VŠEOBECNÉ FAKTORINGOVÉ PODMIENKY

Článok I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Všeobecné faktoringové podmienky (ďalej len „VFP“) upravujú všeobecné pravidlá obchodného vzťahu Faktora ako
postupníka a Klienta ako postupcu, ktoré nie sú upravené v Zmluve o Faktoringu. VFP sú neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy o Faktoringu a každého iného Faktoringového dokumentu.

Článok II
DEFINÍCIE
Nadpisy článkov a bodov v ktoromkoľvek Faktoringovom dokumente slúžia len na sprehľadnenie a nie je možné ich
znenie použiť na výklad jednotlivých ustanovení.
Definíciám a pojmom uvedeným v týchto VFP a v iných Faktoringových dokumentoch je potrebné prikladať význam a
obsah, pod akým sú definované; v prípade, že tento určený nie je, je potrebné im priraďovať obsah a význam
zaužívaný (obvyklý) v bankovej praxi.
Akceptácia – prijatie Návrhu na postúpenie pohľadávky Faktorom, vyhotovené v písomnej forme, prípadne vo forme
a obsahom inak medzi Faktorom a Klientom dohodnutým vo Faktoringovom dokumente. Zmluvy o faktoringu.
Bankové tajomstvo – všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa Klienta, Zaviazaných osôb, resp. ich
zástupcov, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov.
Bezregresný faktoring – Bezregresný faktoring so spoluúčasťou a Bezregresný faktoring bez spoluúčasti.
Bezregresný faktoring bez spoluúčasti – postupovanie pohľadávok na Faktora, v rámci ktorého Faktor preberá riziko
nezaplatenia postupovaných pohľadávok; Faktor garantuje úhradu dohodnutej odplaty za postúpenie pohľadávky pri
Poistnej udalosti až do výšky 100 % Odplaty.
Bezregresný faktoring so spoluúčasťou - postupovanie pohľadávok na Faktora, v rámci ktorého Faktor preberá riziko
nezaplatenia postupovaných pohľadávok; Faktor garantuje úhradu dohodnutej odplaty za postúpenie pohľadávky pri
Poistnej udalosti do výšky Odplaty po odpočítaní spoluúčasti.
Celková pohľadávka Faktora– označenie pre každú jednotlivú a zároveň pre všetky nižšie opísané pohľadávky (tak
súčasné ako aj budúce) Faktora voči Klientovi a/alebo Zaviazaným osobám, a to:
-

-

pohľadávka Faktora, vrátane jej príslušenstva na peňažné plnenie, ktorá vznikla na základe Faktoringového
dokumentu alebo v súvislosti s ním (pritom pôjde najmä o pohľadávku na zaplatenie Faktoringového úroku, na
vrátenie Zálohy, Garančnej úhrady, na zaplatenie poplatkov, Odmeny, úrokov z omeškania, iných zmluvných či
zákonných sankcií, nákladov spojených s vymáhaním, nákladov spojených s overením bonity Dlžníka, ako aj
pohľadávka na plnenie z ručenia poskytnutého Klientom v prospech Faktora, kurzové straty),
pohľadávka Faktora, vrátane príslušenstva, ktorá vznikne podľa § 527 ods. 1. Občianskeho zákonníka (v rámci
zodpovednosti Klienta ako postupcu voči Faktorovi ako postupníkovi),
pohľadávka Faktora, ktorá vznikne v súvislosti s odstúpením alebo výpoveďou Zmluvy o faktoringu a/alebo
Individuálnej zmluvy,
pohľadávka Faktora na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikla ako plnenie Faktora Klientovi bez
právneho dôvodu alebo plnením Faktora Klientovi z neplatného právneho úkonu,
pohľadávka Faktora, vrátane príslušenstva, na vydanie bezdôvodného obohatenia Faktorovi zo strany Klienta
v prípade, že Dlžník plnil Individuálnu pohľadávku alebo jej akúkoľvek časť Klientovi.

Cesná doložka – označenie vyjadrujúce postúpenie Individuálnej pohľadávky na Faktora s určením, že Dlžník je
povinný zaplatiť na Účet na inkaso pohľadávok, v znení a vo forme akceptovateľnej Faktorom.
Dlžník alebo tiež Odberateľ – osoba akceptovaná Faktorom ktorej Klient poskytol plnenie a táto je povinná za
poskytnuté plnenie na základe Odberateľskej zmluvy zaplatiť Klientovi Individuálnu pohľadávku.
Doplatok – rozdiel medzi Odplatou a Zálohou, ak bola Faktorom vyplatená.
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Faktor – Poštová banka, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 501/B, resp. osoba, ktorá nastúpila na jej miesto.
Faktoringové dokumenty - spoločné označenie pre Zmluvu o faktoringu, VFP, Návrh na postúpenie pohľadávky,
Akceptáciu, Individuálnu zmluvu, Zabezpečovaciu zmluvu, a tiež každý taký dokument, označený ako Faktoringový
dokument v nadväznosti na (konkrétnu) Zmluvu o faktoringu.
Faktoringový úrok – úrok, ktorý je povinný platiť Klient a ktorý bude určený na základe Úrokovej sadzby a podmienok
uvedených v týchto VFP a v príslušnom Faktoringovom dokumente.
Faktúra - doklad súvisiaci s plnením poskytnutým Dlžníkovi (najmä dodávka tovaru alebo poskytnutie služby),
obsahujúci náležitosti uvedené v príslušných právnych predpisoch, ktorý dokladuje postupovanú Individuálnu
pohľadávku vo forme akceptovateľnej Faktorom, obsahujúci najmä:
a) poradové číslo dokladu;
b) identifikáciu Klienta: obchodné meno, právnu formu, sídlo alebo miesta podnikania, údaj o zápise v obchodnom registri
alebo v inej zákonom stanovenej evidencii a IČO alebo DIČ Klienta;
c) identifikáciu Dlžníka: obchodné meno, právnu formu, sídlo alebo miesta podnikania, údaj o zápise v obchodnom registri
alebo v inej zákonom stanovenej evidencii a IČO alebo DIČ Dlžníka;
d) dátum vyhotovenia dokladu;
e) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby;
g) fakturovanú sumu vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je účtovaná/uplatňovaná;
h) dátum splatnosti pohľadávky;
i) Cesnú doložku;
j) akékoľvek ďalšie náležitosti dohodnuté v rámci záväzkového vzťahu Klienta a Dlžníka, z ktorého vznikla pohľadávka;
k) ostatné náležitosti predpísané príslušnými právnymi predpismi ku dňu vystavenia dokladu.
Garančná úhrada – úhrada za Individuálnu pohľadávku až do výšky Odplaty po odpočítaní dohodnutej spoluúčasti
Klienta. Garančná úhrada je možná iba pri Bezregresnom faktoringu.
Individuálna pohľadávka – peňažná pohľadávka Klienta voči Dlžníkovi, ktorá vznikla na základe a podľa podmienok
Odberateľskej zmluvy, navrhnutá Klientom na postúpenie Faktorovi podľa Zmluvy o faktoringu , uvedená a opísaná
Klientom v Návrhu na postúpenie pohľadávky. Výška a splatnosť Individuálnej pohľadávky je uvedená
v Odberateľskej zmluve alebo vo Faktúre.
Individuálna zmluva – zmluva o postúpení pohľadávky, uzatvorená medzi Klientom ako postupcom a Faktorom ako
postupníkom, k uzatvoreniu ktorej prišlo prijatím Návrhu na postúpenie pohľadávky formou doručenia Akceptácie
Faktora Klientovi. Predmetom Individuálnej zmluvy je postúpenie Individuálnej pohľadávky z Klienta na Faktora, za
podmienok uvedených vo Faktoringových dokumentoch.
Informácie – všetky informácie z Faktoringového dokumentu a informácie, ktoré Faktor získal v súvislosti s
uzatvorením Faktoringového dokumentu, a tiež informácie, ktoré sú v súvislosti s uzatvorením Faktoringového
dokumentu predmetom Bankového tajomstva (a to aj v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Faktoringového
dokumentu).
Internetová stránka – oficiálna webová stránka Faktora www.postovabanka.sk.
IOOÚ – komplexná informácia o ochrane osobných údajov dostupná na Internetovej stránke Faktora.
Klient – osoba, ktorá uzavrela s Faktorom Zmluvu o faktoringu , resp. osoba, ktorá nastúpila na jeho miesto najmä na
základe prevzatia záväzku, splynutia, zlúčenia, rozdelenia, dedenia alebo inej právnej skutočnosti.
Konečný užívateľ výhod – fyzická osoba, v prospech ktorej sa obchod vykonáva alebo fyzická osoba, ktorá priamo,
nepriamo alebo iným spôsobom upraveným v Zákone o ochrane pred legalizáciou ovláda Klienta právnickú osobu a
Klienta, ktorým je združenie majetku.
Limit financovania Klienta – suma určená v Zmluve o faktoringu, ktorá predstavuje hornú (maximálnu) hranicu
celkového súčtu nominálnych hodnôt nesplatených Individuálnych pohľadávok, ktoré boli postúpené na základe
a podľa Zmluvy o faktoringu a Individuálnych zmlúv na Faktora, ak nie je vo Faktoringových dokumentoch uvedené
inak.
Limit financovania - suma určená pre príslušného Dlžníka a uvedená v Zmluve o faktoringu alebo v inom
Faktoringovom dokumente, ktorá predstavuje hornú (maximálnu) hranicu celkového súčtu nominálnych hodnôt
nesplatených Individuálnych pohľadávok konkrétnym Dlžníkom, ktoré boli postúpené na základe a podľa Zmluvy
o faktoringu a Individuálnych zmlúv na Faktora.
Maximálna splatnosť – maximálna lehota splatnosti každej Individuálnej pohľadávky, ktorá je určená v Zmluve
o faktoringu (počítaná od vystavenia Faktúry alebo od vzniku Individuálnej pohľadávky, ak nebola vystavená
Faktúra).
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Nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Návrh na postúpenie pohľadávky – neodvolateľný písomný návrh podpísaný Klientom podľa § 524 Občianskeho
zákonníka na postúpenie Individuálnej pohľadávky, vyhotovený v súlade s prílohou Zmluvy o faktoringu, prípadne vo
forme a obsahom dohodnutým inak medzi Faktorom a Klientom, pričom Faktor je oprávnený akceptovať aj návrh
podpísaný Klientom elektronickými prostriedkami. Faktor je tento návrh oprávnený, nie povinný prijať, v súlade so
Zmluvou o faktoringu a týmito VFP.
Nezaplatené pohľadávky – súčet Nominálnych hodnôt tých Individuálnych pohľadávok, ktoré príslušní Dlžníci
neuhradili (nezaplatili) a ktoré boli postúpené na Faktora, na základe a podľa podmienok Zmluvy o faktoringu.
Nominálna hodnota– ide o hodnotu Individuálnej pohľadávky, predstavujúcu konečnú cenu za plnenie (dodanie
tovaru a/alebo poskytnutie služby) Klientom Dlžníkovi, ktorej výška (vrátane DPH ak sa aplikuje v zmysle právnych
predpisov) je uvedená v príslušnej Faktúre alebo v Odberateľskej zmluve.
Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Obdobie faktoringu – je doba určená v Zmluve o faktoringu, ktorá začína plynúť nie skôr ako účinnosťou Zmluvy
o faktoringu , počas ktorej doby je Klient oprávnený predkladať Faktorovi Návrhy na postúpenie pohľadávky .
Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Odberateľská zmluva – zmluva, dohoda, objednávka alebo iný obchodný dokument uzatvorená medzi Klientom
a Dlžníkom, na základe ktorej poskytol a/alebo poskytne Klient Dlžníkovi plnenie (najmä dodanie tovaru a/alebo
služby), podľa ktorej je Dlžník povinný zaplatiť Klientovi Individuálnu pohľadávku alebo jej nesplatenú časť.
Odmena – odmena za činnosť Faktora, najmä za obstaranie inkasa, vymáhanie a správu postúpených pohľadávok,
poskytnuté garancie v rámci Bezregresného faktoringu, za poskytnutie Zálohy, , a tiež za ďalšie služby Faktora, ktorú
sa zaväzuje Klient zaplatiť vo výške a spôsobom uvedeným vo Faktoringových dokumentoch.
Odplata – suma, ktorú sa zaväzuje Faktor zaplatiť Klientovi za postúpenie Individuálnej pohľadávky, vo výške
a spôsobom uvedeným vo Faktoringových dokumentoch.
Oprávnený záujem – v zmysle Nariadenia právny základ spracúvania Osobných údajov fyzickej osoby bez jej
výslovného súhlasu. Ide o záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ/Faktor vrátane iného prevádzkovateľa, ktorému
môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté, alebo tretej strany s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami
prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä
ak je dotknutou osobou dieťa.
Osobné údaje – údaje, týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora,
ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe
jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú
identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Podmienky postupovania – podmienky určené týmito VFP a tiež Zmluvou o faktoringu, ktorých splnenie je
predpokladom pre vznik oprávnenia Klienta predkladať Faktorovi Návrhy na postúpenie pohľadávky .
Podstatné porušenie – každá skutočnosť označená ako Podstatné porušenie vo Faktoringových dokumentoch, najmä
(nie však výlučne) v bode 10.2 týchto VFP, bez potreby skúmania či posudzovania tejto skutočnosti Faktorom, bez
ohľadu na to, či bola závislá od konania, nekonania alebo opomenutia konať Klientom alebo Zaviazanou osobou, a tiež
bez ohľadu na existenciu zavinenia za jej vznik. Za Podstatné porušenie bude považovaná tiež skutočnosť, ktorú je
možné v zmysle Obchodného zákonníka považovať za podstatné porušenie Zmluvy o faktoringu alebo iného
Faktoringového dokumentu Klientom alebo Zaviazanou osobou.
Poistná udalosť – omeškania Dlžníka so zaplatením Individuálnej pohľadávky v rámci Bezregresného faktoringu,
dlhšie ako 60 dní.
Poistný limit – suma určená pre príslušného Dlžníka a uvedená v Zmluve o faktoringu alebo v inom Faktoringovom
dokumente, v rámci Bezregresného faktoringu;
Politicky exponovaná osoba – fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia ktorá napĺňa
ďalšie predpoklady uvedené v Zákone o ochrane pred legalizáciou.
Pracovný deň – ktorýkoľvek deň (okrem dňa pracovného pokoja a pracovného voľna a dňa, ktorý Faktor zo závažných
prevádzkových dôvodov vyhlási za neobchodný), keď sú banky v Slovenskej republike otvorené na bežné
obchodovanie.

Strana 3

Regresný faktoring – postupovanie pohľadávok na Faktora, v rámci ktorého Faktor nepreberá riziko nezaplatenia
postupovaných pohľadávok a Klient ručí za ich vymožiteľnosť.
Reklamácia Dlžníka – každá námietka uplatnená Dlžníkom voči Klientovi a/alebo ním poskytnutému plneniu (dodanie
tovaru a/alebo služby) a tiež voči Individuálnej pohľadávke, ako je napríklad námietka započítania, uplatnenie nároku
z vád plnenia, a podobne.
Rozhodnutie – právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, resp. iného príslušného orgánu, vo vzťahu
k Individuálnej pohľadávke (napríklad o jej výške).
Sadzobník poplatkov – Sadzobník poplatkov pre Právnické osoby a Fyzické osoby – podnikateľov – dokument vydaný
Faktorom obsahujúci zoznam a výšku jednotlivých poplatkov za poskytnutie služieb Faktora zverejnený na
obchodných miestach Faktora a na Internetovej stránke.
Skupina Faktora – všetky spoločnosti, v ktorých má Faktor majetkovú účasť a sú uvedené v zozname, ktorý je
uverejnený na Internetovej stránke.
Spor– skutočnosť (situácia), keď dôjde zo strany Dlžníka a/alebo inej osoby v súvislosti s Odberateľskou zmluvou
a/alebo Individuálnou pohľadávkou:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

k uplatneniu nároku v rámci všeobecnej zodpovednosti za vady a/alebo zodpovednosti v rámci poskytnutej
záruky (za akosť),
k uplatneniu takých práv, ktoré môžu mať za následok obmedzenie a/alebo vylúčenie (zánik) povinnosti Dlžníka
zaplatiť,
k vzniku akéhokoľvek sporu voči Klientovi, vrátane sporu o (ne)platnosť Odberateľskej zmluvy, Individuálnej
zmluvy, a podobne,
k uplatneniu pohľadávky na započítanie,
k iným skutočnostiam, ktoré svojím obsahom a/alebo následkami (účinkom) môžu viesť k obmedzeniu a/alebo
zániku povinnosti Dlžníka zaplatiť.

Účet na inkaso pohľadávok – účet určený Faktorom na zaplatenie Individuálnych pohľadávok.
Úroková sadzba – sadzba, na základe ktorej sa vypočítava Faktoringový úrok, vyjadrená v percentách ročne (per
annum – p. a.), ktorá predstavuje súčet referenčnej úrokovej sadzby a marže Faktora uvádzanej v percentách, alebo
ktorej výška je inak určená v Zmluve o faktoringu.
Úrokové obdobie – obdobie, počas ktorého je stanovená výška Úrokovej sadzby. Dĺžka Úrokového obdobia zodpovedá
príslušnému kalendárnemu obdobiu a mechanizmus jeho stanovenia sú uvedené vo VFP a/alebo v Zmluve
o faktoringu.
Vyhlásenia Klienta – spoločné označenie pre všetky a zároveň pre každé vyhlásenie alebo ubezpečenie vykonané
Klientom vo Faktoringových dokumentoch.
Vyhlásenia Zaviazanej osoby – spoločné označenie pre všetky a zároveň pre každé vyhlásenie alebo ubezpečenie
vykonané každou Zaviazanou osobou vo Faktoringových dokumentoch.
Zabezpečenie – spoločné označenie pre všetky zabezpečenia poskytnuté alebo zriadené na základe a podľa
Zabezpečovacích zmlúv, bez ohľadu na ich formu, spôsob zriadenia či vzniku, najmä (nie však výlučne) záložné právo,
ručenie a podobne.
Zabezpečovacie zmluvy – všetky a tiež každá zmluva alebo jednostranný úkon, na základe ktorého je v prospech
Faktora zriadené alebo poskytnuté Zabezpečenie, najmä akékoľvek zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o
podriadenosti dlhu, dohody o ručení, dohody o vydaní a vyplnení biancozmenky, ako i akákoľvek iná zmluva, ktorá
bola uzatvorená v súvislosti so Zmluvou o faktoringu, vrátane jej dodatkov, bez ohľadu na to, či je ako Zabezpečovacia
zmluva výslovne označená.
Zákon o bankách – zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon o ochrane pred legalizáciou - zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon o mediácii – zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon o rozhodcovskom konaní – zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
Záloha – záloha (preddavok) na Odplatu, ktorú môže Faktor poskytnúť vo výške a za podmienok určených vo
Faktoringových dokumentoch Klientovi.
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Zaviazané osoby – spoločné označenie spoludlžníkov, ako aj každého ďalšieho ručiteľa a ich právnych nástupcov, pre
vylúčenie pochybností sa za Zaviazané osoby nepovažujú záložca, vystaviteľ biancozmenky a avalista.
Zmluva o Faktoringu – zmluva o postúpení pohľadávok uzatvorená medzi Faktorom a Klientom, ktorá obsahuje
podmienky a proces
postupovania Individuálnych pohľadávok na Faktora a ostatné podmienky súvisiace
s poskytovaním faktoringových služieb.
Článok III
Postupovanie pohľadávok
3.1. Postup
3.1.1 Na základe Zmluvy o faktoringu je Klient povinný predkladať Faktorovi Návrhy na postúpenie
pohľadávky spôsobom upraveným v týchto VFP a v Zmluve o faktoringu, prípade v ostatných
Faktoringových dokumentoch, pričom Klient je oprávnený predložiť Faktorovi Návrh na postúpenie
pohľadávky až po splnení dohodnutých odkladacích podmienok (najmä Podmienok postúpenia v zmysle
bodu 3.2. nižšie).
3.1.2

Návrh na uzatvorenie Individuálnej zmluvy môže Klient uskutočniť výlučne predložením Návrhu na
postúpenie pohľadávky, spôsobom a formou uvedenou vo Faktoringových dokumentoch. Takýto návrh
je považovaný za samostatný, neodvolateľný a časovo neobmedzený návrh na postúpenie v Návrhu na
postúpenie pohľadávky špecifikovaných Individuálnych pohľadávok voči Dlžníkovi, ak nie je vo
Faktoringových dokumentoch uvedené inak. Faktor je oprávnený, nie povinný, prijať Návrh na
postúpenie pohľadávky zaslaním Akceptácie, pričom okamihom doručenia Akceptácie Klientovi
dochádza k uzatvoreniu Individuálnej zmluvy, samostatne vo vzťahu ku každej Indivudálnej pohľadávke
označenej v Akceptácii, ak nie je vo Faktoringovom dokumente dohodnuté inak.
Faktor je oprávnený prijať Návrh na postúpenie pohľadávky aj čiastočne, pričom rozsah uvedie
v Akceptácii. Doručením Akceptácie je uzatvorená Individuálna zmluva k tej pohľadávke, ktorú Faktor
označil v tejto Akceptácii. Klient s postupom uvedeným v tomto odseku VFP súhlasí.

3.1.3.

Ak nie je v Zmluve o faktoringu dohodnuté inak, Klient je povinný navrhovať Faktorovi na postúpenie
každú pohľadávku voči Dlžníkovi, ak:
(i) spĺňa podmienky dohodnuté vo Faktoringových dokumentoch,
(ii) mena pohľadávky zodpovedá mene uvedenej v Zmluve o faktoringu ako mena Limitu financovania.

3.1.4.

Ak nie je v Zmluve o faktoringu dohodnuté inak, Faktor a Klient sa dohodli na postupovaní pohľadávok
podľa Zmluvy o faktoringu a Individuálnej zmluvy vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), ak sa podľa
príslušných právnych predpisov táto daň aplikuje.

3.1.5.

Ak nie je v Zmluve o faktoringu uvedené inak, je Klient:
(i)

povinný každú Faktúru, ktorou žiada zaplatiť Individuálnu pohľadávku, označiť Cesnou doložkou a
spolu s predložením:
(ii) prvého Návrhu na postúpenie pohľadávky voči Dlžníkovi povinný odovzdať Faktorovi aj písomné
oznámenie o postúpení pohľadávok potvrdené Dlžníkom, v znení akceptovateľnom Faktorom,
(iii) Návrhu na postúpenie pohľadávky voči Dlžníkovi povinný odovzdať Faktorovi aj:
- originál potvrdenia objednávky Dlžníka Klientom a tiež originál potvrdenia o plnení ( napríklad
dokladu o dodaní a prevzatí tovaru Dlžníkom a/alebo dodaní služby Dlžníkovi (dodací list
a pod.)) alebo iný doklad preukazujúci dodanie a prevzatie tovaru a/alebo služby (Dlžníkom),
alebo originál dokladu o začatí prepravy tovaru Dlžníkovi,
- v prípade vývozu tovaru a/alebo služby originál vývoznej Jednotnej colnej deklarácie
vzťahujúcej sa na vývoz tovaru, riadne uvoľneného do režimu vývozu a potvrdenej príslušným
colným úradom, prípadne originál osvedčenia EUR 1 a ďalej originál medzinárodného
prepravného listu, CMR, carnetu TIR, carnetu ATA alebo iného obdobného dokladu o začatí
prepravy tovaru smerom k Dlžníkovi,
- originál všetkých ostatných dokumentov, vzťahujúcich sa na dodávku tovaru a/alebo služby
v rámci a za podmienok Odberateľskej zmluvy, najmä (nie výlučne) dokumenty potvrdzujúce
splnenie dohodnutých dodacích podmienok alebo dokumenty, ktoré môžu byť potrebné pri
prijímania plnení od Dlžníka (pri inkasovaní Individuálnych pohľadávok alebo ich prípadnom
vymáhaní),
- a prípadne aj iné dokumenty uvedené v Zmluve o faktoringu.
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3.1.6.

Na žiadosť Faktora je Klient povinný zaslať Dlžníkovi, a to aj opakovane, oznámenie o postúpení
pohľadávok (v znení akceptovateľnom Faktorom) a jeho doručenie preukázať Faktorovi v lehote
určenej v žiadosti.

3.1.7.

Splnením podmienok dohodnutých v Zmluve o faktoringu a Podmienok postupovania nevzniká Klientovi
právo domáhať sa odkúpenia pohľadávok Faktorom a teda uzatvorenia Individuálnej zmluvy, nakoľko
Faktor je oprávnený podľa vlastného uváženia neprijať Návrh na postúpenie pohľadávky, a to
i v prípade, že by Individuálna pohľadávka spĺňala dohodnuté podmienky.

3.1.8.

Ak Klient bez predchádzajúceho prerokovania s Faktorom nenavrhne Faktorovi postúpenie
Individuálnej pohľadávky do 90 dní od uzatvorenia Zmluvy o faktoringu alebo ak Klient bez
predchádzajúceho prerokovania nenavrhne Faktorovi postúpenie žiadnej pohľadávky po dobu dlhšiu
ako 90 dní počas trvania Zmluvy o faktoringu, má Faktor právo odstúpiť od Zmluvy o faktoringu alebo
vypovedať Zmluvu o faktoringu.

3.1.9.

Pre účely Zmluvy o faktoringu a využitia Limitu financovania platí, že uzatvorením Individuálnej zmluvy
a postúpením Individuálnej pohľadávky na Faktora a následným zaplatením Individuálnej pohľadávky
alebo jej časti dochádza k priebežnému čerpaniu a uvoľňovaniu Limitu financovania, teda dochádza
k znižovaniu a následne k zvyšovaniu využiteľnej časti Limitu financovania, na revolvingovej báze (t.z.
Limit Financovania sa znižuje o sumu nezaplatenej Individuálnej pohľadávky postúpenej na Faktora
a splatením Individuálnej pohľadávky alebo jej časti sa v rozsahu takéhoto splatenia znova zvyšuje).
Obdobne sa uplatňuje aj vo vzťahu k Limitu na Klienta .

3.1.10. Faktor je oprávnený jednostranne zmeniť:
(i)
(ii
(iii)
(iv)

výšku Limitu financovania,
výšku Limitu na Klienta,
dĺžku Maximálnej splatnosti,
výšku Poistného limitu,

ktorá zmena bude účinná od okamihu doručenia Klientovi a bude platiť pre každý Návrh na postúpenie
pohľadávky predložený Faktorovi po účinnosti tejto zmeny.
3.1.11. Mena, v ktorej je určený Limit Financovania, je totožná s menou, v ktorej bude zaplatená Odplata, ak vo
Faktoringových dokumentoch nie je dohodnuté inak.
3.1.12. Faktor nie je povinný vymáhať úroky z omeškania, zmluvné pokuty, penále alebo akékoľvek iné sankcie
vyplývajúce z Odberateľskej zmluvy, v prípade vzniku nároku na ich zaplatenie.
3.2. Podmienky postúpenia
3.2.1.

Klient je povinný zabezpečiť, aby Odberateľská zmluva vždy spĺňala minimálne nasledujúce podmienky:
a) v zmluve bude platne a účinne dohodnutá výhrada vlastníctva k veciam dodaným Klientom Dlžníkovi
do okamihu zaplatenia celej kúpnej ceny,
b) zmluva nebude obsahovať zákaz postúpenia pohľadávok Klienta voči Dlžníkovi,
c) zmluva nebude obsahovať dohodu o možnosti vzájomného započítania pohľadávky Klienta
s nesplatnými, budúcimi alebo podmienenými pohľadávkami Dlžníka.

3.2.2.

Klient je oprávnený predkladať Faktorovi Návrhy na postúpenie pohľadávky až po splnení nasledovných
podmienok:
a) nevznikol a/alebo netrvá prípad Podstatného porušenia,
b) vzniklo a trvá platne a účinne každé dohodnuté alebo Faktorom žiadané Zabezpečenie,
c) Klient a/alebo Zaviazané osoby odovzdali Faktorovi dokumenty a iné listiny, ktoré sú podľa
Zabezpečovacích zmlúv povinní Faktorovi odovzdať,
d) Faktorovi bolo riadne a k jeho spokojnosti preukázané, že Odberateľská zmluva spĺňa podmienky
určené Faktoringovými dokumentmi a zároveň, že Individuálna pohľadávka je postupiteľná,
e) splatnosť Individuálnej pohľadávky neprekračuje Maximálnu splatnosť,
f) splatnosť Individuálnej pohľadávky nenastane skôr ako 5 dní po obdržaní Návrhu na postúpenie
pohľadávky Faktorom. Individuálna pohľadávka nie je predmetom záložného práva ani iného práva
s obdobnými účinkami v prospech inej osoby ako Faktora,
g) Faktorovi bolo preukázané, že Dlžníkovi bolo riadne doručené a ním potvrdené oznámenie
o postúpení pohľadávok, v znení a forme akceptovateľnej pre Faktora, z ktorého bude vyplývať
povinnosť Dlžníka zaplatiť každú Individuálnu pohľadávku v prospech Účtu na inkaso pohľadávok
a Faktúra neobsahuje žiadny iný účet, na ktorý by bol Dlžník oprávnený platiť.
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Zároveň platí, že uvedené podmienky musia byť splnené po celú dobu trvania Zmluvy o faktoringu
a každej Individuálnej zmluvy, až do úplného zaplatenia Individuálnej pohľadávky.
3.2.3.

Klient nie je oprávnený predkladať Návrh na postúpenie pohľadávky vo vzťahu k pohľadávke, ak nie je
výslovne v Zmluve o faktoringu dohodnuté alebo Faktorom na základe jeho rozhodnutia určené inak:
a) ktorá vznikla zo zmluvy o budúcej zmluve, zo zámennej zmluvy, a tiež z takej zmluvy, keď výšku
Nominálnej hodnoty pohľadávky (ceny) je bez riadneho odôvodnenia oprávnený určiť a/alebo
ovplyvniť Dlžník,
b) je pohľadávkou na iné ako peňažné plnenie,
c) je pohľadávkou na peňažné plnenie v inej ako všeobecne zameniteľnej mene,
d) ktorú podľa Odberateľskej zmluvy je možné považovať za zálohu alebo platbu vopred,
e) ktorá vznikla z titulu zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania, sankcií, náhrady škody, bezdôvodného
obohatenia a iných protiprávnych úkonov alebo obdobného konania Dlžníka,
f) ak bola Dlžníkom uplatnená Reklamácia Dlžníka.

3.2.4.

Klient zároveň vyhlasuje a potvrdzuje Faktorovi, že ku dňu predloženia každého Návrhu na postúpenie
pohľadávky a tiež kedykoľvek po tomto dni, až do dňa úplného zaplatenia Individuálnej pohľadávky
Faktorovi, s prihliadnutím na jeho odbornú starostlivosť, že:
a) Individuálna pohľadávka platne vznikla a existuje vo výške uvedenej v Návrhu na postúpenie
pohľadávky,
b) Individuálna pohľadávka je spôsobilá na postúpenie Faktorovi,
c) jeho oprávnenie disponovať s Individuálnou Pohľadávkou nie je ničím obmedzené a/alebo zakázané,
d) mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nezaplateniu Individuálnej pohľadávky
Dlžníkom Faktorovi,
e) výška Individuálnej pohľadávky zodpovedá Nominálnej hodnote uvedenej v Odberateľskej zmluve
a/alebo Faktúre,
f) Individuálna pohľadávka je v celom rozsahu vymožiteľná,
g) Dlžník nemá voči Klientovi žiadne pohľadávky spôsobilé k vzájomnému započítaniu,
h) Dlžník nezaplatí Individuálnu pohľadávku skôr, ako ju bude povinný zaplatiť Faktorovi po jej
postúpení.

3.2.5.

Klient je povinný spolu s každým Návrhom na postúpenie pohľadávky predložiť Faktorovi dokumenty
určené v týchto VFP, v inom Faktoringovom dokumente a/alebo požadované Faktorom.

3.3. Regresné postúpenie (Regresný faktoring)
3.3.1.

Ak podľa Zmluvy o faktoringu ide o regresné postúpenie pohľadávok (tiež označované ako Regresný
faktoring), Klient v Zmluve o faktoringu zároveň poskytuje ako ručiteľ vyhlásenie podľa § 303 a nasl.
Obchodného zákonníka, že v prípade, ak Dlžník nezaplatí na Faktora postúpenú Individuálnu
pohľadávku riadne a včas, zaplatí ju za Dlžníka.

3.3.2.

Na ručenie Klienta poskytnuté vyhlásením obsiahnutom v Zmluve o faktoringu sa neaplikujú
obmedzenia podľa § 527 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

3.4. Bezregresné postúpenie (so spoluúčasťou a bez spoluúčasti)
3.4.1.

Ak podľa Zmluvy o faktoringu ide o bezregresné postúpenie pohľadávok (tiež označované ako
Bezregresný faktoring), Faktor na seba preberá riziko neochoty, nevôle, či insolventnosti Dlžníka
zaplatiť Individuálnu pohľadávku, pričom Klient neručí za jej vymoženie.

3.4.2.

Dohodou zmluvných strán o bezregresnom postupovaní Individuálnych pohľadávok nie sú dotknuté
záväzky Klienta v zmysle § 527 Občianskeho zákonníka.

3.4.3.

V prípade Bezregresného faktoringu so spoluúčasťou Klienta, Faktor v prípade vzniku Poistnej udalosti
garantuje Klientovi zaplatenie Garančnej úhrady až do výšky Odplaty po odpočítaní spoluúčasti Klienta,
ktorej výška (spoluúčasti Klienta) je uvedená vo Faktoringovom dokumente (zvyčajne v %).

3.4.4.

V prípade Bezregresného faktoringu bez spoluúčasti Klienta, Faktor v prípade vzniku Poistnej udalosti
garantuje Klientovi zaplatenie Garančnej úhrady.
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3.5. Faktoringové služby
3.5.1.

Faktor vedie evidenciu (správu) postúpených Individuálnych pohľadávok, najmä platieb uskutočnených
Dlžníkom v prospech Účtu na inkaso pohľadávok a uskutočnených započítaní vzájomných pohľadávok.

3.5.2.

Faktor postupuje pri vymáhaní Individuálnych pohľadávok postúpených na Faktora tak, aby nedošlo
k premlčaniu alebo k zániku inak ako splnením, vrátane zasielania upomienok, vždy v rozsahu
a spôsobom na trhu obvyklým.

3.6. Osobitné ustanovenia o Bezregresnom faktoringu.
Ustanovenia tohto bodu 3.6. majú prednosť v prípade rozporu iných ustanovení týchto VFP, ak ide o bezregresné
postupovanie pohľadávok z Klienta na Faktora.
3.6.1.

Za Spor nie je považovaná insolventnosť alebo platobná neochota (nevôľa) Dlžníka.

3.6.2.

Ak nastane Poistná udalosť, sú vo vzťahu k Individuálnej pohľadávke splnené všetky povinnosti Klienta
a podmienky určené Faktoringovými dokumentmi a Dlžník neuhradil Individuálnu pohľadávku, Faktor
poskytne Klientovi Garančnú úhradu.

3.6.3.

Suma Garančnej úhrady sa znižuje o sumu zaplatenej Zálohy a v prípade spoluúčasti sa znižuje zároveň
o spoluúčasť Klienta (vo výške uvedenej v Zmluve o faktoringu).

3.6.4.

Ak Dlžník vo vzťahu k Individuálnej pohľadávke riadne Faktorovi zaplatil pred vznikom práva Klienta na
Garančnú úhradu, Klient má právo na Odplatu alebo Doplatok, právo na zaplatenie Garančnej úhrady mu
nevzniká. Rovnako to platí v prípade, ak Dlžník plnil Klientovi a Klient plnenie vydal Faktorovi.

3.6.5.

Po zaplatení Garančnej úhrady Klient nemá nárok na zaplatenie Odplaty alebo Doplatku. Po zaplatení
Garančnej úhrady, ktorá bola nižšia než Odplata, patrí Klientovi nárok na Doplatok okamihom riadneho
zaplatenia Individuálnej pohľadávky Faktorovi, vo výške rozdielu medzi Nominálnou hodnotou a súčtom
Garančnej úhrady a Zálohy (ak bola zaplatená).

3.6.6.

Faktor vyplatí Klientovi Garančnú úhradu v zodpovedajúcej výške, ak:
(i) nastane a trvá Poistná udalosť,
(ii) Dlžník neuhradí Individuálnu pohľadávku ani v lehote do 365. dňa po vzniku Poistnej udalosti
(Faktor je oprávnený vyplatiť Garančnú úhradu aj pred uplynutím tejto lehoty),
(iii) právo na vyplatenie Garančnej úhrady nezaniklo.

3.6.7.

Ak vznikne Spor a Faktor alebo Klient obdrží oznámenie o Spore pred vyplatením Garančnej úhrady,
plynutie lehôt pre vznik práva Klienta na zaplatenie Garančnej úhrady sa prerušuje, pričom Faktor
Garančnú úhradu neuskutoční, a ak Faktor Garančnú úhradu a/alebo Zálohu vykonal, má Faktor nárok
na ich vrátenie a Klient je ich povinný vrátiť Faktorovi, do 3 (troch) Pracovných dní odo dňa doručenia
výzvy Klientovi na vrátenie Garančnej úhrady.

3.6.8.

Ak je Spor rozhodnutý v prospech Klienta a Klient túto skutočnosť oznámi do 365. dňa nasledujúceho po
vzniku Poistnej udalosti, ktorej sa Spor týkal, plynutie lehoty pre vznik nároku na Garančnú úhradu
pokračuje odo dňa, kedy bolo Faktorovi k jeho spokojnosti uvedené preukázané. Ak najneskôr do 365.
dňa po vzniku Poistnej udalosti nedôjde k právoplatnému rozhodnutiu (k vydaniu Rozhodnutia) alebo
inému ukončeniu Sporu (spôsobom či formou obdobnou ako Rozhodnutie) v prospech Klienta, nárok na
Garančnú úhradu Klientovi zaniká a Faktor je oprávnený od Individuálnej zmluvy o postúpení
Individuálnej pohľadávky odstúpiť.

3.6.9.

Nárok Klienta na Garančnú úhradu nevzniká v prípade, ak:
(i)

súhrnná výška Individuálnych pohľadávok, pri ktorých nastala Poistná udalosť, nepresahuje sumu
3 000,- EUR, alebo inú sumu určenú Faktorom (pričom Faktor je oprávnený kedykoľvek výšku tejto
sumy zmeniť, o čom bude následne informovať Klienta),
(ii) Individuálna pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním pohľadávky Dlžníka voči Klientovi,
(iii) nastal a/alebo trvá prípad Podstatného porušenia, s výnimkou:
- omeškania Dlžníka so zaplatením Individuálnej pohľadávky alebo jej časti o viac ako 60 dní,
okrem prípadu, ak vznikol v súvislosti s touto pohľadávkou Spor,
- vzniku okolností, ktoré dôvodne nasvedčujú, že Dlžník je v úpadku alebo v kríze, Dlžník vstúpil
do likvidácie alebo bolo prijaté iné rozhodnutie s obdobnými účinkami (či už podľa slovenského
alebo cudzieho práva),
- vznik Sporu alebo inej obdobnej skutočnosti, ktorej následkom je zbavenie, obmedzenie alebo
vylúčenie povinnosti Dlžníka zaplatiť Individuálnu pohľadávku,
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3.6.10. Faktor je oprávnený Garančnú úhradu nezaplatiť, v prípade, ak:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Klient poskytol ďalšie plnenie Dlžníkovi v rámci spolupráce Klienta a Dlžníka, predovšetkým
v rámci Odberateľskej zmluvy, hoci bol Dlžník v omeškaní so zaplatením splatnej Individuálnej
pohľadávky alebo inej pohľadávky Klienta alebo Klient vedel alebo musel vedieť, že je Dlžník
platobne neschopný,
Klient poskytuje tovar (plnenie) v prospech Dlžníka, na plnenie ktorého sa nevzťahuje výhrada
vlastníctva (v prospech Klienta),
sa dostal Dlžník v posledných 12 mesiacov do omeškania viac ako 30 dní so splácaním akýchkoľvek
svojich záväzkov voči Faktorovi alebo Dlžníkovi,
po úhrade Garančnej úhrady právoplatným rozhodnutím súdu (Rozsudku) alebo na základe iného
obdobného rozhodnutia (s rovnakými účinkami ako je Rozsudok) dôjde k popretiu Individuálnej
pohľadávky alebo jej časti,
ak Dlžník plnil Klientovi a Klient prijaté plnenie nepreviedol v prospech Faktora,
ak Klient vo vzťahu k Individuálnej pohľadávke porušil akúkoľvek svoju povinnosť (podľa
Odberateľskej zmluvy a/alebo tiež podľa Faktoringových dokumentov).

Faktor je v takýchto prípadoch oprávnený tiež odstúpiť od každej Individuálnej zmluvy, ak ešte
nezanikol záväzok Dlžníka zaplatiť Individuálnu pohľadávku (v celom rozsahu).
3.6.11. Ak nárok na Garančnú úhradu nevznikol alebo zanikol, vzniká Faktorovi právo na vrátenie poskytnutej
Garančnej úhrady, vrátane zaplatenej Zálohy a zaplatenie ostatných častí Celkovej pohľadávky Faktora
(najmä, nie výlučne, Faktoringového úroku).
3.6.12. Celková výška garančnej úhrady vyplatená Klientovi za obdobie 365 dní, môže predstavovať maximálne
40-násobok zaplatenej Odmeny Faktora za 365 dní pred vznikom Poistnej udalosti, ak sa Faktoir a Klient
nedohodnú inak.
Článok IV
Zaplatenie pohľadávok
4.1. Klient je povinný zabezpečiť, aby bola každá Individuálna pohľadávka zaplatená v prospech bankového účtu
vedeného Faktorom k tomu určeného, t.z. v prospech Účtu na inkaso pohľadávok.
4.2. Faktor je oprávnený peňažné prostriedky, ktoré neboli Dlžníkom zaplatené v prospech Účtu na inkaso
pohľadávok, ale boli zaplatené v prospech iného účtu Klienta vedeného Faktorom (za účelom zaplatenia
Individuálnej pohľadávky postúpenej na Faktora), previesť v lehote 5 pracovných dní odo dňa pripísania týchto
peňažných prostriedkov na účet Klienta na akýkoľvek účet Faktora, ak tak nevykoná Klient v súlade s súlade
s podmienkami Faktoringových dokumentov.

Článok V
Odplata a úrokové podmienky
5.1. Klient a Faktor sa dohodli, že za postúpenie Individuálnej pohľadávky na Faktora patrí Klientovi Odplata.
Odplata bude rovná Nominálnej hodnote Individuálnej pohľadávky postúpenej na Faktora, ak nie je vo
Faktoringových dokumentoch uvedené inak.
5.2. Nárok na zaplatenie Odplaty vzniká Klientovi okamihom riadneho a preukázateľného zaplatenia (splnenia)
Individuálnej pohľadávky Dlžníkom Faktorovi, ktorým okamihom bude pripísanie peňažných prostriedkov vo
výške Nominálnej hodnoty Individuálnej pohľadávky alebo vo výške zmenenej Nominálnej hodnoty
Individuálnej pohľadávky (bod 5.3 nižšie) v prospech Účtu na inkaso pohľadávok.
5.3. Zmena výšky Odplaty
5.3.1.

Výška Odplaty bude zodpovedať nižšej sume, než je Nominálna hodnota Individuálnej pohľadávky
uvedená v Návrhu na postúpenie pohľadávky (zmena výšky Odplaty), ak do splatnosti Individuálnej
pohľadávky:
(i) Klient vydá dobropis, poskytne zľavu alebo bude uskutočnený Klientom iný obdobný úkon, vždy
v súlade s podmienkami Odberateľskej zmluvy, majúci tak vplyv na výšku Individuálnej
pohľadávky postúpenej na Faktora,
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(ii) Klient uzatvorí s Dlžníkom dohodu, na základe ktorej Dlžník zaplatí Faktorovi peňažné prostriedky
vo výške nižšej než je Nominálna hodnota Individuálnej pohľadávky postúpenej na Faktora,
z dôvodov uvedených v odseku (i) tohto bodu,
(iii) Dlžník zaplatí Faktorovi peňažné prostriedky vo výške nižšej než je Nominálna hodnota
Individuálnej pohľadávky postúpenej na Faktora z dôvodu oprávneného započítania pohľadávky
Dlžníka voči Klientovi v rámci Klientom uznanej Reklamácie Dlžníka ,
(iv) nastane iná skutočnosť rovnaká alebo obdobná svojim obsahom a/alebo svojimi účinkami ako je
uvedené v odseku (i) až (iii) tohto bodu.
(pre každý takýto prípad len „zmena nominálnej hodnoty“).
5.3.2.

V prípade, že nastane alebo sa vyskytne zmena nominálnej hodnoty, pričom:
a)

Klient má o tom vedomosť, je Klient povinný Faktora najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní o tom
písomne informovať a predložiť mu príslušnú dokumentáciu akceptovateľnú Faktorom,
preukazujúcu vznik danej skutočnosti, spolu s vyjadrením o oprávnenosti nároku Dlžníka, pričom
v prípade, že nevyjadrí námietku neoprávnenosti takejto zmeny, Faktor bude považovať zmenu
nominálnej hodnoty za oprávnenú.

b)

Faktorovi túto skutočnosť oznámi alebo preukáže Dlžník alebo iná osoba ako Klient, Faktor Klienta
o tom informuje, a Klient je povinný do 3 (troch) Pracovných dní písomne Faktorovi oznámiť, či
zmena nominálnej hodnoty je oprávnená spolu s predložením príslušnej dokumentácie
akceptovateľnej Faktorom preukazujúcej jej vznik, oprávnenosť alebo oznámi námietku
o neoprávnenosti zmeny nominálnej hodnoty, pričom v prípade, že Klient v danej lehote nevyjadrí
námietku o neoprávnenosti takejto zmeny, Faktor bude považovať zmenu nominálnej hodnoty za
oprávnenú.

Vo všetkých uvedených prípadoch má Faktor právo na vrátenie zaplatenej Zálohy a tiež má právo od
Individuálnej zmluvy a tiež od Zmluvy o faktoringu odstúpiť.
5.3.3.

Zmenu výšky Odplaty Faktor oznámi písomne Klientovi.

5.3.4.

Poplatky vrátane Odmeny, ktoré sú vypočítané na základe Nominálnej hodnoty Individuálnej
pohľadávky uvedenej v Návrhu na postúpenie pohľadávky sú touto zmenou výšky Odplaty nedotknuté
a Faktor má nárok na ich zaplatenie v ich zmluvne dohodnutej výške.

5.3.5.

V prípade, že dôjde ku zmene nominálnej hodnoty podľa bodu 5.3 týchto VFP, a tým ku zmene výšky
Odplaty, pomerne sa znižuje aj výška Zálohy. V prípade, že bola Záloha Faktorom Klientovi už zaplatená,
príslušný rozdiel je Klient povinný zaplatiť Faktorovi, a to aj bez osobitnej výzvy Faktora najneskôr do 3
(troch) Pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o zmene výšky Odplaty. V prípade, že
Faktor o to Klienta požiada, je Klient najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní od doručenia písomného
oznámenia o zmene výšky Odplaty spolu s písomnou výzvou povinný vrátiť celú zaplatenú Zálohu.

5.4. Záloha
5.4.1.

Do okamihu vzniku nároku na zaplatenie Odplaty Faktor môže (a nemusí) zaplatiť Klientovi Zálohu na
Odplatu, a to až do výšky Limitu Financovania, ak nie je v Zmluve o faktoringu alebo v inom
Faktoringovom dokumente medzi Faktorom a Klientom. dohodnuté inak. O výške a poukázaní Zálohy
informuje Faktor Klienta formou písomného oznámenia (Avízo), a to do 3 (troch) Pracovných dní po
uzatvorení príslušnej Individuálnej zmluvy.

5.4.2.

Faktor Zálohu na Odplatu vo vzťahu k Individuálnej pohľadávke nezaplatí, ak už nastala splatnosť
Individuálnej pohľadávky alebo by prišlo jej zaplatením k prekročeniu Limitu Financovania, prípadne
Limitu financovania Klienta. V takomto prípade je Faktor oprávnený výšku Zálohy primerane znížiť
alebo je oprávnený Zálohu vyplatiť až po v momente, kedy to umožní výška Limitu financovania, resp.
Limitu financovania Klienta.

5.4.3.

Ak po odoslaní Avíza dôjde ku zmene výšky Odplaty, Záloha sa pomerne znižuje, a ak už bola Faktorom
zaplatená Klientovi, sa rozdiel medzi vyplatenou Zálohou a pomerne zníženou Zálohou započíta oproti
povinnosti Faktora vyplatiť Klientovi Doplatok k Odplate. (bod 5.3.5. vyššie).

5.4.4.

Faktor Zálohu na Odplatu vo vzťahu k Individuálnej pohľadávke nezaplatí, ak po odoslaní Avíza nastanú
skutočnosti, ktoré možno považovať za prípad Podstatného porušenia.
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5.5. Zaplatenie Odplaty
5.5.1.

Faktor zaplatí Odplatu po vzniku nároku Klienta na Odplatu. Faktor zaplatí Odplatu (vrátane Zálohy na
Odplatu) pripísaním peňažných prostriedkov na účet uvedený v Zmluve o faktoringu alebo na akýkoľvek
iný účet vedený Faktorom pre Klienta, a to:
(i)

Odplatu (resp. Doplatok k Odplate) zaplatí do 5 (päť) Pracovných dní po úplnom zaplatení
postúpenej Individuálnej pohľadávky Faktorovi Dlžníkom (po vzniku nároku na zaplatenie
Odplaty),
(ii) Zálohu zaplatí bez zbytočného odkladu po uzatvorení Individuálnej zmluvy.
5.5.2.

V prípade, že Faktor zaplatil Klientovi Zálohu, Klient má nárok len na zaplatenie Doplatku k Odplate (vo
výške určenej ako rozdiel medzi Odplatou a Zálohou).

5.5.3.

Odplatu a Zálohu hradí Faktor v mene, v ktorej je určený Limit Financovania. V prípade, že Dlžník zaplatí
v inej mene ako mala byť Individuálna pohľadávka zaplatená, prípadnú kurzovú stratu znáša Klient
a prípadný kurzový zisk je výnosom Faktora.

5.5.4.

V prípade, že po zaplatení Odplaty dôjde k popretiu existencie Individuálnej pohľadávky postúpenej
Faktorovi a/alebo k popretiu výšky Nominálnej hodnoty Individuálnej pohľadávky alebo jej akejkoľvek
časti, najmä na základe Rozhodnutia, Klient je povinný do 3 (troch) Pracovných dní po obdržaní výzvy
Faktora zaplatiť (vrátiť) Faktorovi všetky peňažné plnenia, ktoré mu Faktor v súvislosti s touto
Individuálnou pohľadávkou poskytol, nároky Faktora na zaplatenie Celkovej pohľadávky Faktora
zostávajú zachované.

5.5.5.

V prípade, že dôjde k vzniku Sporu, je Klient povinný bezodkladne, najneskôr do 3 (troch) Pracovných
dní, o jeho vzniku písomne informovať Faktora, spolu s predložením príslušnej dokumentácie
a podrobným opisom všetkých rozhodujúcich skutočností vzťahujúcich sa na Spor. Klient je zároveň,
v nadväznosti na každý Spor, povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, v záujme Faktora,
samostatne a priamo s Dlžníkom či inou osobou, ktorá si uplatnila daný nárok / právo, v súlade
s podmienkami Odberateľskej zmluvy a príslušných právnych predpisov, a to najmä (nie však výlučne)
tak, aby Spor bol urovnaný bez začatia, resp. vedenia súdneho sporu alebo iného sporu pred iným
k tomu oprávneným a príslušným orgánom (napríklad v rozhodcovskom konaní). K uzatvoreniu
dohody, ktorá by mala vo vzťahu k Sporu za následok zníženie Nominálnej hodnoty Individuálnej
pohľadávky si je Klient povinný vyžiadať predchádzajúci súhlas Faktora. V prípade, že dôjde ku vzniku
Sporu po splatnosti Individuálnej pohľadávky postúpenej na Faktora, a sporné skutočnosti Klient uzná
a splní, Faktor na žiadosť Klienta môže vystaviť potvrdenie o zmene výšky Odplaty, pričom Faktor má
zároveň právo na vrátenie zaplatenej Zálohy a zostáva mu zachované aj právo od Individuálnej zmluvy
odstúpiť.

5.6. Úročenie
5.6.1.

Klient je povinný platiť Faktorovi Faktoringový úrok vo výške Úrokovej sadzby vyjadrenej v percentách
zo Zálohy, odo dňa odpísania peňažných prostriedkov Faktorom z účtu Faktora až do:
(i) dňa úplného zaplatenia Individuálnej pohľadávky postúpenej na Faktora podľa Zmluvy o
faktoringu na základe Individuálnej zmluvy, vo výške zaplatenej Zálohy, alebo
(ii) dňa úplného vrátenia Zálohy alebo jej príslušnej časti na účet Faktora, alebo
(iv) dňa zaplatenia Garančnej úhrady Klientovi
(v) dňa započítania zálohy Faktorom v súlade s podmienkami VFP alebo iného Faktoringového
dokumentu..

5.6.2.

Výška Úrokovej sadzby, spôsob jej určenia a Úrokové (kalendárne) obdobie sú uvedené v Zmluve
o faktoringu a vo VFP.
Úroková sadzba, ktorou sa úročí Záloha je vyjadrená v % p.a. a predstavuje súčet referenčnej sadzby
a marže Faktora a je stanovená pevne na dohodnuté Úrokové obdobie.
Referenčnou sadzbou je sadzba vyhlásená k prvému pracovnému dňu príslušného Úrokového obdobia
na príslušnom medzibankovom trhu, platná pre menu uvedenú v Zmluve o faktoringu, avšak najmä
referenčná sadzba EURIBOR pre menu EUR, PRIBOR pre menu CZK alebo LIBOR pre menu USD, pričom:
(i)

sadzbou EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) sa vo vzťahu k príslušnému Úrokovému obdobiu
rozumie percentuálna sadzba p.a. určená Európskou bankovou federáciou
(ii) sadzbou PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) sa rozumie referenčná hodnota úrokových
sadzieb na trhu medzibankových depozít v českých korunách, ktorú počíta (fixuje) kalkulačný
agent pre Českú národnú Banku a Czech Forex Club z kotácií referenčných bánk pre predaj depozít
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(offer) podľa algoritmu uvedeného v Pravidlách pre referenčné Banky a výpočet referenčných
úrokových sadzieb vydaných Českou národnou Bankou, na báze act/360 konvencie,
(iii) sadzbou LIBOR (London Interbank Offered Rate) sa vo vzťahu k príslušnému Úrokovému obdobiu
rozumie percentuálna sadzba p. a. určená Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).
5.6.3.

Faktoringový úrok Faktor vyúčtuje Klientovi a je splatný mesačne v kalendárnom mesiaci nasledujúcom
po mesiaci, za ktorý je uplatnený na základe vyúčtovania Faktora, ak Zmluva o faktoringu neurčuje inak.

5.6.4.

Základom pre výpočet Faktoringového úroku je suma vyplatenej a doposiaľ neuhradenej Zálohy
k Individuálnej pohľadávke postúpenej na základe a podľa Zmluvy o faktoringu, pričom výpočet sa
vykoná na základe skutočného počtu kalendárnych dní v roku počas, ktorých Individuálna pohľadávka
nebola zaplatená, t.j. báza úročenia = aktuálny počet kalendárnych dní/ 360.

5.7 Zabezpečenie pohľadávok Klienta a poistenie pohľadávok Klientom.
5.7.1.

S Individuálnou pohľadávkou prechádzajú na Faktora všetky práva s ňou spojené, najmä tak
príslušenstvo pohľadávky, zabezpečenie pohľadávok Klienta, a tiež práva z titulu výhrady vlastníctva
a iné práva a nároky, vzťahujúce sa na Faktorom poskytnuté plnenie (najmä na dodaný tovar alebo
poskytnutú službu), ktoré Klientovi vzniknú alebo ktoré má v súvislosti s Individuálnou pohľadávkou.
Klient sa zaväzuje odovzdať Faktorovi všetky dokumenty a poskytnúť potrebné vysvetlenia
k úspešnému uplatneniu týchto práv a nárokov, ktoré na Faktora prešli v zmysle tohto bodu.
Klient je povinný po uzatvorení Zmluvy o faktoringu a postúpení Individuálnej pohľadávky bez
zbytočného odkladu oznámiť postúpenie všetkým osobám, ktoré poskytli zabezpečenie Individuálnej
pohľadávky (bez ohľadu na spôsob, formu či rozsah zabezpečenia) a poskytovať Faktorovi všetku
súčinnosť tak, aby si mohol Faktor uplatniť práva a nároky z poskytnutého zabezpečenia riadne a včas,
najmä je mu povinný odovzdať originál alebo úradne osvedčenú kópiu zmluvy, ktorou bolo zriadené
alebo na základe ktorej vzniklo zabezpečenie.

5.7.2.

V prípade, že Klient v súvislosti s postúpenou Individuálnou pohľadávkou má uzatvorenú poistnú
zmluvu (poistenie rizika nezaplatenia pohľadávok), je povinný, ak ho o to Faktor požiada alebo má takú
povinnosť podľa Faktoringového dokumentu:
(i)

vinkulovať poistné plnenie v prospech Faktora a predložiť Faktorovi originál, alebo úradne
osvedčenú fotokópiu potvrdenia o vinkulácii poistného plnenia v prospech Faktora, alebo iného
dokladu potvrdzujúceho vinkuláciu v prospech Faktora, pokiaľ nie je vo Faktoringových
dokumentoch dohodnuté inak, alebo

(ii) previesť (postúpiť) na Faktora právo na poistné plnenie a ostatné svoje práva z titulu uzatvoreného
poistenia, vzťahujúce sa k Individuálnej pohľadávke, ak je to podľa poistnej zmluvy prípustné, a za
týmto účelom vykonať bezodkladne všetky úkony.
Klient sa zaväzuje poskytnúť Faktorovi všetku ním požadovanú súčinnosť pri plnení povinností
a uplatňovaní nárokov z poistnej zmluvy, najmä je povinný:
poskytnúť Faktorovi kópiu poistnej zmluvy, dokladov o úhrade poistného, poistné podmienky,
zabezpečiť súhlas poisťovateľa s postúpením príslušnej pohľadávky, ak sa podľa príslušnej poistnej
zmluvy vyžaduje,
poskytovať Faktorovi vysvetlenia a vykonať všetky kroky a úkony v prípade vzniku poistnej
udalosti,
vydať prípadné plnenia obdržané od poisťovateľa bez zbytočného odkladu Faktorovi.
Klient sa tiež zaväzuje, že:
si bude riadne plniť povinnosti z poistnej zmluvy, najmä platiť poistné, a na žiadosť ich splnenie
Faktorovi k jeho spokojnosti preukázať,
bude postupovať v súlade s podmienkami príslušnej poistnej zmluvy a poistnými podmienkami
poisťovateľa tak, aby Individuálna pohľadávka bola poistená do jej splnenia,
bude bezodkladne informovať Faktora o každej zmene poistnej zmluvy, prípadne tiež o jej zániku,
vrátane rozhodnutia o pridelení alebo zmene limitu poistenia (rozsahu),
v prípade vzniku poistnej udalosti postupovať tak, aby bolo celé poistné plnenie zaplatené
Faktorovi, v súlade s poistnou zmluvou.
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Článok VI
Splácanie
6.1. Klient a tiež každá zo Zaviazaných osôb sú povinní splatiť Celkovú pohľadávku Faktora na bankový účet uvedený
v Zmluve o faktoringu. Faktor je oprávnený určiť Klientovi a tiež Zaviazaným osobám aj iný účet, na ktorý budú
povinní splatiť Celkovú pohľadávku Faktora alebo jej časť určenú Faktorom. Klient a/alebo Zaviazaná osoba sa
zaväzujú splácať Celkovú pohľadávku Faktora v mene, v ktorej je vyjadrený Limit financovania Klienta.
6.2. Faktor vyhotoví raz mesačne faktúru, ktorá bude obsahovať vyúčtovanie Faktoringového úroku, Odmeny,
poplatkov a ostatných peňažných plnení (ktoré patria do Celkovej pohľadávky Faktora) splatných za uplynulý
(predchádzajúci) kalendárny mesiac, a to spravidla v prvý (1.) pracovný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
za ktorý je faktúra vyhotovovaná.
Faktúra je splatná na 14 deň odo dňa jej vystavenia. Faktor je oprávnený vystaviť faktúru aj ako elektronický
dokument. Faktor zašle faktúru Klientovi v súlade s dohodnutým spôsobom vzájomnej komunikácie.
6.3. Zaplatenie Celkovej pohľadávky Faktora môže byť tiež realizované:
(i) započítaním splatnej pohľadávky z ktoréhokoľvek účtu Klienta vedeného u Faktora,
(ii) započítaním splatnej pohľadávky z ktoréhokoľvek účtu Zaviazanej osoby vedeného u Faktora,
(iii) odpísaním peňažných prostriedkov z ktoréhokoľvek účtu Klienta vedeného u Faktora a Faktor je tak
oprávnený odpísať akúkoľvek sumu vo výške splatnej pohľadávky, alebo jej časti (aj bez predloženia
platobného príkazu),
(iv) odpísaním peňažných prostriedkov z ktoréhokoľvek účtu Zaviazanej osoby vedeného u Faktora a Faktor je
tak oprávnený odpísať akúkoľvek sumu vo výške splatnej pohľadávky, alebo jej časti (aj bez predloženia
platobného príkazu).
6.4 Klient, ako aj každá zo Zaviazaných osôb podpisom Zmluvy o faktoringu a/alebo VFP a/alebo Zabezpečovacej
zmluvy, v súlade s ustanovením § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka splnomocňuje Faktora na inkaso splatnej
časti Celkovej pohľadávky Faktora, resp. ktorejkoľvek jej časti (aj nesplatnej), z akéhokoľvek podnikateľského,
vkladového alebo iného účtu, ktorý vedie a/alebo v budúcnosti bude viesť pre Klienta a/alebo Zaviazanú osobu
ktorákoľvek banka alebo pobočka zahraničnej banky pôsobiaca na území Slovenskej republiky, a to za účelom
riadnej a včasnej úhrady Celkovej pohľadávky Faktora, resp. ktorejkoľvek jej časti. Toto splnomocnenie zaniká až
dňom úplného zaplatenia Celkovej pohľadávky Faktora. Faktor toto splnomocnenie prijíma. Klient a Zaviazané
osoby súčasne vyhlasujú, že ich záujmy a záujmy Faktora nie sú v súvislosti s udelením tejto plnej moci v nijakom
vzájomnom rozpore, a že teda toto splnomocnenie nie je a v žiadnom prípade ani nemôže byť vyhlásené za
neplatné z tohto titulu. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že nevykonanie inkasa splatnej časti
Celkovej pohľadávky Faktora, resp. ktorejkoľvek jej časti (aj nesplatnej) zo strany Faktora sa nepovažuje za
omeškanie Faktora a jeho vykonanie predstavuje oprávnenie Faktora, nie jeho povinnosť.
6.5. Faktoringový úrok, Odmena a poplatky, ktoré sa zaviazal Klient zaplatiť a ktoré má právo Faktor žiadať, na
základe a podľa Faktoringových dokumentov, sú uvedené bez príslušnej DPH, a táto bude uplatnená v súlade
a podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Klient a tiež Zaviazané osoby sú povinní zaplatiť
všetky sumy bez vykonania akejkoľvek zrážky, dane a inej obdobnej povinnej platby. V prípade čiastočného
plnenia Celkovej pohľadávky Faktora Klientom sa plnenie použije v poradí: poplatky a náklady spojené so
Zmluvou o faktoringu, zmluvné pokuty, úrok z omeškania, úroky po splatnosti, istina pohľadávky po splatnosti,
úrok a istina pohľadávky.
6.6. Započítanie pohľadávok
6.6.1.

Faktor je oprávnený započítať Celkovú pohľadávku Faktora alebo jej časť voči každej pohľadávke
Klienta voči Faktorovi (napríklad voči pohľadávke Klienta z účtu vedeného Faktorom pre Klienta), a to aj
voči pohľadávke Klienta ešte nesplatnej (pred jej splatnosťou).

6.6.2.

Faktor je oprávnený započítať Celkovú pohľadávku Faktora alebo jej časť voči každej pohľadávke
Zaviazanej osoby voči Faktorovi (napríklad voči pohľadávke Zaviazanej osoby z účtu vedeného
Faktorom pre Zaviazanú osobu), a to aj voči pohľadávke Zaviazanej osoby ešte nesplatnej (pred jej
zročnosťou).

6.6.3.

Právo Faktora započítať pohľadávky v zmysle bodu 6.6.1. a 6.6.2. týchto VFP platí aj v prípadoch, keď
pohľadávka Faktora nie je splatná, prišlo k premlčaniu pohľadávky Faktora, vzájomné pohľadávky znejú
na rôzne meny, a tiež vo vzťahu k pohľadávke, ktorej sa nemožno domáhať na súde. Pre započítanie
(prejav) postačí, ak Faktor následne po vykonaní započítania informuje Klienta a/alebo Zaviazanú osobu
formou výpisu z príslušného bankového účtu Klienta a/alebo Zaviazanej osoby, alebo v inom
dokumente, v ktorom vyznačí alebo bude z jeho obsahu zrejmé vykonanie započítania.
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6.6.4.

Klient nie je oprávnený:
(i)

jednostranne započítať žiadnu svoju pohľadávku voči Faktorovi, a to aj vo vzťahu k jeho
pohľadávke z účtu vedeného Faktorom,
(ii) postúpiť alebo inak previesť na tretiu osobu akúkoľvek pohľadávku voči Faktorovi a tiež iné právo,
bez predchádzajúceho súhlasu Faktora,
(iii) previesť akékoľvek záväzky z Faktoringových dokumentov na tretiu osobu, bez predchádzajúceho
súhlasu Faktora.
6.6.5.

Zaviazaná osoba nie je oprávnená:
(i)

jednostranne započítať žiadnu svoju pohľadávku voči Faktorovi, a to aj vo vzťahu k jej pohľadávke
z účtu vedeného Faktorom,
(ii) postúpiť alebo inak previesť na tretiu osobu akúkoľvek pohľadávku voči Faktorovi a tiež iné právo,
bez predchádzajúceho súhlasu Faktora,
(iii) previesť akékoľvek záväzky z Faktoringových dokumentov na tretiu osobu, bez predchádzajúceho
súhlasu Faktora.
6.7. Právo Faktora na zaplatenie Faktoringového úroku odstúpením alebo vypovedaním Zmluvy o faktoringu a/alebo
Individuálnej zmluvy nezaniká.
6.8. Faktor je oprávnený ponechať si Odplatu alebo doplatok na Odplatu ako zábezpeku k zabezpečeniu budúcich,
podmienených a/alebo nesplatných pohľadávok Faktora voči Klientovi, a to na celú dobu až do okamihu
riadneho zaplatenia záväzkov Klienta a teda nebude povinný tieto zaplatiť Klientovi, hoci by sa stali splatnými,
pričom Klient nemá právo na akýkoľvek úrok či poplatok z uvedeného titulu voči Faktorovi, ak si takéto
zabezpečenie Faktor uplatní. Klient s uvedenými právami Faktora výslovne súhlasí. O uplatnení a ukončení tohto
práva bude Faktor Klienta následne písomne informovať.

Článok VII
Poplatky a Odmena
7.1. Klient je povinný a zaväzuje sa zaplatiť Faktorovi Odmenu, a tiež poplatky uvedené v Zmluve o faktoringu,
v inom Faktoringovom dokumente a tiež v Sadzobníku poplatkov pre právnicke osoby a fyzické osoby podnikateľov, a to vždy vo výške a spôsobom uvedeným vo Faktoringovom dokumente, inak vo výške uvedenej
v Sadzobníku poplatkov pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov.
7.2. Spracovateľský poplatok. Za spracovanie obchodného prípadu a za vypracovanie zmluvnej dokumentácie, najmä
Faktoringovej dokumentácie, je Klient povinný zaplatiť tento poplatok, ktorého výška (spôsob jej určenia) je
uvedená v Zmluve o faktoringu. Tento poplatok je splatný v deň uzatvorenia Zmluvy o faktoringu, pokiaľ
v Zmluve o faktoringu nie je uvedené inak.
7.3. Poplatok za spracovanie dokumentu. Za spracovanie Klientom predkladaných dokumentov a/alebo dokumentov
vystavovaných Faktorom pre Klienta spojených alebo súvisiacich s každou jednotlivou Individuálnou
pohľadávkou, je Klient povinný zaplatiť tento poplatok, ktorého výška (alebo spôsob jej určenia) je uvedená
v Zmluve o faktoringu. Tento poplatok predstavuje paušálnu odplatu za úkony Faktora spojené alebo súvisiace
s postúpením, správou a vymáhaním každej
Individuálnej pohľadávky, ak nie je vo Faktoringových
dokumentoch uvedené inak .
7.4 Poplatok za Limit financovania. Za poskytnutie Limitu financovania je Klient povinný zaplatiť Faktorovi tento
jednorazový poplatok, ktorý je splatný v deň uzatvorenia Zmluvy o faktoringu, ktorého výška (alebo spôsob jej
určenia) je uvedená v Zmluve o faktoringu.
7.5 Poplatok za navýšenie Limitu financovania. Ak dôjde k zvýšeniu Limitu financovania, je Klient povinný zaplatiť
Faktorovi tento poplatok, ktorého výška (spôsob jej určenia) je uvedená v Zmluve o faktoring. Klient berie na
vedomie, že Faktor má výlučné právo kedykoľvek jednostranne odvolať alebo zmeniť Limit financovania (jeho
výšku) a tiež aj spôsob určenia tohto Poplatku za navýšenie Limitu financovania.
7.6 Vo vzťahu ku každému poplatku, dohodnutého vo Faktoringových dokumentoch, ktoré je Klient alebo Zaviazaná
osoba povinná zaplatiť, platí, že nie sú Odmenou Faktora, a nie sú v nich zahrnuté žiadne náklady Faktora.
7.7 Ak nie je v týchto VFP a/alebo vo Faktoringovom dokumente uvedené inak, každý poplatok je splatný na základe
faktúry (bod 6.2. vyššie).
7.8 Ak nie je vo Faktoringovom dokumente dohodnuté inak, Klient sa zaväzuje uhradiť Faktorovi všetky:
(i)

náklady (vrátane nie však výlučne nákladov spojených so spísaním notárskej zápisnice ako vykonateľného
exekučného titulu, ocenenia zabezpečení, úhrady poistného za poskytnutú zábezpeku, úhrady poplatkov za
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preverenie bonity potenciálnych Dlžníkov Poisťovňou na žiadosť Klienta), ktoré mu vznikli v súvislosti so
zmluvnými vzťahmi vzniknutými na základe a/alebo v dôsledku uzavretia Zmluvy o faktoringu a tiež
Zabezpečovacích zmlúv,
(ii) náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vymáhaním Celkovej pohľadávky Faktora alebo jej časti (vrátane nie
však výlučne nákladov spojených s realizáciou Zabezpečení (zabezpečovacích prostriedkov)),
(iii) náklady vynaložené Faktorom v súvislosti s každým Zabezpečením, za účelom jeho ochrany a udržiavania
jeho platnosti a/alebo účinnosti, vrátane zachovania práv na jeho následný prípadný riadny výkon,
(iv) náklady vynaložené Faktorom na externé služby u osôb oprávnených na ich poskytovanie (ako napríklad
služby advokátov, účtovných a daňových poradcov, a podobne) vybraných Faktorom, ktoré vzniknú
Faktorovi v súvislosti so službami poskytovanými týmito osobami Faktorovi na základe a/alebo v dôsledku
uzatvorenia Faktoringových dokumentov.
7.12 Právo Faktora na zaplatenie poplatkov a Odmeny odstúpením alebo vypovedaním Zmluvy o faktoringu a/alebo
Individuálnej zmluvy nezaniká.
7.13 Odmena.
7.13.1. Výška Odmeny, ktorú je povinný platiť Klient Faktorovi, je určená vo Faktoringových dokumentoch,
spôsob jej určenia a splatnosť je uvedená v Zmluve o faktoringu. Zmena nominálnej hodnoty nemá vplyv
na výšku Odmeny.
7.13.2. V prípade, že v príslušnej Zmluve o faktoringu je určená Odmena ako Odmena v minimálnej výške, platí,
že táto predstavuje minimálnu Odmenu Faktora za každých 12 kalendárnych mesiacov odo dňa
uzatvorenia príslušnej Zmluvy o faktoringu, pričom ak súčet Odmien Faktora za príslušné 12 mesačné
obdobie nedosiahne minimálnu výšku Odmeny, Klient je povinný zaplatiť Odmenu vo výške určenej ako
minimálna Odmena, a to aj v prípade, že by prišlo k zániku Zmluvy o faktoringu pred uplynutím 12
mesiacov od jej uzatvorenia (účinnosti).
7.14. Zmena Nominálnej hodnoty nemá vplyv na výšku poplatkov a tiež na výšku Odmeny, ak nie je vo Faktoringových
dokumentoch uvedené inak.

Článok VIII
ZABEZPEČENIE
8.1. Celková pohľadávka Faktora, ako aj ďalšie záväzky Klienta voči Faktorovi a tiež záväzky Zaviazanej osoby voči
Faktorovi, ktoré vznikli/vzniknú na základe alebo v príčinnej súvislosti s uzavretím Zmluvy o faktoringu, sú
zabezpečené prostriedkami slúžiacimi na zabezpečenie záväzku, ktoré sú bližšie špecifikované vo
Faktoringových dokumentoch, najmä v Zmluve o faktoringu. Za vznik, trvanie a vymožiteľnosť poskytnutého
Zabezpečenia zodpovedá Klient.
8.2. Bližšia špecifikácia zabezpečovanej pohľadávky je uvedená v Zabezpečovacích zmluvách.
8.3. Klient sa zaväzuje informovať Faktora o všetkých zmenách, ktoré by mali za následok zníženie hodnoty
predmetu Zabezpečenia, najmä poškodenie, zničenie alebo scudzenie. Faktor je na náklady Klienta oprávnený
sám alebo prostredníctvom tretích osôb vykonať ocenenie predmetu Zabezpečenia. Pri každom ocenení
predmetu Zabezpečenia sa Klient zaväzuje poskytnúť, resp. zabezpečiť poskytnutie požadovanej súčinnosti zo
strany tretích osôb Faktorovi alebo osobe Faktorom k tomu poverenej alebo osobe, ktorá vykonáva ocenenie
predmetu Zabezpečenia.
8.4. Klient sa zaväzuje, že na požiadanie Faktora doplní a rozšíri zmluvne dohodnuté Zabezpečenie v rozsahu a v
lehote stanovenej Faktorom, ak:
8.4.1.

zanikne poskytnuté Zabezpečenie, alebo na základe posúdenia Faktora sa zhorší, či inak výrazne klesne
jeho hodnota, alebo

8.4.2.

na základe posúdenia Faktora sa významne zvýšilo riziko návratnosti Celkovej pohľadávky Faktora.

8.5. Za významné zvýšenie rizika návratnosti Celkovej pohľadávky Faktora sa považuje najmä:
8.5.1.

zriadenie akejkoľvek ťarchy v prospech tretích osôb na majetok, ktorý je predmetom Zabezpečenia v
prospech Faktora (najmä, nie však výlučne, zriadenie záložného práva, zádržného práva, vecného
bremena, predkupného práva), resp. vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu, následkom ktorého je
obmedzenie vlastníckeho práva k majetku, ktorý je predmetom Zabezpečenia v prospech Faktora, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Faktora,
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8.5.2.

vydanie akéhokoľvek rozhodnutia príslušným orgánom, zakazujúceho alebo obmedzujúceho nakladanie
s majetkom, ktorý je predmetom Zabezpečenia v prospech Faktora,

8.5.3.

neplnenie daňových a/alebo akýchkoľvek iných obdobných (napríklad odvodových) povinností voči
štátu, obciam a iným oprávneným subjektom,

8.5.4.

zmena existujúcej vlastníckej štruktúry Klienta, ktorá má za následok obmedzenie výkonu práv
akcionárov, resp. spoločníkov, zmena právnej formy Klienta, pokiaľ k týmto zmenám dôjde bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Faktora,

8.5.5.

nepriaznivý vývoj v hospodárskej a finančnej situácii Klienta (najmä v dôsledku zistení daňových,
správnych, súdnych, colných alebo ďalších orgánov),

8.5.6.

podanie návrhu na začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania na majetok Klienta
(resp. konania, ktoré má podľa zahraničného právneho poriadku obdobné účinky a následky); zvolanie
zasadnutia valného zhromaždenia, predmetom ktorého má byť prijatie rozhodnutia o zrušení
spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácie ,

8.5.7.

začatie exekučného konania na majetok Klienta alebo nariadenie výkonu rozhodnutia na majetok
Klienta,

8.5.8.

opakované neplnenie ďalších dohodnutých záväzkov a povinností Klienta vyplývajúcich pre neho
z Faktoringových dokumentov.

Za významné zvýšenie rizika návratnosti Celkovej pohľadávky Faktora sa považuje aj to, ak skutočnosti uvedené
v bodoch 8.5.2 – 8.5.7 nastanú u ktorejkoľvek zo Zaviazaných osôb.
Riziko návratnosti Celkovej pohľadávky Faktora posudzuje vždy jednostranne Faktor, a to na základe verejných
dokumentov a informácií, ako aj dokumentov a informácií odovzdaných Klientom, Zaviazanými osobami, resp.
získaných Faktorom z vlastnej analytickej činnosti.

Článok IX
VYHLÁSENIA A OSOBITNÉ ZÁVÄZKY
9.1. Klient, ako aj každá zo Zaviazaných osôb ku dňu podpisu Zmluvy o faktoringu a/alebo Zabezpečovacej zmluvy,
prípadne inej zmluvy, na základe ktorej vznikol vzťah medzi Klientom a Faktorom alebo medzi Zaviazanou
osobou a Faktorom, a to až do splnenia všetkých záväzkov vzniknutých na základe alebo v súvislosti s uzavretím
Zmluvy o faktoringu a každej Individuálnej zmluvy, vyhlasujú, že:
9.1.1

je subjektom spôsobilým na uzatvorenie Faktoringových dokumentov, a plnenie jednotlivých záväzkov
vyplývajúcich z týchto dokumentov bolo riadne schválené príslušnými orgánmi (napr. predstavenstvo,
dozorná rada, valné zhromaždenie, ak sa v zmysle vnútorných predpisov Klienta a Zaviazaných osôb
takéto schválenie vyžaduje) a zároveň výkon jeho podnikateľskej činnosti je vykonávaný v súlade s
vydanými oprávneniami,

9.1.2

dostal všetky povolenia a súhlasy príslušného štátneho orgánu alebo tretej osoby, ktoré sú nutné pre
platné a účinné uzavretie a plnenie záväzkov z Faktoringových dokumentov a akýchkoľvek ďalších
zmlúv súvisiacich s Faktoringovými dokumentami, ak sa takéto povolenia vyžadujú; všetky tieto súhlasy
a povolenia sú platné a účinné,

9.1.3

uzavretie Zmluvy o faktoringu, ako aj súvisiacich záväzkových vzťahov, plnenie jednotlivých záväzkov a
povinností: (i) neporušuje zakladateľské ani iné organizačné dokumenty Klienta a/alebo Zaviazaných
osôb; (ii) nie je v rozpore so žiadnou zmluvou, s dokumentom, rozhodnutím súdu, nálezom
rozhodcovského orgánu ani rozhodnutím správneho orgánu, ktoré sú pre Klienta a/alebo Zaviazané
osoby záväzné alebo ktorými sú dotknuté práva a povinnosti Klienta a/alebo Zaviazaných osôb; (iii)
nepredstavuje porušenie ktoréhokoľvek právneho predpisu,

9.1.4

Faktoringové dokumenty sú podpísané osobami oprávnenými konať za Klienta a/alebo Zaviazanú osobu
a takto vzniknuté záväzky sú platnými, účinnými a vymáhateľnými záväzkami,

9.1.5

v čase uzatvorenia každého Faktoringového dokumentu nenastal ani netrval žiadny z prípadov
Podstatného porušenia a/alebo porušenie takéto záväzku či podmienky, pre ktoré je Faktor oprávnená
odstúpiť od Faktoringového dokumentu,

9.1.6

obchod vykonáva na vlastný účet a na splatenie pohľadávok Faktora voči Klientovi použije peňažné
prostriedky, ktoré sú jeho vlastníctvom,
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9.1.7

mu nie je známe, že:
(i)
(ii)
(iii)

bol vo vzťahu k nemu podaný návrh na začatie súdneho, rozhodcovského alebo exekučného
konania,
bol vo vzťahu k nemu podaný návrh na začatie správneho konania, ktorého výsledok by podľa
odôvodneného názoru Faktora mohol výrazne zvýšiť riziko návratnosti, resp. Zabezpečenia
Celkovej pohľadávky Faktora,
bolo začaté, resp. hrozí také konanie, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť právne alebo
ekonomické postavenie Klienta alebo jeho schopnosť splniť záväzok vyplývajúci z Faktoringových
dokumentov,

9.1.8

v čase od prijatia žiadosti o poskytnutie faktoringu nedošlo k žiadnej podstatnej zmene týkajúcej sa
právneho a/alebo ekonomického postavenia Klienta, resp. Zaviazanej osoby,

9.1.9

všetky dokumenty a ďalšie písomné či ústne informácie odovzdané alebo oznámené Faktorovi v
súvislosti s uzavretím Faktoringových dokumentov, vrátane údajov uvedených v žiadosti o poskytnutie
faktoringu, boli ku dňu ich odovzdania alebo oznámenia a naďalej sú pravdivé, úplné, nezavádzajúce
a nespochybniteľné.

9.1.10 vykonáva s Faktorom obchod na svoj účet,
9.1.11 nie je osobou, ktorá má osobitný vzťah k Faktorovi v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách,
9.1.12 má právnu spôsobilosť a je plne oprávnený uzatvoriť Zmluvu o faktoringu, Zabezpečovaciu zmluvu,
prípadne inú zmluvu, na základe ktorej vznikol vzťah medzi Klientom a Faktorom alebo medzi
Zaviazanou osobou a Faktorom, neexituje žiadna skutočnosť, ktorá by tomu bránila a že nepotrebuje
súhlas, privolenie, povolenie či iný obdobný prejav žiadnej tretej osoby, a ak je potrebný, bol mu platne
a účinnej pred uzatvorením danej zmluvy udelený;
9.2 Klient, ako aj každá zo Zaviazaných osôb, sa zaväzujú bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 15
kalendárnych dní odo dňa, keď k takejto skutočnosti došlo, písomne informovať Faktora, že:
9.2.1

došlo ku zmene skutočností, ktoré sú obsahom Vyhlásení Klienta a Vyhlásení Zaviazanej osoby, najmä
tých, ktoré sú uvedené v bode týchto 9.1 VFP,

9.2.2

ktorýkoľvek z odovzdaných dokumentov, ako aj písomných vyhlásení poskytnutých v súvislosti s
uzavretím a plnením Faktoringového dokumentu, je nepravdivý, nepresný, neúplný alebo v akomkoľvek
ohľade zavádzajúci,

9.2.3

hrozí alebo nastala ktorákoľvek zo skutočností prípadov Podstatného porušenia,

9.2.4

došlo k (i) zmene identifikačných údajov, (ii) zmene sídla, resp. trvalého bydliska, (iii) zvolaniu
zasadnutia valného zhromaždenia, predmetom ktorého má byť prijatie rozhodnutia o splynutí, zlúčení
alebo rozdelení Klienta alebo ktorejkoľvek Zaviazanej osoby, vrátane cezhraničného splynutia,
rozdelenia, zlúčenia (iv) zvolaniu zasadnutia valného zhromaždenia, predmetom ktorého má byť prijatie
rozhodnutia o zrušení spoločnosti likvidáciou, (v) zmene spôsobu konať a právne sa zaväzovať,

9.2.5

sa pripravuje alebo realizuje (i) zmena právnej formy, (ii) zmena výšky základného imania, (iii) kúpa,
predaj alebo nájom podniku alebo jeho časti, (iv) vklad podniku alebo jeho časti ako nepeňažný vklad do
základného imania inej právnickej osoby, alebo nastali iné skutočnosti, ktoré by mali obdobný účinok, a
to bezodkladne po prijatí príslušného rozhodnutia, resp. oboznámení sa s uvedenou skutočnosťou,

9.2.6

došlo k zriadeniu každého nového podnikateľského, vkladového alebo iného účtu v inej banke ako u
Faktora, a to bez zbytočného odkladu po jeho zriadení,

9.2.7

došlo k akýmkoľvek ďalším skutočnostiam, ktoré môžu mať vplyv na plnenie ich záväzkov
z Faktoringových dokumentov.

9.3 Klient, ako aj každá zo Zaviazaných osôb sa zaväzuje až do splatenia Celkovej pohľadávky Faktora uskutočňovať
akúkoľvek zmenu údajov uvedených v dokumente „Vymedzenie skupiny hospodársky spojených osôb klienta“,
ktorý tvorí prílohu žiadosti o poskytnutie faktoringu spolu s prílohami k žiadosti o poskytnutie faktoringu,
týkajúcich sa (i) vlastníckej štruktúry Klienta, resp. Zaviazaných osôb, (ii) majetkového podielu Klienta, resp.
Zaviazaných osôb, v iných spoločnostiach a (iii) štatutárneho orgánu Klienta, resp. Zaviazaných osôb iba v
prípade, ak člen/členovia štatutárneho orgánu je/sú oprávnený/-í konať samostatne, až po predchádzajúcom
písomnom súhlase Faktora. Predchádzajúci súhlas podľa tohto bodu sa nevzťahuje na zmenu (i) identifikačných
údajov osôb uvedených v dokumente „Vymedzenie skupiny hospodársky spojených osôb klienta“ v časti
týkajúcej sa a) vlastníckej štruktúry Klienta, resp. Zaviazaných osôb, b) majetkového podielu Klienta, resp.
Zaviazaných osôb, v iných spoločnostiach a c) štatutárneho orgánu Klienta, resp. Zaviazaných osôb, a (ii) sídla,
trvalého bydliska osôb uvedených v dokumente „Vymedzenie skupiny hospodársky spojených osôb klienta“ v
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časti týkajúcej sa a) vlastníckej štruktúry Klienta, resp. Zaviazaných osôb, b) majetkového podielu Klienta, resp.
Zaviazaných osôb, v iných spoločnostiach a c) štatutárneho orgánu Klienta, resp. Zaviazaných osôb, pričom o
takejto zmene Klient, ako aj každá zo Zaviazaných osôb informuje Faktora do 15 kalendárnych dní odo dňa, keď
k takejto skutočnosti došlo.
9.4 Klient, ako aj každá zo Zaviazaných osôb, sa zaväzujú, popri podmienkach a záväzkoch uvedených vo
Faktoringových dokumentoch, že:
9.4.1

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Faktora nezriadi ako ani nevyhlási, že súhlasí so zriadením
zabezpečenia (napr. zriadenia záložného práva), vecného bremena alebo iného obmedzenia na svoj
majetok, alebo jeho časť (negative pledge),

9.4.2

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Faktora nevykoná: (i) zmenu právnej formy, (ii) zmenu
vlastníckej štruktúry, ktorá má za následok obmedzenie výkonu práv akcionárov, resp. spoločníkov, (iii)
neprijme rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení, vrátane cezhraničného splynutia, rozdelenia,
zlúčenia,

9.4.3

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Faktora do zaplatenia Celkovej pohľadávky Faktora neuzavrie
zmluvu o pôžičke, úvere, alebo akúkoľvek inú zmluvu, predmetom ktorej je prijatie akejkoľvek formy
finančnej výpomoci, a to akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme zo strany Klienta, resp. Zaviazanej
osoby,

9.4.4

umožní Faktorovi, ako aj ním splnomocneným osobám kontrolu plnenia dohodnutých podmienok, ako aj
všetkých súvisiacich dokumentov, vrátane vstupu do všetkých prevádzkarní a iných objektov v rozsahu
nevyhnutnom pre účely kontroly plnenia Faktoringových dokumentov a pre zabezpečenie návratnosti
Celkovej pohľadávky Faktora.

9.4.5

v prípade, ak na splatenie Celkovej pohľadávky Faktora alebo jej časti použije peňažné prostriedky inej
osoby, alebo ak vykonáva obchod na účet inej osoby, uvedie jej meno, priezvisko, rodné číslo alebo
dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť, pokiaľ ide o fyzickú osobu, alebo
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ ide o právnickú osobu a zároveň odovzdá Faktorovi
písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod,

9.5 Klient sa zaväzuje:
9.5.1

bezodkladne informovať Faktora o každej takej skutočnosti vo vzťahu k Individuálnej pohľadávke alebo
vo vzťahu k Dlžníkovi, na základe ktorej môže vzniknúť Spor , alebo ktorá môže ovplyvniť schopnosť,
ochotu alebo vôľu Dlžníka zaplatiť Individuálnu pohľadávku, najmä (nie však výlučne) o každej
skutočnosti, ktorá môže viesť ku zmene nominálnej hodnoty, o každej skutočnosti, ktoré sú mu známe
vo vzťahu k Dlžníkovi alebo vo vzťahu k Odberateľskej zmluve, a môžu mať vplyv na schopnosť Dlžníka
zaplatiť, o začatí súdneho alebo iného obdobného konania medzi Klientom a Dlžníkom, o každom návrhu
na uzatvorenie dohody o urovnaní ohľadom Individuálnej pohľadávky, o odmietnutí prevzatia tovaru
alebo služby Dlžníkom a iných obdobných negatívnych skutočnostiach (vo vzťahu k Dlžníkovi alebo
Individuálnej pohľadávke),

9.5.2

bezodkladne informovať Faktora o tom, že Odberateľská zmluva je alebo sa stane povinne
zverejňovanou zmluvou, Dlžník alebo Klient je alebo sa stane povinnou osobou, všetko v zmysle
príslušných právnych predpisov (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám),

9.5.3

oznámiť najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní uplatnenie Reklamácie Dlžníka u Klienta,

9.5.4

oznámiť najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní každú zmenu Odberateľskej zmluvy alebo jej zánik
(ukončenie),

9.5.5

odovzdať Faktorovi: (i) originál Faktúry, ak v Zmluve o faktoringu bolo dohodnuté v súvislosti
s uzatvorením Individuálnej zmluvy jej odovzdanie v kópii, (ii) kópiu Odberateľskej zmluvy, (iii) originál
dokumentu potvrdzujúceho poskytnutie plnenia podľa Odberateľskej zmluvy Klientom Dlžníkovi, (iv)
originály všetkých dokumentov, ktoré môžu mať vplyv na vymožiteľnosť Faktúry a to vždy do 3 (troch)
Pracovných dní po uzatvorení Individuálnej zmluvy a tiež vždy do 10 (desiatich) Pracovných dní od
obdržania žiadosti Faktora o ich predloženie, pokiaľ tak Klient nevykonal pri predložení Návrhu na
postúpenie pohľadávky alebo tak vykonal, ale predložené listiny neboli vo forme určenej v tomto bode,

9.5.6

poskytovať súčinnosť Faktorovi v súvislosti so zaplatením a prípadným vymáhaním Individuálnej
pohľadávky, najmä odovzdať Faktorovi všetky ním žiadané dokumenty, poskytnúť potrebné vysvetlenia
a vykonať iné úkony, o ktoré ho Faktor požiada, a to v lehote určenej v žiadosti Faktora,

9.5.7

riadne a včas vo svojej účtovnej a ostatnej dokumentácii vyznačiť postúpenie Individuálnej pohľadávky
na Faktora (tým nie je dotknutá povinnosť opatrovať každú Faktúru Doložkou o postúpení a vykonať
Faktorom požadované oznámenie o postúpení Dlžníkovi (vždy v znení akceptovateľnom Faktorom),
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9.5.8

odovzdať Faktorovi dokumenty preukazujúce zabezpečenie Individuálnej pohľadávky postúpenej
Faktorovi, a zároveň bezodkladne po uzatvorení Zmluvy o faktoringu a príslušnej Individuálnej zmluvy
písomne oznámiť každej osobe, ktorá poskytla zabezpečenie Individuálnej pohľadávky, jej postúpenie
na Faktora, a na žiadosť Faktora a v lehote tam určenej k jej spokojnosti preukázať doručenie takéhoto
oznámenia,

9.5.9

vymáhať splnenie Individuálnej pohľadávky postúpenej na Faktora, vo svojom mene na účet Faktora, ak
ho o to Faktor požiada a k takým úkonom poverí,

9.5.10 bezodkladne informovať Faktora o zaplatení Individuálnej pohľadávky postúpenej Faktorovi zo strany
Dlžníka priamo Klientovi a zároveň obdržané plnenie do 3 (troch) Pracovných dní previesť v prospech
Účtu na inkaso pohľadávok alebo na iný Faktorom určený účet alebo iným Faktorom určeným
spôsobom,
9.5.11 riadne a včas riešiť s Dlžníkom uplatnenú Reklamáciu Dlžníka tak, aby nedošlo k zníženiu Nominálnej
hodnoty Individuálnej pohľadávky postúpenej Faktorovi,
9.5.12 umožniť Faktorovi alebo ňou poverenej osobe vykonať kontrolu ním poskytnutého plnenia Dlžníkovi,
vrátane všetkých k plneniu sa vzťahujúcim dokumentom a zabezpečiť v prípade požiadavky Faktora
kontrolu aj u Dlžníka, prípadne u tretej osoby, a v tej súvislosti poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť,
vrátane zabezpečenia súčinnosti Dlžníkom,
9.5.13 zaplatiť Faktorovi na základe jej výzvy a v lehote tam určenej peňažné prostriedky vo výške súm, ktoré
Faktor zaplatil v dôsledku posúdenia Zmluvy o faktoringu, Individuálnej zmluvy alebo iného
Faktoringového dokumentu ako odporovateľného právneho úkonu,
9.5.14 dodržiavať a plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu z postavenia partnera verejného sektora v zmysle
príslušných právnych predpisov, ak sa na neho takéto povinnosti vzťahujú,
9.6 Klient súhlasí s tým, aby: (i) Faktor postúpil každú Individuálnu pohľadávku postúpenú na Faktora na základe
Zmluvy o faktoringu a príslušnej Individuálnej zmluvy, na tretiu osobu, spolu s jej príslušenstvom a právami
s ňou spojenými, (ii) a poskytol takejto tretej osobe (ktorá prejavila záujem o postúpenie Individuálnej
pohľadávky alebo ktorej má záujem Faktor takúto pohľadávku postúpiť) všetky Informácie, a to ešte pred
uzatvorením príslušnej zmluvy (o ďalšom postúpení Individuálnej pohľadávky).
9.7 Všetky Vyhlásenia Klienta sa považujú za vykonané v deň uzatvorenia Zmluvy o faktoringu, pokiaľ nie je priamo
vo Faktoringovom dokumente uvedené inak, a považujú sa za zopakované Klientom vždy k poslednému dňu
každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Rámcová zmluva uzatvorená. Zároveň
sa všetky Vyhlásenia Klienta považujú za zopakované vždy v každom z nasledovných dní: (i) deň predloženia
Návrhu na postúpenie pohľadávky Faktorovi, (ii) deň uzatvorenia Individuálnej zmluvy.
9.8 Faktor, Klient, ako aj Zaviazané osoby sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich
sa Faktoringových dokumentov, ak nie je osobitne dohodnuté inak.
Článok X
PORUŠENIA (ZÁVÄZKOV KLIENTA)
10.1 Ak je Klient v omeškaní so splácaním Celkovej pohľadávky Faktora alebo jej akejkoľvek časti, Faktor je
oprávnený zvýšiť Úrokovú sadzbu Faktoringového úroku o 5 % p.a., a to na dobu, počas ktorej takéto omeškanie
bude trvať. Tým nie je dotknutý nárok Faktora na zákonné alebo na zmluvné sankcie (najmä v podobe úrokov
z omeškania, zmluvnej pokuty a podobne).
10.2 Vznik ktorejkoľvek z nasledujúcich skutočností sa považuje za prípad Podstatného porušenia:
10.2.1 omeškanie Klienta, resp. Zaviazanej osoby so zaplatením Celkovej pohľadávky Faktora alebo jej časti, po
dobu viac ako 5 Pracovných dní alebo omeškanie so zaplatením po uplynutí dodatočne poskytnutej
lehoty na zaplatenie, ak takúto lehotu Faktor poskytol,
10.2.2 vyhlásenie predčasnej splatnosti úverovej pohľadávky v zmysle zmluvy o úvere uzavretej medzi
Faktorom a Klientom a/alebo medzi Faktorom a osobou patriacou do skupiny hospodársky spojených
osôb Klienta, resp. Zaviazanej osoby alebo neuhradenie akejkoľvek splatnej pohľadávky Faktora zo
strany Klienta a/alebo osoby patriacej do skupiny hospodársky spojených osôb Klienta, resp. Zaviazanej
osoby vyplývajúcej z takejto zmluvy o úvere (t. j. cross-default),
10.2.3 omeškanie Klienta, resp. Zaviazanej osoby so splácaním svojich peňažných záväzkov voči Faktorovi
alebo voči osobám patriacim do skupiny hospodársky spojených osôb Faktora alebo voči ostatným
veriteľom Klienta vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených za účelom čerpania úveru, pôžičky alebo inej
finančnej výpomoci alebo so splácaním svojich záväzkov voči veriteľom z iných zmlúv, z ktorých
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vyplýva peňažný záväzok Klienta, resp. Zaviazanej osoby, vrátane záväzkov vyplývajúcich z
poskytnutého ručenia za záväzky tretích osôb, resp. iného záväzku vyplývajúceho zo zabezpečenia
poskytnutého za záväzky tretích osôb, s výnimkou oneskorenia splácania z technických dôvodov, ak toto
omeškanie netrvá viac ako 5 Pracovných dní; alebo ak Faktor zistí, že Klient, resp. Zaviazaná osoba je
platobne neschopný/-á alebo predlžený/-á, resp. ak bez predchádzajúceho písomného súhlasu Faktora
vstúpi čo len s jedným Faktorom do rokovaní za účelom dosiahnuť reštrukturalizáciu pohľadávok (t.j.
cross-default),
10.2.4 odvolanie plnomocenstva udeleného Faktorovi, resp. odmietnutie udeliť plnomocenstvo Faktorovi v
zmysle bodu 6.4 VFP,
10.2.5 Klient, resp. Zaviazaná osoba sa po podpise Zmluvy o faktoringu stal/-a súčasťou skupiny hospodársky
spojených osôb (definovanej v zmysle ustanovení Zákona o bankách), súčasťou ktorej bude akákoľvek
tretia osoba, s ktorou Faktor pred dňom uzavretia Zmluvy o faktoringu uzavrel zmluvu, na základe
ktorej vznikol tejto tretej osobe nárok na poskytnutie úveru, a súčasne pokiaľ by Faktor poskytnutím
plnenia (ktoré je možné považovať za úver vo výške vypočítanej k okamihu, v ktorom sa Klient, resp.
Zaviazaná osoba stal/-a súčasťou skupiny hospodársky spojených osôb) prekročil limity majetkovej
angažovanosti voči takejto skupine hospodársky spojených osôb, ustanovené Zákonom o bankách alebo
opatrením Národnej banky Slovenska,
10.2.6 nesprávnosť, neúplnosť, nepravdivosť alebo spochybniteľnosť (aj čiastočná) niektorého z Vyhlásení
Klienta alebo informácií uvedených v bode 9.1 týchto VFP, resp. poskytnutých v zmysle Faktoringových
dokumentov Faktorovi, a tiež prípad, že prišlo ku zmene skutočností, ktoré sú obsahom jednotlivých
Vyhlásení Klienta,
10.2.7 nesprávnosť, neúplnosť, nepravdivosť alebo spochybniteľnosť (aj čiastočná) niektorého z Vyhlásení
Zaviazanej osoby alebo informácií uvedených v bode 9.1 týchto VFP, resp. poskytnutých v zmysle
Faktoringových dokumentov Faktorovi, a tiež prípad, že prišlo ku zmene skutočností, ktoré sú obsahom
jednotlivých Vyhlásení Zaviazanej osoby,
10.2.8 Klient alebo niektorá zo Zaviazaných osôb porušil/-a alebo nesplnil/-a záväzok uvedený vo
Faktoringovom dokumente, neboli splnené podmienky dohodnuté vo Faktoringovom dokumente alebo
nastalo porušenie niektorej z podmienok uvedených vo Faktoringovom dokumente.
10.2.9 Klient alebo niektorá zo Zaviazaných osôb zatajil/-a skutočnosti, ktoré by v prípade, ak by boli Faktorovi
známe, mohli by viesť k neuzatvoreniu Zmluvy o faktoringu a/alebo Individuálnej zmluvy alebo by síce
viedli k (ich) uzatvoreniu, avšak s inými podmienkami (iným obsahom); právo na ich posúdenie má
Faktor,
10.2.10 bol podaný odôvodnený návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie na
majetok Klienta a/alebo ktorejkoľvek zo Zaviazaných osôb, resp. konania, ktoré má podľa zahraničného
právneho poriadku obdobné účinky, za podmienky, že Klient, resp. ktorákoľvek zo Zaviazaných osôb v
lehote určenej Faktorom nepreukáže neopodstatnenosť takéhoto návrhu, pričom odôvodnenosť je na
posúdení Faktora,
10.2.11 bolo prijaté rozhodnutie valného zhromaždenia Klienta a/alebo Zaviazanej osoby o zrušení spoločnosti
likvidáciou,
10.2.12 prijatie rozhodnutia o zmene právnej formy, kúpe, predaji alebo nájme podniku alebo jeho časti, znížení
základného imania, zmeny spôsobu konať a právne sa zaväzovať alebo takej právnej skutočnosti, ktorá
by mala podľa príslušného slovenského a/alebo zahraničného právneho poriadku obdobný účinok ako
zmeny, ktoré by podľa názoru Faktora podstatným spôsobom mohlo ovplyvniť splácanie Úverovej
pohľadávky a Faktor prejavil svoj písomný nesúhlas s takýmito zmenami,
10.2.13 strata, pozastavenie alebo iné obmedzenie oprávnenia výkonu podnikateľskej činnosti, ako aj zánik
alebo obmedzenie platnosti povolenia vrátane povolenia vydaného štátnymi orgánmi, ako aj orgánmi
spoločnosti Klienta a/alebo Zaviazanej osoby potrebného k uzavretiu Zmluvy o faktoringu a k plneniam
podľa Faktoringových dokumentov a tiež podľa Odberateľskej zmluvy,
10.2.14 vznik skutočnosti, ktorá by podľa názoru Faktora mohla v podstatnej miere ovplyvniť platobnú
schopnosť Klienta a/alebo Zaviazanej osoby (napr. začatie, ako aj právoplatné skončenie súdneho,
rozhodcovského, správneho, alebo obdobného konania, príp. exekúcie na majetok Klienta a/alebo
Zaviazanej osoby), opakované omeškanie Klienta a/alebo Zaviazanej osoby s plnením nepeňažného
záväzku voči Faktorovi vzniknutého z akejkoľvek zmluvy alebo vyhlásenia alebo právneho predpisu,
10.2.15 porušenie záväzkov, za ktoré je Faktor oprávnený uložiť Klientovi a/alebo Zaviazanej osobe sankciu vo
forme zmluvnej pokuty,
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10.2.16 začatie trestného stíhania voči Klientovi, voči Zaviazanej osoby, voči členom ich štatutárneho orgánu
alebo voči ich spoločníkom, majúce vzťah k Faktoringovým dokumentom alebo Odberateľskej zmluve,
10.2.17 nedošlo zo strany Klienta v súlade s podmienkami Odberateľskej zmluvy k poskytnutiu plnenia (dodanie
tovaru a/alebo poskytnutie služby) Dlžníkovi,
10.2.18 vznik Sporu alebo inej obdobnej situácie, ktoré môže viesť k obmedzeniu a/alebo k zániku povinnosti
Dlžníka zaplatiť Individuálnu pohľadávku,
10.2.19 Klient realizuje s Dlžníkom okrem obchodovania na základe a podľa Odberateľskej zmluvy aj iné
obchody a Faktor nebol o takýchto vzťahoch vopred písomne informovaný alebo ak medzi sebou
realizujú obchody mimo obvyklého obchodného styku a obvyklých podmienok,
10.2.20 vznik alebo trvanie prekážky na strane Klienta a/alebo na strane Dlžníka vo vzťahu k plneniu podľa
Odberateľskej zmluvy, ktorá súvisí s Individuálnou pohľadávkou a spočíva napríklad v nemožnosti
dodať tovar a/alebo poskytnúť služby na základe zákonných zákazov alebo rozhodnutí príslušných
orgánov verejnej moci alebo iných obdobných skutočností,
10.2.21 Klient alebo Zaviazaná osoba zomrie,
10.2.22 prišlo k určeniu postúpenia Individuálnej pohľadávky na Faktora ako neplatného alebo neúčinného
úkonu, prišlo k popretiu existencie Individuálnej pohľadávky postúpenej Faktorovi alebo k popretiu jej
výšky alebo jej akejkoľvek časti,
10.2.23 došlo k zániku Individuálnej pohľadávky postúpenej na základe Zmluvy o faktoringu a Individuálnej
zmluvy na Faktora inak ako jej splnením v celom rozsahu a v súlade s podmienkami Faktoringových
dokumentov,
10.2.24 Individuálna pohľadávka postúpená na Faktora nebola zaplatená riadne a včas v prospech Účtu na
inkaso pohľadávok
10.3 Klient a/alebo Zaviazaná osoba popri ostatných vyhláseniach uvedených vo Faktoringových dokumentoch,
vyhlasuje, že si je vedomý/-á účinkov vyplývajúcich z § 35 ods.1 Zákona o bankách (včítane následkov
poskytnutia nepravdivých údajov) pre účely posudzovania a schvaľovania žiadosti o poskytnutie faktoringu vo
väzbe na zákaz vykonávania obchodov s osobami, ktoré majú k Faktorovi osobitný vzťah, pričom sa zaväzuje v
tejto súvislosti poskytnúť Faktorovi pravdivé údaje.
10.4 Faktor je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o faktoringu v prípade, ak by existencia Zmluvy o faktoringu a plnenia
záväzkov z nej vyplývajúcich, resp. existencia ktoréhokoľvek zmluvného vzťahu s osobami poskytujúcimi
zabezpečenie spôsobilo alebo podľa názoru Faktora mohlo spôsobiť porušenie právneho predpisu (zákona,
vyhlášky alebo opatrenia Národnej banky Slovenska), ktorý stanovuje povinnosti Faktora ako banky, resp.
povinnej osoby v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou. Faktor je taktiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy o
faktoringu, ak pred predložením prvého Návrhu na postúpenie pohľadávky nastane alebo sa vyskytuje prípad
Podstatného porušenia.
10.5 Ak nastane alebo sa bude vyskytovať prípad Podstatného porušenia, ktorý je tak označený v týchto VFP alebo
v inom Faktoringovom dokumente, Faktor bude oprávnený (samostatne alebo v kombinácii):
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

odstúpiť od (každej) Individuálnej zmluvy, ak ešte nezanikol záväzok Dlžníka zaplatiť Individuálnu
pohľadávku jej riadnym zaplatením Faktorovi,
odstúpiť od Zmluvy o faktoringu,
vypovedať Zmluvu o faktoringu ,
vykonať započítanie vzájomných pohľadávok,
vykonať iné oprávnenia v zmysle a za podmienok uvedených vo Faktoringových dokumentoch.

10.6 Odstúpenie
10.6.1 Odstúpením od Zmluvy o faktoringu zaniká Zmluva o faktoringu, a oprávnenie Klienta predkladať
Návrhy na postúpenie pohľadávky. Odstúpením od Zmluvy o faktoringu nezanikajú Individuálne zmluvy
(ak z obsahu odstúpenia nevyplýva iné), nezaniká záväzok Klienta zaplatiť Celkovú pohľadávku Faktora
alebo jej nesplatenú časť, nezanikajú tieto VFP a nezaniká ani žiadna zo Zabezpečovacích zmlúv.
10.6.2 Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o faktoringu a Zaviazaná osoba je oprávnená odstúpiť od
Zabezpečovacej zmluvy iba v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. § 345 Obchodného
zákonníka).
10.6.3 Odstúpením od Individuálnej zmluvy zaniká príslušná Individuálna zmluva, pričom odstúpením
nezaniká záväzok Klienta zaplatiť Celkovú pohľadávku Faktora alebo jej nesplatenú časť (najmä tak
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záväzok Klienta vrátiť Faktorovi zaplatenú Zálohu alebo Odplatu), nezanikajú tieto VFP a nezaniká ani
žiadna zo Zabezpečovacích zmlúv.
10.6.4 Odstúpenie vykoná Faktor formou písomného oznámenia doručeného Klientovi, pričom Klient je
povinný v písomnom oznámení o odstúpení určenej lehote, inak najneskôr do 10 (desiatich) Pracovných
dní, zaplatiť Celkovú pohľadávku Faktora na Faktorom určený účet v odstúpení, inak na Účet na inkaso
pohľadávok, a prípadne splniť všetky nepeňažné povinnosti podľa Faktoringových dokumentov voči
Faktorovi, ktoré Faktor uvedie v odstúpení.
10.7 Výpoveď
10.7.1 Faktor aj Klient sú oprávnení vypovedať Zmluvu o faktoringu formou písomnej výpovede doručenej
podľa bodu 13.6 VFP druhej zmluvnej strane. Ak nie je vo Faktoringových dokumentoch uvedené inak,
výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v
ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.
10.7.2 Po doručení výpovede je Klient povinný zaplatiť v lehote určenej vo výpovedi, inak najneskôr ku dňu
ukončenia zmluvného vzťahu zo Zmluvy o faktoringu, Celkovú pohľadávku Faktora na Faktorom určený
účet vo výpovedi, inak v prospech Účtu na inkaso pohľadávok, a prípadne splniť všetky nepeňažné
povinnosti podľa Faktoringových dokumentov voči Faktorovi, ktoré Faktor uvedie vo výpovedi..
10.7.3. Zaviazaná strana nie je bez súhlasu Faktora oprávnená vypovedať Zabezpečovaciu zmluvu.
10.8 V prípade, že nastane alebo sa vyskytuje Podstatné porušenie, Faktor bude tiež oprávnený zablokovať účet
Klienta a tiež bude oprávnený zablokovať účet Zaviazanej osoby, pričom až do zaplatenia Celkovej pohľadávky
Faktora tak bude oprávnený neumožniť Klientovi alebo Zaviazanej osobe disponovať s peňažnými prostriedkami
na ich účtoch vedených Faktorom, a to až do výšky súčtu nesplatenej Celkovej pohľadávky Faktora.
10.9 V prípade, ak dôjde k porušeniu ustanovení bodov 6.6.4., 6.6.5., 9.2, 9.3, 9.4 VFP je Faktor oprávnený uložiť
Klientovi alebo Zaviazaným osobám a to aj opakovane sankciu vo forme zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR.
Faktor je oprávnený uložiť takúto sankciu aj v prípade, ak nastal ktorýkoľvek z prípadov uvedených v bode 10.2
VFP a Faktor nevyužil právo na vyhlásenie predčasnej splatnosti Celkovej pohľadávky Faktora. Ustanovením
tohto bodu nie je dotknuté právo na dohodnutie iných sankcií za neplnenie podmienok uvedených vo
Faktoringových dokumentoch. Zmluvné pokuty, ako aj akékoľvek iné sankcie sa stávajú splatnými v lehote
uvedenej v oznámení Faktora adresovanom porušiteľovi a v prípade, ak takáto lehota určená nie je, tak v lehote
15 kalendárnych dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia porušiteľovi.
Článok XI
OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU
11.1 Faktor je povinný pri každom obchode na účely identifikácie a overenia identifikácie Klienta, Zaviazaných osôb,
resp. ich zástupcov požadovať preukázanie totožnosti, pričom Klient, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia sú
povinní takejto žiadosti Faktora vyhovieť. Vykonanie obchodu so zachovaním anonymity osôb je Faktor, s
ohľadom na platné právne predpisy, povinný odmietnuť.
11.2 Ak za Klienta koná zástupca, Faktor identifikuje a overuje identifikáciu zástupcu a zástupca predkladá Faktorovi
doklad, z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie.
11.3 Klient záväzne vyhlasuje, že peňažné prostriedky, ktoré sú mu poskytnuté na základe Zmluvy o faktoringu alebo
iného Faktoringového dokumentu, nevyužije na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie
terorizmu v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou. Toto vyhlásenie sa považuje v celom rozsahu za platné a
pravdivé a zopakované pre každý Klientom predložený Návrh na postúpenie pohľadávky a uzatvorenú
Individuálnu zmluvu a počas trvania každej uzatvorenej Individuálnej zmluvy.
11.4 Klient, Zaviazaná osoba, resp. ich zástupcovia sú povinní pri uzatvorení, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu
písomne oznámiť Faktorovi skutočnosti, ktoré by spôsobili, že by boli považovaní za Politicky exponované osoby.
Ak tieto osoby neoznámia Faktorovi skutočnosti podľa tohto bodu, bude ich Faktor považovať za osoby, ktoré
nie sú Politicky exponovanými osobami.
11.5 Klient a Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia sa dohodli, že Faktor je tak pred uzavretím Zmluvy o faktoringu,
ako aj počas existencie zmluvného vzťahu oprávnený požadovať od Klienta, Zaviazaných osôb, resp. ich
zástupcov, ako aj od všetkých osôb napĺňajúcich definíciu klienta uvedenú v Zákone o ochrane pred legalizáciou
všetky doklady a informácie, ktoré potrebuje na posúdenie plnenia podmienok na uzavretie Zmluvy o faktoringu
podľa Zákona o bankách, ako aj všetky doklady a informácie potrebné na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku
klientovi podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou, najmä doklady potrebné na identifikáciu právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, doklady na identifikáciu Konečného užívateľa výhod u právnickej osoby, doklady
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preukazujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru právnickej osoby a zabezpečenie verifikácie týchto dokladov, ako aj
vyhlásení, že Klient, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia sú Politicky exponovanými osobami. Doklady, resp.
vyhlásenia, v zmysle tohto bodu, predložené Klientom, Zaviazanými osobami, resp. ich zástupcami pred
uzavretím Zmluvy o faktoringu a Individuálnej zmluvy sa považujú v celom rozsahu za platné a pravdivé aj počas
existencie zmluvného vzťahu, pokiaľ Klient, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia neoznámia Faktorovi, že
došlo k zmene v týchto dokladoch, resp. vyhláseniach, pričom tieto osoby sú povinné Faktorovi bez zbytočného
odkladu akékoľvek zmeny v týchto dokladoch oznámiť, resp. vyžiadať si písomný súhlas Faktora v zmysle bodu
9.3 VFP. Klient, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia sú povinní doklady, resp. vyhlásenia poskytnúť aj na
vyžiadanie Faktora počas vykonávania priebežného monitorovania obchodného vzťahu. V prípade porušenia
záväzkov uvedených v tomto bode je Faktor oprávnený postupovať v súlade s § 15 Zákona o ochrane pred
legalizáciou. Klient, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia berú na vedomie, že Faktor je povinný získané
informácie vyhodnocovať z hľadiska rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a
prijímať opatrenia v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XII
BANKOVÉ TAJOMSTVO A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
12.1 Faktor sa zaväzuje s informáciami tvoriacimi Bankové tajomstvo a Osobnými údajmi Klienta, Zaviazaných osôb,
resp. ich zástupcov zaobchádzať a chrániť ich v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi aj po
skončení zmluvného vzťahu medzi Faktorom a Klientom.
12.2 Klient, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia berú na vedomie, že Faktor je oprávnený sprístupniť a poskytnúť
všetky: (i) údaje o faktoringu, o úveroch a iných bankových obchodoch poskytnutých Klientovi, Zaviazanej
osobe, resp. ich zástupcom, (ii) údaje o pohľadávkach a ich zabezpečení, ktoré má voči nim Faktor z Zmluvy o
faktoringu, poskytnutých úverov a iných bankových obchodov, (iii) údaje o splácaní svojich záväzkov, (iv)
údaje o svojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania svojich záväzkov a (v) osobné údaje Klienta,
Zaviazanej osoby, resp. ich zástupcov, a to vrátane údajov získaných Faktorom v priebehu rokovania o
poskytnutí faktoringu, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva a ochrane osobných údajov, v
nevyhnutnom rozsahu, najmä v rozsahu uvedenom v žiadosti Klienta o poskytnutie faktoringu, v Zmluve o
faktoringu, v Individuálnych zmluvách ako i v zmluvách uzatvorených v súvislosti s Rámcovou zmluvou, najmä
Zabezpečovacích zmluvách, za účelom overenia bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny Klienta a
Zaviazaných osôb spoločnostiam, ako aj bankám a pobočkám zahraničných bánk v zmysle Zákona o bankách a
zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v platnom znení, VFP, zmlúv uzavretých medzi Klientom
resp. Zaviazanou osobou a Faktorom, súhlasov Klienta a Zaviazaných osôb udelených Faktorovi a v zmysle
Oprávnených záujmov Faktora alebo tretích strán.
12.3 Faktor v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prostredníctvom Internetovej stránky
Faktora oboznamuje Klientov, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcov o tretích osobách, resp.
sprostredkovateľoch, ktorým sprístupňuje a poskytuje na spracúvanie osobné údaje Klientov, Zaviazaných
osôb, resp. ich zástupcov, a údaje Klientov, Zaviazaných osôb, resp. ich zástupcov tvoriace Bankové tajomstvo.
12.4 Klient, Zaviazaná osoba, resp. ich zástupca berú na vedomie, že Faktor je oprávnený spracúvať údaje z databáz
vyššie uvedených spoločností, a to najmä o výške jeho peňažných záväzkov a čase, v ktorom tieto záväzky
spoločnosť evidovala vo svojich databázach, informácie o štádiu inkasa, v ktorom sa záväzok nachádzal
(mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné, trestné konanie), ako aj údaje o výške ním
uskutočnených platieb v stanovenom časovom období.
12.5 Podpisom Zmluvy o faktoringu, resp. zmlúv uzatvorených v súvislosti s Rámcovou Zmluvou, najmä
Zabezpečovacích zmlúv, Klient, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia berú na vedomie, že Faktor má z titulu
svojho podnikania podľa Zákona o bankách Oprávnený záujem poskytnúť osobné údaje a údaje tvoriace
Bankové tajomstvo: (i) tretím subjektom za účelom ochrany a domáhania sa práv Faktora z Faktoringových
dokumentov mimosúdnou alebo súdnou cestou, a/alebo (ii) tretej osobe, s ktorou Faktor rokuje o postúpení
pohľadávok Faktora voči Klientovi, resp. Zaviazaným osobám alebo o pristúpení k záväzku Klienta voči
Faktorovi, vrátane sprístupnenia týchto údajov v súvislosti s rokovaniami týkajúcimi sa uzatvorenej zmluvy,
a/alebo (iii) subjektom, s ktorými Faktor konzultuje obchodný prípad, resp. si vyžiada k nemu ich písomné
stanovisko (napr. audítorom, externým právnym poradcom).
12.6 Faktor zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch a údajoch tvoriacich Bankové tajomstvo a zabezpečuje ich
bezpečnosť pred poškodením, zničením, náhodnou stratou, zmenou, nepovoleným prístupom a sprístupnením,
zneužitím, odcudzením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Bezpečnosť a
povinnosť mlčanlivosti v uvedenom rozsahu požaduje aj od tretích osôb, ktorým Faktor tieto osobné údaje a
údaje tvoriace Bankové tajomstvo je oprávnený poskytnúť alebo sprístupniť.
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12.7 Faktor je povinný s Bankovým tajomstvom zaobchádzať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a zachovávať ich dôverný charakter aj po skončení zmluvného vzťahu medzi Faktorom a Klientom, resp.
Zaviazanými osobami.
12.8 Bez súhlasu Klienta, Zaviazaných osôb, resp. ich zástupcov poskytne Faktor Bankové tajomstvo tretím osobám:
(i) v prípadoch a v rozsahu určenom Zákonom o bankách a iným právnym predpisom, alebo (ii) na základe
právoplatných rozhodnutí súdov alebo správnych orgánov, alebo (iii) v súlade s VFP a/alebo v súlade
s Faktoringovými dokumentami.
12.9 Klient, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia berú na vedomie s tým, že Faktor má Oprávnený záujem
poskytnúť Bankové tajomstvo akcionárom Faktora, ako aj iným subjektom patriacim do skupiny Faktora.
12.10 Klient, Zaviazané osoby, resp. ich zástupcovia zodpovedajú za zachovanie Dôverných informácií, ktoré získali v
súvislosti so záväzkovým vzťahom medzi ním a Faktorom. Klient, Zaviazané osoby, resp. ich zástupca nie sú
oprávnení bez predchádzajúceho písomného súhlasu Faktora poskytovať takéto informácie akejkoľvek tretej
osobe.
12.11 Klient, Zaviazané osoby, resp. ich zástupca podpisom Faktoringových dokumentov berú na vedomie, že Faktor
je oprávnený na účely posúdenia rizík spojených s poskytnutím faktoringu Klientovi spracúvať osobné údaje o
tretích osobách v rozsahu údajov o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa
prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo
dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ktoré za týmto účelom
získa od Klienta, alebo Zaviazanej osoby, resp. ich zástupcu.
12.12 Ak Klient poskytuje Faktorovi osobné údaje inej fyzickej osoby v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v
súvislosti s poskytnutím faktoringu, Klient zároveň vyhlasuje, že disponuje písomným súhlasom takejto
fyzickej osoby, na základe ktorého je oprávnený osobné údaje tejto fyzickej osoby poskytnúť na spracúvanie
Faktorovi a tento súhlas ďalej zahŕňa oprávnenie Faktora spracúvať osobné údaje tejto fyzickej osoby v
rozsahu stanovenom týmito VFP. Zároveň Klient vyhlasuje, že informoval dotknutú fyzickú osobu o tom, že jej
osobné údaje je Faktor oprávnený spracúvať v súlade s VFP. Na vyžiadanie Faktora je Klient povinný
predmetný súhlas preukázať.
12.13 Pokiaľ vo všeobecne záväznom právnom predpise, týchto VFP nie je uvedená dlhšia lehota, je Faktor
oprávnený spracúvať Bankové tajomstvo a Osobné údaje Klienta a Zaviazaných osôb, resp. ich zástupcov na
dobu plnenia účelu spracúvania Osobných údajov až do úplného vysporiadania všetkých záväzkov z Zmluvy o
faktoringu a/alebo Faktoringového dokumentu, teda na dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu a/
alebo od udelenia súhlasu.
12.14 Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v IOOÚ na Internetovej stránke Faktora.

Článok XIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Zmluva o faktoringu sa uzatvára do úplného vyrovnania Celkovej pohľadávky Faktora.
13.2 Faktoringové dokumenty sú vyhotovené v slovenskej jazykovej verzii. V prípade, ak je pre potreby zmluvného
vzťahu vytvorená aj inojazyčná verzia dokumentov, vždy je rozhodujúcou verziou slovenská jazyková verzia.
13.3 Zmluvný vzťah vzniknutý na základe Zmluvy o faktoringu a ostatných Faktoringových dokumentov sa riadi
slovenským právnym poriadkom. Otázky neupravené Zmluvou o faktoringu sa riadia týmito VFP v rozsahu, v
akom jej neodporujú a právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky – Obchodným
zákonníkom (513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a Občianskym zákonníkom (40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov), v tomto poradí.
13.4 Výnimky z týchto VFP alebo ich doplnení môžu byť stanovené vo Faktoringovom dokumente alebo v iných
zvláštnych dohodách medzi Faktorom a Klientom alebo medzi Faktorom a Zaviazanými osobami; v takomto
prípade budú mať ustanovenia takýchto Faktoringových dokumentov a zvláštnych dohôd prednosť pred
týmito VFP.
13.5 Fyzické osoby podpisujúce Faktoringové dokumenty, v mene Klienta, Zaviazaných osôb, ako jeho/ich
zástupca/zástupcovia týmto vyhlasujú, že podľa ich vedomosti ku dňu podpisu sú všetky vyhlásenia uvedené
alebo poskytnuté na základe Faktoringových dokumentov pravdivé, úplné a nie sú v žiadnom ohľade
zavádzajúce. Ak by sa preukázalo, že zástupcovia úmyselne poskytli Faktorovi nepravdivé, neúplné alebo
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zavádzajúce údaje, zástupcovia sa zaväzujú, že v zmysle § 725 Obchodného zákonníka uhradia Faktorovi všetku
škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku uzatvorenia Zmluvy o faktoringu pri súčasnej nepravdivosti, neúplnosti
alebo zavádzajúcich zneniach uvedených vyhlásení.
13.6 Doručovanie
13.6.1 Všetka komunikácia (napríklad žiadosti, oznámenia, výzvy, vrátane Návrhu na postúpenie pohľadávky,
Akceptácia ) medzi Faktorom, Klientom a Zaviazanými osobami, na základe a podľa Zmluvy o faktoringu
a ostatných Faktoringových dokumentov, bude realizovaná v písomnej forme, ak nie je vo
Faktoringovom dokumente alebo v osobitnej dohode uvedené inak.
13.6.2 Faktor, Klient a Zaviazané osoby sa dohodli, že písomnosti (korešpondenciu) budú medzi sebou
doručovať: (i) osobne, (ii) poštovou službou, (iii) kuriérskou službou, (iv) e-mailom (elektronickou
poštou) alebo (v) faxom, a to na adresy a spojenia uvedené pre tento účel osobitne vo Faktoringovom
dokumente, inak na adresy a spojenia uvedené vo Faktoringovom dokumente pri identifikácii
zmluvných strán, a tiež na adresy a spojenia, ktoré ako zmenené boli jednou zmluvnou stranou
oznámené druhej zmluvnej strane. Pre doručovanie bude použitá adresa alebo spojenie, ktoré je
odosielajúcej strane naposledy známe.
Písomnosti doručované osobne alebo kuriérskou službou sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia
zásielky, pričom v takomto prípade sa za deň doručenia považuje v tuzemsku 3. deň po odoslaní a v cudzine 7.
deň po odoslaní, a to aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana o jej doručení nedozvedela.
Písomnosti doručované prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo faxom sa považujú sa doručené
v deň ich odoslania (na prenos adresátovi).
Tam, kde je vo Faktoringových dokumentoch uvedená formulácia „vo forme osobitnej listiny predpísanej
Faktorom“, je požiadavka Faktora splnená, ak tento písomne súhlasí s obsahom náhradnej listiny.
13.7 Klient a Zaviazané osoby berú na vedomie, že Faktor má oprávnený záujem kedykoľvek a to aj pred lehotou
uvedenou v § 92 ods. 8 Zákona o bankách previesť svoje práva a postúpiť svoje pohľadávky vzniknuté na
základe Zmluvy o faktoringu, resp. súvisiace s inými Faktoringovými dokumentami alebo akúkoľvek ich časť
tretím osobám, bez ohľadu na to, či sú súčasné, budúce, splatné, nesplatné, premlčané alebo nepremlčané ako
aj uzavrieť s tretími osobami zmluvy za účelom spoločného financovania. Klient, ako aj Zaviazané osoby
zároveň berú na vedomie, že Faktor je oprávnený poskytnúť takýmto osobám všetky potrebné údaje, vrátane
osobných údajov ako aj údajov tvoriacich predmet Bankového tajomstva.
13.8 Zaviazané osoby vyhlasujú, že sú dostatočne informované o ekonomickej situácii Klienta, ako aj o obsahu a
následkoch ich solidárneho záväzku.
13.9 Pre účely Faktoringových dokumentov sa Faktor, Klient a Zaviazané osoby dohodli, že prvým dňom lehoty je
deň nasledujúci po dni, v ktorom nastala právna skutočnosť rozhodujúca pre jej začiatok.
13.10 Faktor, Klient a Zaviazané osoby sa dohodli, že podpisom Faktoringového dokumentu Klient a každá Zaviazaná
osoba súhlasia a predlžujú premlčaciu dobu každého práva Faktora na dobu 10 (desiatich) rokov.
13.11 Klient týmto súhlasí, aby Faktor, na základe žiadosti Zaviazaných osôb, vystaviteľov zmeniek, avalistov,
záložcov a ich právnych nástupcov poskytol Zaviazaným osobám, vystaviteľom zmeniek, avalistom, záložcom a
ich právnym nástupcom všetky informácie týkajúce sa vzťahov z Zmluvy o faktoringu medzi Klientom a
Faktorom, a to i napriek skutočnosti, že tieto informácie tvoria predmet Bankového tajomstva.
13.12 V prípade, ak by niektoré z ustanovení Faktoringových dokumentov bolo vyhlásené za neplatné, resp.
neaplikovateľné, nebude tým dotknutá ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných
ustanovení, pričom sa Faktor, Klient, resp. každá zo Zaviazaných osôb zaväzujú, že takto neplatné, resp.
neaplikovateľné ustanovenie nahradia iným právne relevantným ustanovením, resp. samostatnou dohodou
sledujúcou hospodársky účel neplatného, resp. neaplikovateľného ustanovenia.
13.13 Zmena VFP.
13.13.1 Zmena VFP môže byť vykonaná v závislosti na rozhodnutí Faktora:
a) na základe dohody Faktora a Klienta,
b) na základe dohody Faktora a Zaviazaných osôb,
c) na základe jednostranného rozhodnutia Faktora (bod 13.13.2 nižšie).
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13.13.2 Faktor je oprávnený:
a) v závislosti od zmeny právnych predpisov,
b) v závislosti od zmeny technických možností a podmienok poskytovania bankových služieb
a realizácie bankových obchodov,
c) v nadväznosti na vývoj na bankovom alebo finančnom trhu, obchodnej politiky Faktora,
jednostranne nahradiť tieto VFP novými obchodnými podmienkami alebo zmeniť VFP (tiež iba
„Zmena VFP“). Zmenu VFP a účinnosť Zmeny VFP oznámi Faktor Klientovi a Zaviazaným osobám
vopred, minimálne 30 dní pred dňom účinnosti Zmeny VFP.
13.13.2.1 V prípade, že Klient alebo Zaviazané osoby so Zmenou VFP nesúhlasia, sú takýto nesúhlas
povinní písomne oznámiť Banke najneskôr do dňa účinnosti Zmeny VFP, pričom Faktor je
následne oprávnený vyzvať Klienta alebo Zaviazané osoby na uzatvorenie osobitnej dohody
o zmenách VFP. Ak nedôjde k dohode do 30 dní od výzvy Faktora, je Faktor oprávnený od
Zmluvy o faktoringu odstúpiť alebo ju vypovedať, inak sa vzájomné vzťahy riadia pôvodnými
VFP (pred Zmenou VFP).
13.13.2.2 Ak Klient a Zaviazané osoby neoznámia svoj nesúhlas do účinnosti Zmeny VFP, platí, že so
Zmenou VFP súhlasia a odo dňa účinnosti Zmeny VFP sa vzájomné zmluvné vzťahy riadia
zmenenými obchodnými podmienkami alebo novými (nahradzujúcimi) obchodnými
podmienkami.
13.14 Faktor ako banka týmto v zmysle ustanovenia § 93b Zákona o bankách poskytuje Klientovi ako i Zaviazaným
osobám informáciu o možnosti riešiť spory súvisiace s bankovými obchodmi a teda i spory týkajúce sa
Faktoringovej dokumentácie a zmlúv uzatvorených medzi Faktorom a Zaviazanými osobami v zmysle týchto
VFP mimosúdne mediáciou v zmysle Zákona o mediácii alebo riešiť spor formou rozhodcovského riešenia
sporov v zmysle Zákona o rozhodcovskom konaní. V prípade, ak nedôjde k inej dohode, sú na
prejednanie a rozhodovanie Sporov príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
13.15 Všeobecné faktoringové podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia 1.2.2019 a účinnosť dňa 16.2.2019.
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