu, resp.
doplnenie krátkou cestou.
3.2.6. Banka odmieta plnenie príkazov, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi. V
prípade, že na plnenie niektorého príkazu je na základe platných právnych
predpisov potrebný úradný súhlas alebo schválenie, Banka realizuje príkaz len
po predložení takéhoto súhlasu.
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III. kapitola
Omeškanie, omyl Banky
3.3.1. Banka uhradí Klientovi ušlý úrok, ktorý vyplýva z nesprávneho plnenia riadne
predložených platobných príkazov, ako aj z nesprávneho zaťaženia bankového
účtu, a to s prihliadnutím na výšku úroku z omeškania. Banka vo všeobecnosti
pomáha v odstránení negatívnych dôsledkov omeškania všetkými nástrojmi,
ktoré má k dispozícii.
3.3.2. Banka je oprávnená opraviť zaťaženie účtu spôsobené vlastnou chybu aj bez
účasti Klient, pričom Banka Klienta informuje o oprave a jej dôvode.

IV. kapitola
Krytie príkazov
3.4.1. Banka realizuje platobný príkaz Klienta vždy, keď je zabezpečené jeho krytie.
3.4.2. Banka má právo čiastočne alebo úplne zadržať realizáciu takých príkazov, na
ktoré nie je k dispozícii potrebné krytie.
3.4.3. Klient má právo na určenie poradia realizácie príkazov – ak záväzné
ustanovenie právneho predpisu nestanovuje inak. Ak Klient nedá vyslovene
iný pokyn, príkazy musia byť realizované v poradí ich doručenia.
IV. časť
BANKOVÉ TAJOMSTVO, BANKOVÉ INFORMÁCIE,
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. kapitola
Bankové tajomstvo, povinnosť zachovania mlčanlivosti,
Dôverné informácie a súhlasy s ich poskytnutím
4.1.1. Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o
záležitostiach, týkajúcich sa Klienta, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä
informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov (ďalej len
„Dôverné informácie“). Tieto informácie je Banka povinná utajovať a chrániť
pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo
odcudzením.
4.1.2. Dôverné informácie, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, Banka môže
poskytnúť tretím osobám len:
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a) s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho
písomný pokyn na účely a za ďalších podmienok uvedených v tomto
súhlase alebo pokyne,
b) osobám určeným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, prípadne
v právoplatných rozhodnutiach súdnych a iných správnych orgánov,
c) dohodnutých vo všeobecných obchodných podmienkach, osobitných
obchodných podmienkach alebo v zmluvách medzi Bankou a Klientom.
4.1.3 Klient dáva podpisom akejkoľvek zmluvy uzavretej s Bankou, ktorej súčasťou
sú tieto Všeobecné obchodné podmienky svoj výslovný súhlas k tomu, že
Klient poskytuje Dôverné informácie zahraničnej banke - KDB Bank Europe
Ltd., súkromná akciová spoločnosť so sídlom Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.;
1054 Budapešť, Maďarsko, registračné číslo: 01-10-041313, a to
prostredníctvom pobočky zahraničnej banky zriadenej v Slovenskej republike
– KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky, Obchodná 2, 811 06
Bratislava a osobám, ktoré vezme do úvahy audítor Banky. –
4.1.4. Klient súhlasí, aby Banka poskytovala Dôverné informácie ostatným bankám,
osobe prevádzkujúcej úverový register podľa osobitného predpisu, tretím
osobám, s ktorými Banka spolupracuje pri poskytovaní Bankových produktov
pre Klienta ako aj iným tretím osobám, s ktorými spolupracuje alebo na účely
vykonávania marketingu alebo marketingového prieskum, a to za podmienky,
že tieto banky, osoba prevádzkujúca úverový register podľa osobitného
predpisu a tretie osoby sú spôsobilé zabezpečiť ochranu Dôverných informácií
pred zneužitím.
4.1.5. Klient súhlasí, aby Banka poskytla tretej osobe informácie v rozsahu
Dôverných informácií a doklady o záväzkov Klienta voči Banke, a to za
účelom osvedčenia alebo preukázania platobnej neschopnosti Klienta podľa
zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Klient zároveň súhlasí s tým, aby
Banka poskytla informácie v rozsahu Dôverných informácií a doklady o
neplnení jeho záväzkov voči Banke tretej osobe, ktorej Banka udelila písomné
plnomocenstvo na vymáhanie splnenia týchto záväzkov v prípade, ak si Klient
neplní riadne a včas svoje záväzky voči Banke.
4.1.6. Klient súhlasí s tým, aby Banka poskytla Dôverné informácie tretím osobám,
ktoré Banka poverila plnením svojich zákonných alebo zmluvných povinností,
ako aj tretím osobám, ktorým udelila písomne plnomocenstvo na zastupovanie
v súdnom ako aj mimosúdnom konaní. Klient súhlasí tiež s tým, že Banka je
oprávnená za účelom uplatnenia svojho práva u tretej osoby voči Klientovi
poskytnúť tejto tretej osobe informácie v rozsahu Dôverných informácií a
doklady o neplnení záväzkov Klienta.
4.1.7. Klient súhlasí s tým, aby Banka poskytla Dôverné informácie tretej osobe, s
ktorou rokuje o postúpení Pohľadávok Banky voči Klientovi alebo o prevzatí
záväzku Banky voči Klientovi alebo o prevzatí záväzku Klienta voči Banke
alebo o pristúpení k záväzku Klienta voči Banke a tretej osobe, ktorá poskytla
zabezpečenie Pohľadávky Banky voči Klientovi alebo tretej osobe, ktorá
poskytla plnenie záväzku Klienta voči Banke.
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4.1.8. Klient súhlasí s tým, že Banka je oprávnená za účelom správy registratúrnych
záznamov Banky podľa osobitného predpisu odovzdať tretej osobe všetky
doklady o Bankových obchodoch Klienta vrátanej zmlúv, dokumentácie
súvisiacej so zmluvami a záznamov komunikácie medzi Bankou a Klientom.
4.1.9. Klient súhlasí s tým, že Banka je oprávnená odovzdávať Dôverné informácie
tretím osobám, ktoré sú príjemcom alebo platiteľom pri vykonávaní
platobného styku podľa osobitného predpisu, vrátane banky príjemcu a banky
platiteľa alebo tretím osobám, ktoré poskytujú Banke služby umožňujúce jej
vykonávať Bankové obchody a osobám oprávneným nakladať s prostriedkami
na účte Klienta.
4.1.10. Klient súhlasí s tým, že tretia osoba, ktorej boli Bankou poskytnuté Dôverné
informácie, je oprávnená poskytnúť tieto Dôverné informácie v nevyhnutnom
rozsahu ďalšej osobe, a to za nasledovných podmienok:
a) ak poskytnutie Dôverných informácií ďalšej osobe je nevyhnutné na
plnenie záväzku tretej osoby vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu medzi
Bankou touto treťou osobou, a zároveň
b) ak tretia osoba zaviaže ďalšiu osobu, ktorej Dôverné informácie poskytuje,
povinnosťou ochrany poskytnutých Dôverných informácií pred zneužitím,
a to v minimálne v takom rozsahu, v akom je zaviazaná táto tretia osoba.
4.1.11. Klient súhlasí so sprístupnením a poskytnutím všetkých údajov o všetkých
úveroch a bankových zárukách poskytnutých Klientovi, údajov o
Pohľadávkach a údajov o Zabezpečeniach, ktoré má voči nemu Banka z
poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o splácaní svojich záväzkov z
poskytnutých úverov a bankových záruk, údajov o Zabezpečeniach, ktoré
Klient poskytuje za splácanie úverov a bankových záruk a údajov o svojej
bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania záväzkov Klienta, a to vrátane
údajov získaných Bankou v priebehu rokovania o uzatvorení týchto
Bankových obchodov, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v
rozsahu stanovenom zákonom o bankách a ochrane Osobných údajov podľa
osobitného predpisu, pričom zoznam Osobných údajov, účel a lehoty ich
spracúvania, podmienky získavania a okruh dotknutých osôb stanovuje zákon
o bankách, a to: podniku pomocných bankových služieb, ktorý je
prevádzkovateľom spoločného registra bankových informácií podľa zákona o
bankách, subjektom povereným spracúvaním údajov v spoločnom registri
bankových informácií za podmienok ustanovených osobitným zákonom,
Národnej banke Slovenska ako aj bankám a pobočkám zahraničných bánk v
zmysle zákona o bankách. Súhlas podľa prvej vety tohto bodu neplatí, ak
zmluva obsahuje výslovný nesúhlas Klienta s postupom podľa
predchádzajúcej vety, alebo ak sa Klient v Zmluve zaviazal, že vždy raz ročne
do 15.7. kalendárneho roka doručí Banke doklad o stave Klientovi
poskytnutých úverov a pôžičiek a ich splácaní so stavom k 30.6. kalendárneho
roka vo všetkých bankách, ktoré sa zúčastňujú v súlade s §92a zákona o
bankách výmeny údajov v spoločnom registri bankových informácií.
4.1.12. Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zániku platnosti a účinnosti súhlasu Klienta
podľa tohto článku 4 alebo ak zmluva obsahuje výslovný nesúhlas Klienta s
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postupom podľa článku 4, je Klient povinný po dobu trvania zmluvného
vzťahu, založeného Zmluvou, doručiť Banke vždy raz ročne do 15.7.
kalendárneho roka doklad o stave úverov a pôžičiek poskytnutých Klientovi a
ich splácaní so stavom k 30.6. kalendárneho roka vo všetkých bankách, ktoré
sa zúčastňujú v súlade s § 92a zákona o bankách výmeny údajov v spoločnom
registri bankových informácií; Klient má túto povinnosť aj kedykoľvek ho na
to vyzve Banka, a to v lehote, ktorú určí Banka v písomnej výzve. Klient je
povinný obstarať doklad podľa tohto bodu na vlastné náklady; príslušný
doklad nesmie byť v čase predloženia Banke starší ako tri pracovné dni.
4.1.13. Klient dobrovoľne súhlasí s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.
augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava (ďalej len „Sociálna poisťovňa“) poskytla
osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“) Klienta v nasledujúcom rozsahu: či je
Klient zamestnaný, u akého zamestnávateľa a na základe akého
pracovnoprávneho vzťahu, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku
vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a
priemernú výšku vymeriavacieho základu, či je poberateľom invalidného
dôchodku; Banke a Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh
2/A, 811 08 Bratislava, IČO 35 869 810, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 30071/B (ďalej len
„SBCB“) a aby Banka poskytla Sociálnej poisťovni a SBCB Osobné údaje
Klienta v rozsahu uvedenom v tomto návrhu za účelom ich overovania v
súvislosti so vznikom a trvaním záväzkového vzťahu s Bankou. Súhlas Klient
udeľuje na dobu do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno
odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracovávania
Osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Klient vyhlasuje, že si je
vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane Osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4.1.14 Súhlas Klienta s poskytnutím Dôverných informácií podľa tohto článku 4 je
počas existencie zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom, ako aj po
ukončení tohto zmluvného vzťahu až do úplného vysporiadania všetkých
záväzkov Klienta voči Banke alebo v dlhšej lehote, ak tak ustanovuje osobitný
právny predpis neodvolateľný, pokiaľ nie je dohodnuté inak, alebo pokiaľ
osobitný právny predpis nestanovuje inak.
4.1.15. Klient zodpovedá za zachovanie informácií dôverného charakteru, ktoré získal
v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi ním a Bankou. Klient nie je
oprávnený poskytovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky takéto
informácie žiadnej tretej osobe.

II. kapitola
Ochrana Osobných údajov
4.2.1.

Klient týmto dáva Banke výslovný súhlas, že Banka je oprávnená:

a) spracovávať Osobné údaje Klienta, a to na účely správy záväzkového vzťahu
medzi Klientom a Bankou a na účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou
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b)

c)

d)

e)

Banky podľa osobitného predpisu, na účely dojednávania, uzatvárania,
vykonávania a následnej kontroly Bankových obchodov s Klientom, na účel
identifikácie Klientov a ich zástupcov, na účel zdokumentovania činnosti
Banky, na účel ochrany a domáhania sa práv Banky, na účel vytvorenia,
vedenia a poskytovania informácií z alebo do registra bankových informácií
podľa § 92a zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne zákona, ktorým
bude tento zákon v budúcnosti nahradený, na plnenie si úloh a povinností
Banky podľa osobitných predpisov;
uskutočňovať prenos Osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky do
krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany Osobných údajov (v zmysle
príslušných rozhodnutí Európskej komisie),
na základe zmluvy o spracovaní Osobných údajov poskytnúť Osobné údaje
Klienta alebo poveriť spracovaním Osobných údajov Klienta tretiu osobu, a to
aj tretiu osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, za predpokladu
že táto zaručuje primeranú úroveň ochrany, a to na účely uvedené v písmene
a) tohto bodu a na účely spolupráce podľa písm. f) tohto bodu, pričom Banka
informuje Klienta o takýchto úkonoch Zverejnením;
odovzdávať Osobné údaje tretím osobám, ktoré sú príjemcom alebo príkazcom
pri vykonávaní platobného styku podľa osobitného predpisu alebo ktoré
poskytujú Banke služby umožňujúce jej vykonávať Bankové obchody;
spracovávať Osobné údaje Klienta na účely vykonávania marketingu alebo
marketingového prieskumu; a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na
dosiahnutie niektorého z uvedených účelov.

4.2.2. Súhlas udelený Klientom podľa bodu platí počas trvania účelu spracúvania.
4.2.3. Klient je oprávnený tento svoj súhlas písomne odvolať ak Banka bude konať v
rozpore s podmienkami dohodnutými v tomto bode.
4.2.4. Ak Klient poskytuje Banke Osobné údaje inej fyzickej osoby v zmysle zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v
súvislosti s akýmkoľvek zmluvným vzťahom, Klient výslovne vyhlasuje, že
má písomný súhlas takto dotknutej fyzickej osoby, na základe ktorého je
oprávnený Osobné údaje tejto osoby poskytnúť Banke na spracúvanie v
rozsahu uvedenom vo všeobecných obchodných podmienkach.

III. kapitola
Verejne prístupné informácie
4.3.1. Banka má právo poskytnúť verejne prístupné informácie ohľadne Klienta aj
bez jeho súhlasu – okrem prípadu, ak to Klient písomne vyslovene zakázal.
4.3.2. Odmietnutie určitej verejne prístupnej informácie zo strany Banky v žiadnom
prípade neznamená negatívne hodnotenie Klienta, a teda Klient v tejto
súvislosti nemôže mať voči Banke žiadne nároky.
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V. časť
ZABEZPEČENIE
I. kapitola
Poskytnutie zabezpečenia
5.1.1. Počas existencie obchodného vzťahu má Banka právo kedykoľvek požadovať
od Klienta poskytnutie zabezpečenia, alebo doplnenie už existujúceho
zabezpečenia, ak je to z hľadiska obchodného vzťahu medzi Klientom a
Bankou potrebné.
5.1.2. Ak sa zmení pomer dlhu Klienta a hodnoty poskytnutého zabezpečenia v
porovnaní s pomerom v čase uzatvorenia zmluvy, zmluvné strany sú povinné
tento pomer napraviť – doplnením, resp. uvoľnením zabezpečenia, alebo iným
spôsobom.

II. kapitola
Správa a poistenie zabezpečenia
5.2.1. Klient je povinný udržiavať svoje majetková práva a pohľadávky, ktoré slúžia
ako zabezpečenie pre Banku, zachovávať ich hodnotu, starať sa o to, aby boli
príslušné platby Banke vykonané a v prípade výzvy Banky zabezpečiť
uplatnenie pohľadávok; ďalej je povinný riadne spravovať a prevádzkovať
svoj majetok, ktorý slúži ako zabezpečenie v prospech Banky a povinný
zabezpečovať jeho zachovanie.
5.2.2. Klient je povinný poistiť majetok poskytnutý ako zabezpečenie voči všetkým
škodám v plnej hodnote a poistné plnenie vinkulovať v prospech Banky.
Klient nesmie zmeniť, ani zrušiť vinkuláciu bez súhlasu Banky do doby úplnej
úhrady všetkých zabezpečených pohľadávok Banky a súvisiacich
nákladov. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za vážne porušenie
zmluvy. Na základe výzvy Banky je Klient povinný odovzdať poistnú zmluvu
a potvrdenie o vinkulácii Banke. Vyplatenú poistnú sumu môže Banka použiť
na zníženie záväzkov Klienta voči Banke aj pred ich splatnosťou, ak Klient
zabezpečenie nedoplní.
5.2.3. Majetok, majetkové práva a pohľadávky poskytnuté ako zábezpeka pre Banku
môže Klient zaťažiť, resp. ponúknuť inej osobe ako zabezpečenie alebo môže
s týmito nakladať len a výlučne po predchádzajúcom písomnom súhlase
Banky.
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III. kapitola
Uplatnenie zabezpečenia, znášanie nákladov
5.3.1. Ak Klient v čase splatnosti nevyrovná svoje záväzky, Banka má právo na
uplatnenie ktoréhokoľvek svojho práva vyplývajúceho zo zabezpečenia v
súlade s právnymi predpismi spôsobom, ktorý je podľa posúdenia Banky
najefektívnejší z hľadiska vyrovnania pohľadávok Banky.
5.3.2. Všetky náklady súvisiace s poskytnutím, udržaním, správou a uplatnením
zabezpečenia znáša Klient.

IV. kapitola
Poskytovanie informácií, kontrola
5.4.1. Klient je povinný informovať Banku o akejkoľvek zmene hodnoty,
predajnosti, vymožiteľnosti zabezpečenia. Banka má právo kedykoľvek
skontrolovať – aj kontrolou na mieste – existenciu zabezpečenia, ako aj to, či
Klient vykonáva svoje povinnosti súvisiace so zabezpečením a povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej s Bankou. Počas kontroly je Klient
povinný poskytnúť Banke plnú súčinnosť, a je tiež povinný predložiť všetky
údaje, ktoré sú na kontrolu potrebné.
5.4.2. Klient sa zaväzuje, že počas existencie záväzku voči Banke – vyplývajúceho z
akejkoľvek úverovej transakcie – poskytne Banke pravidelne svoje
koncoročné súvahy a výkazy. Banka má právo na mieste nahliadnuť do
obchodných kníh a iných evidencií za účelom preverenia platobnej schopnosti
Klienta, resp. použitia úveru.
5.4.3. Banka má právo na vyžiadanie všetkých dokladov, ktorých preskúmanie
považuje za potrebné v súvislosti s poskytnutím, správou, uvoľnením a
uplatnením zabezpečenia , ďalej má právo na iniciovanie potrebného úradného
a súdneho konania, ako aj na využívanie služieb sprostredkovateľa na
uchovanie a uplatnenie zabezpečenia .
5.4.4. Ak Klient poruší svoju povinnosť poskytovania informácií, Banka môže
využiť svoje právo okamžitého vypovedania zmluvy.
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VI. časť
BANKOVÉ ÚČTY
I. kapitola
Bankové účty. Disponovanie s bežným účtom
6.1.1. Na evidovanie peňažných prostriedkov Klienta, jeho pohľadávok a záväzkov
voči Banke, na uskutočňovanie platobných operácií, ako aj na zúčtovanie
transakcií voči Banke otvorí Banka bankové účty, hlavne bežný účet, vkladový
účet, devízový účet, rôzne úverové účty, depozitné účty a k ním prislúchajúce
oddelené podúčty.
6.1.2. Počas existencie obchodného vzťahu je Banka neodvolateľne poverená s tým,
aby za Klienta preberala peniaze, a aby tieto pripisovala na bežný účet Klienta.
6.1.3. Názov všetkých bankových účtov pozostáva z mena majiteľa účtu, a všetky sú
označené číslom účtu.
6.1.4. Akékoľvek disponovanie s bankovými účtami Klienta akceptuje Banka
výlučne len na základe dispozície Klienta ako majiteľa účtu – pokiaľ to právny
predpis neustanovuje inak.
6.1.5. S bežným účtom môže Klient disponovať vyplnením príslušného tlačiva, s
uvedením svojho mena a podpismi osôb, ktoré majú právo na disponovanie s
účtom. Nahlásenie a zaevidovanie týchto osôb sa uskutoční v súlade s
právnymi predpismi a podľa týchto obchodných podmienok.
6.1.6. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky Klient nie je oprávnený
zriadiť záložné právo k pohľadávke Klienta z účtu v Banke. Na udelenie tohto
súhlasu nemá Klient právny nárok.

II. kapitola
Výpis z bankového účtu, bežný účet s úročením
6.2.1. O zmenách stavu bankových účtov, ktoré súvisia s realizáciou príkazov, Banka
informuje Klienta prostredníctvom výpisu z bankového účtu, spôsobom a v
čase, ako to uviedol Klient v zmluve.
6.2.2. Banka platí úrok na základe denného zostatku na bežnom účte za podmienok
určených v zmluve o založení bežného účtu. Úrok je splatný na konci každého
kalendárneho štvrťroku. Banka pripíše úrok v rámci záverečného zúčtovania
na bežný účet Klienta.
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III. kapitola
Vypovedanie
6.3.1. Klient má právo na vypovedanie zmluvy o bežnom účte uzatvorenej medzi
ním a Bankou na dobu neurčitú s okamžitou účinnosťou – resp. ak k
bankovému účtu patrí banková karta, s jednomesačnou výpovednou lehotou –
bez uvedenia dôvodu. Banka má právo na vypovedanie zmluvy o bežnom účte
uzatvorenej na dobu neurčitú bez uvedenia dôvodu pri dodržaní
jednomesačnej výpovednej lehoty, v prípade Klienta, ktorý je spotrebiteľom je
Banka oprávnená vypovedať zmluvu o bežnom účte v dvojmesačnej
výpovednej lehote. Zmluvu o bežnom účte môžu strany vždy zmeniť alebo
zrušiť dohodou.
6.3.2 Banka je oprávnená vypovedať zmluvu o bežnom účte ihneď v prípadoch, ak:
a)

b)
c)

Klient napriek písomnému platobnému oznámeniu nevykoná svoju
splatnú platobnú povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy a bežný účet aspoň
tri mesiace a v prípade poplatkov za vedenie účtu šesť mesiacov,
vykazuje negatívny zostatok;
Klient hrubo a pravidelne porušuje obchodné pravidlá alebo ustanovenia
zmluvy vzťahujúce sa na jeho bežný účet;
Klient poruší právne pravidlá vzťahujúce sa na bankové operácie a na
peňažné služby, alebo, ak správanie sa Klienta poruší princíp
dobromyseľného uplatnenia práv, respektíve princípy spolupráce
zmluvných strán a Banka ani pri uplatnení najväčšej starostlivosti nevie
vykonať platobné služby Klienta podľa podmienok stanovených vo
všeobecne záväzných právnych predpisoch a/alebo v Zmluve.

6.3.6 Ďalšie podrobnosti vypovedania zmluvy o bežnom účte zo strany Banky sú
upravené v obchodných pravidlách o bankových účtoch, platobných službách
a vkladoch a Sadzobníku poplatkov.
VII. časť
ÚVEROVÉ A ZMENKOVÉ TRANSAKCIE
I. kapitola
Úverové operácie vo všeobecnosti
7.1.1. Banka vykonáva úverovú operáciu na základe úverovej zmluvy alebo na
základe osobitnej zmluvy, ktorá sa vzťahuje na úverovú operáciu.
7.1.2. Banka odpovie na písomnú iniciatívu, žiadosť Klienta ohľadom úverovej
transakcie formou návrhu na rokovanie o dohodnutí obchodných podmienok
alebo na uzatvorenie zmluvy v najkratšom čase, v akom je to za daných
okolností možné.
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7.1.3. Banka má právo na vypovedanie úverovej zmluvy a akejkoľvek inej zmluvy o
úverovej transakcii v prípadoch uvedených vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch alebo v zmluve, alebo v Obchodných podmienkach.
7.1.4. Za úverové operácie vykonávané Bankou je Klient povinný zaplatiť úrok,
poplatok, províziu, náklady stanovené v zmluve.
7.1.5. Banka má právo na jednostrannú zmenu úrokovej sadzby v nasledovných
prípadoch:
V prípade úveru, ak sa zmení základná úroková sadzba zakotvená v zmluve s
Klientom.
Na zmenu úrokových sadzieb na peňažnom trhu sa môže Banka odvolávať
vtedy, ak sa niektorý z nižšie uvedených ukazovateľov zmenil počas doby
platnosti zmluvy oproti sadzbe v čase uzatvorenia zmluvy alebo v čase
posledného uhradenia úrokov:








úroková sadzba Európskej centrálnej banky,
mesačný EURIBOR,
trojmesačný EURIBOR,
index DWIX,
výnos mesačnej diskontnej štátnej pokladničnej poukážky,
výnos trojmesačnej diskontnej štátnej pokladničnej poukážky,
iný ukazovateľ stanovený v zmluve s Klientom.

7.1.6. V prípade úverovej zmluvy alebo zmluvy o finančnom lízingu uzatvorenej s
Klientom môže Banka jednostranne zmeniť v neprospech Klienta výlučne
úrokovú sadzbu podľa bodu 2.5.8., a to v prípade vzniku niektorej z
nasledovných podmienok, ktoré majú skutočný vplyv na výšku úrokovej
sadzby:
a.) Pre Banku sa zmenia náklady na vstupy a možnosti získania vstupov
nevýhodným spôsobom, čo znamená vznik aspoň jedného z nižšie uvedených
udalostí:
 Zvýšenie základnej úrokovej sadzby centrálnej banky;
 Zvýšenie úrokových sadzieb na medzibankovom peňažnom trhu;
 Zvýšenie úrokovej sadzby viazaných vkladov Banky;
 Zvýšenie úrokovej sadzby verejne emitovaných cenných papierov
zabezpečujúcich refinancovanie;
 Preukázateľné zvýšenie nákladov na úverové zmluvy, ktoré slúžia na
refinancovanie úverovej alebo lízingovej činnosti Banky.
b.) V prípade nižšie vymedzených zmien úverového rizika, čo znamená vznik
aspoň jedného z nižšie uvedených udalostí:


V prípade preradenia daného klienta, resp. úverovej transakcie do vyššej
rizikovej kategórie na základe pravidiel klasifikácie nástrojov Banky alebo
internej klasifikácie dlžníkov, ak k preradeniu došlo kvôli zmene o
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minimálne 10% sumy úveru – alebo hodnoty nehnuteľnosti poskytnutej
ako krytie, za predpokladu, že táto zmena vo významnej miere ohrozuje
vrátenie úveru;
V prípade zvýšenia rizikovosti úverových transakcií, resp. klientov
patriacich do rovnakej kategórie rizikovosti na základe pravidiel
klasifikácie nástrojov Banky alebo internej klasifikácie dlžníkov, ak
zvýšenie rizika v danej kategórii rizikovosti opodstatňuje zvýšenie tempa
znižovania hodnoty a tým aj zvýšenie sadzby aplikovaného rizikového
príplatku, a klient sa dostal do omeškania s platbou viac ako 30 dní po
splatnosti.

c.) V prípade zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré zvyšujú
náklady na danú činnosť Banky, a ktoré úzko a priamo súvisia s jej právnymi
vzťahmi vyplývajúcimi z úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách a zmlúv o
finančnom lízingu.
7.1.7. V súvislosti s úverovými transakciami má Banka právo na vyúčtovanie
nasledovných provízií a poplatkov - nad rámec úroku a úroku z omeškania:
 poplatok za posúdenie žiadosti o úver,
 poplatok za dostupnosť,
 poplatok za poskytnutie,
 správny poplatok,
 poplatok za prolongáciu,
 náklady správu predčasného splatenia,
 garančný poplatok,
 poplatok za príkazy,
 lízingový poplatok,
 poplatok za uzatvorenie zmluvy,
 poplatok za faktoring,
 v prípade syndikácie môže Banka vyúčtovať aj ďalšie poplatky a provízie,
ktoré budú uvedené v zmluve.
7.1.8. Doplňujúce záväzky zabezpečujúce úverové operácie sú najmä:









záložné práva,
skladiskový záložný list,
vklad v hotovosti,
ručenia,
zmenečné ručenie,
banková záruka,
postúpenie pohľadávky,
poistenie úveru.

Klient je tiež povinný zaplatiť prípadné výdavky spojené so šekmi a
notárskych poplatkov.
7.1.9. V prípade písomnej dohody Banky a Klienta môžu byť vyúčtované aj ďalšie
poplatky a náklady.
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II. kapitola
Kontokorentný úver
7.2.1. Banka poskytne Klientovi na jeho bežnom účte úverový limit – vo výške
zakotvenej v zmluve o kontokorentnom úvere.
7.2.2. Banka bez osobitného príkazu Klienta poskytne úver na ťarchu bežného účtu
tak, že vykoná platobné príkazy, na vykonanie ktorých by zdroje na bežnom
účte Klienta nepostačovali. Sumy pripísané na bežnom účte Klienta použije
Banka na splatenie úveru a opätovné doplnenie úverového limitu, pokiaľ tieto
prevyšujú sumu platobných príkazov, ktoré majú byť v predmetný deň
realizované.
7.2.3. Za nevyužitú časť úverového limitu zaplatí Klient poplatok za dostupnosť,
ktorého výška je zakotvená v zmluve.

III. kapitola
Rámcová úverová zmluva
7.3.1. Na základe rámcovej úverovej zmluvy Banka poskytuje Klientovi počas
určitej doby úverový limit, na ťarchu úverového limitu vykonáva úverové
operácie, hlavne poskytuje úver, započítava, prijíma zmenku, kupuje
pohľadávku, poskytuje bankovú záruku, ručenie atď.
7.3.2. Rámcová úverová zmluva obsahuje spôsob a podmienky využitia úveru.
Pokiaľ pri uzatvorení zmluvy nie je možné určiť všetky dôležité podmienky,
tieto zakotvia zmluvné strany – na základe rámcovej úverovej zmluvy – v
ďalších zmluvách týkajúcich sa úverovej operácie.
7.3.3. Klient zaplatí za nevyužitú časť zabezpečenej sumy poplatok za dostupnosť, a
za úverovú operáciu realizovanú v rámci rámcovej úverovej zmluvy zaplatí
úrok a/alebo poplatok.

IV. kapitola
Bankový úver
7.4.1. Banka poskytne Klientovi úver – v súlade s podmienkami zakotvenými v
zmluve – pripísaním na úverový účet, alebo na bežný účet Klienta, resp. na
iný, Klientom uvedený účet.
7.4.2. Klient má právo na to, aby počas doby dostupnosti použil v rámci sumy
bankového úveru akúkoľvek sumu, a nad sumou na úverovom účte má právo
disponovať v prospech vlastného bankového účtu alebo priamo v prospech
tretej strany.
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7.4.3. Banka má právo na zmenu úrokových sadzieb úverov v závislosti od zmien na
peňažných trhoch. O tejto skutočnosti je povinná informovať Klienta vopred.

V. kapitola
Banková záruka
7.5.1. Banková záruka znamená osobitné ručenie Banky za plnenie Klienta, na
základe ktorého realizuje platbu len a výlučne podľa podmienok uvedených
v bankovej záruke. Banka nie je nijakým spôsobom dotknutá alebo zaviazaná
zmluvou uzavretou medzi stranami základnej transakcie.
7.5.2. Záruka vydaná Bankou platí zvyčajne na dobu určitú. Ak nebolo dohodnuté
inak, takáto záruka Banky nie je odvolateľná.
7.5.3. Klient, ktorý dá poverenie na poskytnutie záruky, zaplatí poplatok za
poskytnutie záruky, pričom tento nezahŕňa poplatky za iné úverové alebo
peňažné operácie, ktoré prípadne súvisia s poskytnutím záruky.
7.5.4. Klient je povinný uhradiť platbu realizovanú Bankou na základe záruky. Táto
povinnosť Klienta je splatná okamžite – pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

VI. kapitola
Zmenkové obchody
7.6.1. Ako nástroj úverovej transakcie akceptuje alebo diskontuje Banka také
zmenky, ktoré sú v súlade so všeobecnými podmienkami úverových
transakcií, s obsahovými a formálnymi kritériami vymedzenými v zákone a
spĺňajú nasledovné požiadavky:
a) sú nepoškodené a dobre čitateľné,
b) ku dňu predloženia zostáva do dňa splatnosti minimálne 8 kalendárnych
dní,
c) ako miesto platenia je uvedené miesto vedenia účtu v Banke alebo inej
úverovej inštitúcii.
7.6.2. V prípade diskontovania zmenky je podmienkou okrem vyššie uvedených aj
to, aby k zmenke bolo priložené firemným podpisom označené prehlásenie o
postúpení, ako aj v prípade cudzej zmenky prehlásenie o akceptovaní adresáta.
7.6.3. Ak zmenky diskontované s regresom nebudú pri predložení vyplatené, Banka
má právo vyplatené sumy, resp. svoju pohľadávku vzniknutú na základe
požiadavky na zaplatenie opäť pripísať na ťarchu Klienta, voči ktorému bol
zápočet diskontovaný, resp. pohľadávku vyplývajúcu zo zmenky má právo
uplatniť použitím spôsobu okamžitého zaplatenia – s mimoriadnym plnením –
na ťarchu ktoréhokoľvek bankového účtu Klienta vedeného v ktorejkoľvek
Banke.
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7.6.4. Klient je povinný Banke uhradiť platby, ktoré Banka realizovala voči
príjemcovi alebo ručiteľovi zmenky na základe príkazov Klienta. Pokiaľ
zmluva neustanovuje inak, vyššie uvedená platobná povinnosť Klienta je
splatná okamžite, za predpokladu, že sa skončila platnosť zmenky.
7.6.5. V rámci požiadavky na úhradu uplatnenej na základe Bankou diskontovaných
zmeniek má Banka právo na úrok vo výške stanovenej v potvrdení o
uzatvorení obchodu, ktoré podpísal Klient predkladajúci zmenku.
7.6.6. Banka je povinná Klientovi vydať Zmenku v prípade, ak obdržala plnú výšku
jej menovitej hodnoty.
7.6.7. Zmenka predložená na prevzatie musí spĺňať nasledovné požiadavky:
a) musí byť nepoškodená a dobre čitateľná,
b) zostávajúca doba do dňa splatnosti postačuje na plnenie príkazu,
c) ako miesto platenia je uvedené miesto vedenia účtu v Banke alebo inej
úverovej inštitúcii,
d) indosament je uvedený na rube zmenky.

VII. kapitola
Faktoringové obchody

7.7.1

VYMEDZENIE POJMOV:
Faktoring:
Pod pojmom faktoring rozumieme krátkodobé financovanie, pri ktorom
Postupca (pôvodný veriteľ) postúpi svoju pohľadávku za domáci predaj
alebo export produktu alebo služby, ktorú má voči Dlžníkovi
(objednávateľ produktu alebo služby) Banke (Postupník, nový vlastník
pohľadávky) s alebo bez regresu, s alebo bez informovania Dlžníka.
Banka zaplatí protihodnotu, alebo časť protihodnoty produktu alebo
služby Postupcovi pred jej splatnosťou, a následne Dlžník (kupujúci
produktu alebo služby) zaplatí protihodnotu v čase splatnosti
Postupníkovi.
Za prefinancovanie Postupník vyúčtuje úrok alebo poplatok. Poplatok a
úrok hradí podľa dohody Postupca, Dlžník alebo obidvaja spoločne
vopred, alebo dodatočne. Prvotným rizikom financovania je dlžník, ale
pre prípad regresu musí byť preskúmaný aj Postupca, ako prípadný
dlžník.
Dlžník:
Objednávateľ, resp. užívateľ alebo ďalší predávajúci tovaru alebo
služby.
Postupca:
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Osoba, ktorá poskytuje jednorázovú alebo plynulú dodávku služby
alebo tovaru Dlžníkovi, a ktorá svoju pohľadávku za dodávku predá za
protihodnotu.
Postupník:
Subjekt, ktorý pohľadávku odkúpi (nový vlastník)
Oznámenie:
Oficiálne oznámenie Dlžníkovi o tom, že odteraz môže vyrovnať
pohľadávku právoplatne len Postupníkovi.
Prehlásenie:
Dlžník v ňom uzná prebratie alebo využitie dodaného tovaru alebo
služby, ako aj skutočnosť postúpenia, ako aj to, že zobral na vedomie
obsah oznámenia.
Potvrdenia:
Dokumenty potvrdzujúce poskytnutie plnenia (dodací list, faktúra,
zmluva), resp. faktúra obsahujúca výšku, lehotu, menu platobnej
povinnosti, kupujúceho, predávajúceho a ich údaje.
Regres:
Záväzok, na základe ktorého sa Postupca neodvolateľne zaviaže, že za
Dlžníka uhradí Postupníkovi všetky pohľadávky, ktoré vyplývajú z
faktoringovej transakcie, resp. z jej neplnenia.
Zadržaná suma:
Časť celej hodnoty faktúry (vyjadrená v % alebo v peňažnej hodnote),
ktorú Postupník zadrží na pokrytie svojich poplatkov a nákladov.
Poukázaná suma:
Časť faktúry, ktorú Postupník poskytne Postupcovi z protihodnoty
postúpenej pohľadávky.
Deň poukázania:
Deň, v ktorý bola z účtu Postupníka odpísaná poukázaná suma.
Deň plnenia:
Deň, v ktorý je na účte Postupníka pripísaná protihodnota faktúry,
alebo jej časť.
Úrok z omeškania:
Sankčný úrok vypočítaný za čiastky uhradené po lehote splatnosti
určenej v zmluve. Určí sa na základe počtu dní omeškania, sadzby
úroku z omeškania, ako aj peňažnej sumy, ktorá bola z hodnoty faktúry
zaplatená s omeškaním, a to podľa nasledovného vzorca.
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Sadzba úroku z omeškania
X (krát)
Počet dní omeškania
Kk = suma zaplatená s omeškaním x
360
Sadzba úroku z omeškania:
Úroková sadzba (obvykle prevyšujúca výšku komerčného úroku),
ktorej cieľom je kompenzovanie škôd vyplývajúcich z omeškaného
zaplatenia, ako aj podnecovanie dlžníka (alebo prostredníctvom regresu
Postupníka) na dodržanie lehoty splatnosti.
Dni omeškania:
Počet dní po zmluvnej lehote splatnosti, ktoré uplynuli od dňa
splatnosti do dňa úhrady fakturovanej sumy (alebo jej časti).
Čakacia lehota:
Obdobie, počas ktorého môže Postupník odhliadnuť od uplatnenia
úroku z omeškania, zvyčajne (na základe vlastného posúdenia) v
prvom rade po zohľadnení obchodno-politických záujmov.
Správny poplatok:
Poplatok vypočítaný na základe celej sumy faktúry, ktorý Postupník
vyúčtuje v mesačnej percentuálnej alebo jednorazovej sume ako
protihodnotu faktoringu.
Faktoringový úrok:
Peňažná suma vypočítaná použitím percentuálnej úrokovej sadzby za
poskytnutie danej sumy. Je to poplatok za možnosť použitia
poukázanej sumy od dňa poukázania do dňa splatnosti faktúry.
Dostupnosť:
Počas doby platnosti faktoringového limitu poskytne Postupca
Postupníkovi možnosť faktoringu do výšky limitu stanoveného v
zmluve.
Poplatok za dostupnosť:
Poplatok, ktorého cieľom je kompenzovanie nákladov na zabezpečenie
dostupnosti nevyužitej časti faktoringového limitu. Jeho výška sa
obvykle určuje v percentuálnej forme.
Faktoringový limit:
Rámcová hodnota určená na základe žiadosti Postupníka o poskytnutie
faktoringu pravidelných dodávateľsko-odberateľských vzťahov
(Postupník-dlžník), do výšky ktorej sa uskutočňuje prijímanie faktúr s
cieľom faktoringu, a to za preskúmania Potvrdení.
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Platnosť faktoringového limitu:
Je to lehota, do ktorej Postupník zabezpečuje pre Postupcu dostupnosť
faktoringového limitu. To znamená, že Postupník uhradí požiadavku
predloženú na faktoring na základe rámcovej zmluvy poslednýkrát v
posledný deň platnosti limitu.
Doplňujúce záväzky na zabezpečenie zmluvy:
Súhrn všetkých, Postupcom určených povinností, aby zabezpečil
úhradu svojej pohľadávky po prípadnom nezaplatení (alebo pred
zaplatením).
7.7.2. Banka odkúpi pohľadávky na základe osobitnej alebo rámcovej faktoringovej
zmluvy o prevode a diskontovaní pohľadávok vzniknutých v riadnej
prevádzke Klienta. Pohľadávky prechádzajú na Banku postúpením. Banka
následne zabezpečí ďalšiu evidenciu a uplatnenie pohľadávok.
7.7.3. Predmetom faktoringovej zmluvy môžu byť výlučne pohľadávky, ktorých
prevod nie je pre Klienta zakázaný, a voči ktorým dlžníci nemôžu uplatniť
opačnú pohľadávku, a voči ktorým nemôžu mať žiadne námietky.
7.7.4. Klient je povinný v uplatňovaní pohľadávok poskytnúť súčinnosť odovzdaním
údajov, dokumentov súvisiacich s pohľadávkami, a tiež iným potrebným
spôsobom, ak ho o to Banka požiada.
7.7.5. Banka má právo na regres zaplatenej sumy na Klienta, pričom suma bude
zvýšená o zmluvný úrok a úrok z omeškania, ako aj o náklady vzniknuté pri
pokuse o uplatnenie pohľadávky, ak sa právoplatne zistí, že dlžník oprávnene
odmietol zaplatenie pohľadávky Banke. Toto právo má Banka aj vtedy, keď
Klient vylúčil svoju zodpovednosť za úhradu (regres) pre prípad porušenia
zmluvy zo strany dlžníka.
7.7.6. Ak Klient vyslovene nevylúčil svoju platobnú povinnosť pre prípad porušenia
zmluvy zo strany dlžníka, Banka má právo na regres zaplatenej sumy na
Klienta potom, ako dlžník neuhradil svoj záväzok ani po výzve Banky, pričom
suma bude zvýšená o zmluvný úrok a úrok z omeškania, ako aj o náklady
vzniknuté pri pokuse o uplatnenie pohľadávky.
7.7.7. Klient je povinný bezodkladne uradiť Banke všetky sumy, ktoré mu dlžník
zaplatil – napriek postúpeniu pohľadávky Banke.
7.7.8. Banka bezodkladne informuje Klienta, ak dlžník odmietne zaplatenie. Banka
pri uplatnení pohľadávky postupuje spoločne s Klientom. Klient má právo v
ktorejkoľvek fáze zaplatiť za dlžníka. V tomto prípade je Banka povinná
Klientovi vrátiť pohľadávku a všetky dokumenty, ktoré má v súvislosti s ňou k
dispozícii.
7.7.9. V prípadoch, ktoré faktoringová zmluva neupravuje, platia obchodné
podmienky Banky.
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7.7.10. V dohode o faktoringu Banka poskytne klientovi (Postupník) faktoring na
základe vymedzených pojmov uvedených v týchto obchodných podmienkach.
7.7.11. Zmluva o faktoringu je platná v písomnej forme.
7.7.12 Faktorované pohľadávky musia byť evidované v písomných dokumentoch.
7.7.13 Postupca môže kedykoľvek odmietnuť faktorovanie ktorejkoľvek pohľadávky
predloženej na faktorovanie.
7.7.14. Zmluva o faktoringu sa uzatvorí vtedy, keď Úverový výbor Banky schválila
danú transakciu a Klient a/alebo Dlžník akceptoval obsah zmluvy.
7.7.15. Postupník faktoruje v prvom rade pohľadávky pred lehotou splatnosti.
7.7.16. Postupník môže od Postupcu kedykoľvek žiadať informácie, dokumenty, ktoré
považuje za potrebné.
7.7.17. V prípade kalkulácie úrokov a poplatkov aplikuje Banka kalkulačnú metódu
platnú pre úverové transakcie, ktorá je uvedená v týchto Obchodných
podmienkach. V prípade odlišných podmienok sú smerodajné ustanovenia
dohody o faktoringu. Všeobecne používané kritériá: referenčné obdobie je 360
dní. V rámci mesiacov lineárny výpočet úroku, nad jeden mesiac 30-dňová
alebo 90-dňová kapitalizácia.
7.7.18. Zmluva môže byť upravená (okrem prípadov, keď Banka využije svoje právo
na jednostrannú zmenu) na základe písomnej žiadosti Postupcu, po vzájomnej
dohode, čo strany zakotvia písomne.
7.7.19. Ak to Banka považuje za potrebné, okrem dokumentov predložených na
faktoráciu (ktoré určuje zmluva) môže požadovať ďalšie doplňujúce
informácie, ale do 3 pracovných dní od predloženia musí poskytnúť odpoveď,
či faktoráciu poskytne. Ak sa poukázanie sumy neuskutoční do 3 pracovných
na základe uzatvorenej zmluvy, považuje sa to za odmietnutie.
7.7.20. Postupník je povinný priebežne informovať Postupcu tak o svojej, ako aj o
dlžníkovej ekonomickej situácii nad rámec dokumentov predložených na
posúdenie, a okrem toho po schválení, zvlášť ak to charakter zmeny umožňuje,
vopred, písomne, ak to nie je možné, tak dodatočne.
7.7.21. Postupník má oznamovaciu povinnosť aj ohľadom zabezpečenia (dodatočné
záväzky na zabezpečenie zmluvy).
7.7.22. Postupca nezodpovedá za škody, ktoré vyplývajú v prvom rade z dôvodu
odmietnutia vydania domáceho alebo zahraničného úradného povolenia, alebo
z omeškaného vydania takého povolenia. Postupník zodpovedá za všetky
škody, na znášanie ktorých nikoho nie je možné zaviazať.
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VIII. kapitola
Spotrebný úver
7.8.1 Spotrebný úver sa poskytuje fyzickým osobám na kúpu, opravu vecí
používaných v každodennom živote, resp. na využívanie služieb, ak fyzická
osoba úver nevyužíva v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania.
7.8.2. V úverovej zmluve a v zmluve o finančnom lízingu uzatvorenej so
spotrebiteľom (ďalej spoločne: úverová zmluva) sa jednoznačne stanoví
celková ročná percentuálna – začiatočná – miera úverových nákladov.
Celkovú cenu služieb zabezpečených na základe zmluvy o poskytnutí
pôžičky, úverovej zmluvy a zmluvy o finančnom lízingu predstavujú všetky
protislužby, ktoré sú pre Banku známe, a za ktoré spotrebiteľ zaplatí v
súvislosti s úverovou zmluvou. Celková percentuálna miera nákladov
predstavuje pomer celkových nákladov na úver a celkovej sumy úveru
vyjadrený v ročnej percentuálnej miere.
7.8.2.1. Pri výpočte celkovej percentuálnej miery nákladov sa musia zohľadniť všetky
poplatky, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti s úverovou zmluvou
(vrátane úrokov, poplatkov, provízií, nákladov a daní), ako aj náklady na
doplnkové služby súvisiace s úverom, ak sú tieto pre veriteľa alebo
prenajímateľa (ďalej spoločne: veriteľ) známe, ďalej ak veriteľ požaduje
využívanie služieb pri uzatvorení úverovej zmluvy podľa ponuky. Ide hlavne
o nasledovné:
a) poplatok za posúdenie hodnoty krytia ponúknutého spotrebiteľom,
b) náklady na vedenie účtu a používanie platobného prostriedku
nahrádzajúceho hotovosť, ako aj ďalšie náklady súvisiace s platobnými
operáciami okrem poplatkov uvedených v podbode f) bodu 7.8.2.2.,
c) poplatok pre sprostredkovateľa úveru,
d) poplatok za poistenie a záruku, okrem poplatku za poistenie majetku,
ktoré je potrebné na získanie úveru.
7.8.2.2. Pri výpočte celkovej percentuálnej miery nákladov nemôžu byť započítané
nasledovné:
a) náklady na prolongáciu (predĺženie platnosti),
b) úrok z omeškania,
c) ďalšie platobné povinnosti, ktoré vyplývajú z nesplnenia niektorého
zmluvného záväzku,
d) notársky poplatok,
e) v prípade obchodnej pôžičky alebo zmluvy o účelovom úvere, poplatok,
ktorú spotrebiteľ zaplatí – nad rámec kúpnej ceny – za kúpu produktov
alebo služieb, bez ohľadu na to, či zaplatí v hotovosti alebo z úveru, a
f) náklady na vedenie účtu a používanie platobného prostriedku
nahrádzajúceho hotovosť a ďalšie náklady súvisiace s platobnými
operáciami, ak veriteľ nepredpisuje otvorenie účtu k danej úverovej
zmluve, a náklady na tento účet boli v úverovej zmluve jednoznačne a
osobitne uvedené.
7.8.3.

Spôsob a vzorec výpočtu celkovej percentuálnej miery nákladov:
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7.8.3.1. Pri výpočte celkovej percentuálnej miery nákladov sa musí zohľadniť, že
úverová zmluva bude naplnená za podľa zmluvy a podľa podmienok zmluvy.
7.8.3.2. Pri výpočte celkovej percentuálnej miery nákladov sa musí použiť nasledovná
metóda výpočtu:
a)
ak úverová zmluva neurčí termín čerpania úveru, celá suma úveru sa
musí považovať za okamžite vyčerpanú;
b)
ak výška úroku a iných poplatkov sú podľa zmluvy premenlivé, ale ich
výšku nie je možné určiť v čase výpočtu, pri výpočte sa posledná
známa úroková sadzba a poplatok musia považovať za nezmenené do
konca platnosti zmluvy;
c)
ak nie je určený harmonogram splatenia, za dobu splatnosti úveru sa
musí považovať jeden rok, so splatnosťou v dvanástich rovnakých
splátkach s mesačnou úhradou;
d)
ak úverová zmluva poskytuje rôzne možnosti čerpania úveru, ku
ktorým patria rôzne úrokové sadzby a poplatky, celková percentuálna
miera nákladov sa musí zohľadniť s najvyššou úrokovou sadzbou a s
najvyššími poplatkami, ktoré sa aplikujú pre najčastejší spôsob
čerpania pri danom type úveru;
e)
ak podľa úverovej zmluvy môže klient čerpať úver voľne, ale zmluva
obsahuje pre jednotlivé spôsoby čerpania rôzne obmedzenia sumy a
termínu, úver sa musí považovať za vyčerpaný v najskoršom termíne s
prihliadnutím na obmedzenia;
f)
ak je harmonogram splatenia stanovený, ale výšky splátok, lízingových
poplatkov (ďalej spoločne: splátka) môžu byť premenlivé, musí sa
zohľadniť najnižšia splátka určená v zmluve, v prípade kreditných
kariet sa musí počítať s minimálnymi splátkami, ktoré sú verejne
oznámené na konci čakacej lehoty po jednotlivých zúčtovacích
obdobiach a s úhradou zostávajúcej časti celého dlhu na konci platnosti
úveru;
g)
ak tento odsek neustanovuje inak, v prípade, že úverová zmluva
obsahuje viac termínov čerpania a splatenia, musí sa zohľadniť
najskorší termín;
h)
ak ešte nebola dohodnutá najvyššia suma úveru, musí sa počítať so
sumou 1.500 EUR;
i)
v prípade úveru viazaného na faktúru sa celá suma úveru musí
považovať za vyčerpanú na celú dobu platnosti úverovej zmluvy, za
dobu platnosti úverovej zmluvy – ak nie je určená – treba považovať tri
mesiace;
j)
ak sa v úverovej zmluve stanoví, že úroková sadzba úveru je pre prvé
obdobie pevná, a následne bude stanovená nová úroková sadzba, ktorá
bude pravidelne prispôsobená k ukazovateľu podľa dohody, po období
s pevným zúročením sa musí počítať s úrokovou sadzbou založenou na
hodnote dohodnutého ukazovateľa, ktorá je platná v čase výpočtu
celkovej percentuálnej miery nákladov, ako s pevnou úrokovou
sadzbou;
k)
ak veriteľ poskytne na obmedzené obdobie alebo sumu odlišnú,
zvýhodnenú úrokovú sadzbu a poplatok, pri určení celkovej
percentuálnej miery nákladov na celú dobu platnosti úverovej zmluvy
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sa musí zohľadniť nezvýhodnená úroková sadzba a poplatok platná v
čase výpočtu celkovej percentuálnej miery nákladov.
7.8.3.3. Na určenie celkovej percentuálnej miery nákladov sa musí použiť nasledovný
vzorec:

Ck:
Dl:
m:
m’:
tk:

sl:

X:

suma splátky úveru s poradovým
číslom „k”, znížená o náklady, ktoré
súvisia s využitím úveru, a ktoré musia
byť zaplatené do prvého čerpania
úveru,
suma splátky s poradovým číslom 1
alebo poplatku,
počet čerpaní úveru,
poradové číslo poslednej splátky alebo
poplatku,
časové rozpätie medzi termínom
prvého čerpania úveru a termínom
ďalších následných čerpaní úveru,
vyjadrené v rokoch a zlomkoch rokov,
preto t1 = 0,
časové rozpätie medzi termínom
prvého čerpania úveru a termínom
každej jednotlivej splátky alebo
poplatku, vyjadrené v rokoch a
zlomkoch rokov,
hodnota celkovej percentuálnej miery
nákladov.

Vyššie uvedený vzorec musí byť použitý po zohľadnení nasledovných
skutočností:
a) stranami zaplatené sumy splátok a úhrad v rôznych termínoch, a termíny
plnenia môžu byť odlišné;
b) začiatočným termínom je termín prvého čerpania úveru;
c) časové rozpätia použité pri výpočte musia byť vyjadrené v rokoch a
zlomkoch rokov;
d) predpokladá sa, že jeden rok pozostáva z 365 dní (v prípade priestupného
roku z 366 dní), z 52 týždňov alebo z dvanástich rovnako dlhých
mesiacov, ďalej sa predpokladá, že takýto mesiac pozostáva z 30,41666
dní, bez ohľadu na to, či ide o priestupný rok;
e) výsledok výpočtu musí byť určený v percentuálnom vyjadrení, s
presnosťou minimálne na jedno desatinné číslo.
7.8.3.4. V prípade úveru v cudzej mene, ak sa čerpanie a splácanie uskutočňuje v
eurách, vo vzorci na výpočet celkovej percentuálnej miery nákladov sa úhrady
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veriteľa a spotrebiteľa musia započítať v eurách , čiastka úveru, resp. splátka
sa musí započítať po zohľadnení
a) v zmluve výmenného kurzu devíz nie staršieho ako 30 dní pred
uzatvorením zmluvy,
b) v obchodnej komunikácii výmenného kurzu devíz platného v 1.
pracovný deň mesiaca pred predmetným štvrťrokom, ktoré použije
veriteľ pri poskytnutí časti úveru na danú transakciu, resp. pri úhrade
splátky a poplatku.
7.8.3.5. V prípade úveru v cudzej mene, ak sa čerpanie alebo splácanie uskutočňuje v
devízach, vo vzorci na výpočet celkovej percentuálnej miery nákladov sa
platby v devízach musia započítať v eurách po zohľadnení oficiálneho
výmenného kurzu devíza stred Národnej banky Slovenska, ktorá v prípade
zmluvy nie je starší ako 30 dní, v prípade obchodnej komunikácie je platný v
1. pracovný deň pred predmetným štvrťrokom.
7.8.3.6. V prípade devízového úveru musia byť poplatky uhrádzané v eurách
zohľadnené pri výpočte celkovej percentuálnej miery nákladov v mene devíz
úveru, po zohľadnení výmenného kurzu devíz použitého veriteľom pri danej
transakcii na úhradu poplatkov, ktorý v prípade zmluvy nie je starší ako 30
dní, v prípade obchodnej komunikácie je platný v 1. pracovný deň pred
predmetným štvrťrokom.
7.8.3.7. V prípade devízového úveru a úveru v cudzej mene musí byť v zmluve
uvedené, či sa výpočet celkovej percentuálnej miery nákladov uskutočnil na
základe platieb v eurách alebo úveru v mene devíz, ďalej deň platnosti kurzu
devíz zohľadneného pri prepočte platieb na inú menu devíz.
7.8.4. Pred podpísaním zmluvy Banka poskytne Klientovi príležitosť na to, aby sa
mohol oboznámiť a preskúmať nasledovné údaje:
 návrh zmluvy,
 spôsob započítania poplatku za posúdenie žiadosti o úver do správneho
poplatku,
 očakávané náklady na prolongáciu úveru,
 výšku úroku z omeškania v prípade neplnenia záväzkov klienta, a
podmienky vypovedania úveru,
 úrok vypočítaný na celú dobu platnosti úveru,
 celkovú percentuálnu mieru nákladov s uvedením skratky, s presnosťou na
dve desatinné miesta, spôsob výpočtu RPMN a iné náklady, ktoré neboli
pri výpočte RPMN zohľadnené, obzvlášť notársky poplatok, ako aj
určenie a predpokladanú výšku ceny poistenia požadovaného na
poskytnutie úveru.
 všetky náklady – ktoré musia byť zaplatené Banke, a ktoré súvisia s
požiadaním o úver,
 ostatné podmienky, ktorých splnenie Banka požaduje na poskytnutie
úveru.
7.8.5. Klient využívajúci spotrebiteľský úver má právo v záujme zrušenia zmluvy na
predčasné splatenie. Ak spotrebiteľ využije právo predčasného splatenia,
Banka úmerne tomu zníži cenu úveru.
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7.8.6. Celková percentuálna miera nákladov platná pre spotrebiteľské úvery je pre
klientov prístupná v dostupných informačných materiáloch.
7.8.7 V prípade úverovej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí pôžičky alebo zmluvy
o finančnom lízingu uzatvorenej s Klientom, ktorá sa poskytne v devízach a
spláca sa v eurách, Banka použije na prepočet sumy
 mesačne aktuálnej splátky, a
 v devízach stanovených akýchkoľvek nákladov, poplatkov alebo provízií
na eurá v prípade plnenia z vlastného – Bankou zriadeného a zverejneného
bankového účtu kurz devíza stred T+2 upísaný v daný deň, v prípade
plnenia iným spôsobom okamžitý kurz devíza stred platný v momente
plnenia.
VIII. časť
VKLAD
I. kapitola
Pojem vklad
8.1.1. V prípade uloženia vkladu Klient odovzdá Banke určitý peňažný obnos s
podmienkou, že Banka za túto sumu zaplatí na obdobie uloženia úrok, a v
určitom neskoršom termíne vráti Klientovi taký istý peňažný obnos spolu s
úrokom.
8.1.2. Uloženie vkladu sa uskutoční na základe zmluvy.
8.1.3. Doklad o potvrdení vkladu je vydaný na meno.
V prípade vkladov na meno Banka eviduje nasledovné identifikačné údaje
Klienta:
V prípade fyzickej osoby:
 meno/rodné meno
 rodné číslo (ak existuje)
 adresa
 telefónne číslo
 číslo občianskeho preukazu/pasu
 štátna príslušnosť
V prípade právnických osôb, resp. združení bez právnej subjektivity:
 meno/názov spoločnosti
 sídlo
 telefónne číslo
 IČO
 DIČ
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II. kapitola
Zmluva o vklade
8.2.1. Vklad uložený na základe zmluvy o vklade môže byť vklad s možnosťou
výberu na požiadanie alebo termínovaný. V prípade termínovaného vkladu sa
Banka zaväzuje na zaplateniu zmluvne stanoveného úroku len vtedy, ak Klient
ponechá celú sumu vkladu uloženého v Banke aspoň počas zmluvne
stanovenej doby. V prípade zrušenia viazanosti termínovaného vkladu
v akomkoľvek termíne pred dohodnutým termínom – ak v zmluve nebolo
dohodnuté inak – Banka uhradí úrok vo výške úroku pre účty platného
v deň zrušenia vkladu.
8.2.2. V prípade vkladu s možnosťou výberu na požiadanie podmienky vypovedania
upravujú jednotlivé zmluvy osobitne. Zmluva musí obsahovať charakter
vkladu podľa vyššie uvedeného, ako aj s tým súvisiace podmienky zúročenia.
8.2.3. Úrok, ktorý má byť Klientovi zaplatený, je splatný v prípade zmluvy o vklade
s možnosťou výberu na požiadanie v čase štvrťročnej uzávierky, v prípade
termínovaného vkladu – ak zmluva o vklade neustanovuje inak – v čase jeho
skončenia.
8.2.4. V prípade termínovaných vkladov, ak sa doba viazanosti predĺži či už
automaticky podľa ustanovení zmluvy o vklade, alebo na základe písomného
príkazu majiteľa vkladu predloženého najneskôr v čase skončenia viazanosti,
po pôvodnej lehote sa začína nová doba viazanosti, za ktorú Banka zaplatí
úrok platný v prvý deň tohto obdobia – zverejnený v oznámeniach
o úrokových sadzbách.

III. kapitola
Index zjednotenej úrokovej sadzby vkladu /IZÚS/
8.3.1 Výpočet indexu zjednotenej úrokovej sadzby vkladu
Ak zostávajúca doba viazanosti vkladu je menej ako 365 dní, výpočet IZÚS sa
uskutoční podľa nasledovného vzorca:

Vložený vklad
n: počet úhrad úroku,
r: stotina IZÚS,
ti: počet dní odo dňa uloženia vkladu do i-tej úhrady,
(k+bv)i: suma úroku zaplateného pri i-tej platbe a vloženého obnosu.
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Ak zostávajúca doba viazanosti je aspoň 365 dní, výpočet IZÚS sa uskutoční
podľa nasledovného vzorca:

Vložený vklad
n: počet úhrad úroku,
r: stotina IZÚS,
ti: počet dní odo dňa uloženia vkladu do i-tej úhrady,
(k+bv)i: suma úroku zaplateného pri i-tej platbe a vloženého obnosu.
8.3.2 Výška zjednotenej úrokovej sadzby vkladu
Bankou aplikovaná výška IZÚS sa pohybuje od 0,00% do 19,99%.
Mieru aktuálne použitého IZÚS pre jednotlivé produkty obsahujú Bankou zostavené
Oznamy, ktoré sú uložené v miestnostiach, ktoré sú pre klientov prístupné.

IV. kapitola
Vinkulované vklady
8.4. V prípade vkladov, ktoré sú viazané na určitý, nie protiprávny účel, musí byť v
zmluve o vklade uvedená podmienka uvoľnenia vkladu. Ak sa Banka na
základe vkladu viazaného na určitý účel zaviaže voči tretej strane, Klient môže
vklad zrušiť len v prípade a len za takých podmienok, ktoré mu zmluva o vklade
vyslovene dovoľujú.

V. kapitola
Poistenie (ochrana) vkladov
8.5.1. Z hľadiska poistenia vkladu sa za vklad považuje peňažná pohľadávka –
znejúca na meno určitej osoby – uložená v Banke na účte, vkladovom liste,
alebo iným spôsobom na základe zmluvy o vklade alebo zmluvy o založení
bankového účtu, ktorú je Banka povinná vrátiť na základe ustanovení
právneho predpisu alebo podmienok zmluvy o vklade.
8.5.2. Za zmrazený sa považuje vklad, v prípade ktorého Banka nie je schopná splniť
platbu do troch pracovných dní banky podľa ustanovení právneho predpisu a
zmluvných podmienok.
8.5.3. Banka vstúpila do Štátneho fondu poistenia vkladov (ďalej: ŠFPV) Maďarska.
8.5.4. ŠFPV uhradí Klientovi sumu istiny a úroku zmrazeného vkladu uloženého v
Banke do výšky určenej v zákone č. CCXXXVII z roku 2013.
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8.5.5. ŠFPV uhradí Klientovi úrok z istiny, ktorý bol kapitalizovaný ale ešte nebol
zaplatený podľa zmluvnej úrokovej sadzby, avšak najviac do výšky
vypočítanej základnou úrokovou sadzbou centrálnej banky Maďarska použitou
v dobe úhrady úroku – prepočítanou na súčasnú hodnotu. V prípade
devízových vkladov ŠFPV uhradí úrok podľa zmluvnej úrokovej sadzby,
avšak najviac do výšky úrokovej sadzby určenej na základe aritmetického
priemeru úrokových sadzieb použitých – v čase uzatvorenia zmluvy – piatimi
najväčšími maďarskými inštitúciami – podľa súvahy z predchádzajúceho roka
– pre danú menu a na dobu pôvodnej viazanosti, resp. v prípade meny
mimoeurópskej krajiny upísanej na medzibankovom peňažnom trhu uhradí
úrok vypočítaný podľa priemernej úrokovej sadzby pre vklady, ktorá je
smerodajná na londýnskom medzibankovom
peňažnom trhu, a ktorá sa
vypočítala za 6 mesiacov pred úhradou – prepočítaná na súčasnú hodnotu.
8.5.6. ŠFPV začne vyplácanie odškodného vkladateľom najneskôr 30 dní po
zmrazení vkladov, resp. v prípade podania návrhu na likvidáciu do 15 dní po
zverejnení rozhodnutia súdu nariaďujúceho likvidáciu v termíne, ktorý
nastane skôr.
8.5.7. ŠFPV zverejní pre vkladateľov aspoň v dvoch denníkoch prvý deň uplatnenia
nároku, názov úverovej inštitúcie, ktorá je s vyplácaním poverená, ako aj
miesto (miesta) a spôsob uplatnenia nároku.
8.5.8. Ak vkladateľ predloží zmluvu o vklade, ako aj všetky údaje potrebné na
potvrdenie oprávnenosti nároku, Fond je povinný postarať sa o úhradu poistnej
sumy klientovi v najkratšej možnej dobe.
8.5.9. Po zaplatení zo ŠFPV má Klient naďalej právo uplatňovať si voči Banke nárok
na zostávajúcu – ešte neuhradenú – časť istiny a úroku.
IX. časť
AKREDITÍV A INKASNÉ TRANSAKCIE
9.1. V rámci akreditívu sa Banka zaväzuje, že v prípade importu poskytne do určitej
lehoty a v mene určenej v akreditíve plnenie platby v prospech prijímateľa alebo
podľa príkazov prijímateľa, a to po predložení dokladov predpísaných v
akreditíve, v prípade ich zhody a po splnení ostatných podmienok vymedzených
v akreditíve.
9.2. Ak nebolo dohodnuté inak, Banka počas vykonávania svojich úloh súvisiacich s
akreditívom aplikuje ustanovenia „Jednotných pravidiel a zvyklostí pre
akreditívy“ vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou.
9.3. Banka neprijíma žiadosť o otvorenie odvolateľného akreditívu.
9.4. Príkaz na diskontovanie exportného akreditívu s odloženou splatnosťou v
prípade úverovej schopnosti Klienta diskontuje Banka s regresom vtedy, ak
Banka považuje Klientom predložené doklady za vyhovujúce. Ak zahraničná
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Banka, ktorá akreditív otvorila, potvrdzuje, alebo uhrádza, má výhrady voči
dokladom, Banka zaťaží Klienta vopred uhradenou sumou spolu s úrokmi a
nákladmi.
9.5. V rámci inkasa, akreditívu sa Banka zaväzuje k vyberaniu protihodnoty
dokladov alebo k vydaniu dokladov na základe príkazov Klienta. Ak Banka v
záujme plnenia príkazov Klienta využije služby inej banky, tak postupuje na
účet a riziko Klienta. Klient je povinný uhradiť náklady a škodu, ktoré pre
Banku vyplývajú z plnenia záväzkov prenesených na Banku zahraničnými
právnymi predpismi a zvyklosťami.
9.6. Ak nebolo dohodnuté inak, pri plnení akreditívu Banka aplikuje zvyklosti
uvedené v „Jednotných pravidlách vyberania“, ktoré vydala Medzinárodná
obchodná komora.
X. časť
POKLADNIČNÉ SLUŽBY
10.1. Banka poskytuje pokladničné služby počas zverejnených pokladničných hodín
vo svojich obchodných priestoroch. Otváracie hodiny Pokladne sú uvedené v
Sadzobníku poplatkov.
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