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Príloha 

 

Špecifické podmienky úveru 

 

 

 

1. LIMITY CELKOVEJ VÝŠKY ÚVERU 

  

Číslo bežného účtu Dlžníka, vedeného u Veriteľa: 2875475956/0200 

  

Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že za predpokladu splnenia všetkých podmienok uvedených v zmluve o 

úvere budú peňažné prostriedky poskytnuté v nižšie stanovených limitoch. Každý z nižšie uvedených 

limitov platí len pre príslušné nižšie uvedené obdobie, pričom jednotlivé limity sa nespočítavajú. 
 

Celková výška úveru v dohodnutej mene Obdobie 

20 000,00 Deň splnenia* – 31.12.2012 
 *Pre účely tejto zmluvy o úvere, Deň splnenia znamená deň, v ktorý sú splnené všetky podmienky podľa zmluvy o úvere na to, 
aby Dlžník mohol požiadať Veriteľa o poskytnutie peňažných prostriedkov 

 

2. ÚROK (článok 4 zmluvy o úvere) 

 

2.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že úroková sadzba podľa článku 4 zmluvy o úvere bude pohyblivá, 

vypočítaná Veriteľom pre každé Úrokové obdobie ako súčet sadzby EURIBOR pre toto Úrokové obdobie 

a marže vo výške 2,5000% p.a., pričom každé Úrokové obdobie má dĺžku 1 mesiac. 

 

2.2 Dlžník týmto berie na vedomie, že aktuálna výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa 

odseku 2.1 vyššie ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. ku dňu 24.01.2012, je 3,275% p.a.. 

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby uvedená v 

predchádzajúcej vete podlieha počas trvania zmluvného vzťahu zmenám v súlade s podmienkami zmluvy 

o úvere a v závislosti od zvoleného typu úročenia a druhu úrokovej sadzby. 

 

3. ODPLATY (článok 11 Všeobecných obchodných podmienok) 

 

3.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že každú odplatu podľa článku 11 Všeobecných obchodných podmienok pre 

úvery, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke, je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi vo výške uvedenej 

v nasledujúcej tabuľke, a to bez ohľadu na to, akú výšku má taká odplata stanovenú (alebo bude mať 

stanovenú v budúcnosti) v Cenníku Veriteľa: 

 

Odplata Výška odplaty 

Odplata za dojednanie záväzku (uzatvorenie 

úverovej zmluvy) 

40,00 € 

 

  

Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že Dlžník nie je povinný zaplatiť Veriteľovi nasledujúce odplaty uvedené v 

Cenníku Veriteľa:  

 

 

Odplata Výška odplaty 

Odplata za rezervovanie peňažných prostriedkov 0,5 % p.a. zo sumy neposkytnutých peňažných 

prostriedkov 

 

 

3.2 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že ostatné odplaty podľa článku 11 Všeobecných obchodných podmienok pre 

úvery, ktoré nie sú výslovne uvedené v odseku 3.1 vyššie, je Dlžník povinný platiť Veriteľovi vo výškach 

stanovených v Cenníku Veriteľa. Dlžník týmto berie na vedomie, že Cenník Veriteľa platný v deň 

uzavretia zmluvy o úvere stanovuje nasledovné výšky odplát súvisiacich so zmluvou o úvere: 

 

Odplata Výška odplaty 

Zaslanie každej upomienky o       nezaplatení 25,00 €, resp. ekvivalent v mene úveru 
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dlžnej sumy, resp. o neplnení akejkoľvek 

zmluvnej       podmienky 

Zmena/doplnenie zmluvy o úvere z podnetu 

klienta dodatkom (okrem prolongácie jednej 

splátky úveru, okrem zvýšenia sumy úveru, okrem 

skrátenia konečnej splatnosti kontokorentného 

alebo revolvingového úveru a okrem predčasného 

splatenia termínovaného úveru, Profi 

úveru,Profinvest úveru, Profinvest plus úveru 

alebo Profihypo úveru), ako aj zmeny v 

dokumentoch súvisiacich so zmluvou o úvere. 

min. 330,00 € 

Skrátenie konečnej splatnosti       kontokorentného 

alebo revolvingového úveru dodatkom k zmluve 

3 % z dohodnutého úverového rámca, min. 166,00 

€ 

Navýšenie objemu úveru 0,8 % z navyšovanej čiastky úveru, min. 300,00 € 

Príprava iného dokumentu z podnetu       klienta 

súvisiaceho so zmluvou o úvere (napr. vzdanie sa 

záložného práva,       vydanie súhlasu banky k 

podmienkam VOP a iné) 

20,00 € 

 

  

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, všetky čiastky uvedené v tabuľke vyššie sú v nej uvedené 

výlučne pre účely poskytnutia informácie Dlžníkovi o výške odplát súvisiacich so zmluvou o úvere podľa 

aktuálne platného Cenníka Veriteľa. Dlžník týmto potvrdzuje, že žiadne ustanovenie tohto odseku 3.2 

nepredstavuje osobitnú dohodu Veriteľa a Dlžníka o stanovení výšky ktorejkoľvek odplaty uvedenej v 

tabuľke vyššie odlišne od výšky stanovenej v Cenníku Veriteľa. Dlžník výslovne súhlasí s tým, že s 

výnimkou odplát výslovne uvedených v odseku 3.1 vyššie, každá zmena v Cenníku Veriteľa bude pre 

neho v celom rozsahu záväzná jej vyvesením v obchodných priestoroch Veriteľa, ako keby svoj súhlas s 

takou zmenou vyjadril výslovne.  

  

4. OPRÁVNENÉ OSOBY 

  

Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že akékoľvek oznámenie alebo inú formálnu korešpondenciu (vrátane 

žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov) je oprávnená za Dlžníka podpísať ktorákoľvek z osôb, 

ktorá je oprávnená nakladať s peňažnými prostriedkami na Bežnom účte (disponent oprávnený 

disponovať Bežným účtom) v čase, kedy je oznámenie, korešpondencia alebo žiadosť o poskytnutie 

peňažných prostriedkov doručená Veriteľovi, a to za rovnakých podmienok, ako takáto osoba disponuje 

Bežným účtom. 
 

5. ĎALŠIE OSOBITNE DOHODNUTÉ PODMIENKY 
 

5.1 Okrem povinností, ktoré Dlžník prevzal v iných ustanoveniach zmluvy o úvere: 

 

(a) Dlžník  sa zaväzuje zabezpečiť, aby počas každého dohodnutého obdobia (za posledných 12 

kalendárnych mesiacov) boli prostredníctvom Bežného účtu Dlžníka vedeného u Veriteľa, 

(prípadne aj prostredníctvom iných bežných účtov Dlžníka, ak sú vedené u Veriteľa), realizované 

platby  minimálne vo výške 50 % z celkového ročného obratu Dlžníka. 

 

5.2 Dlžník vyhlasuje, že peňažné prostriedky podľa tejto zmluvy o úvere vráti tak, aby nedošlo k porušeniu 

právnych predpisov, ktoré sa ho týkajú, najmä aby nedošlo k porušeniu ustanovenia § 17 ods. 2 zákona 

č.583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, o splatení návratných zdrojov financovania použitých na 

úhradu iných ako kapitálových výdavkov, do konca rozpočtového roka. 

 

5.3 Dlžník sa zaväzuje, že pred úplným splatením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o úvere, nevypovie 

zmluvu o vedení Bežného účtu vedeného u Veriteľa ani inak nezruší Bežný účet vedený u Veriteľa. 

Ustanovenie článku 17. Všeobecných obchodných podmienok pre úvery sa pre túto zmluvu o úvere 

nepoužije. 


