
   

 
 

1. OZNAČENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

Veriteľ: Amico Finance a. s. 
sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02 
IČO: 48 113 671, DIČ: 2120064485, 
IČDPH: SK2120064485 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., Odd. Sa, vl.č.: 6128/B 
V mene ktorého koná: Sprostredkovateľ
(ďalej len „Veriteľ“) 

2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU

 

  
 

 

Účet na poukázanie mesačných splátok (Splátkový účet): IBAN: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

 

(ďalej len „Zmluva“)
číslo zmluvy: 

Prevádzkareň: 
viazaný finančný agent reg. č.: 
IČDPH: 
IČO:                         DIČ: 
sídlo:
Sprostredkovateľ:

(ďalej len „Dlžník“)
e-mail:
tel. kontakt:
číslo dokladu:
adresa trvalého pobytu:
rodné číslo:
Dlžník: /titul, meno, priezvisko/

a

Frekvencia splátok: splátky sú splatné mesačne vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca

Počet splátok (n):

Druh úrokovej sadzby: úroková sadzba je fixná počas celej doby trvania ZmluvyVýška splátky (Ak):  €

mesiacu v ktorom bude splatná prvá splátka Úveru podľa tejto Zmluvy.
Podmienky upravujúce úročenie Úveru: Veriteľ začne úročiť Úver od posledného kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza

ktorom budesplatná prvá splátka Úveru podľa tejto Zmluvy.
SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, a to najneskôr v posledný kalendárny deň v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu v 

Celková výška a mena Úveru (S):              €

Druh spotrebiteľského úveru: 

Úveru Veriteľovi vrátiť, zaplatiť úroky a splniť iné povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy spôsobom stanoveným v tejto Zmluve.
Zmluve ako bezúčelový spotrebiteľský úver (ďalej len „Úver“). Dlžník sa touto Zmluvou zaväzuje peňažné prostriedky vo forme
Veriteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky vo výške a spôsobom dojednaným v tejto

Dátum splatnosti prvej splátky: Dátum splatnosti poslednej splátky:

Celkové náklady spotrebiteľa:  €

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) (X):         %

Celková čiastka:              €

Variabilný symbol pre platby splátok: 

                 Sprostredkovateľ“)(ďalej len „
Číslo prevádzkarne:

Podmienky upravujúce čerpanie Úveru: Úver vo výške  X XXX  € bude vyčerpaný naraz a to prevodom na účet Dlžníka IBAN:

Fixná úroková sadzbu Úveru :  X  % ročne (p.a.)
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S –celková výška úveru k – číslo splátky X - RPMN

n- počet splátok Ak – výška splátky bez poistenia 

tk - (20+(k-1).30,4166)/365 je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi dátumom prvého čerpania
a dátumom každého nasledujúceho čerpania 

Podmienky upravujúce splácanie Úveru: 

Dlžník  je  povinný  riadne  a včas  splácať poskytnutý  Úver  a to  v pravidelných  mesačných  splátkach  vo  výške  a termínoch
dohodnutých v tejto Zmluve a to prevodom na bankový účet Veriteľa alebo poštovou poukážkou pričom ako variabilný symbol
uvádza číslo tejto Zmluvy. Splátka úveru sa považuje za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankovom
účte Veriteľa. Dlžník berie na vedomie,  že výška Poslednej splátky Úveru môže byť z dôvodu denného úročenia istiny Úveru
nižšia ako Výška splátky uvedená v tejto Zmluve o výške Poslednej splátky Úveru bude Dlžník zo strany Veriteľa informovaný.

Amortizačná tabuľka: Zmluva je zmluvou o spotrebiteľskom úvere na dobu určitú. Zmluvné strany sa dohodli na amortizácii istiny
Úveru. Dlžník má právo vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky. Veriteľ je povinný poskytnúť spotrebiteľovi výpis z
účtu vo forme amortizačnej tabuľky, a to bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania Zmluvy. 

Ručenie / zabezpečenie Úveru: nevyžaduje sa

Poistenie Úveru: nie je podmienkou poskytnutia Úveru (je dobrovoľné) 

Poplatky: Poplatok za zmenu zmluvných podmienok na podnet Dlžníka: 0 €
Poplatok za upomienku: 0 €
Poplatok za vyhotovenie druhej a každej ďalšej fotokópie Zmluvy a s jej odoslaním Dlžníkovi: 0 €
Poplatok za vyhotovenie druhého a každého ďalšieho potvrdenia o výpočte odplaty a s odoslaním potvrdenia výpočtu
odplaty Dlžníkovi: 0 €
Poplatok za vydanie potvrdenia na účely posúdenia následkov  čiastočného splatenia, alebo úplného splatenia Úveru
pred lehotou splatnosti v prípade ak nedôjde k predčasnému splateniu Úveru : 0 € 

3. NÁSLEDKY NESPLÁCANIA ÚVERU, VYHLÁSENIE SPLATNOSTI ÚVERU

3.1 Veriteľ je povinný informovať Dlžníka o tom, že nedošlo k splateniu splátky Úveru v lehote jej splatnosti a to písomne, alebo
formou krátkej textovej správy (SMS), najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti tejto splátky.

3.2 V prípade ak Dlžník nespláca splátky Úveru riadne a včas je  Veriteľ oprávnený: 
a) účtovať Dlžníkovi úrok z omeškania vo výške nepresahujúcej výšku stanovenú nariadením vlády SR č.87/1995 Z.z. Výška

úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky
platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Aktuálna výška úroku z omeškania je vo výške 5% p. a. a
počíta sa od prvého dňa omeškania s plnením svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy (omeškanej splátky istiny Úveru alebo
jej časti).

b) uplatniť si voči Dlžníkovi náhradu skutočných vynaložených nákladov, ktoré vznikli Veriteľovi v súvislosti s uplatnením
(vymáhaním) pohľadávky Veriteľa v súlade s § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka, najviac však sumu rovnajúcu sa (i) 10
€ do momentu vyhlásenia splatnosti Úveru a sumu rovnajúcu sa najviac (ii) 15 % zo sumy vymoženej pohľadávky Veriteľa
voči Dlžníkovi bez DPH po vyhlásení okamžitej splatnosti Úveru;

c) uplatniť si voči Dlžníkovi náhradu skutočné vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vyhotovením a zaslaním
upomienky za omeškanie najviac však sumu vo výške stanovenej v čl. 2 časť poplatky tejto Zmluvy.

d) žiadať od Dlžníka zaplatenie celého zostatku Úveru spolu s príslušenstvom, ktorá sa stane okamžite splatnou (vyhlásiť
okamžitú splatnosť Úveru), ak je Dlžník je v omeškaní s úhradou jednej splátky Úveru, alebo jej  časti počas obdobia
dlhšieho ako 3 mesiace a to za podmienok ustanovených v § 53 ods.9 a § 565 Občianskeho zákonníka a teda ak
súčasne upozornil Dlžníka v lehote nie kratšej ako 15 dní na uplatnenie tohto práva;

e) postúpiť pohľadávku zo Zmluvy v prípade, ak postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti  Úveru alebo
pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti Úveru podľa pís. d) tohto bodu na nového veriteľa
v súlade s § 17 zákona č. 129/2010 Z.z.

počtu 365 dní.
svoje povinnosti za podmienok a v lehotách ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Pri výpočte úrokov sa vychádza z
že  zmluva  o  spotrebiteľskom  úvere  zostane  platná  dohodnutý čas  a že  Veriteľ a  Dlžník  ako  spotrebiteľ si  budú  plniť
Splatnosť prvej splátky Úveru je dňa      ,  počet splátok     ,  výška splátky       €. Pri výpočte RPMN sa vychádza z predpokladu,
poskytnutý najneskôr v posledný kalendárny deň v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu v ktorom bude splatná prvá splátka Úveru.
poskytnutého  na  základe  tejto  Zmluvy  tvoria  len  úroky  dojednané  v tejto  Zmluve. Celková  výška  Úveru  je       €, Úver  bude
všetky plnenia súvisiace s poskytnutým spotrebiteľským úverom nad rámec poskytnutého spotrebiteľského úveru. Náklady Úveru
Z.z.“). Na výpočet RPMN sa použijú celkové náklady Dlžníka ako spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom zahŕňajúce aj
úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 129/2010
Predpoklady výpočtu RPMN: RPMN je vypočítaná v súlade s § 19 a prílohou č. 2 k zákonu č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských
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3.3  Veriteľ je oprávnený požadovať, aby Dlžník vrátil celú poskytnutú sumu Úveru spolu s príslušenstvom, ktorá sa na požiadanie
Veriteľa stane okamžite splatnou, aj v prípadoch ak: 
Veriteľ dodatočne po čerpaní Úveru zistil, že údaje a doklady predložené Dlžníkom ako podklady pre rozhodnutie o poskytnutí
Úveru boli sfalšované, neúplné, skreslené, nepravdivé a tým podstatnou mierou ovplyvnili rozhodnutie Veriteľa a ohrozujú
jeho záujmy pri prípadnom vymáhaní pohľadávky Veriteľa z tejto Zmluvy.

4. SPLATENIE ÚVERU PRED LEHOTOU SPLATNOSTI

4.1 Dlžník  má  právo  kedykoľvek  počas  doby  trvania  Zmluvy  Úver  úplne  alebo  čiastočne  splatiť pred  dohodnutou  lehotou
splatnosti bez poplatkov a bez predchádzajúceho oznámenia.

4.2 Ak Dlžník splatí Úver pred lehotou splatnosti má Veriteľ nárok na úrok za  časové obdobie od poskytnutia Úveru do jeho
splatenia. 

4.3 Dlžník je oprávnený požiadať Veriteľa o vydanie potvrdenia na účely posúdenia následkov  čiastočného splatenia,  alebo
úplného splatenia Úveru pred lehotou splatnosti.  Žiadosť Dlžníka nemusí mať písomnú formu.  Veriteľ je  povinný vydať
spotrebiteľovi potvrdenie podľa prvej vety bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od
prijatia  žiadosti o vydanie potvrdenia. Ak po vydaní potvrdenia nedôjde k  čiastočnému splateniu alebo úplnému splateniu
Úveru pred lehotou splatnosti, Veriteľ má nárok na úhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s vydaním daného
potvrdenia najviac vo výške stanovenej v čl. 2 časť poplatky tejto Zmluvy; to neplatí, ak veriteľ potvrdenie nevydal v lehote
podľa predchádzajúcej vety. 

4.4 Ak Dlžník čiastočne splatí Úver pred lehotou splatnosti a súčasne alebo následne požiada Veriteľa o vydanie potvrdenia o
následkoch  splatenia  vo  vzťahu  k  zostávajúcej  výške  nesplateného  Úveru,  Veriteľ je  povinný  vydať toto  potvrdenie
bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti.  Žiadosť Dlžníka nemusí mať
písomnú formu. 

4.5 Ak Dlžník úplne splatí Úver pred lehotou splatnosti, je oprávnený požiadať Veriteľa o vydanie potvrdenia preukazujúceho
skutočnosť,  že Úver bol splatený.  Žiadosť Dlžníka nemusí mať písomnú formu. Veriteľ je povinný vydať Dlžníkovi takéto
potvrdenie bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia takejto žiadosti Dlžníka. 

4.6 Potvrdenia  Veriteľa  podľa  bodov 4.3,  4.4.  a 4.5 tejto  Zmluvy  musia mať písomnú formu a  Veriteľ je  ich povinný  vydať
Dlžníkovi v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné Dlžníkovi. 

4.7 Ak sa Veriteľ a Dlžník nedohodli inak a ani ak Dlžník neurčil inak, je dôsledkom čiastočného predčasného splatenia Úveru
skrátenie trvania Zmluvy pri zachovaní v Zmluve dohodnutej výšky mesačných splátok. 

5. PRÁVO NA DLŽNÍKA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1 Dlžník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy. 
5.2 Oznámenie o odstúpení od Zmluvy je povinný Dlžník zaslať Veriteľovi písomne formou doporučenej zásielky adresovanej

Veriteľovi,  alebo  na  inom  trvanlivom  médiu  dostupnom  Veriteľovi.  Lehota  na  odstúpenie  od  Zmluvy  sa  považuje  za
dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo zaslané Veriteľovi najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v odseku
6.1 Zmluvy.

5.3 Ak Dlžník odstúpil od Zmluvy, je povinný zaplatiť Veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa Úver začal čerpať, až
do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní  oznámenia o odstúpení od
Zmluvy veriteľovi. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby Úveru, pri výpočte úrokov sa vychádza z počtu
365 dní. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Dlžníka Veriteľ nemá nárok na žiadnu inú kompenzáciu od Dlžníka. 

6. UZATVORENIE ZMLUVY PROSTRIEDKAMI DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE

6.1 Zmluvné strany sa dohodli,  že túto  Zmluvu je  možné uzatvoriť písomnou formou v listinnej  forme,  alebo aj  na  diaľku
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby,
ktorá tento úkon urobila v súlade s § 40 ods.4 Občianskeho zákonníka. 

6.2 Predpokladom na uzatvorenie Zmluvy na diaľku prostrediami diaľkovej komunikácie je uzatvorenie Zmluvu o poskytovaní
elektronických služieb a elektronickej komunikácii medzi Dlžníkom a Veriteľom, na základe, ktorej boli Dlžníkovi pridelené
autentifikačné prvky, ktoré sú nevyhnutné pre identifikáciu Dlžníka voči Veriteľovi. 

6.3 V prípade, ak má byť Zmluva uzatvorená na diaľku prostriedkami diaľkovej komunikácie za prejav vôle Dlžníka so Zmluvou
sa považuje elektronicky zaznamenaný súhlas s jej obsahom prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie v súlade
so zákonom č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. 

6.4 Samotná Zmluva bude Dlžníkovi následne zaslaná aj do jeho klientskej zóny (prostredia na uzatváranie Zmlúv, umiestnené
v sieti Internet, ktoré je Dlžníkovi prístupné na základe Zmluvy o elektronických službách). 

7. INÉ PRÁVA DLŽNÍKA

7.1 Dlžník má právo na základe písomnej ž iadosti alebo elektronicky podanej žiadosti so zaručeným elektronickým podpisom
požiadať Veriteľa o výpočet  odplaty  jeho Úveru.  Žiadosť Dlžníka je povinný vybaviť Veriteľ bezplatne jedenkrát  počas
trvania Zmluvy.
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7.2 Za každú  ďalšiu  žiadosť podanú podľa bodu 7.1 Zmluvy je Veriteľ oprávnený požadovať náhradu účelne vynaložených
nákladov so zhotovením potvrdenia o výpočte odplaty, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním potvrdenia
výpočtu odplaty Dlžníkovi najviac vo výške stanovenej v čl. 2 časť poplatky tejto Zmluvy. 

7.3 Orgánom dohľadu  nad  dodržiavaním  povinnosti  Veriteľa  podľa  Zákona  o spotrebiteľských  úveroch  je  Národná  banka
Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

7.4 Zákaznícky servis a kontakt na podávanie a vybavovanie reklamácií: 
a) písomne na adrese: Amico Finance a. s., Karpatská 15, Poprad 058 01
b) e-mail: info@ahojsplatky.sk
c) telefonicky: 0850 111 999

7.5 Reklamačný poriadok Veriteľa je zverejnený na webovom sídle Veriteľa www.  ahojsplatky  .sk   .
7.6 Dlžník je oprávnený kedykoľvek počas doby splácania Úveru písomne požiadať Veriteľa o povolenie odkladu splátok Úveru

podľa tejto Zmluvy, pričom je povinný presne určiť obdobie prerušenia splácania. Veriteľ povolí Dlžníkovi odklad maximálne
šiestich po sebe nasledujúcich splátok.  Na povolenie odkladu splátok  nemá Dlžník  právny  nárok a Veriteľ si  súčasne
vyhradzuje právo Dlžníkom žiadané obdobie prerušenia splácania skrátiť. Na účinné povolenie odkladu splátok sú povinné
Zmluvné strany uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve. Odklad splátok Úveru začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti zmeny
tejto Zmluvy. Dlžník berie na vedomie, že počas doby prerušenia splácania (Veriteľom povoleného odkladu splátok) sa Úver
naďalej úročí úrokovou sadzbou stanovenou v tejto Zmluve, pričom nezaplatené úroky za obdobie povoleného odkladu
splátok je Dlžník oprávnený zaplatiť Veriteľovi naraz alebo po častiach najneskôr však budú splatné spolu so splatnosťou
poslednej splátky Úveru. 

7.7 Pokiaľ spory z tejto Zmluvy nebudú vyriešené po vzájomnej dohode Dlžníka a Veriteľa mimosúdne, budú rozhodované
príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike v súlade s právnymi predpismi platnými v čase súdneho sporu.

7.8 Dlžník sa má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov
podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7.9 Spory  vyplývajúce  z tejto  Zmluvy  je  možné  riešiť aj  mimosúdnym vyrovnaním na  základe zákona  č.  420/2004  Z.z.  o
mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

8. DOBA TRVANIA ZMLUVY A SPÔSOB ZÁNIKU ZÁVÄZKU ZO ZMLUVY

8.1 Doba trvania zmluvy je do dňa 20.08.2022; alebo v prípade ak, Dlžník vykoná predčasné splatenie Úveru, alebo jeho časti,
alebo v prípade riadneho a včasného nesplácania splátok Úveru do splatenia všetkých záväzkov Dlžníka voči Veriteľovi,
ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy.

8.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Zaniká vysporiadaním všetkých záväzkov Zmluvných strán dohodnutých v tejto Zmluve
a to najmä splnením dlhu Dlžníka voči Veriteľovi. 

8.3 Zmluva zaniká aj v prípade ak:
a) Dlžník odstúpi od tejto Zmluvy v súlade s čl. 6 tejto Zmluvy.
b) písomnou výpoveďou zo strany Dlžníka v dôsledku neakceptácie jednostrannej zmeny Zmluvy podľa čl. 9 tejto Zmluvy.

9. JEDNOSTRANNÁ ZMENA ZMLUVY

9.1 Veriteľ  je oprávnený jednostranne zmeniť jednotlivé zmluvné podmienky tejto Zmluvy s výnimkou ustanovení o výške  
Úveru, úrokovej sadzbe Úveru a o výške, počte a frekvencii splátok Úveru uvedených v čl. 2 tejto Zmluvy a  to z dôvodu
zmeny  právnych  predpisov  alebo  z dôvodu  zvyšovania  kvality,  bezpečnosti  alebo  dostupnosti  Veriteľom  ponúkaných
produktov  a služieb.  Veriteľ  je  oprávnený  jednostranne  zmeniť  výšku  poplatkov  za  zhotovenie,  tlač  a odoslanie  listín
a potvrdení uvedených v čl. 2 tejto Zmluvy (aktuálna výška je 0 €) a to z dôvodu začatia uplatňovania účelne vynaložených
nákladov Veriteľa spojených so zhotovením, tlačou a odoslaním listín a potvrdení špecifikovaných v čl. 2 tejto Zmluvy. (ďalej
len „Jednostranná zmena“). 

9.2 V prípade ak Veriteľ zmení niektoré zmluvné podmienky dojednané v tejto Zmluve za podmienok stanovených v bode 9.1
tejto Zmluvy, zaväzuje sa o tejto skutočnosti Dlžníka bezodkladne informovať, tým, že mu zašle oznámenie o jednostrannej
zmene Zmluvy a to najneskôr 15 dní pred nadobudnutím ich účinnosti a to v listinnej podobe, alebo na inom trvanlivom
médiu. V prípade, ak Dlžník nebude súhlasiť so zmenami tejto Zmluvy, je oprávnený v lehote najneskôr do 15 kalendárnych
dní od ich oznámenia bezplatne s okamžitou účinnosťou písomne vypovedať túto Zmluvu s uvedením tohto dôvodu. 

9.3 V prípade, ak po zániku Zmluvy výpoveďou zo strany Dlžníka podľa tohto  článku Zmluvy bude Veriteľ evidovať dlžný
zostatok  Úveru,  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  ustanovenia  tejto  Zmluvy  upravujúce  úročenie  poskytnutého  Úveru
a následky nesplácania Úveru zostávajú v platnosti, a to až do momentu úplného splatenia zostatku Úveru. 

9.4 V prípade ak nastanú skutočnosti podľa bodu 10.3 je Dlžník povinný vrátiť Veriteľovi jednorázovo finančné prostriedky ktoré
predstavujú aktuálny zostatok  Úveru spolu s  príslušenstvom, alebo je Dlžník  oprávnený splniť dlh aj  v  splátkach a to
minimálne vo výške  ako bola dojednaná mesačná anuitná splátka v tejto Zmluve. V takomto prípade sa bude zostatok
Úveru (zostatok Istiny) úročiť zmluvne dohodnutou úrokovou sadzbou a to až do momentu úplného splatenia Úveru.  

9.5 V prípade, že Dlžník neoznámi svoj nesúhlas s Jednostrannou zmenou (Zmluvu nevypovie), zmenené ustanovenia Zmluvy
sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ku dňu účinnosti Jednostrannej zmeny.
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10. DORUČOVANIE

10.1 Doručovanie písomností medzi Veriteľom a Dlžníkom sa uskutočňuje poštou, osobne, alebo prostriedkami elektronickej
komunikácie. 

10.2 Veriteľ doručuje písomnosti na adresu trvalého pobytu Dlžníka alebo na Dlžníkom oznámenú korešpondenčnú adresu. 
10.3 Písomnosti doručované Dlžníkovi sa považujú za doručené okamihom (i) kedy ich Dlžník obdrží, alebo (ii) okamihom kedy

ich odmietne prevziať, alebo (iii) uplynutím 7 dňa po dni od kedy podľa údajov Veriteľa dôjde do dispozičnej sféry vplyvu
Dlžníka. 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 V prípade ak dlžník neurčí inak, tak sa čiastočné plnenie peňažného dlhu poskytnuté Dlžníkom započíta v nasledovnom
poradí: (i) dlžnú istina Úveru, (ii) splatné úroky, (iii) splatné poistné poistenia schopnosti splácať splátky (náklady spojené s
poistením)  v  prípade  ak  ho  má Dlžník  na  základe  tejto  Zmluvy  uzatvorené,  (iv)  úroky  z  omeškania,  (v)  poplatky  za
upomienky a iné náklady spojené s vymáhaním pohľadávky Veriteľa, (vi) iné splatné poplatky; to neplatí v prípade, ak bol
dohodnutý  odklad  splátok  Úveru,  alebo  odloženie  splácania  prvých  splátok  Úveru.  V  takomto  prípade  sa  prioritne
započítava čiastočné plnenie na splatné úroky a až tak na plnenia uvedené v predchádzajúcej vete v poradí určenom v
predchádzajúcej vete.    

11.2 Dlžník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že všetky údaje a informácie, ktoré poskytol Veriteľovi v súvislosti s touto Zmluvou
sú úplné, pravdivé a aktuálne. 

11.3 Dlžník sa zaväzuje bezodkladne informovať Veriteľa o všetkých zmenách, týkajúcich sa jeho osoby, ktoré poskytol veriteľovi
v súvislosti s touto Zmluvou a to najmä zmenu mena a priezviska, adresy trvalého pobytu, e-mailovej adresy a telefónneho
čísla. 

11.4 Táto  zmluva  je  vypracovaná  v  2  vyhotoveniach,  z  ktorých  každé  má  právnu  silu  originálu,  každé  z  vypracovaných
vyhotovení Zmluvy obdrží jedna zo zmluvných strán.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva nebola uzatváraná v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že si Zmluvu
pred podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu, s ktorým súhlasia a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

PODPISY

Meno Priezvisko

Sprostredkovateľ:
Dňa:

PriezviskoMeno 

Dlžník:
Dňa:
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