
Obchodné podmienky
pre spotrebiteľské úvery 

I. Úvodné ustanovenia
1.1 Pojmy uvedené veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len ako „VOP“), 

pokiaľ nie je uvedené inak.
1.2 Banka vydáva tieto obchodné podmienky pre úvery (ďalej len „OP“) tvoriace spolu s VOP a Reklamačným poriadkom nedeliteľnú súčasť ZoÚ. 

Ustanovenia ZoÚ majú prednosť pred OP a ustanovenia OP majú prednosť pred VOP.
1.3 Vzťahy neupravené ZoÚ, OP a VOP sa  riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

II. Definícia pojmov
Dlžník – fyzická osoba, ktorá uzatvorila s Bankou ZoÚ. Dlžníkom je aj osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom zaujala miesto pôvodného Dlžníka [napr. 
prevzatím dlhu, dedením a pod.]. Pre účely týchto OP sa Dlžníkom rozumie aj Klient v čase podania Návrhu.
Formulár – formulár pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere, ktorým Banka informuje Dlžníka o zákonom požadovaných údajoch 
pred uzatvorením ZoÚ.
Návrh – vyplnený a Dlžníkom podpísaný formulár žiadosti, na základe ktorého Dlžník žiada Banku o poskytnutie peňažných prostriedkov formou 
úveru v maximálnej výške a  v  požadovanej minimálnej lehote splatnosti uvedenej v Návrhu a  ktorý predkladá za účelom uzatvorenia ZoÚ. 
Návrh môže obsahovať aj návrh na uzatvorenie inej zmluvy, pričom v takom prípade sa právne vzťahy budú posudzovať oddelene, pokiaľ nie je 
ustanovené inak. 
Poistenie – poistenie schopnosti splácať úver, o uzatvorenie ktorého môže Dlžník požiadať v Návrhu. Dlžník si môže vybrať z týchto súborov 
Poistenia: Základný súbor Poistenia [poistenie pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti] alebo Komplexný súbor Poistenia [poistenie 
pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity, smrti a straty zamestnania a následnej nezamestnanosti].
Poistná zmluva – poistná zmluva č. RZ201501 spolu so všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie schopnosti splácať úver, ktorá je 
uzatvorená medzi Bankou ako poistníkom a Poisťovňou ako poistiteľom a ktorá má nevýhradný charakter.
Poisťovňa – Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 953/B. Banka má kvalifikovanú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach Poisťovne.
Prehlásenie – prehlásenie veriteľa respektíve obdobný dokument vystavený a potvrdený spoločnosťou, v ktorej chce Dlžník splatiť spoje Záväzky a je 
podmienkou na poskytnutie úveru lepšiasplátka. Banka môže v individuálnych prípadoch rozhodnúť, že Prehlásenie nevyžaduje.
RPMN – ročná percentuálna miera nákladov, ktorá predstavuje celkové náklady Dlžníka spojené s úverom, vyjadrené ako ročné percento z 
celkovej výšky úveru. 
Spoludlžník – osoba, ktorá je zaviazaná spoločne a nerozdielne s Dlžníkom na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo ZoÚ, pričom nie je oprávnená 
meniť ustanovenia ZoÚ a spĺňa definíciu Dlžníka. Dlžník môže mať viacerých Spoludlžníkov.
Záväzok – povinnosť Dlžníka, ktorému je poskytnutý úver lepšiasplátka, spočívajúca v uhradení predchádzajúceho úverového produktu/pôžičky 
najmä bankových či nebankových spoločností, spoločností splátkového predaja alebo leasingu. Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Záväzok 
rozumie jeden alebo viacero Záväzkov.
ZoÚ – zmluva o úvere, ktorou sa Banka zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi úver po splnení dohodnutých podmienok a Dlžník sa zaväzuje poskytnutý 
úver vrátiť a zaplatiť celkové náklady spojené s úverom. V závislosti od  Obchodného  miesta, kde je ZoÚ uzatváraná, môže byť Návrh súčasťou 
listiny ZoÚ.

III. Dlžník a jeho Návrh
3.1. Najneskôr pri podaní Návrhu Banka predkladá Dlžníkovi Formulár. Dlžník v  príslušnej časti  Návrhu uvedie svoje osobné údaje, údaje 

o prípadnom Spoludlžníkovi, maximálnu požadovanú výšku úveru, minimálnu požadovanú lehotu splatnosti a Návrh vlastnoručne podpíše 
pred zamestnancom Obchodného miesta. Návrh vlastnoručne podpisuje pred zamestnancom Obchodného miesta aj prípadný Spoludlžník. 
Ak sa Návrh nepodpisuje pred zamestnancom Obchodného miesta, je potrebné úradné osvedčenie podpisov Dlžníka a Spoludlžníka. Dlžník je 
povinný, najneskôr pred čerpaním úveru, predložiť Banke dokumenty požadované Bankou na overenie údajov uvedených v Návrhu a posúdenie 
sociálno-ekonomickej situácie Dlžníka, prípadne Spoludlžníka, pre vyhodnotenie jeho schopnosti splácať úver, ak Banka nestanoví inak. 
Banka môže vyzvať Dlžníka telefonicky alebo písomne na predloženie dokumentov potrebných na  posúdenie, resp. poskytnutie úveru. Dlžník 
je povinný predložiť Banke tieto dokumenty v origináli alebo úradne overenej kópii, vo forme a v obsahu akceptovaným Bankou a v Bankou 
stanovenej lehote. Po márnom uplynutí stanovenej lehoty Banka nemusí tieto dokumenty a Návrh akceptovať. 

3.2. Ak Banka po posúdení Návrhu a vyhodnotení Dlžníkovej, prípadne Spoludlžníkovej schopnosti splácať úver neupraví Dlžníkom požadované 
parametre úveru, považuje sa to za prijatie Návrhu. Ak Banka upraví Dlžníkom požadované parametre úveru v rozpore s bodom 3.1. OP, 
považuje sa to z  jej strany za protinávrh, ktorý Dlžník môže prijať alebo odmietnuť.  Návrh, resp. protinávrh Banky stráca platnosť uplynutím 
30. dňa od podania Návrhu, ak nie je uvedené inak.

3.3. Banka svoje rozhodnutie o prijatí alebo o odmietnutí Návrhu, ako aj protinávrh oznámi Dlžníkovi spravidla do 5 pracovných dní od podania 
Návrhu písomne alebo telefonicky na telefónne číslo uvedené v Návrhu ako telefónne číslo Dlžníka, alebo prostredníctvom zamestnanca 
Obchodného miesta. Ak je Dlžník nezastihnuteľný, písomné oznámenie mu bude doručené spôsobom uvedeným vo VOP. Ak dôvodom na 
zamietnutie Návrhu Dlžníka boli výsledky overovania schopnosti Dlžníka, prípadne Spoludlžníka splácať úver v príslušných databázach, 
informuje Banka Dlžníka o výsledku tohto nahliadnutia a oznámi mu informácie o použitej databáze.

3.4. Dlžník berie na vedomie, že ak nespĺňa podmienky ním označeného Poistenia a Banka sa o tejto skutočnosti dozvie pri posudzovaní Návrhu, Banka 
túto skutočnosť zohľadní pri akceptácii Návrhu  a oznámi túto skutočnosť Dlžníkovi. Úpravy Poistenia vykonané v súlade s týmto ustanovením OP sa 
nepovažujú za zmenu Návrhu. Dlžník uzatvorením Poistenia súhlasí s použitím poistného plnenia na úhradu úveru, resp. jeho časti. 

3.5. Ak je Dlžník alebo Spoludlžník osobou, ktorá nemá vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, Dlžník/Spoludlžník je povinný zabezpečiť 
písomný súhlas manžela/manželky s podaním Návrhu/uzatvorením ZoÚ. Ak Dlžník/Spoludlžník nezabezpečí súhlas, a tým uvedie Banku do 
omylu, zodpovedá v plnom rozsahu Banke za vzniknutú škodu.

3.6. Na základe akceptovaného Návrhu zo strany Banky, prípadne Dlžníkom akceptovaného protinávrhu nadobúda ZoÚ platnosť. ZoÚ nadobúda účinnosť  
po vyhodnotení Banky o splnení podmienok uvedených v týchto OP na základe doloženia dokumentov akceptovaných Bankou, pričom je úver následne 

Obchodné podmienky pre spotrebiteľské  úvery
Účinné od 13.6.2015– strana 1/4



načerpaný Dlžníkovi. Účinnosť môže ZoÚ nadobudnúť najskôr dňom podpisu oboch zmluvných strán. Banka výsledok vyhodnotenia Dlžníkovi osobitne 
neoznamuje. 

3.7. Po uzatvorení ZoÚ Banky zašle minimálne jeden rovnopis ZoÚ Dlžníkovi, ktorý je určený aj pre Spoludlžníka. Dlžník je povinný informovať 
Spoludlžníka o uzatvorení ZoÚ a všetkých podstatných skutočnostiach súvisiacich s úverom, o ktorých Banka informuje Dlžníka. 

3.8. Na uzatvorenie ZoÚ nie je právny ani iný nárok. 
3.9. Dlžník je povinný finančné prostriedky z úveru lepšiasplátka použiť predovšetkým na splatenie Záväzkov, ktoré uviedol v Návrhu a doložil 

v Prehlásení. Dlžník sa zároveň zaväzuje, že Záväzky v iných spoločnostiach splatí ku dňu uvedenému v Prehlásení. V prípade, ak Dlžníkovi 
nepostačuje na splatenie Záväzku suma, ktorá je uvedená v  Prehlásení, Dlžník sa zaväzuje tento rozdiel uhradiť zo svojich vlastných 
finančných zdrojov. Pokiaľ výška schváleného úveru nepostačuje na splatenie všetkých Zväzkov uvedených v Návrhu, Banka určí Záväzky, 
ktoré majú byť splatené a  Dlžníka o tom informuje.

IV. Ponuka Banky na uzatvorenie ZoÚ
4.1 Banka môže osloviť Dlžníka/Spoludlžníka adresným listom alebo inou formou marketingovej komunikácie uvedenej vo VOP za účelom 

predloženia jej ponuky na uzatvorenie ZoÚ. Ak Dlžník/Spoludlžník vyplní alebo podpíše Bankou predloženú ponuku na uzatvorenie ZoÚ a 
odošle ju Banke, okamih doručenia sa považuje za predloženie Návrhu. Pri podaní Návrhu nespĺňajúcom kritériá § 89 ods. 5 Zákona o 
bankách  je potrebné úradné osvedčenie podpisov Dlžníka a Spoludlžníka na Návrhu.

4.2 Banka môže uzatvoriť s Dlžníkom/Spoludlžníkom ZoÚ aj na diaľku. Na postup uzatvárania ZoÚ na diaľku sa primerane použijú príslušné 
ustanovenia VOP.

V. Čerpanie úveru, jeho úroky a poplatky
5.1. Po uzatvorení ZoÚ a po splnení podmienok na čerpanie uvedených v ZoÚ, OP a vo VOP Banka umožní Dlžníkovi čerpanie úveru jedným z 

týchto spôsobov:
a. na existujúci Účet Dlžníka vedený v Banke, alebo na existujúci Účet, na ktorom je Dlžník Disponentom a ktorý je vedený v Banke, 
b. na účet do inej banky, ktorého majiteľom alebo disponentom je Dlžník a uvedenú skutočnosť v prípade požiadavky Banky Dlžník preukázal, 

pričom číslo účtu  je uvedené v Návrhu, 
Banka nezodpovedá za chybne uvedené číslo účtu Dlžníkom v Návrhu. Odpísanie úveru z úverového účtu Dlžníka sa považuje za okamih 
poskytnutia, ktorý je zároveň dňom čerpania úveru Dlžníkom.

5.2. Ak je Dlžníkovi na základe jeho Návrhu poskytnutý úver lepšiasplátka a Dlžník predložil Banke Prehlásenie,  úver je čerpaný za nasledujúcich 
podmienok:
a. časť úveru je čerpaná na splatenie Záväzkov Dlžníka, vo výške a na účet ktoré uviedol v Prehlásení/-iach. V prípade, že Dlžník spláca týmto 

úverom aj Záväzok v Banke, tento Záväzok sa splatí prednostne pred Záväzkami v iných spoločnostiach, 
b. zvyšná časť úveru je čerpaná niektorým zo spôsobov uvedených v bode 5.1. OP. 

5.3. Banka poskytne Dlžníkovi peňažné prostriedky vo výške schváleného úveru zníženého o poplatok za poskytnutie úveru.
5.4. Banka nemusí poskytnúť úver, alebo zastaví jeho čerpanie, ak:

a. Dlžník alebo Spoludlžník o to písomne požiada, pričom žiadosť bude Banke doručená skôr, ako dôjde k čerpaniu úveru,
b. Banka zistí skutočnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť Dlžníkovu, resp. Spoludlžníkovu schopnosť plniť svoje záväzky vyplývajúce zo 

ZoÚ,
c. Dlžník pred čerpaním nepredloží Banke požadované dokumenty v stanovenej lehote.

5.5 Dlžník je povinný platiť za poskytnutý úver úroky podľa dohodnutej Úrokovej sadzby. 
5.6 Celkové náklady Dlžníka spojené s poskytnutým úverom zahŕňajú všetky úroky, provízie, dane a Banke známe poplatky akéhokoľvek druhu 

spojených s úverom, okrem prípadných notárskych poplatkov. Súčasťou celkových nákladov nie sú náklady na Poistenie. 
5.7 Banka poskytnutý úver úročí dohodnutou Úrokovou sadzbou. Ak je Dlžník v omeškaní so splácaním úveru, Banka dlžné sumy úročí dohodnutou 

Úrokovou sadzbou ako aj zákonným úrokom z omeškania, a to až do času úplného splatenia omeškanej sumy. Splatením úroku z omeškania 
nie je dotknutý nárok Banky na náhradu škody, ktorý jej vznikne porušením povinností vyplývajúcich Dlžníkovi zo ZoÚ, OP a/alebo VOP.

5.8 Ak sa úver stane predčasne splatným v zmysle bodu 6.8 OP, Banka úročí predčasne splatnú časť úveru dohodnutou Úrokovou sadzbou 
ako aj zákonným úrokom z omeškania, a to odo dňa, keď  sa úver stal predčasne splatným až do okamihu úplného splatenia predčasne 
splatného úveru.

VI. Splácanie úveru 
6.1 Dlžník je povinný splácať poskytnutý úver v pravidelných mesačných anuitných splátkach zahrňujúcich splátku istiny a úrokov  a v prípade 

Poistenia úveru Dlžník spolu s mesačnými anuitnými splátkami uhrádza aj náklady spojené s Poistením v termínoch a vo výške dohodnutých 
v ZoÚ, a to:
a. inkasným spôsobom z Účtu Dlžníka vedeného v Banke  alebo z Účtu vedeného v Banke, na ktorom je Dlžník Disponentom a Dlžník 

je oprávnený k  uvedenému Účtu zadať súhlas s  inkasom mesačnej úhrady v  zmysle ZoÚ. Dlžník uzatvorením ZoÚ udeľuje Banke 
neodvolateľný súhlas s inkasom mesačnej úhrady ;

b. formou mesačnej úhrady v zmysle ZoÚ z účtu vedeného v inej banke v prospech úverového účtu uvedeného v ZoÚ,
c. a v prípade, ak bol Dlžníkovi poskytnutý úver dobrápôžička aj v hotovosti na ktoromkoľvek Obchodnom mieste.

6.2 Dlžník je povinný Banke zaplatiť aj dohodnuté poplatky uvedené v ZoÚ a zákonné úroky z omeškania spôsobom uvedeným v predchádzajúcom 
bode. Nárok na úhradu poplatkov vzniká Banke okamihom uzatvorenia ZoÚ a bez ohľadu na to, či došlo k čerpaniu úveru.

6.3 Mesačné úhrady v zmysle ZoÚ sú splatné dňom uvedeným v ZoÚ a sú splatené okamihom ich pripísania na úverový účet. Ak Dlžník zaplatí 
sumu presahujúcu dohodnutú výšku celkovej mesačnej úhrady bez toho, aby informoval Banku o úmysle predčasne splatiť úver alebo jeho 
časť, takéto konanie sa považuje za predplatenú mesačnú úhradu, a nie za čiastočné alebo úplne predčasné splatenie úveru, ak Banka 
neurčí inak. Ak pri úmrtí alebo invalidite Dlžníka Poisťovňa uhradí poistné plnenie, nejde o predplatenú mesačnú úhradu v zmysle tohto bodu.

6.4 Dlžník je zodpovedný za zaplatenie mesačnej úhrady na správne číslo účtu. Banka písomne oznámi Dlžníkovi každú zmenu čísla účtu, 
na ktorý má Dlžník splácať poskytnutý úver podľa ZoÚ. Dlžník/Spoludlžník sa môže s Bankou dohodnúť na poradí započítavania prijatých 
platieb.

6.5 Ak je Dlžník v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo ZoÚ, môže Banka zároveň vyzvať na plnenie všetkých alebo 
ktoréhokoľvek zo Spoludlžníkov. Ak tak Banka urobí, Spoludlžník je povinný plniť záväzok Dlžníka vo výške a  v  termínoch stanovených 
Bankou. Spoludlžník uzatvorením ZoÚ udeľuje Banke neodvolateľný súhlas s inkasom mesačnej úhrady v zmysle ZoÚ z Účtu Spoludlžníka 
vedeného Bankou. 
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6.6 O zmenu ZoÚ môže požiadať len Dlžník, pričom na zmenu nie je právny ani iný nárok. Dlžník je povinný zaplatiť poplatok za zmenu ZoÚ.
6.7 Banka môže na žiadosť Dlžníka posunúť splatnosť mesačnej úhrady v zmysle ZoÚ, a to za podmienok a v termínoch stanovených Bankou, 

pričom na takéto posunutie splatnosti mesačných úhrad nie je právny a ani iný nárok. Počas odkladu splatnosti mesačných úhrad sa do 
pohľadávky, ktorú po odklade bude Dlžník povinný zaplatiť, započítavajú všetky nezaplatené poplatky [t. j. poplatky po lehote splatnosti, 
poplatky splatné počas trvania odkladu] a mesačné úhrady po lehote splatnosti. Celá nesplatená časť úveru, vrátane odložených mesačných 
úhrad, je počas doby trvania odkladu splatnosti úročená dohodnutou Úrokovou sadzbou. Pri nastavení odkladu splatnosti Banka rozpočíta 
výšku uvedenej pohľadávky do nasledujúcich mesačných úhrad a na požiadanie Dlžníka môže predĺžiť konečnú splatnosť úveru, avšak nie 
dlhšie ako maximálna doba splatnosti určená Bankou. O vyššie uvedených skutočnostiach Banka informuje Dlžníka prostredníctvom listovej 
zásielky.

6.8 Ak:
a. Dlžník/Spoludlžník je v omeškaní s platením čo i len jednej splátky alebo jej časti, alebo
b. Dlžník/Spoludlžník porušil ktorékoľvek z ustanovení ZoÚ, OP alebo VOP, alebo
c. bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, na začatie exekučného konania alebo na výkon rozhodnutia, ktorým sa má postihnúť majetok 

Dlžníka/Spoludlžníka, alebo
d. v majetkových pomeroch Dlžníka/Spoludlžníka nastala podstatná zmena, ktorá môže negatívne ohroziť schopnosť splatiť pohľadávku 

Banky, vyplývajúcu zo ZoÚ, alebo
e. na úkon Dlžníka/Spoludlžníka je potrebný písomný súhlas Banky a Dlžník/Spoludlžník takýto úkon vykonal bez súhlasu Banky, alebo
f. Dlžníkovi/Spoludlžníkovi budú bez súhlasu Banky poskytnuté iné úvery, ktoré podľa názoru Banky ohrozia schopnosť splatiť Bankou 

poskytnutý úver, alebo
g. Dlžník/Spoludlžník zomrel, alebo
h. Dlžník/Spoludlžník nastúpil alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody a nedošlo bez zbytočného odkladu k inej dohode, alebo
i. Dlžník poskytol Banke nepravdivé údaje v  Návrhu a/alebo ZoÚ o  sebe alebo Spoludlžníkovi, Dlžník/Spoludlžník predložil nepravdivé 

doklady potrebné k čerpaniu alebo predložil falšované doklady a/alebo vyhlásenie Dlžníka/Spoludlžníka o osobitnom vzťahu k Banke sa 
preukáže ako nepravdivé, alebo ktorákoľvek z informácií rozhodujúcich pre čerpanie úveru sa ukázala ako nepravdivá, resp. neúplná, 
alebo

j. Dlžník na požiadanie Banky nepreukázal použitie prostriedkov z úveru v súlade so ZoÚ a  to formou predloženia potvrdení o splatení 
predchádzajúceho/ich Záväzku/ov.

k. Dlžník odvolal súhlas s inkasom zriadeným na inkaso mesačných úhrad v zmysle ZoÚ, alebo
l. Dlžník urobil úkon smerujúci k zániku zmluvy o účte, na ktorom mal zriadené inkaso mesačných úhrad v zmysle ZoÚ, alebo
m. Dlžník/Spoludlžník odvolá akékoľvek plnomocenstvo obsiahnuté v ZoÚ alebo v iných so ZoÚ súvisiacich zmluvách,
Banka je oprávnená: 
a. vyhlásiť úver za predčasne splatný. V prípade omeškania Dlžníka/Spoludlžníka s platením mesačných úhrad v  zmysle ZoÚ je Banka  

oprávnená vyhlásiť úver za predčasne splatný, ak je Dlžník v omeškaní viac ako tri mesiace so zaplatením splátky a Banka upozornila 
Dlžníka/Spoludlžníka na uplatnenie tohto práva v lehote nie kratšej ako 15 dní, a/alebo

b. uplatniť zákonný úrok z omeškania a/alebo
c. vypovedať ZoÚ s okamžitou účinnosťou za hrubé porušenie zmluvných podmienok. V prípade, že Banka vypovie ZoÚ s okamžitou účinnosťou, 

Dlžník/Spoludlžník je povinný uhradiť celkovú výšku splatného záväzku Dlžníka/Spoludlžníka v lehote určenej v písomnej výpovedi Banky.
6.9 Dlžník môže splatiť úver úplne alebo čiastočne aj pred dobou splatnosti určenou v ZoÚ. V prípade čiastočného predčasného splatenia formou 

mimoriadnej mesačnej úhrady sa Dlžník s Bankou dohodne, ako sa mimoriadna mesačná úhrada prejaví na ďalšom splácaní úveru. Ak sa 
Dlžník s Bankou nedohodne, Banka rozpočíta zostávajúcu nesplatenú časť úveru na rovnomerné mesačné úhrady pri zachovaní dohodnutej 
doby splatnosti úveru a informuje o tom Dlžníka. 

6.10 Po písomnom oznámení zámeru predčasne splatiť úver, resp. jeho časť Banka oznámi Dlžníkovi celkovú výšku jeho splatného záväzku 
k najbližšiemu termínu splatnosti mesačnej úhrady v  zmysle ZoÚ po uplynutí 30-dňovej lehoty po oznámení zámeru predčasne splatiť 
úver, resp. jeho časť. Dlžník je povinný zaplatiť Bankou oznámenú celkovú výšku splatného záväzku Dlžníka v určenom termíne splatnosti 
mesačnej úhrady. Ak nebude k termínu predčasného splatenia Banke poskytnutý dostatok peňažných prostriedkov na splatenie celej pohľa-
dávky Banky, predčasné splatenie sa nezrealizuje a plnenie Dlžníka môže byť vyhodnotené ako mimoriadna mesačná úhrada. V prípade, že 
sa nezrealizujú predčasné splatenie ani mimoriadna mesačná úhrada, splácanie bude pokračovať ďalej v zmysle ZoÚ.

6.11 ZoÚ môže zaniknúť aj inými spôsobmi predpokladanými všeobecne záväznými právnymi predpismi, OP alebo VOP [ako napr. splnením 
záväzku, započítaním zo strany Banky, dohodou]. Dlžník/Spoludlžník je oprávnený písomne odstúpiť od ZoÚ bez uvedenia dôvodu do 14 
kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia ZoÚ alebo odo dňa, keď  mu boli doručené zmluvné podmienky úveru, ak tento deň nasleduje po dni 
uzatvorenia ZoÚ. Ak Dlžník/Spoludlžník odstúpi od ZoÚ, je povinný bezodkladne vrátiť poskytnutý úver, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo 
dňa odoslania oznámenia o odstúpení od ZoÚ. Ak Dlžník/Spoludlžník odstúpi od ZoÚ, Banka môže požadovať od Dlžníka/Spoludlžníka istinu 
a úrok z tejto istiny odo dňa čerpania úveru až do dňa jeho úplného splatenia. Výška úroku za deň sa vypočíta ako súčin istiny a dohodnutej 
Úrokovej sadzby, ktorý sa vydelí počtom dní v kalendárnom roku. Ak Dlžník/Spoludlžník odstúpi od ZoÚ a nedodrží stanovenú lehotu na 
zaplatenie istiny a úroku, táto dlžná suma sa bude úročiť dohodnutou Úrokovou sadzbou a zákonným úrokom z omeškania. Odstúpením od 
ZoÚ nedochádza k obnoveniu pôvodne konsolidovaných úverov, keďže  čerpaním úveru došlo k ich splateniu.

6.12 Dlžník nemôže použiť zmenku alebo šek na splatenie poskytnutého úveru. Dlžník/Spoludlžník zároveň môže požiadať o výpis z úverového 
účtu vo forme amortizačnej tabuľky kedykoľvek počas trvania ZoÚ.

VII. Poistenie schopnosti splácať úver 
7.1 Ak Dlžník v Návrhu požiada o Poistenie, spĺňa požiadavky podľa bodu 7.3 OP a Banka prijme Návrh, dôjde k uzatvoreniu Poistenia. S Poistením 

je spojená povinnosť Dlžníka platiť náklady spojené s Poistením. Dlžník súhlasí s tým, že akékoľvek náklady spojené s Poistením sú súčasťou 
mesačnej úhrady v zmysle ZoÚ.

7.2 Vo vzťahu k zvolenému Poisteniu Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s Poistnou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj príslušné poistné 
podmienky Poisťovne a súhlasí so spracovaním údajov o zdravotnom stave a údajov súvisiacich s poskytnutým úverom, ku ktorému je 
zriadené Poistenie na účely zvoleného Poistenia v rozsahu podľa Poistnej zmluvy a poistných podmienok, a to po dobu nevyhnutne potrebnú 
na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zvoleného Poistenia a vyjadruje s tým súhlas, aby Banka poskytla tieto údaje Poisťovni. 
Dlžník zároveň súhlasí so zisťovaním a preskúmavaním skutočností týkajúcich sa poistnej udalosti Poisťovňou. Dlžník súhlasí s tým, aby 
Poisťovňa poskytla Banke alebo Banka Poisťovni údaje alebo dokumenty, ktoré majú vplyv na zmenu alebo zánik zmluvného vzťahu medzi 
Bankou a Dlžníkom. 
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7.3 Poistenie je určené iba pre Dlžníka, ktorý ku dňu podpisu Návrhu, resp. ZoÚ spĺňa všetky nasledujúce podmienky zvoleného Poistenia: 
i. Pre prípad Základného súboru Poistenia: nie je starší ako 62 rokov, nemá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav zníženú schopnosť

vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa právnych predpisov o sociálnom poistení,
netrpí alebo netrpel v minulosti niektorou z uvedených chorôb, porúch alebo ťažkostí: psychická porucha, epilepsia, astma, infarkt
myokardu, trombóza, diabetes mellitus [cukrovka], ischemická choroba dolných končatín alebo srdca, angina pectoris, ateroskleróza,
cievne choroby mozgu, pľúcna embólia, zhubný novotvar [nádor], rakovina, ochrnutie, HIV/AIDS, Crohnova choroba, choroby pečene,
Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, chronické ochorenie obličiek, encefalitída, chronická obštrukčná
choroba pľúc a dýchacích orgánov, chronické ochorenie pankreasu, nie je v pracovnej neschopnosti a za posledných 12 mesiacov nebol
v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,

ii. Pre prípad Komplexného súboru Poistenia: pri splnení podmienok Základného súboru Poistenia súčasne platí, že nie je v skúšobnej
dobe a v predchádzajúcich 12 mesiacoch bol nepretržite zamestnaný v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom
pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu

a zároveň v Návrhu, resp. ZoÚ označením príslušnej odpovede, prípadne prostredníctvom nahrávaného telefonického rozhovoru vyhlási, že 
podmienky vo vzťahu k zvolenému súboru Poistenia spĺňa. Dlžník súhlasí s nahrávaním telefonického rozhovoru na účely preverenia splnenia 
podmienok Poistenia, pričom nahrávka telefonického rozhovoru môže byť poskytnutá Poisťovni.

7.4 Poistenie zaniká [a Dlžník prestáva byť poistený] posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom:
i. sa Dlžník dostal do omeškania s troma a viac po sebe idúcimi mesačnými úhradami v zmysle ZoÚ, alebo ich časťou, alebo
ii. Dlžník nezaplatil riadne a včas prvú mesačnú úhradu v zmysle ZoÚ po odklade splatnosti mesačných úhrad, ak Dlžník bol bezprostredne

pred odkladom splatnosti mesačných úhrad v omeškaní s jednou, resp. dvoma po sebe idúcimi mesačnými úhradami v zmysle ZoÚ,
pričom výška mesačnej úhrady v zmysle ZoÚ sa znižuje o výšku nákladov spojených s Poistením.

7.5 Banka ako samostatný finančný agent v  sektore poistenia alebo zaistenia, zapísaný v Zozname samostatných finančných agentov v 
podregistri poistenia alebo zaistenia v  rámci Registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z  iného 
členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska, registračné 
číslo 46352, vykonáva finančné sprostredkovanie súvisiace so ZoÚ na základe Poistnej zmluvy. Registráciu Banky si môže Dlžník overiť na 
internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk. Banka vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia 
na základe zmluvy s jednou finančnou inštitúciou [Poisťovňou] a za peňažnú odplatu, ktorú uhrádza Poisťovňa. Dlžník môže byť informovaný 
o výške tejto odplaty na základe svojej písomnej žiadosti. Poisťovňa nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích
právach Banky.

7.6 Ak Dlžník v Návrhu, resp. ZoÚ prejavil svoj záujem o zriadenie osobného účtu s balíkom služieb, ktorý zahŕňa aj cestovné poistenie k 
platobným kartám, rozsah a podmienky tohto poistenia sa spravujú ustanoveniami poistnej zmluvy č. RZ201001, ktorá je uzatvorená medzi 
Bankou a Poisťovňou a všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie k platobným kartám, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy 
č. RZ201001. Dlžník v takom prípade vyhlasuje, že sa s touto poistnou zmluvou a poistnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi, súhlasí 
so spracúvaním svojich osobných údajov Poisťovňou, a to v rozsahu uvedenom vo vyššie uvedenej poistnej zmluve a poistných podmienkach 
a súhlasí s tým, aby Banka poskytla tieto údaje Poisťovni. Dlžník zároveň súhlasí so zisťovaním a preskúmavaním skutočností týkajúcich sa 
poistnej udalosti Poisťovňou.

VIII. Záverečné ustanovenia 
8.1 Dlžník a Spoludlžník sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu oznámi Banke akékoľvek zmeny, ktoré boli rozhodné pre poskytnutie úveru

vrátane informácií, ktoré môžu mať negatívny vplyv na schopnosť Dlžníka a/alebo Spoludlžníka splácať záväzok vyplývajúci zo ZoÚ.
8.2 Dlžníkov Návrh a všetky zmluvné vzťahy založené v súvislosti so ZoÚ sa riadia príslušnými ustanoveniami ZoÚ, aktuálnymi a platnými OP a VOP 

a právnymi predpismi právneho poriadku SR. Všetka komunikácia Banky s Dlžníkom a Spoludlžníkom bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8.3 Dlžník súhlasí, aby Banka informovala Spoludlžníka na základe jeho požiadavky o výške pohľadávky, Úrokovej sadzbe, o ostatných prípadných 

Spoludlžníkoch v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo, a to aj v čase podania Návrhu, a to prípadne aj zaslaním kópie ZoÚ.
8.4 Dlžník a Spoludlžník je povinný oznámiť Banke všetky okolnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť jeho schopnosť plniť záväzky zo ZoÚ, najmä 

to, že bolo začaté súdne, rozhodcovské, konkurzné, exekučné alebo iné konanie týkajúce sa jeho majetku. Dlžník a Spoludlžník zodpovedá 
za škodu, ktorá Banke vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti.

8.5 Vzájomné práva a povinnosti Banky a Dlžníka/Spoludlžníka vyplývajúce zo ZoÚ alebo súvisiace so ZoÚ v súvislosti s prijímaním, evidovaním 
a vybavovaním Podaní zo strany Dlžníka/Spoludlžníka, ako aj Podaní na vykonávanie finančného sprostredkovania, upravuje Reklamačný 
poriadok, ktorý je prístupný na každom Obchodnom mieste a na Internetovej stránke. 

8.6 Kontrolu dodržiavania týchto OP a zmluvných podmienok v ZoÚ vykonáva Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 
Bratislava.

8.7 Ochrana Osobných údajov, údajov chránených bankovým tajomstvom, ich dôvernosť a ochrana sa riadia ustanoveniami VOP. Dlžník a 
Spoludlžník udeľuje Banke súhlas so spracúvaním jeho Osobných údajov a  údajov chránených bankovým tajomstvom v zmysle a za 
podmienok uvedených vo VOP. 

8.8 Tieto OP sa nevzťahujú na činnosť pobočky Banky v zahraničí. Pôsobnosť týchto OP, prípadne ich časti, možno vylúčiť iba písomnou dohodou 
Banky a Dlžníka.

8.9 Tieto OP nadobúdajú platnosť 29. mája 2015 a účinnosť 13. júna 2015 a nahrádzajú obchodné podmienky pre spotrebiteľské úvery účinné 
od 28. júna 2014. Akýkoľvek odkaz na ustanovenie alebo pojem týchto rušených obchodných podmienok sa nahrádza ustanovením alebo 
pojmom, ktoré sa svojím obsahom najviac približujú k obsahu, podstate a významu rušeného ustanovenia alebo pojmu. Poistenia, ktoré 
sú súčasťou ZoÚ uzatvorených pred 13. júnom 2015, sa spravujú ustanoveniami Poistnej zmluvy č. RZ200801, ktorá je uzatvorená medzi 
Bankou ako poistníkom a Poisťovňou. Podmienky Poistenia sa spravujú znením príslušných obchodných podmienok, ktoré boli účinné v čase 
podpisu ZoÚ zo strany Dlžníka.

8.10 Týmito OP sa zároveň spravujú právne vzťahy z úverov stavebný úver so sporením, pôžičkanabývanie, dostupnápôžička, dostupnápôžička 
– šikovnárezerva v rozsahu legislatívnych zmien, ktoré nadobudli účinnosť po 1. júni 2014. Pre vylúčenie pochybností platí, že tieto OP
sa nevzťahujú na produktové nastavenia uvedených úverových produktov, ktoré sa naďalej spravujú obchodnými podmienkami pre vyššie 
uvedené úverové produkty. 
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