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1	 	Úvodné	ustanovenia
1.1	 	Tieto Všeobecné podmienky úverového finan-

covania spoločnosti Mercedes-Benz Finan-
cial Services Slovakia s. r. o. č. 201501 (ďalej 
len „VPUF“) sa vzťahujú na každú úverovú 
zmluvu uzavretú medzi spoločnosťou Merce-
des-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. 
(ďalej len „veriteľ“) ako veriteľom a jej zá-
kazníkom ako dlžníkom (ďalej len „dlžník“), 
ktorá odkazuje na tieto VPUF (ďalej len 
„úverová	zmluva“).

1.2	 			Úverová zmluva, ktorá odkazuje na tieto
VPUF, nemá charakter spotrebiteľskej zmlu-
vy, ani zmluvy o spotrebiteľskom úvere, 
keďže dlžník ako právnická osoba, resp. 
ako fyzická osoba, ktorá uzavrela úverovú 
zmluvu v rámci svojej obchodnej činnosti 
alebo inej podnikateľskej činnosti, nie je 
spotrebiteľom. 

1.3	 	V prípade odchylných dojednaní medzi usta-
noveniami úverovej zmluvy a znením týchto 
VPUF majú prednosť ustanovenia úverovej 
zmluvy. 

2	 	Úver	
2.1	 	Uzavretím úverovej zmluvy sa veriteľ zavä-

zuje poskytnúť dlžníkovi peňažné prostried-
ky vo výške uvedenej v úverovej zmluve (ďa-
lej len „úver“) a dlžník sa zaväzuje veriteľovi 
poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a za-
platiť úroky. 

2.2	 	Záväzky dlžníka z úverovej zmluvy sú za-
bezpečené (samostatne alebo popri iných 
zabezpečeniach) záložným právom alebo 
zabezpečovacím prevodom vlastníckeho 
práva k predmetu financovania definované-
ho v úverovej zmluve (ďalej len „predmet	
financovania“) v prospech veriteľa. 

2.3	 	Úverová zmluva určuje, či je poskytnutý 
úver účelový alebo bezúčelový. 

2.4	 	Ak je v úverovej zmluve uvedené, že úver je 
účelový, potom je úver poskytovaný za úče-
lom úplného alebo čiastočného financovania 
kúpy predmetu financovania od dlžníkom 
určeného výrobcu, dodávateľa alebo inej oso-
by (ďalej len „dodávateľ“), ktorá je uvedená 
v úverovej zmluve. V prípade účelového úve-
ru dlžník nie je oprávnený použiť úver (a to 
ani sčasti) na iný účel než na splnenie svojej 
povinnosti uhradiť dodávateľovi kúpnu cenu 
za predmet financovania alebo jej časť. Pou-
žitie úveru na iný účel nemá za následok ne-
platnosť úverovej zmluvy, je však dôvodom 
predčasnej splatnosti úveru, popri práve ve-
riteľa odstúpiť od úverovej zmluvy. 

2.5	 	Ak je v úverovej zmluve uvedené, že úver je 
bezúčelový, potom je dlžník oprávnený pou-
žiť ho na akýkoľvek účel. 

3	 	Predmet	financovania
3.1	 	Predmetom financovania môže byť najmä 

motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo 
určené na prepravu osôb, zvierat alebo tova-
ru vyrobené na účely prevádzky v premávke 
na pozemných komunikáciách.

3.2	 	Predmet financovania je v úverovej zmluve 
definovaný identifikačnými údajmi, ktoré 
v prípade účelového úveru vychádzajú zo 
špecifikácie predmetu financovania uve-
denej v kúpnej zmluve, objednávke alebo 
inej dohode medzi dlžníkom a dodávateľom 

a v prípade bezúčelového úveru z údajov 
uvedených dlžníkom (ďalej spolu len „špe-
cifikácia“). Dlžník zodpovedá za správnosť 
špecifikácie. V prípade, ak v čase uzavretia 
úverovej zmluvy ešte nie sú známe všetky 
identifikačné údaje predmetu financovania 
(napr. pri objednávke nového vozidla), budú 
pre chýbajúce identifikačné údaje predme-
tu financovia rozhodné údaje podľa prebe-
racieho protokolu (bod 6.3). V prípade, ak 
v čase od podpisu úverovej zmluvy do pre-
vzatia predmetu financovania dôjde k zmene 
niektorých identifikačných údajov predmetu 
financovania uvedených v úverovej zmluve, 
a veriteľ napriek tomu poskytne dlžníkovi 
úver, budú pre identifikáciu predmetu finan-
covania rozhodné údaje podľa preberacieho 
protokolu. 

3.3	 	Nedostatočná alebo nesprávna identifikácia 
predmetu financovania nemá vplyv na plat-
nosť, ani účinnosť úverovej zmluvy a ani 
na povinnosť dlžníka vrátiť veriteľovi po-
skytnutý úver za podmienok podľa úverovej 
zmluvy. 

3.4	 	Výber dodávateľa, ako aj ním dodávaného 
predmetu financovania, je výlučne vecou 
dlžníka. Veriteľ nezodpovedá za žiadne fak-
tické alebo právne vady predmetu financova-
nia, ani za porušenie akejkoľvek povinnosti 
dodávateľa a tieto skutočnosti nemajú žiad-
ny vplyv na práva a povinnosti dlžníka pod-
ľa úverovej zmluvy. Žiadny vplyv na práva 
a povinnosti dlžníka podľa úverovej zmluvy 
nemá ani akákoľvek trvalá alebo prechodná 
nemožnosť používania predmetu financova-
nia na obvyklý alebo dlžníkom zamýšľaný 
účel. 

4	 	Poskytnutie	úveru
4.1	 	Veriteľ poskytne dlžníkovi úver potom, 

čo budú splnené všetky nižšie uvedené 
podmienky:

a)	 	dlžník uhradí veriteľovi spracovateľský po-
platok za vyhotovenie úverovej zmluvy (bod 
9.1); 

b)	 	dlžník uzavrie s veriteľom záložnú zmluvu 
na predmet financovania (ďalej len „záložná	
zmluva“) a záložné právo k predmetu finan-
covania bude ako prvé v poradí rozhodujú-
com pre jeho uspokojenie zapísané v pro-
spech veriteľa do Notárskeho centrálneho 
registra záložných práv, čo bude preukázané 
výpisom z tohto registra, to však len v prípa-
de, ak sa dlžník a veriteľ v úverovej zmluve 
dohodli na zabezpečení úveru záložným prá-
vom k predmetu financovania;

c)	 	dlžník uzavrie s veriteľom zmluvu o zabez-
pečovacom prevode práva k predmetu finan-
covania (ďalej len „zmluva	o	ZPP“), to však 
len v prípade, ak sa dlžník a veriteľ v úvero-
vej zmluve dohodli na zabezpečení úveru za-
bezpečovacím prevodom vlastníckeho práva 
k predmetu financovania;

d)	 	budú zriadené a vzniknú iné zabezpečenia 
úveru, ak boli tieto zabezpečenia dohodnuté 
a ak úverová zmluva alebo iná zmluva neur-
čujú, že tieto majú byť zriadené alebo vznik-
núť až po poskytnutí úveru; 

e)	 	dlžník (i) uzavrie s dodávateľom písomnú 
kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude kúpa 
predmetu financovania (ďalej len „kúpna	

zmluva“) a (ii) doručí veriteľovi kúpnu zmlu-
vu a konečnú faktúru dodávateľa na kúpnu 
cenu za predmet financovania (ďalej len 
„dodávateľská	 faktúra“), doručenie dodá-
vateľskej faktúry nie je potrebné, ak je do-
dávateľom fyzická osoba, ktorá neuzavrela 
kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podni-
kateľskou činnosťou (to všetko len v prípade 
účelového úveru);

f)	 	dlžník uhradí rozdiel medzi kúpnou cenou 
(vrátane DPH) za predmet financovania pod-
ľa dodávateľskej faktúry alebo podľa kúpnej 
zmluvy, ak sa dodávateľská faktúra v zmys-
le písm. e) tohto bodu nevyžaduje, a výškou 
úveru a preukáže túto skutočnosť veriteľovi 
(to všetko len v prípade účelového úveru);

g)	 	bude vykonaná fyzická obhliadka predmetu 
financovania podľa bodu 7.1 (len v prípade 
bezúčelového úveru);

h)	 	bude vykonaná fyzická obhliadka predmetu 
financovania poisťovateľom poskytujúcim 
havarijné poistenie predmetu financovania 
a dlžník doručí veriteľovi protokol o jej vyko-
naní (len v prípade ak predmet financovania 
nie je novým vozidlom);

i)	 	dlžník doručí veriteľovi poistnú zmluvu 
a potvrdenie o vinkulácii (ak vinkulácia nie 
je súčasťou poistnej zmluvy) preukazujúce 
havarijné poistenie predmetu financovania 
v súlade s článkom 21 týchto VPUF s po-
istným plnením vinkulovaným v prospech 
veriteľa.

4.2	 	Veriteľ má právo výlučne podľa svojho uvá-
ženia a aj bez predchádzajúceho oznámenia 
upustiť od trvania na splnení jednej alebo 
viacerých podmienok uvedených v bode 4.1 
a poskytnúť dlžníkovi úver aj v prípade, ak 
nebudú splnené všetky tieto podmienky, 
s čím dlžník výslovne súhlasí. 

4.3	 	Aj v prípade, ak budú splnené všetky pod-
mienky uvedené v bode 4.1, má veriteľ právo 
podľa svojho uváženia a aj bez predchádza-
júceho oznámenia odmietnuť poskytnutie 
úveru v prípade, ak nastane čo i len jedna 
z nižšie uvedených skutočností: 

a)	 	kúpna cena predmetu financovania ne-
zodpovedá skutočnej hodnote predmetu 
financovania;

b)	 	výrobné čísla alebo ďalšie identifikačné zna-
ky predmetu financovania sú zmenené alebo 
sa do nich zasahovalo;

c)	 	je tu dôvodné podozrenie, že predmet finan-
covania bol predmetom krádeže, sprenevery 
alebo iného trestného činu; 

d)	 	dôjde k podstatnej zmene niektorých iden-
tifikačných údajov predmetu financovania 
uvedených v úverovej zmluve alebo podstat-
nej zmene špecifikácie, oproti tej, ktorá bola 
veriteľovi predložená pri uzavretí úverovej 
zmluvy;

e)	 	dôjde k podstatnej zmene kúpnej zmluvy, jej 
zániku iným spôsobom než splnením alebo 
spôsobom nahradzujúcim splnenie, alebo sa 
kúpna zmluva stane neplatnou alebo neúčin-
nou, alebo sa ukáže, že bola neplatnou alebo 
neúčinnou, alebo inak zanikne povinnosť 
dodávateľa previesť na dlžníka vlastnícke 
právo k predmetu financovania;

f)	 	nastala niektorá zo skutočností uvedených 
v bode 13.1. 
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4.4	 	Ak veriteľ využil svoje právo podľa bodu 
4.3, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného 
odkladu dlžníkovi. Doručenie takéhoto ozná-
menia sa považuje za odstúpenie od úverovej 
zmluvy a táto doručením tohto oznámenia 
zaniká. 

4.5	 	Ak dôjde k splneniu všetkých podmienok 
podľa bodu 4.1 a veriteľ neodmietne poskyt-
nutie úveru z niektorého z dôvodov uvede-
ných v bode 4.3, veriteľ poskytne dlžníkovi 
úver najneskôr v lehote do troch pracovných 
dní odo dňa, kedy ho o to dlžník požiada; ve-
riteľ je oprávnený poskytnúť dlžníkovi úver 
aj skôr, a to aj bez žiadosti dlžníka, s čím dlž-
ník výslovne súhlasí. 

4.6	 	Veriteľ má právo odstúpiť od úverovej zmlu-
vy, ak k poskytnutiu úveru nedôjde z aké-
hokoľvek dôvodu - okrem omeškania verite-
ľa - ani do tridsiatich kalendárnych dní od 
podpisu úverovej zmluvy; právo veriteľa na 
spracovateľský poplatok za vyhotovenie úve-
rovej zmluvy (bod 9.1) ostáva zachované. Aj 
v prípade, ak veriteľ od úverovej zmluvy pod-
ľa predchádzajúcej vety neodstúpi, úverová 
zmluva automaticky zaniká, ak k poskytnu-
tiu úveru nedôjde z akéhokoľvek dôvodu - 
okrem omeškania veriteľa - ani do šesťdesia-
tich kalendárnych dní od podpisu úverovej 
zmluvy; právo veriteľa na spracovateľský po-
platok za vyhotovenie úverovej zmluvy (bod 
9.1) ostáva zachované. 

5	 	Spôsob	poskytnutia	úveru	
5.1	 	Veriteľ poskytne dlžníkovi úver bezhotovost-

ným prevodom peňažných prostriedkov vo 
výške úveru na účet dlžníka alebo dodávate-
ľa (ďalej aj ako „platba	veriteľa“). 

5.2	 	V prípade bezúčelového úveru poukáže veri-
teľ platbu veriteľa na účet dlžníka uvedený 
v úverovej zmluve alebo na iný posledne dlž-
níkom písomne oznámený účet.

5.3	 	Ak v úverovej zmluve nie je uvedené niečo 
iné, veriteľ poskytne dlžníkovi účelový úver 
bezhotovostne na účet dodávateľa uvedený 
v dodávateľskej faktúre; ak sa dodávateľská 
faktúra v zmysle bodu 4.1 písm. e) nevyža-
duje, potom veriteľ poukáže úver na účet do-
dávateľa uvedený v kúpnej zmluve; ak v nej 
taký účet nebude uvedený, potom na účet 
dodávateľa, ktorý dodávateľ písomne oznámi 
veriteľovi. 

5.4	 	Zmluvné strany sa dohodli, že poukázaním 
platby veriteľa na účet dodávateľa v zmysle 
bodu 5.3 sa považuje úver za riadne poskyt-
nutý, čo znamená, že ho veriteľ riadne po-
skytol a dlžník riadne prijal, a to bez ohľadu 
na vzťah medzi dlžníkom a dodávateľom, 
ako aj bez ohľadu na skutočnosť, či platba 
veriteľa bude mať za následok zánik záväzku 
dlžníka voči dodávateľovi alebo nie. Dlžník je 
povinný zabezpečiť, aby mala platba veriteľa 
za následok zánik záväzku dlžníka uhradiť 
kúpnu cenu vo výške platby veriteľa. Ak 
však dôjde k zániku kúpnej zmluvy z akého-
koľvek dôvodu, dlžník súhlasí a je povinný 
zabezpečiť, aby dodávateľ vrátil platbu ve-
riteľa priamo veriteľovi, ktorý ju použije na 
úhradu svojich pohľadávok voči dlžníkovi 
a zostatok vráti dlžníkovi.

5.5	 	Dlžník je povinný sa u dodávateľa informo-
vať o tom, či bol úver pripísaný na účet dodá-
vateľa a v akej výške. 

5.6	 	Za deň poskytnutia úveru sa považuje deň, 
kedy bol úver odpísaný z účtu veriteľa. 

6	 	Prevzatie	 predmetu	 financovania	 od	 do-
dávateľa	pri	účelovom	úvere	

6.1	 	Dlžník nesmie prevziať predmet financo-
vania od dodávateľa pred pripísaním úveru 
na účet dodávateľa. V prípade, ak je kúpna 
cena (vrátane DPH) za predmet financovania 
vyššia než dohodnutá výška úveru, dlžník 
nesmie prevziať predmet financovania od 
dodávateľa predtým, než mu uhradí rozdiel 
medzi touto kúpnou cenou a dohodnutou 
výškou úveru tak, aby najneskôr pripísaním 
úveru na účet dodávateľa bola uhradená celá 
kúpna cena za predmet financovania (vráta-
ne DPH); uhradenie uvedeného rozdielu je 
dlžník povinný veriteľovi preukázať (napr. 
potvrdením dodávateľa, výpisom z účtu). 

6.2	 	Dlžník je povinný uskutočniť pri prevzatí 
predmetu financovania podrobnú prehliadku 
a preskúšanie celého predmetu financova-
nia; ak je predmetom financovania vozidlo, 
dlžník je povinný uskutočniť s predmetom 
financovania skúšobnú jazdu. Dlžník je ďalej 
povinný skontrolovať súlad výrobných čísiel 
a iných identifikačných údajov predmetu fi-
nancovania s údajmi uvedenými vo všetkých 
príslušných dokumentoch, najmä kúpnej 
zmluve, preberacom protokole, dodávateľ-
skej faktúre, osvedčení o evidencii, prípadne 
technickom osvedčení alebo inom obdobnom 
preukaze, prípadne aj v úverovej zmluve.

6.3	 	O prevzatí predmetu financovania musí byť 
spísaný preberací protokol podľa vzoru, 
ktorý odovzdal veriteľ dlžníkovi pri pod-
pise úverovej zmluvy alebo obdobný pre-
berací protokol obsahujúci údaje uvedené 
v takomto vzore (ďalej len „preberací	pro-
tokol“). Preberací protokol podpíše dlžník 
a dodávateľ. Bez riadneho spísania prebera-
cieho protokolu bez akýchkoľvek výhrad nie 
je dlžník oprávnený predmet financovania 
prevziať.

6.4	 	Dlžník je oprávnený prevziať predmet finan-
covania od dodávateľa iba v stave zodpoveda-
júcom špecifikácii podľa kúpnej zmluvy, bez 
právnych alebo faktických vád neuvedených 
v špecifikácii; prevzatie predmetu financova-
nia, ktorý by mal zjavné vady a nedostatky, 
a to i odstrániteľné, neuvedené v takejto špe-
cifikácii je dlžník povinný odmietnuť. Dlžník 
je tiež povinný odmietnuť prevziať predmet 
financovania, ktorý by nebol odovzdaný 
s úplným príslušenstvom, ktorým sa rozu-
mie najmä osvedčenie o evidencii, technické 
osvedčenie alebo iný obdobný preukaz pred-
metu financovania, servisná knižka, návod 
na obsluhu, všetky kľúče od predmetu finan-
covania, tabuľka s evidenčným číslom, prí-
padne tabuľka so zvláštnym číslom a všetko 
ďalšie príslušenstvo predmetu financovania 
uvedené v kúpnej zmluve, osvedčení o evi-
dencii, prípadne v technickom osvedčení 
alebo obdobnom preukaze, preberacom pro-
tokole, dodávateľskej faktúre, ak bola vysta-
vená, prípadne aj v úverovej zmluve. 

6.5	 	Dlžník nesmie prevziať predmet financova-
nia, ak predmet financovania nie je poistený 
v súlade s článkom 21 týchto VPUF, a ak nie 
je uzatvorená zmluva o poistení zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú prevádzkou pred-
metu financovania v súlade s článkom 20 
týchto VPUF; v prípade porušenia tejto po-
vinnosti zodpovedá dlžník za všetky škody, 
ktoré vzniknú v súvislosti s porušením tej-
to povinnosti veriteľovi, dodávateľovi alebo 
akejkoľvek tretej osobe. 

6.6	 	Dlžník je povinný doručiť veriteľovi prebera-
cí protokol do troch pracovných dní odo dňa 
prevzatia predmetu financovania. 

7	 	Obhliadka	 predmetu	 financovania	 pri	
bezúčelovom	úvere

7.1	 	Dlžník je povinný umožniť veriteľovi ob-
hliadku predmetu financovania vo vopred 
dohodnutom čase a mieste (spravidla sídlo 
veriteľa) a umožniť veriteľovi fyzicky ob-
hliadnuť predmet financovania, jeho prí-
slušenstvo a príslušné doklady o predmete 
financovania. 

7.2	 	O obhliadke sa spíše protokol o obhliadke.
7.3	 	Skutočnosť, že veriteľ obhliadol predmet 

financovania nijako nezbavuje dlžníka zod-
povednosti za to, že predmet financovania 
zodpovedá špecifikácii, t.j. údajom, ktoré 
dlžník uviedol veriteľovi, a že jeho právny 
a technický stav umožňuje vznik dohodnuté-
ho zabezpečenia úveru v hodnote primeranej 
výške úveru. 

8	 	Splácanie	úveru	
8.1	 	Dlžník sa zaväzuje vrátiť veriteľovi úver spo-

lu s úrokmi v splátkach (ďalej len „splátka	
úveru“) pozostávajúcich zo splátky úveru 
(istiny) a z úrokov, ak v prehľade splátok, 
resp. v splátkovom kalendári nie je uvedené, 
že daná splátka úveru pozostáva iba zo splát-
ky úveru alebo iba zo splátky úrokov. 

8.2	 	Úverová zmluva v prehľade splátok, ktorý 
tvorí ako príloha úverovej zmluvy jej neodde-
liteľnú súčasť (ďalej len „prehľad	splátok“), 
určuje jednotlivé splátky úveru, ako aj kalen-
dárne mesiace ich splatnosti (určením pora-
dového čísla, v akom daný mesiac splatnosti 
nasleduje po mesiaci, v ktorom bude poskyt-
nutý úver). Konkrétny dátum splatnosti jed-
notlivých splátok úveru je závislý odo dňa 
poskytnutia úveru. Ak bude úver poskytnutý 
v období medzi prvým až pätnástym dňom 
kalendárneho mesiaca, jednotlivé splátky 
úveru sú splatné vždy v prvý deň kalendár-
neho mesiaca, v ktorom sa má daná splátka 
úveru podľa prehľadu splátok zaplatiť. Ak 
bude úver poskytnutý po pätnástom dni ka-
lendárneho mesiaca, jednotlivé splátky úve-
ru sú splatné v pätnásty deň kalendárneho 
mesiaca, v ktorom sa má daná splátka úveru 
podľa prehľadu splátok zaplatiť.

8.3	 	Po poskytnutí úveru veriteľ vyhotoví v súla-
de s pravidlami uvedenými v bode 8.2 splát-
kový kalendár, ktorý bude obsahovať výšku, 
počet a splatnosť všetkých splátok úveru 
(ďalej len „splátkový	 kalendár“). Veriteľ 
odošle splátkový kalendár do siedmych ka-
lendárnych dní odo dňa poskytnutia úveru 
na adresu dlžníka. Dlžník je povinný zabez-
pečiť riadne prevzatie splátkového kalendá-
ra. Ak dlžník neprevezme splátkový kalen-
dár a poštová zásielka obsahujúca splátkový 
kalendár odoslaná na adresu dlžníka sa vráti 
veriteľovi ako nedoručená, má veriteľ právo 
požadovať okamžitú splatnosť úveru, popri 
práve odstúpiť od úverovej zmluvy. Zaplate-
nie prvej splátky úveru sa považuje za potvr-
denie prevzatia splátkového kalendára. 

8.4	 	Vyhotovenie splátkového kalendára je vý-
lučne záležitosťou veriteľa; skutočnosť, že 
splátkový kalendár nie je v čase uzavretia 
úverovej zmluvy vyhotovený, nemá žia-
den vplyv na platnosť alebo účinnosť úve-
rovej zmluvy alebo na povinnosť dlžníka 
platiť splátky úveru. Dlžník je povinný sa 
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u veriteľa bezodkladne po pripísaní úveru 
na účet dlžníka alebo dodávateľa informo-
vať o presnom dni poskytnutia úveru (t.j. na 
deň, kedy bol úver odpísaný z účtu veriteľa), 
táto povinnosť zaniká prevzatím splátkového 
kalendára. 

8.5	 	Ak budú niektoré splátky úveru alebo ich 
časť pripísané na účet veriteľa pred dobou 
ich splatnosti, nepovažuje sa to za predčas-
né splatenie úveru a dlžník nemá nárok na 
zníženie úrokov z dôvodu vrátenia časti úve-
ru pred dobou splatnosti, ustanovenie bodu 
17.2 tým nie je dotknuté. 

8.6	 	Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ má 
právo jednostranne zvýšiť výšku úrokovej 
sadzby a tým aj splátok úveru (t.j. bez doda-
točnej dohody zmluvných strán) spôsobom 
ďalej uvedeným, ak po uzatvorení úvero-
vej zmluvy dôjde ku zvýšeniu referenčnej 
sadzby o viac ako jeden percentuálny bod 
(percentuálny bod je jednotka aritmetického 
rozdielu dvoch hodnôt uvedených v percen-
tách). V takom prípade sa zvýši výška úrokov 
z doposiaľ nesplatnej časti úveru (istiny), 
a teda aj výška splátok úveru, o čiastku, kto-
rá zodpovedá zvýšeniu referenčnej sadzby. 
Referenčnou sadzbou sa rozumie sadzba EU-
RIBOR so splatnosťou 1 rok. 

8.7	 	Ak nastane prípad uvedený v bode 8.6, veri-
teľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi 
dlžníkovi výšku novo stanovených splátok 
úveru, ako aj dátum, od ktorého je taká zme-
na účinná. Z tohto dôvodu veriteľ vyhotoví 
nový splátkový kalendár. Dlžník je povinný 
dňom doručenia tohto nového splátkového 
kalendára nové skutočnosti akceptovať, čo 
potvrdí doručením akceptovaného splátko-
vého kalendára veriteľovi, a to do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia nového 
splátkového kalendára. Akceptácia nového 
splátkového kalendára slúži len na potvrde-
nie jeho správnosti; nedoručenie dlžníkom 
akceptovaného splátkového kalendára vysta-
veného v súlade s bodom 8.6 veriteľovi nemá 
vplyv na povinnosť dlžníka platiť splátky 
úveru vo výške podľa nového splátkového 
kalendára; táto skutočnosť sa však bude po-
važovať za dôvod predčasnej splatnosti úve-
ru, popri práve veriteľa odstúpiť od úverovej 
zmluvy. 

8.8	 	Veriteľ je výlučne podľa svojho uváženia 
a v tých prípadoch, v ktorých to príslušné 
právne predpisy pripúšťajú, oprávnený 
zmenu výšky splátok úveru podľa bodu 8.6 
neuskutočniť.

8.9	 	Pre výpočet úrokov sa má za to, že jeden rok 
má tristošesťdesiat dní a jeden mesiac tri-
dsať dní. 

9	 	Ostatné	poplatky,	platby	a	náklady	
9.1	 	Dlžník je povinný zaplatiť veriteľovi spraco-

vateľský poplatok za vyhotovenie úverovej 
zmluvy (ďalej len „spracovateľský	 popla-
tok	za	vyhotovenie	zmluvy“) vo výške uve-
denej v úverovej zmluve. 

9.2	 	V prípade, ak dôjde k akejkoľvek zmene 
úverovej zmluvy z dôvodov na strane dlž-
níka, alebo ak sa stane celý úver predčasne 
splatný, alebo v prípade odstúpenia od zmlu-
vy alebo predčasného splatenia úveru podľa 
bodu 17.2, má veriteľ právo požadovať od dlž-
níka ďalší spracovateľský poplatok za zme-
nu úverovej zmluvy vo výške jednej polovice 
spracovateľského poplatku za vyhotovenie 
zmluvy dohodnutého v úverovej zmluve, 

minimálne však vo výške 350 EUR (ďalej 
len „spracovateľský	 poplatok	 za	 zmenu	
zmluvy“).

9.3	 	Ak dôjde k poskytnutiu úveru, veriteľ má 
voči dlžníkovi právo na poplatok za rezervá-
ciu peňažných prostriedkov maximálne vo 
výške rovnajúcej sa úrokom z poskytnuté-
ho úveru za dobu šestnástich dní, ktorý už 
je zahrnutý v úrokovej časti prvej splátky 
úveru uvedenej v prehľade splátok (ďalej 
len „poplatok	 za	 rezerváciu	 peňažných	
prostriedkov“). Poplatok za rezerváciu pe-
ňažných prostriedkov predstavuje tá časť 
úrokovej časti prvej splátky úveru, ktorá sa 
rovná rozdielu medzi  úrokovou časťou prvej 
splátky úveru a výškou úrokov za dobu odo 
dňa poskytnutia úveru do dňa splatnosti pr-
vej splátky úveru. Dlžník je povinný uhradiť 
prvú splátku úveru bez potreby rozlíšenia, 
ktorá jej časť predstavuje poplatok za rezer-
váciu peňažných prostriedkov a ktorá úroky 
z úveru. 

9.4	 	Dlžník je v prípade uvedenom v bode 26.1 
povinný platiť veriteľovi poistné za poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz-
kou predmetu financovania inkasovaného 
veriteľom pre poisťovateľa alebo náhradu 
poistného za škodu spôsobenú prevádzkou 
predmetu financovania, ktoré veriteľ uhra-
dil a ktoré mu je dlžník v zmysle bodu 26.2 
povinný nahradiť (ďalej spolu aj ako „plat-
by	 inkasovaného	 poistného	 za	 poistenie	
zodpovednosti“).

9.5	 	Dlžník je v prípade uvedenom v bode 26.1 
povinný platiť veriteľovi poistné za havarijné 
poistenie inkasované veriteľom pre poisťo-
vateľa alebo náhradu poistného za havarijné 
poistenie, ktoré veriteľ uhradil a ktoré mu je 
dlžník v zmysle bodu 26.2 povinný nahradiť 
(ďalej spolu aj ako „platby	 inkasovaného	
poistného	za	havarijné	poistenie“).

9.6	 	Povinnosť dlžníka platiť veriteľovi platby 
inkasovaného poistného za poistenie zod-
povednosti, platby inkasovaného poistného 
za havarijné poistenie (ďalej spolu aj ako 
„platby	poistného“) sú vo vzťahu k verite-
ľovi povinnosťami z úverovej zmluvy; platby 
poistného sa vo vzťahu k veriteľovi považujú 
za platby podľa úverovej zmluvy.

9.7	 	Dlžník je v prípade uvedenom v bode 28.1 
povinný platiť veriteľovi náhradu poistného 
za poistenie schopnosti splácať (ďalej aj ako 
„platby	poistného	za	poistenie	schopnosti	
splácať“).

9.8	 	V prípade, ak sa stane celý úver predčasne 
splatný, v prípade odstúpenia od zmluvy ale-
bo predčasného splatenia úveru podľa bodu 
17.2, veriteľ má právo požadovať od dlžníka 
poplatok za predčasnú splatnosť úveru ako 
náhradu ušlých výnosov veriteľa vo výške 
rovnajúcej sa úrokovým častiam tých splá-
tok úveru, ktoré sa podľa splátkového kalen-
dára nestali splatné do predčasnej splatnosti 
úveru alebo do odstúpenia od zmluvy alebo 
do predčasného splatenia úveru podľa bodu 
17.2, minimálne však vo výške jednej polo-
vice spracovateľského poplatku za vyhotove-
nie zmluvy uvedeného v bode 9.1 úverovej 
zmluvy alebo sumy 350 EUR – a to podľa 
toho, ktorá suma bude vyššia (ďalej len „po-
platok	za	predčasnú	splatnosť	úveru“). 

9.9	 	Ak sa veriteľ a dlžník dohodli, že dlžník je 
povinný sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby poskytnúť v prospech veriteľa zabez-
pečenie svojich záväzkov z úverovej zmluvy, 

znáša dlžník všetky náklady súvisiace so 
zriadením a vznikom takéhoto zabezpečenia 
(napr. náklady súvisiace so zápisom zálož-
ného práva k predmetu financovania v pro-
spech veriteľa do Notárskeho centrálneho 
registra záložných práv), ak tieto náklady 
alebo ich časť uhradí veriteľ (ďalej len „ná-
klady	veriteľa	spojené	so	zabezpečením“), 
potom má veriteľ právo požadovať od dlžníka 
ich náhradu, ak sa nedohodnú inak. 

9.10	 	Dlžník znáša všetky náklady priamo či ne-
priamo súvisiace s predmetom financovania. 
V prípade, ak veriteľ uhradil niektoré nákla-
dy súvisiace s predmetom financovania za 
dlžníka z dôvodu, že tento porušil niektorú 
zo svojich povinností vyplývajúcich z úve-
rovej zmluvy alebo zo zmluvy o ZPP, resp. 
záložnej zmluvy, ak niektorá z nich bola 
uzavretá, prípadne z iných dôvodov alebo ak 
veriteľ uhradil v prípadoch uvedených v bo-
doch 21.8, 25.3 alebo 27.3 v súvislosti s pred-
metom financovania alebo jeho prevádzkou 
poistné (ďalej len „náklady	veriteľa	spoje-
né	s	predmetom	financovania“), má veriteľ 
právo požadovať od dlžníka ich náhradu.

9.11	 	Veriteľ má právo požadovať od dlžníka ná-
hradu všetkých nákladov spojených s prí-
padným vymáhaním splnenia akejkoľvek 
povinnosti dlžníka podľa úverovej zmluvy, 
zmluvy, ktorou bolo zriadené zabezpečenie 
úveru (ďalej len „zabezpečovacia	 zmlu-
va“), s ktorou je dlžník alebo tretia osoba, 
ktorá uzavrela túto zabezpečovaciu zmlu-
vu v omeškaní, vrátane všetkých nákladov 
spojených s vymáhaním akejkoľvek pohľa-
dávky veriteľa, s vyhľadávaním a odobratím 
predmetu financovania dlžníkovi alebo tretej 
osobe, prípadne všetkých nákladov súvisia-
cich s realizáciou zabezpečenia, nákladov 
na právnu a sprostredkovateľskú pomoc, 
prípadne ďalších nákladov vzniknutých ve-
riteľovi v dôsledku porušenia akejkoľvek 
povinnosti podľa úverovej zmluvy alebo za-
bezpečovacej zmluvy (ďalej len „náklady	ve-
riteľa	spojené	s	vymáhaním	pohľadávok“).

9.12	 	Veriteľ má právo požadovať od dlžníka po-
platky za opakované služby, a to:

a)	 	poplatok za udelenie druhého a každého ďal-
šieho súhlasu veriteľa s užívaním predmetu 
financovania inou osobu podľa bodu 19.5 
udeleného na základe žiadosti dlžníka, a to 
vo výške 50 EUR za každú osobu, ktorej sa 
udelený súhlas týka;

b)	 	poplatok za štvrtú a každú ďalšiu kalkuláciu 
predčasného splatenia úveru, t.j. kalkuláciu 
aktuálnej výšky zostatku nesplateného úve-
ru, úrokov, poplatku za predčasné splatenie 
úveru, spracovateľského poplatku za zmenu 
zmluvy, platieb poistného a ďalších záväz-
kov dlžníka z úverovej zmluvy (ďalej iba ako 
„kalkulácia	 predčasného	 ukončenia“), 
vykonanú veriteľom na základe žiadosti dlž-
níka, a to vo výške 50 EUR za každú takúto 
kalkuláciu predčasného ukončenia; 

c)	 	poplatok za vystavenie tretieho a každého 
ďalšieho plnomocenstva veriteľa pre dlžní-
ka alebo ním určenú osobu na právne úko-
ny týkajúce sa rovnakej zmeny v zákonom 
ustanovenej dopravnej evidencii vozidiel, 
a to vo výške 20 EUR za každé takéto plno-
mocenstvo; v poplatku podľa toho bodu nie 
sú zahnuté náklady veriteľa spojené s úrad-
ným osvedčením podpisov na ním udelených 
plnomocenstvách, náhradu ktorých môže ve-
riteľ od dlžníka vždy požadovať. 
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10	 	Platobné	podmienky	a	omeškanie
10.1	 	Dlžník je povinný platiť všetky platby podľa 

úverovej zmluvy alebo s úverovou zmluvou 
súvisiace, najmä splátky úveru, platby poist-
ného, poplatky, náhrady nákladov uvedené 
v článku 9 týchto VPUF a zmluvné pokuty 
(ďalej len „platba	dlžníka“) bezhotovostnou 
formou. Všetky platby sa považujú za zapla-
tené až dňom ich pripísania na účet veriteľa 
spôsobom uvedeným v bode 10.4.

10.2	 	Ak v úverovej zmluve alebo týchto VPUF nie 
je určená iná splatnosť danej platby dlžníka 
alebo spôsob jej určenia, dlžník je povinný 
uhradiť veriteľovi platbu dlžníka v lehote 
uvedenej v úkone, ktorým si veriteľ uplatnil 
spôsobom uvedeným v bode 10.3 svoje právo 
danú platbu dlžníka požadovať; ak v takom 
úkone nie je táto lehota uvedená, potom je 
dlžník povinný uhradiť veriteľovi platbu dlž-
níka v prvý kalendárny deň bezprostredne 
nasledujúci po uplatnení práva veriteľa po-
žadovať túto platbu dlžníka (pre odstránenie 
akýchkoľvek pochybností sa výslovne uvá-
dza, že tento bod sa nevzťahuje na žiadne 
splátky úveru a platby poistného). 

10.3	 	Za uplatnenie práva veriteľa požadovať plat-
bu dlžníka sa považuje doručenie akéhokoľ-
vek oznámenia alebo výzvy na jej úhradu 
v písomnej alebo inej vhodnej forme, alebo 
uplatnenie nároku na ich úhradu v súdnom, 
rozhodcovskom alebo v akomkoľvek inom 
konaní. Veriteľ môže svoje právo požadovať 
platbu dlžníka, ktoré vzniklo počas trvania 
úverovej zmluvy, uplatniť voči dlžníkovi aj 
po zániku úverovej zmluvy alebo aj po spla-
tení úveru. 

10.4	 	Dlžník je povinný každú platbu podľa tejto 
zmluvy vždy riadne označiť variabilným 
symbolom, ktorý je uvedený na príslušnom 
doklade vystavenom veriteľom, ak na takom 
doklade nie je variabilný symbol uvedený, 
alebo ak takýto doklad nebol vystavený, je 
dlžník povinný označiť platbu variabilným 
symbolom uvedeným v úverovej zmluve. 
Platba, ktorá nebude takto označená, nebu-
de považovaná za riadne uhradenú, a to až 
do doby, kedy dôjde na základe dodatočného 
písomného spresnenia dlžníkom k takémuto 
riadnemu označeniu. 

10.5	 	Ak dlžník uzavrel s veriteľom viac zmlúv 
a dlžník je v omeškaní s plnením svojho 
záväzku podľa niektorej z týchto zmlúv, má 
veriteľ právo podľa vlastného uváženia zapo-
čítať, t.j. priradiť prijaté plnenie dlžníka pod-
ľa akejkoľvek z týchto zmlúv na platbu toho 
záväzku dlžníka, s ktorým je dlžník v omeš-
kaní, a to bez ohľadu na to, z akej zmluvy 
záväzok dlžníka vznikol a bez ohľadu na dlž-
níkove určenie záväzku, ktorý chce plniť. 

10.6	 	Ak je dlžník v omeškaní s akoukoľvek plat-
bou dlžníka, bude každá ďalšia platba dlžní-
ka veriteľom započítaná na najstarší splatný 
záväzok dlžníka z úverovej zmluvy. V prípa-
de existencie rovnako starých záväzkov dlž-
níka budú všetky dlžníkom uhradené plat-
by dlžníka (a to aj v prípade ich úhrady po 
ukončení platnosti úverovej zmluvy) použité 
na úhradu záväzkov dlžníka v nasledujúcom 
poradí:

a)	 	platby inkasovaného poistného za poistenie 
zodpovednosti;

b)	 	platby inkasovaného poistného za havarijné 
poistenie;	 		 	

c)	 	platby poistného za poistenie schopnosti 
splácať;

d)	 	spracovateľský poplatok za zmenu zmluvy; 
e)	 	náhrada nákladov veriteľa podľa bodu 9.9, 

9.10 alebo 9.11;
f)	 	splátky úveru (pri čiastočnej platbe splátky 

úveru najskôr jej úroková časť);
g)	 	poplatok za predčasnú splatnosť úveru; 
h)	 	zmluvné pokuty, úroky z omeškania a iné 

sankcie;
i)	 	náhrady škôd.

  V prípade, ak platba dlžníka nepostačuje na 
úhradu všetkých rovnako starých záväzkov 
s rovnakým poradím, použije veriteľ platbu 
dlžníka na úhradu tých jeho záväzkov s ta-
kýmto rovnakým poradím, ktoré si veriteľ 
zvolí. 

10.7	 	Dlžník súhlasí s tým, aby veriteľ prijal plne-
nie záväzku dlžníka od tretej osoby; dlžník 
súhlasí s tým, aby veriteľ započítal akúkoľ-
vek platbu označenú príslušným variabil-
ným symbolom podľa bodu 10.4 na plnenie 
záväzku dlžníka. 

10.8	 	Dlžník je povinný zabezpečiť, aby veriteľ 
obdŕžal všetky platby v celej výške; všetky 
náklady spojené s prevodom peňazí (napr. 
poplatky SWIFT) znáša dlžník. Ak bude aký-
koľvek príjem platieb v inej mene na účte ve-
riteľa zaťažený poplatkami banky, je dlžník 
povinný tieto poplatky veriteľovi uhradiť. 

10.9	 	Dlžník nie je oprávnený plniť akýkoľvek svoj 
peňažný záväzok zmenkou, šekom alebo ob-
dobnými platobnými prostriedkami.

11	 	Zabezpečenie	úveru
11.1	 	Veriteľ a dlžník, resp. veriteľ a tretia osoba 

sa môžu aj po uzavretí úverovej zmluvy do-
hodnúť na dodatočnom zabezpečení úveru. 

11.2	 	Dlžník je povinný informovať veriteľa o vzni-
ku, zániku alebo akejkoľvek zmene týkajúcej 
sa alebo súvisiacej so zabezpečením úveru 
alebo jeho zhoršením, a to do troch pracov-
ných dní po tom, čo sa dlžník o tejto skutoč-
nosti dozvedel alebo mohol dozvedieť. 

11.3	 	V prípade, ak dôjde k zániku niektorého 
z dohodnutých zabezpečení úveru alebo 
k jeho podstatnému zhoršeniu, je dlžník po-
vinný doplniť zabezpečenie úveru na pôvod-
ný rozsah, a to zriadením záložného práva 
k nehnuteľným alebo hnuteľným veciam, 
ktorých hodnota určená znaleckým posud-
kom je vyššia než 130% aktuálnej výšky zá-
väzkov dlžníka z úverovej zmluvy znížených 
o 70% hodnoty existujúcich zabezpečení 
úveru alebo iným spôsobom, vždy vopred 
odsúhlaseným veriteľom. Dlžník je povinný 
začať do siedmych pracovných dní odo dňa 
kedy na to veriteľ dlžníka písomne vyzve, ro-
kovať o doplnení zabezpečenia úveru, s tým, 
že ak do dvadsiatich kalendárnych dní odo 
dňa, kedy ho na to veriteľ vyzval nedôjde 
k doplneniu zabezpečenia úveru, má veriteľ 
právo odstúpiť od úverovej zmluvy. Podľa 
tohto bodu sa postupuje aj v prípade, ak za-
bezpečenie úveru, ktoré malo vzniknúť po 
poskytnutí úveru nevznikne v dohodnutej 
lehote. Týmto ustanovením nie je dotknuté 
právo veriteľa oznámiť dlžníkovi, že sa úver 
stal predčasne splatný alebo odstúpiť od úve-
rovej zmluvy. 

12	 	Zmluvné	pokuty	a	zodpovednosť	za	škodu
12.1	 	V prípade, ak sa dlžník dostane do omeš-

kania s platením splátky úveru alebo akej-
koľvek inej peňažnej povinnosti dlžníka 
podľa úverovej zmluvy alebo týchto VPUF, 

je veriteľ oprávnený požadovať od dlžníka 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiast-
ky za každý, aj začatý deň omeškania.

12.2	 	V prípade porušenia akejkoľvek nepeňažnej 
povinnosti dlžníka podľa úverovej zmluvy 
alebo týchto VPUF, je veriteľ oprávnený po-
žadovať od dlžníka zmluvnú pokutu vo výške 
0,1% z výšky úveru dohodnutého v úverovej 
zmluve za každý, aj začatý deň porušova-
nia povinnosti, minimálne však 35 EUR, ak 
nie je v úverovej zmluve alebo týchto VPUF 
uvedená za porušenie niektorej povinnosti 
dlžníka iná zmluvná pokuta. Právo veriteľa 
požadovať zmluvnú pokutu vzniká za kaž-
dé, a to aj opakované porušenie povinnosti 
zvlášť. 

12.3	 	Veriteľ môže podľa svojej úvahy právo po-
žadovať zmluvnú pokutu voči dlžníkovi 
neuplatniť alebo uplatnenie tohto práva od-
ložiť, čo nemožno vykladať ako vzdanie sa 
práva veriteľa požadovať zmluvnú pokutu. 

12.4	 	Zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti, 
ku ktorej došlo pred zánikom úverovej zmlu-
vy alebo pred splatením úveru, môže veriteľ 
voči dlžníkovi požadovať aj po zániku úvero-
vej zmluvy alebo aj po splatení úveru. 

12.5	 	Dlžník podpisom úverovej zmluvy prehlasu-
je, že výška zmluvných pokút podľa úverovej 
zmluvy alebo týchto VPUF je primeraná vý-
znamu nimi zabezpečovaných povinností. 

12.6	 	Dlžník zodpovedá veriteľovi za škodu, ktorá 
mu vznikne v súvislosti s porušením po-
vinností dlžníka z úverovej zmluvy. Dlžník 
zodpovedá za škodu objektívne, bez ohľadu 
na dôvod porušenia jeho povinnosti a na za-
vinenie a tejto povinnosti sa nemôže zbaviť. 
Nárok veriteľa na náhradu škody alebo úro-
ky z omeškania nie je nijako dotknutý prá-
vom na zmluvnú pokutu a ostáva zachovaný 
aj po zániku úverovej zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu. 

13	 	Predčasná	splatnosť	úveru
13.1	 	Za dôvod predčasnej splatnosti úveru sa 

považuje akákoľvek z nižšie uvedených sku-
točností, bez ohľadu na dôvod jej vzniku, či 
možnosť jej ovplyvnenia zo strany dlžníka, 
veriteľa či akejkoľvek inej osoby (ďalej len 
„dôvod	predčasnej	splatnosti	úveru“):

a)	 	dlžník alebo osoba poskytujúca zabezpeče-
nie úveru uviedli veriteľovi pri uzatváraní 
úverovej zmluvy alebo zabezpečovacej zmlu-
vy alebo počas doby ich platnosti nesprávne 
alebo neúplné údaje súvisiace s týmito zmlu-
vami, najmä údaje týkajúce sa majetkových 
pomerov dlžníka alebo osoby poskytujúcej 
zabezpečenie úveru; 

b)	 	dlžník alebo osoba poskytujúca zabezpeče-
nie úveru neuviedli veriteľovi údaje, o kto-
rých vedeli alebo museli vedieť, že sú alebo 
by mohli byť dôležité pre rozhodnutie veri-
teľa uzavrieť úverovú zmluvu, poskytnúť 
úver alebo vykonať akékoľvek právo alebo 
povinnosť z úverovej alebo zabezpečovacej 
zmluvy;

c)	 	dlžník prevzal v prípade účelového úveru 
predmet financovania v rozpore s úverovou 
zmluvou a týmito VPUF, najmä ak dlžník 
potvrdil v preberacom protokole nespráv-
ne alebo neúplné údaje, alebo ak podpísal 
preberací protokol s obsahom odlišným od 
vzoru preberacieho protokolu, resp. bez úda-
jov, ktoré sú uvedené vo vzore preberacieho 
protokolu, ktorý odovzdal veriteľ dlžníkovi 
pri podpise úverovej zmluvy, alebo dlžník 
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porušil akúkoľvek svoju povinnosť podľa 
článku 6 týchto VPUF alebo ak dlžník použil 
účelový úver v rozpore s účelom uvedeným 
v bode 2.4; 

d)	 	dlžník neprevzal splátkový kalendár a pošto-
vá zásielka obsahujúca splátkový kalendár 
zaslaná na adresu dlžníka sa vrátila verite-
ľovi ako nedoručená alebo porušil povinnosť 
akceptovať nový splátkový kalendár podľa 
bodu 8.7;

e)	 	dlžník sa dostal do omeškania so zaplatením 
akejkoľvek splátky úveru alebo jej časti po 
dobu dlhšiu než päť pracovných dní alebo 
sa dostal do omeškania s plnením akejkoľ-
vek inej peňažnej povinnosti, na ktorú bol 
povinný podľa úverovej zmluvy alebo zabez-
pečovacej zmluvy, vrátane akejkoľvek platby 
poistného alebo jej časti, po dobu dlhšiu než 
päť pracovných dní;

f)	 	dlžník neudelil veriteľovi splnomocnenie, 
ktoré mu bol podľa úverovej zmluvy alebo 
zabezpečovacej zmluvy povinný udeliť alebo 
takéto splnomocnenie odvolal;

g)	 	dlžník porušil povinnosti vyplývajúce z tých-
to VPUF alebo zabezpečovacích zmlúv súvi-
siace s evidenciou predmetu financovania 
v zákonom ustanovenej dopravnej evidencii 
vozidiel, ak jej predmet financovania pod-
lieha, najmä nechal vykonať v tejto eviden-
cii alebo v osvedčení o evidencii predmetu 
financovania zápis nezodpovedajúci skutoč-
nosti alebo sa o to pokúsil;

h)	 	dlžník umožnil, aby predmet financovania 
použila alebo užívala v rozpore s úverovou 
zmluvou alebo zabezpečovacou zmluvou iná 
osoba, a to aj po ukončení takéhoto používa-
nia alebo užívania;

i)	 	dlžník porušil akúkoľvek povinnosť vyplýva-
júcu z článku 21 alebo 22 týchto VPUF; 

j)	 	dlžník porušil akúkoľvek povinnosť vyplýva-
júcu zo všeobecne záväzných verejnopráv-
nych predpisov vzťahujúcich sa na predmet 
financovania, vrátane tých povinností, ktoré 
všeobecne záväzné právne predpisy uklada-
jú vlastníkovi predmetu financovania, a to aj 
v prípade, ak bolo vlastnícke právo k pred-
metu financovania prevedené zabezpečova-
cím prevodom práva na veriteľa, a to aj po 
ukončení trvania protiprávneho stavu;

k)	 	veriteľ nenadobudol vlastnícke právo k pred-
metu financovania podľa zmluvy o ZPP, ale-
bo toto jeho vlastnícke právo zaniklo, alebo 
prevod vlastníckeho práva podľa zmluvy 
o ZPP na veriteľa sa stal voči akejkoľvek oso-
be neúčinným, to všetko len v prípade, ak 
sa dlžník a veriteľ dohodli na zabezpečova-
com prevode práva k predmetu financovania 
v prospech veriteľa;

l)	 	záložné právo veriteľa k predmetu financo-
vania podľa záložnej zmluvy nevzniklo, ale-
bo vzniklo s iným než dohodnutým obsahom 
práv veriteľa alebo v inom než prvom poradí 
rozhodnom pre jeho uspokojenie (ak nebolo 
dohodnuté iné poradie), alebo zaniklo, ale-
bo sa jeho zriadenie alebo vznik stal voči 
akejkoľvek osobe neúčinným, to všetko len 
v prípade, ak sa dlžník a veriteľ dohodli na 
zabezpečení úveru záložným právom k pred-
metu financovania v prospech veriteľa; 

m)	 	dohodnuté zabezpečenie úveru odlišné od 
zabezpečovacieho prevodu práva k pred-
metu financovania alebo záložného práva 
k predmetu financovania nevzniklo, vznik-
lo s iným než dohodnutým obsahom ale-
bo zaniklo a dlžník nezačal s veriteľom do 

siedmych pracovných dní odo dňa, kedy ho 
veriteľ písomne vyzval na doplnenie zabez-
pečenia úveru, rokovať o takomto doplnení 
alebo toto zabezpečenie nedoplnil na dohod-
nutý rozsah spôsobom odsúhlaseným s veri-
teľom ani do dvadsiatich kalendárnych dní 
potom, čo ho veriteľ na doplnenie zabezpeče-
nia úveru písomne vyzval;

n)	 	dlžník porušil akúkoľvek inú svoju povin-
nosť podľa úverovej zmluvy alebo zabezpe-
čovacej zmluvy, ktorá nie je uvedená v iných 
častiach tohto bodu 13.1 a toto porušenie 
neodstránil ani do troch pracovných dní odo 
dňa, kedy ho veriteľ na porušenie povinnosti 
písomne alebo inou formou upozornil; 

o)	 	osoba poskytujúca zabezpečenie porušila 
akúkoľvek inú svoju povinnosť zo zabezpe-
čovacej zmluvy, ktorá nie je uvedená v iných 
častiach tohto bodu 13.1 a toto porušenie ne-
odstránila ani do troch pracovných dní odo 
dňa, kedy veriteľ túto osobu alebo dlžníka 
na porušenie povinnosti písomne alebo inou 
formou upozornil;

p)	 	veriteľ predčasne ukončil akúkoľvek inú 
zmluvu uzavretú s dlžníkom, osobou blízkou 
dlžníkovi, alebo osobou personálne alebo 
majetkovo priamo alebo nepriamo prepoje-
nou s dlžníkom, a to z akéhokoľvek dôvodu, 
okrem dôvodu preukázateľného zničenia 
predmetu financovania danej zmluvy potvr-
deného písomným stanoviskom príslušného 
poisťovateľa alebo veriteľovi vzniklo právo 
na takéto ukončenie takejto zmluvy;

q)	 	na základe správania sa dlžníka alebo osoby 
poskytujúcej zabezpečenie alebo na základe 
iných okolností, je možné rozumne predpo-
kladať, že dôjde k podstatnému porušeniu 
povinnosti dlžníka alebo osoby poskytujúcej 
zabezpečenie, vyplývajúcej z úverovej zmlu-
vy alebo zo zabezpečovacej zmluvy;

r)	 	dlžník alebo osoba poskytujúca zabezpeče-
nie sú v úpadku, alebo prestali plniť svoje 
splatné záväzky voči svojim veriteľom alebo 
u dlžníka alebo osoby poskytujúcej zabezpe-
čenie nastalo preukázateľné zhoršenie ma-
jetkových pomerov;

s)	 	dlžníkom predložená zmenka, šek alebo iný 
platobný prostriedok nie je riadne krytý ale-
bo ide o falzifikát; 

t)	 	dlžníkovi, ktorý uzavrel úverovú zmluvu ako 
podnikateľ, zaniklo oprávnenie na uskutoč-
ňovanie jeho podnikateľskej činnosti;

u)	 	dlžníkovi so sídlom, miestom podnikania, 
príp. bydliskom mimo územia Slovenskej 
republiky zaniklo povolenie k pobytu na 
území Slovenskej republiky (ak sa v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov 
vyžaduje) alebo oprávnenie podnikať na úze-
mí Slovenskej republiky;

v)	 	boli vykonané akékoľvek kroky dlžníkom, 
alebo treťou osobou (vrátane podania návr-
hu na príslušný súd alebo iný orgán verej-
nej moci, vydania rozhodnutia súdu alebo 
príslušného orgánu verejnej moci, zvolania 
niektorého z orgánov dlžníka - právnickej 
osoby alebo rozhodnutie tohto orgánu) sme-
rujúce ku konkurzu, reštrukturalizácii, exe-
kúcii, likvidácii, zrušeniu, alebo zániku dlž-
níka alebo osoby poskytujúcej zabezpečenie, 
alebo k predaju podniku dlžníka alebo osoby 
poskytujúcej zabezpečenie alebo časti tohto 
podniku;

w)	 	dlžník - fyzická osoba zomrel; 
x)	 	bolo začaté konkurzné konanie na maje-

tok dlžníka, alebo dlžník - právnická osoba 

zanikne bez právneho nástupcu; 
y)	 	došlo k zániku, zničeniu, strate alebo odcu-

dzeniu predmetu financovania, alebo zániku 
kúpnej zmluvy inak než splnením alebo spô-
sobom nahrádzajúcim splnenie;

z)	 	dlžník odovzdá predmet financovania verite-
ľovi, o čom bude spísaný protokol; 

aa)	 	na dlžníka, jemu blízku osobu, člena orgánu 
dlžníka - právnickej osoby alebo zamestnan-
ca dlžníka podala tretia osoba v súvislosti 
s predmetom financovania trestné oznáme-
nie pre podozrenie zo spáchania trestného 
činu podvodu, úverového podvodu, spre-
nevery alebo iného trestného činu, alebo 
ak existujú skutočnosti, ktoré odôvodňujú 
podozrenie, že dlžník, jemu blízka osoba, 
člen orgánu dlžníka - právnickej osoby ale-
bo zamestnanec dlžníka spáchal v súvislosti 
s predmetom financovania trestný čin pod-
vodu, úverového podvodu, sprenevery alebo 
iný trestný čin.

13.2	 	V prípade, ak nastane čo i len jeden z dôvo-
dov predčasnej splatnosti úveru, má veriteľ 
právo: 

a)	 	oznámiť dlžníkovi, že sa úver stal predčasne 
splatný; alebo	 	 

b)	 	odstúpiť od úverovej zmluvy. 

13.3	 	Doručením oznámenia o predčasnej splat-
nosti úveru podľa bodu 13.2 písm. a) sa stáva 
úver predčasne splatný a nastávajú účinky 
uvedené v článku 14 týchto VPUF. 

13.4	 	Aj v prípade, ak nastane niektorý z dôvodov 
predčasnej splatnosti úveru, má veriteľ právo 
výlučne podľa svojho uváženia nepostupovať 
žiadnym zo spôsobov uvedených v bode 13.2 
alebo takýto postup odložiť. V takom prípade 
ostáva právo veriteľa postupovať niektorým 
zo spôsobov uvedených v bode 13.2 zacho-
vané, a to do času zániku dôvodu predčasnej 
splatnosti, ak z ustanovenia bodu 13.1 alebo 
z povahy dôvodu predčasnej splatnosti úve-
ru nevyplýva, že dôvod predčasnej splatnosti 
úveru nezaniká. 

13.5	 	Ustanovenie bodov 13.2 písm. a) a 13.4 sa ne-
použije v prípade, ak nastane niektorý z dô-
vodov predčasnej splatnosti úveru uvedený 
v bode 13.1 písm. w) alebo písm. x); v takom 
prípade sa stáva úver predčasne splatný 
okamihom, kedy vznikne dôvod predčasnej 
splatnosti úveru, týmto okamihom nastávajú 
účinky uvedené v článku 14 týchto VPUF, 
a to bez potreby akéhokoľvek oznámenia 
veriteľa. Ustanovením tohto bodu nie je do-
tknutý bod 13.2 písm. b).

13.6	 	V prípade, ak bude na majetok dlžníka vy-
hlásený konkurz, stáva sa úver predčasne 
splatný dňom, ktorý sa v zmysle príslušných 
právnych predpisov považuje za deň, kedy je 
konkurz vyhlásený; týmto dňom nastávajú 
účinky uvedené v článku 14 týchto VPUF, 
a to bez potreby akéhokoľvek oznámenia ve-
riteľa. Ustanovenia tohto bodu sa použijú iba 
v takom prípade, ak už pred vyhlásením kon-
kurzu na majetok dlžníka nedošlo k predčas-
nej splatnosti úveru alebo k zániku úverovej 
zmluvy.

13.7	 	Veriteľ nie je povinný upozorniť dlžníka na 
možnosť vzniku predčasnej splatnosti úve-
ru, ani mu poskytnúť akúkoľvek dodatočnú 
lehotu na plnenie jeho povinností, okrem 
lehôt, ktoré sú výslovne uvedené v týchto 
VPUF. 
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14	 	Práva	a	povinnosti	pri	predčasnej	
	 splatnosti	úveru
14.1	 	Ak sa stane úver predčasne splatný, je dlž-

ník povinný veriteľovi uhradiť:
a)	 	všetky neuhradené splátky úveru, ktoré sa 

stali splatné do času, kedy sa úver stal pred-
časne splatný; 

b)	 	iné platby podľa úverovej zmluvy alebo 
s úverovou zmluvou súvisiace (vrátane pla-
tieb poistného), ktoré sa stali splatné do 
času, kedy sa úver stal predčasne splatný;

c)	 	nesplatenú časť úveru, t.j. tú časť úveru, kto-
rá nie je zahrnutá v istinných častiach splá-
tok úveru splatných do času, kedy sa úver 
stal predčasne splatný;

d)	 	všetky ďalšie zmluvné záväzky podľa úvero-
vej zmluvy, vrátane veriteľom uplatnených 
nárokov na poplatok za predčasnú splatnosť 
úveru, zmluvnú pokutu, úroky z omeškania, 
náhradu škody a ďalších poplatkov vyplýva-
júcich z úverovej zmluvy vrátane náhrady 
nákladov podľa bodov 9.9, 9.10 a 9.11, a to aj 
v prípade, ak tieto nároky vznikli alebo boli 
veriteľom uplatnené po čase, kedy sa stal 
úver predčasne splatný. 

14.2	 	Dlžník je povinný splniť svoje peňažné zá-
väzky podľa bodu 14.1 do piatich kalendár-
nych dní potom, čo sa stal úver predčasne 
splatný, v prípadoch uvedených v bode 13.5 
sa tieto záväzky stávajú splatné okamihom, 
kedy sa stal úver predčasne splatný. Tie zo 
záväzkov uvedených v bode 14.1 písm. d), 
ktorých výška nebude v lehote uvedenej 
v predchádzajúcej vete známa, alebo na kto-
ré nárok v uvedenej lehote ešte nevznikne 
(napr. náhrada nákladov veriteľa podľa bo-
dov 9.9, 9.10 a 9.11), sa stávajú splatné do 
piatich pracovných dní odo dňa, kedy veriteľ 
oznámi dlžníkovi ich výšku a vyzve ho na ich 
úhradu. Ustanovenia tohto bodu sa nepouži-
jú na tie záväzky dlžníka, ktoré sa podľa úve-
rovej zmluvy alebo iných ustanovení týchto 
VPUF stanú splatnými skôr, než je uvedené 
v tomto bode. 

14.3	 	Záväzky dlžníka podľa bodu 14.1 vzniknuté 
podľa úverovej zmluvy budú znížené (v pora-
dí uvedenom v bode 10.6) o:

a)	 	platby poistných plnení prijatých veriteľom, 
ktoré neboli veriteľom uvoľnené dlžníkovi 
alebo inak použité na úhradu alebo odstrá-
nenie škody na predmete financovania;

b)	 	plnenia získané realizáciou zabezpečení úve-
ru znížené o náklady spojené s ich realizáciou;

c)	 	poistné za poistenie zodpovednosti, poistné 
za havarijné poistenie alebo poistné za iné po-
istenie, ktoré poisťovateľ poukázal veriteľovi, 
v dôsledku zániku alebo prechodu poistenia;

d)	 	o platbu veriteľa, ak ju dodávateľ vrátil veri-
teľovi (bod 5.4).  

14.4	 	Veriteľ vystaví v súvislosti s predčasnou 
splatnosťou úveru dlžníkovi doklad, ktorý 
bude obsahovať vzájomné pohľadávky a zá-
väzky veriteľa a dlžníka. Vystavenie, resp. 
nevystavenie tohto dokladu nemá žiadny 
vplyv na splatnosť žiadneho zo záväzkov dlž-
níka, táto sa spravuje ustanoveniami úvero-
vej zmluvy a týchto VPUF.

15	 	Zánik	úverovej	zmluvy
15.1	 	Úverová zmluva zaniká: 
a)	 	splnením všetkých záväzkov dlžníka z úve-

rovej zmluvy;
b)	 	dohodou dlžníka a veriteľa;

c)	 	spôsobom uvedeným v bode 4.6 druhá veta;
d)	 	odstúpením od úverovej zmluvy.

15.2	 	Dlžník má právo odstúpiť od úverovej zmlu-
vy len v prípade, ak sa veriteľ dostane do 
omeškania so splnením povinnosti poskyt-
núť dlžníkovi úver o viac než tridsať kalen-
dárnych dní.

15.3	 	Žiadna zo zmluvných strán nemá právo vy-
povedať úverovú zmluvu.

15.4	 	V prípade ukončenia platnosti úverovej 
zmluvy dohodou dlžníka a veriteľa, bude 
táto dohoda obsahovať aj spôsob vysporia-
dania vzájomných práv a povinností veriteľa 
a dlžníka.

16	 	Odstúpenie	od	úverovej	zmluvy
16.1	 	Právo veriteľa odstúpiť od úverovej zmluvy 

podľa bodu 13.2 písm. b) ostáva zachované aj 
po tom, čo sa stane úver predčasne splatný, 
a to až do zániku dôvodu predčasnej splat-
nosti úveru, ak z ustanovenia bodu 13.1 ale-
bo z povahy dôvodu predčasnej splatnosti 
úveru nevyplýva, že dôvod predčasnej splat-
nosti úveru nezaniká.

16.2	 	Odstúpením od úverovej zmluvy nezaniká 
žiadne zabezpečenie úveru, tieto zabezpe-
čenia ostávajú zachované aj po odstúpení od 
úverovej zmluvy a zabezpečujú pohľadávky 
veriteľa, ktoré vzniknú v súvislosti s odstú-
pením od úverovej zmluvy.

16.3	 	Zmluvné strany sa pre prípad, že dôjde k od-
stúpeniu od úverovej zmluvy po poskytnutí 
úveru, dohodli na vysporiadaní svojich práv 
a povinností z úverovej zmluvy spôsobom 
uvedeným v bodoch 16.4 až 16.7.

16.4	 	Veriteľ má právo na všetky už uhradené 
splátky úveru a iné platby podľa úverovej 
zmluvy alebo s úverovou zmluvou súvisiace, 
ktoré sa stali splatné do času, kedy veriteľ 
odstúpil od úverovej zmluvy.

16.5	 	Dlžník je ďalej povinný uhradiť veriteľovi: 
a)	 	všetky do odstúpenia od úverovej zmluvy ne-

uhradené, avšak podľa úverovej zmluvy už 
splatné splátky úveru a iné platby vyplývajú-
ce z úverovej zmluvy (vrátane platieb poist-
ného) alebo s úverovou zmluvou súvisiace, 
ktoré sa stali splatné do času, kedy veriteľ 
odstúpil od úverovej zmluvy;

b)	 	nesplatenú časť úveru, t.j. tú časť úveru, kto-
rá nie je zahrnutá v istinných častiach splá-
tok úveru uvedených v bode 16.4 a v písm. a) 
tohto bodu;

c)	 	všetky ďalšie zmluvné záväzky podľa úvero-
vej zmluvy, vrátane veriteľom uplatnených 
nárokov na poplatok za predčasnú splatnosť 
úveru, na zmluvnú pokutu, úroky z omeš-
kania, náhradu škody a ďalších poplatkov 
vyplývajúcich z úverovej zmluvy vrátane 
náhrady nákladov veriteľa podľa bodov 9.9, 
9.10 a 9.11, a to aj v prípade, ak tieto náro-
ky vznikli alebo boli veriteľom uplatnené 
po čase odstúpenia od úverovej zmluvy, ak 
je z úverovej zmluvy, týchto VPUF alebo 
z povahy týchto záväzkov zrejmé, že tieto 
majú ostať zachované aj po zániku úverovej 
zmluvy. 

16.6	 	Dlžník je povinný splniť svoje peňažné zá-
väzky podľa bodu 16.5 do piatich kalendár-
nych dní od odstúpenia od úverovej zmluvy. 
Tie záväzky, ktorých výška nebude v lehote 
uvedenej v predchádzajúcej vete známa, 
alebo na ktoré nárok v uvedenej lehote ešte 
nevznikne (napr. náhrada nákladov veriteľa 

podľa bodov 9.9, 9.10 a 9.11), sa stávajú splat-
né do piatich pracovných dní odo dňa, kedy 
veriteľ oznámi dlžníkovi ich výšku a vyzve 
ho na ich úhradu. Ustanovenia tohto bodu sa 
nepoužijú na tie záväzky dlžníka, ktoré sa 
podľa úverovej zmluvy alebo iných ustano-
vení týchto VPUF stanú splatnými skôr, než 
je uvedené v tomto bode. 

16.7	 	Záväzky dlžníka podľa bodu 16.5 vzniknuté 
podľa úverovej zmluvy budú znížené (v pora-
dí uvedenom v bode 10.6) o:

a)	 	platby poistných plnení prijatých veriteľom, 
ktoré neboli veriteľom uvoľnené dlžníkovi 
alebo tretej osobe v prospech dlžníka alebo 
inak použité na úhradu alebo odstránenie 
škody na predmete financovania;

b)	 	plnenia získané realizáciou zabezpečení 
úveru (bez DPH) znížené o náklady spojené 
s ich realizáciou;

c)	 	poistné za poistenie zodpovednosti, poistné 
za havarijné poistenie alebo poistné za iné 
poistenie, ktoré poisťovateľ poukázal verite-
ľovi, v dôsledku zániku alebo prechodu po-
istenia, ak k tomuto zániku alebo prechodu 
došlo pred uplynutím poistného obdobia, za 
ktoré bolo poistné s ročnou periodicitou pla-
tenia poistného zaplatené;

d)	 	o platbu veriteľa, ak ju dodávateľ vrátil veri-
teľovi (bod 5.4).

16.8	 	Ustanovenie bodov 16.4 až 16.7 sa primera-
ne použije aj pre vysporiadanie dlžníka a ve-
riteľa v prípade ukončenia platnosti úverovej 
zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu než 
splnením alebo spôsobom nahradzujúcim 
splnenie.

17	 	Ukončenie	úverovej	zmluvy	splnením	
	 záväzkov	dlžníka	
17.1	 	Dlžník je povinný splniť všetky svoje záväzky 

voči veriteľovi vyplývajúce z úverovej zmlu-
vy, ich splnením úverová zmluva zaniká, rov-
nako ako poskytnuté zabezpečenia úveru. Ak 
dlžník nevráti veriteľovi úver spolu s úrokmi 
v lehote splatnosti poslednej splátky úve-
ru alebo ak bude v tejto lehote v omeškaní 
s inou povinnosťou podľa úverovej zmluvy, 
ustanovenia úverovej zmluvy trvajú naďalej, 
a to až do času splnenia všetkých záväzkov 
dlžníka z úverovej zmluvy.

17.2	 	Dlžník je oprávnený splatiť celý úver aj pred 
lehotou splatnosti, za podmienky, že celá ne-
splatená časť úveru bude uhradená jednorá-
zovo, jednou platbou. V prípade predčasného 
splatenia úveru je dlžník povinný uhradiť 
veriteľovi okrem už splatných splátok úveru 
a iných platieb podľa úverovej zmluvy alebo 
s úverovou zmluvou súvisiacich a celej zvyš-
nej časti úveru, aj:

a)	 	poplatok za predčasnú splatnosť úveru vo 
výške uvedenej v bode 9.8; 

b)	 	všetky ďalšie zmluvné záväzky podľa tejto 
zmluvy, vrátane veriteľom uplatnených náro-
kov na zmluvnú pokutu, úroky z omeškania, 
náhradu škody a ďalších poplatkov vyplýva-
júcich z úverovej zmluvy vrátane spracova-
teľského poplatku za zmenu zmluvy a náhra-
dy nákladov podľa bodov 9.9, 9.10 a 9.11, a to 
aj v prípade, ak tieto nároky vznikli alebo 
boli veriteľom uplatnené po čase, kedy dlžník 
celý úver predčasne uhradil.

17.3	 	Veriteľ vydá na žiadosť dlžníka tomuto pí-
somné potvrdenie o splnení záväzkov z úve-
rovej zmluvy a o zániku zabezpečení úveru. 
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18	 	Vlastníctvo	predmetu	financovania
18.1	 	Vlastníkom predmetu financovania je dlžník, 

okrem prípadov, ak je predmet financovania 
predmetom zabezpečovacieho prevodu vlast-
níckeho práva v prospech veriteľa. V prípade 
účelového úveru dlžník je povinný zabezpe-
čiť a vyhlasuje, že sa stane vlastníkom pred-
metu financovania najneskôr dňom prevza-
tia predmetu financovania od dodávateľa.

18.2	 	Akékoľvek nároky tretích osôb uplatnené 
na predmet financovania alebo v súvislosti 
s ním je dlžník povinný bezodkladne písom-
ne oznámiť veriteľovi. Dlžník znáša všetky 
náklady na opatrenia nutné na odvrátenie 
nárokov tretích osôb. 

18.3	 	Dlžník bez predchádzajúceho písomného sú-
hlasu veriteľa nemôže až do doby uhradenia 
všetkých svojich záväzkov podľa úverovej 
zmluvy predmet financovania scudziť, pre-
nechať do držby alebo užívania tretej osobe, 
ak nie je ďalej uvedené inak, alebo zaťažiť 
predmet financovania akýmikoľvek právami 
v prospech tretích osôb, s výnimkou zaťaže-
nia predmetu financovania v prospech veri-
teľa. Dlžník môže postúpiť práva z vád pred-
metu financovania (vrátane práv zo záruky) 
na inú osobu až do doby uhradenia všetkých 
svojich záväzkov podľa úverovej zmluvy len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom 
veriteľa. 

19	 	Užívanie	predmetu	financovania
19.1	 	Ak predmet financovania podlieha prihla-

sovaniu do zákonom ustanovenej dopravnej 
evidencie vozidiel, dlžník je povinný plniť 
všetky zákonné povinnosti súvisiace s to-
uto evidenciou. Dlžník je najmä povinný 
zabezpečiť, aby bol zapísaný v osvedčení 
o evidencii predmetu financovania (ďalej 
len „osvedčenie	o	evidencii“) ako jeho dr-
žiteľ a v prípade, ak predmet financovania 
nie je predmetom zabezpečovacieho pre-
vodu vlastníckeho práva v prospech verite-
ľa, aj ako vlastník predmetu financovania 
a doručiť veriteľovi fotokópiu osvedčenia 
o evidencii časť II so zapísanými údajmi 
podľa toho bodu, a to do troch pracovných 
dní od prevzatia predmetu financovania. 
Dlžník podpisom úverovej zmluvy udeľuje 
veriteľovi plnomocenstvo na všetky úkony 
týkajúce sa evidencie predmetu financo-
vania (najmä na ohlásenie prevodu držby 
predmetu financovania, zmien vykonaných 
na predmete financovania, krádeže vozidla, 
ako aj na vyradenie z evidencie) a zaväzuje 
sa toto plnomocenstvo až do zániku úverovej 
zmluvy neodvolať. Veriteľ je oprávnený (nie 
však povinný) na základe takto udeleného 
plnomocenstva vykonať v mene dlžníka a na 
náklady dlžníka všetky úkony potrebné na 
zosúladenie evidencie so skutočným stavom 
a s ustanoveniami tohto článku.

19.2	 	V prípade, ak veriteľovi nebude doručená fo-
tokópia osvedčenia o evidencii časť II ani do 
30 dní od prevzatia predmetu financovania, 
alebo ak veriteľovi bude doručená fotokó-
pia osvedčenia o evidencii časť II v rozpo-
re s ustanoveniami tohto článku, veriteľ je 
oprávnený požadovať od dlžníka zmluvnú 
pokutu vo výške 200 EUR.

19.3	 	Dlžník je povinný prevádzkovať a udržiavať 
predmet financovania podľa prevádzkových 
a servisných predpisov výrobcu, v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi Sloven-
skej republiky a v prípade jeho užívania 

v zahraničí i v súlade s príslušnými zahra-
ničnými predpismi. 

19.4	 	Dlžník smie umožniť užívanie predmetu 
financovania len svojim štatutárnym orgá-
nom alebo členom svojho štatutárneho alebo 
dozorného orgánu a svojim zamestnancom, 
avšak iba v súvislosti so svojím predmetom 
podnikania. 

19.5	 	Akékoľvek užívanie predmetu financova-
nia (jednorazové alebo opakované) osobami 
uvedenými v bode 19.4 na účel nesúvisiaci 
s podnikateľskou činnosťou dlžníka alebo 
iným osobám na akýkoľvek účel smie dlžník 
umožniť len po predchádzajúcom písomnom 
súhlase veriteľa, udelenom na základe žia-
dosti dlžníka, ktorá bude mať obsah podľa 
vzoru učenom veriteľom (veriteľ nemá žiad-
nu povinnosť žiadosti dlžníka vyhovieť a po-
žadovaný súhlas udeliť). 

19.6	 	Dlžník je v každom prípade povinný zaistiť, 
aby predmet financovania používala vždy 
iba taká osoba, ktorá spĺňa všetky pod-
mienky ustanovené príslušnými právnymi 
predpismi, ako aj podmienky vyžadované 
zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou predmetu financova-
nia, ako aj zmluvou o havarijnom poistení 
predmetu financovania, prípadne zmluvou 
o inom poistení.

19.7	 	Dlžník je povinný dodržiavať lehoty a obsah 
predpísaných pravidelných servisných pre-
hliadok a úkonov, určených výrobcom na 
časovom alebo kilometrovom základe a za-
istiť ich vykonanie výhradne autorizovaným 
servisom výrobcu predmetu financovania. 
Dlžník je povinný udržiavať predmet finan-
covania v stave zodpovedajúcom jeho opotre-
beniu a bezodkladne na vlastné náklady za-
istiť odstránenie všetkých škôd vzniknutých 
na predmete financovania.

19.8	 	Akékoľvek opravy alebo servisné zásahy do 
predmetu financovania môžu byť vykonané 
výhradne autorizovaným servisom. 

19.9	 	Na vykonanie servisných úkonov, opráv, 
bežnej údržby, ale aj na samotnú prevádzku 
predmetu financovania nesmú byť použité 
diely, príslušenstvo, materiály, postupy, atď. 
neschválené alebo nedoporučené výrobcom 
predmetu financovania.

19.10	 	Akékoľvek úpravy alebo zásahy do predmetu 
financovania nad rámec opráv alebo bežnej 
údržby smie dlžník vykonať len s predchá-
dzajúcim písomným súhlasom veriteľa.

19.11	 	Dlžník je oprávnený použiť predmet finan-
covania mimo územia Slovenskej republiky, 
iba ak zamýšľané miesto prevádzky neleží vo 
vojnovom pásme a poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou predmetu 
financovania a havarijné poistenie predme-
tu financovania poskytuje v zamýšľanom 
území rovnaký rozsah poistného krytia, ako 
keby došlo k poistnej udalosti na území Slo-
venskej republiky.

19.12	 	Dlžník je povinný na základe žiadosti veri-
teľa doviesť predmet financovania do sídla 
veriteľa a umožniť veriteľovi technickú pre-
hliadku predmetu financovania, a to v lehote 
určenej veriteľom, ktorá nesmie byť kratšia 
ako päť pracovných dní.

19.13	 	V prípade, ak nastane skutočnosť podľa 
bodu 13.1 písm. e), je dlžník povinný okam-
žite a bez výzvy veriteľa odovzdať veriteľovi 
predmet financovania. Ak veriteľ písomne 
neoznámil dlžníkovi niečo iné, je dlžník po-
vinný odovzdať predmet financovania v sídle 

veriteľa v pracovných dňoch v čase od 9,00 
do 16,00 hod. V prípade, ak dlžník poruší 
túto svoju povinnosť, má veriteľ právo sám 
alebo prostredníctvom tretej osoby odobrať 
dlžníkovi predmet financovania na jeho ná-
klady a nebezpečenstvo aj bez jeho súhlasu 
alebo aj bez jeho vedomia; za týmto účelom 
je veriteľ oprávnený prekonať mechanické 
alebo elektronické prekážky v predmete fi-
nancovania brániace vstupu do predmetu fi-
nancovania, spusteniu jeho prevádzky alebo 
jeho odtiahnutiu, na čo mu dlžník podpisom 
úverovej zmluvy udeľuje výslovný súhlas. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 
do jedného mesiaca od odovzdania, alebo 
odobratia predmetu financovania nedôjde 
k zaplateniu všetkých omeškaných splátok 
úveru, stáva sa úver predčasne splatný a na-
stávajú účinky uvedené v článku 14 týchto 
VPUF (ak už predtým sa úver nestal pred-
časne splatný alebo ak už predtým neza-
nikla úverová zmluva z dôvodu odstúpenia 
veriteľa); právo veriteľa na splátky úveru nie 
je nijako dotknuté skutočnosťou, že predmet 
financovania bol odovzdaný alebo odobratý 
spôsobom podľa tohto bodu. 

20	 	Poistenie	zodpovednosti	za	škodu	
20.1	 	Dlžník je povinný plniť všetky zákonné po-

vinnosti vo vzťahu k povinnému zmluvnému 
poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou predmetu financovania, v prípa-
de, ak sa na predmet financovania povinnosť 
takéhoto poistenia vzťahuje. Dlžník je v ta-
kom prípade najmä povinný zabezpečiť, aby 
bola v súlade so zákonom uzavretá zmluva 
o poistení zodpovednosti za škodu spôsobe-
nú prevádzkou predmetu financovania, ako 
aj plniť všetky povinnosti z takejto zmluvy. 

21	 	Havarijné	poistenie	predmetu
	 financovania
21.1	 	Dlžník je povinný zabezpečiť, aby bol pred-

met financovania až do splnenia všetkých 
povinností dlžníka z úverovej zmluvy pois-
tený pre prípad poškodenia alebo zničenia 
predmetu financovania v dôsledku havárie, 
v dôsledku činnosti pracovného stroja, kto-
rý je súčasťou predmetu financovania, napr. 
sklápacia korba, mechanická ruka (ak je 
jeho súčasťou), v dôsledku živelnej udalosti, 
vandalizmu a pre prípad odcudzenia pred-
metu financovania, a ak sa tak veriteľ a dlž-
ník dohodli, tak aj pre iné riziká (ďalej len 
„havarijné	poistenie“). 

21.2	 	Poistnú zmluvu o havarijnom poistení pred-
metu financovania (ďalej len „poistná	zmlu-
va	o	havarijnom	poistení“) uzatvára s pois-
ťovateľom vo svojom mene a na vlastný účet 
dlžník. Poistený z poistnej zmluvy je dlžník. 
Ak je predmet financovania predmetom zá-
ložnej zmluvy, dlžník je povinný písomne 
oznámiť poisťovateľovi vznik záložného prá-
va k predmetu financovania, a to najneskôr 
do troch pracovných dní odo dňa vzniku zá-
ložného práva; v takom prípade poisťovateľ 
plní poistné plnenie veriteľovi ako záložné-
mu veriteľovi. 

21.3	 	Výber poisťovateľa je výlučne vecou dlžníka. 
Ak je poisťovateľom iná poisťovňa než Al-
lianz - Slovenská poisťovňa, a.s. alebo UNIQA 
poisťovňa, a.s., potom musí poistnú zmluvu 
o havarijnom poistení schváliť ešte pred jej 
uzavretím veriteľ, inak nebude mať za násle-
dok splnenie povinnosti dlžníka podľa bodu 
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21.1; veriteľ nebude takéto schválenie bez 
rozumných dôvodov odopierať alebo zdržia-
vať; ak sa veriteľ k písomnej žiadosti dlžníka 
o schválenie návrhu poistnej zmluvy nevy-
jadrí ani do troch pracovných dní odo dňa, 
kedy mu bude žiadosť spolu s návrhom po-
istnej zmluvy predložená, potom sa táto po-
istná zmluva o havarijnom poistení považuje 
za schválenú.

21.4	 	Havarijné poistenie predmetu financovania 
musí spĺňať tieto podmienky: 

a)	 	predmet financovania musí byť poistený na 
poistnú sumu minimálne vo výške uvedenej 
v bode 21.5;

b)	 	predmet financovania musí byť poistený aj 
pre prípad poškodenia alebo zničenia v dô-
sledku činnosti pracovného stroja, ak je ten-
to súčasťou predmetu financovania;

c)	 	dohodnutá spoluúčasť nesmie byť vyššia než 
10% poistného plnenia a musí mať pevne sta-
novenú minimálnu hranicu vo výške maxi-
málne 350 EUR;

d)	 	územná platnosť poistenia sa musí vzťaho-
vať na celé územie Európy. 

21.5	 	Ak je predmetom financovania nové vozidlo, 
musí byť poistná suma vo výške rovnajú-
cej sa najmenej obstarávacej cene vrátane 
DPH bez predajnej zľavy. Ak je predmetom 
financovania ojazdené vozidlo, musí sa po-
istná suma stanoviť jedným z nasledujúcich 
spôsobov: 

a)	 	podľa pôvodnej faktúry;
b)	 	súčtom aktuálnej ceny nového vozidla, resp. 

poslednej známej ceny vozidla daného typu 
s DPH vrátane štandardnej výbavy dodáva-
nej prvovýrobcom podľa cenníka AAD alebo 
iného obdobného cenníka a ceny doplnko-
vej výbavy stanovenej podľa dostupných 
podkladov;

c)	 	podľa cenníka autorizovaného importéra, 
resp. predajcu vozidiel;

d)	 	podľa znaleckého posudku;
e)	 	odborným posúdením poisťovateľa (do poistnej 

sumy sa v každom prípade zahrnie aj DPH).

21.6	 	Ak dôjde k predaju predmetu financovania 
v rámci realizácie zabezpečovacieho prevodu 
práva, resp. výkonu záložného práva verite-
ľom, povinnosť dlžníka zabezpečiť poistenie 
predmetu financovania podľa bodu 21.1 zaniká.

21.7	 	V prípade, ak predmet financovania nie je 
novým vozidlom, je dlžník povinný zabezpe-
čiť vykonanie fyzickej obhliadky predmetu 
financovania poisťovateľom poskytujúcim 
havarijné poistenie predmetu financovania 
a do troch pracovných dní od jej vykonania 
doručiť veriteľovi protokol o jej vykonaní. 

21.8	 	Ak dlžník neuzavrie poistnú zmluvu o hava-
rijnom poistení, hoci tak bol povinný urobiť, 
alebo ak poistná zmluva o havarijnom poiste-
ní z akéhokoľvek dôvodu zanikne, je veriteľ 
oprávnený uzavrieť poistnú zmluvu o hava-
rijnom poistení predmetu zabezpečenia sám, 
vo vlastnom mene a na vlastný účet, dlžník 
je však povinný nahradiť veriteľovi všetky 
náklady s tým spojené, najmä je povinný 
nahradiť veriteľovi ním uhradené poistné za 
havarijné poistenie a náklady spojené s uzav-
retím poistnej zmluvy o havarijnom poistení. 

22	 	Vinkulácia	 poistného	 plnenia	 z	 havarij-
ného	poistenia

22.1	 	Dlžník je povinný zabezpečiť, že poistné 
plnenie z havarijného poistenia, a ak bolo 

dojednané doplnkové havarijné poistenie 
majetkového charakteru, ako napr. doplnko-
vé poistenie finančnej straty, batožiny, ná-
kladov na zapožičanie náhradného vozidla, 
spoluúčasti v prípade poškodenia alebo zni-
čenia čelného skla na vozidle, tak aj poistné 
plnenie z tohto poistenia, bude až do splne-
nia všetkých povinností dlžníka z úverovej 
zmluvy vinkulované v prospech veriteľa. Ak 
je poistné plnenie z havarijného poistenia 
prípadne doplnkového havarijného poistenia 
vinkulované v prospech veriteľa, na základe 
tejto vinkulácie poisťovateľ v prípade vzni-
ku poistnej udalosti vyplatí poistné plnenie 
inému ako veriteľovi len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom veriteľa. 

22.2	 	V prípade zničenia predmetu financovania 
totálna škoda) alebo odcudzenia predmetu 
financovania dlžník súhlasí s tým, že poisťo-
vateľ vyplatí poistné plnenie po dobu trvania 
vinkulácie výhradne na účet veriteľa.

22.3	 	V prípade, že dlžník vinkuláciu poistného pl-
nenia aj napriek povinnosti podľa bodu 22.1 
nezriadi, dáva týmto veriteľovi plnú moc, aby 
zriadenie vinkulácie zabezpečil sám. Dlžník 
podpisom úverovej zmluvy splnomocňuje 
veriteľa, aby v jeho mene zriadil vinkuláciu 
poistného plnenia v prospech veriteľa. 

22.4	 	V prípade nedodržania povinnosti dlžníka 
podľa bodu 22.1 je veriteľ oprávnený poža-
dovať od dlžníka zmluvnú pokutu vo výške 
350 EUR.

23	 	Povinnosti	dlžníka	vo	vzťahu	k	havarijné-
mu	poisteniu	

23.1	 	Dlžník je povinný najneskôr do prevzatia 
predmetu financovania od dodávateľa (pri 
účelovom úvere len v prípade, ak veriteľ 
upustil od trvania na splnení podmienky 
uvedenej v bode 4.1 písm. i) alebo do obhliad-
ky predmetu financovania (pri bezúčelovom 
úvere) doručiť veriteľovi poistnú zmluvu 
o havarijnom poistení, ako aj všetky doku-
menty s ňou súvisiace, a potvrdenie o vinku-
lácii poistného plnenia z havarijného poiste-
nia v prospech veriteľa, ak nie je súčasťou 
poistnej zmluvy. Ak je predmet financovania 
predmetom záložnej zmluvy, dlžník je tiež 
povinný najneskôr do siedmych pracovných 
dní od vzniku záložného práva k predmetu 
financovania doručiť veriteľovi oznámenie 
o vzniku tohto záložného práva adresované-
ho poisťovateľovi spolu potvrdením o jeho 
odoslaní doporučenou poštu alebo o osob-
nom doručení poisťovateľovi; to neplatí, ak je 
takéto oznámenie súčasťou poistnej zmluvy 
o havarijnom poistení. Ak poistnú zmluvu 
uzavrela v mene poisťovateľa spoločnosť 
LEAS.SK, s.r.o., dokumenty podľa tohto bodu 
doručí veriteľovi spoločnosť LEAS.SK, s.r.o, 
s čím dlžník súhlasí. 

23.2	 	Dlžník nie je oprávnený ním uzavretú po-
istnú zmluvu o havarijnom poistení meniť, 
dopĺňať alebo zrušiť bez prechádzajúceho 
písomného súhlasu veriteľa. 

23.3	 	Veriteľ je oprávnený získavať od príslušného 
poisťovateľa alebo jeho agenta všetky infor-
mácie súvisiace s poistnou zmluvou o hava-
rijnom poistení alebo s plnením práv a po-
vinností z nej vyplývajúcich a poisťovateľ 
alebo jeho agent je oprávnený veriteľovi tieto 
informácie poskytnúť, s čím dlžník výslovne 
súhlasí. 

23.4	 	Dlžník je povinný pri uzavretí poist-
nej zmluvy o havarijnom poistení uviesť 

poisťovateľovi úplne a pravdivo všetky tech-
nické údaje o predmete financovania, ako 
aj iné skutočnosti, súvisiace s predmetom 
financovania (napr. objem motora, typ, nado-
búdacia cena, existencia pracovného stroja) 
alebo činnosťou, na ktorú alebo v súvislosti 
s ktorou sa bude používať (napr. taxislužba, 
požičovňa áut, autoškola) ovplyvňujúce výš-
ku poistného, ako aj ich zmenu alebo vznik 
nových takýchto skutočností, ku ktorým do-
šlo po uzavretí poistnej zmluvy o havarijnom 
poistení. Dlžník zodpovedá za správnosť 
týchto údajov.

23.5	 	Dlžník je povinný plniť všetky povinnosti 
vyplývajúce z poistnej zmluvy o havarij-
nom poistení týkajúce sa držby, prevádzky 
a vlastníctva predmetu financovania, a to aj 
v prípade, ak bolo vlastnícke právo k pred-
metu financovania prevedené podľa zmluvy 
o ZPP na veriteľa. V prípade, ak je veriteľ 
vlastníkom predmetu financovania a ak je 
to nevyhnutné, veriteľ poskytne dlžníkovi 
všetku na to potrebnú súčinnosť. Dlžník 
zodpovedá za všetky škody, ktoré veriteľovi 
vzniknú v súvislosti s porušením povinnosti 
dlžníka podľa tohto bodu, okrem prípadu, ak 
bola na splnenie tejto povinnosti nevyhnutá 
súčinnosť veriteľa, ktorý ju dlžníkovi, na-
priek jeho písomnej výzve neposkytol.

23.6	 	Dlžník je vždy povinný používať zariadenie 
proti odcudzeniu predmetu financovania 
ustanovené v poistnej zmluve o havarijnom 
poistení. 

23.7	 	V prípade vzniku akejkoľvek škody na pred-
mete financovania je dlžník povinný bezod-
kladne zabezpečiť jej odstránenie na vlastné 
náklady. V prípade, ak sa na vznik škody 
vzťahuje havarijné poistenie, a ak poisťovňa 
poskytne poistné plnenie vzťahujúce sa na 
vzniknutú škodu a ak veriteľ toto plnenie 
v zmysle týchto VPUF uvoľní, potom bude 
toto poistné plnenie použité na úhradu ško-
dy do výšky veriteľom uvoľneného poistného 
plnenia.

23.8	 	V prípade, ak dlžník nezabezpečí odstráne-
nie škody na predmete financovania podľa 
predchádzajúceho bodu, potom je tak opráv-
nený urobiť na náklady dlžníka veriteľ.

24	 	Postup	pri	poistnej	udalosti	z	havarijného	
poistenia	

24.1	 	Dlžník je povinný predchádzať vzniku škody 
na predmete financovania a uskutočniť všet-
ky opatrenia, ktoré od neho možno rozumne 
požadovať, potrebné na predchádzanie vzni-
ku škôd na predmete financovania. 

24.2	 	Dlžník je povinný v súlade s poistnou zmlu-
vou o havarijnom poistení alebo príslušný-
mi všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi oznámiť vznik škody na predmete 
financovania:

a)	 	poisťovateľovi, a to najneskôr v lehote urče-
nej poistnou zmluvou o havarijnom poistení 
alebo príslušnými všeobecne záväznými 
predpismi (v tej z nich, ktorá je kratšia);  

b)	 	polícii Slovenskej republiky, alebo polícii 
resp. inému príslušnému orgánu cudzieho 
štátu, v ktorom škoda vznikla, ak táto povin-
nosť vyplýva z poistnej zmluvy o havarijnom 
poistení alebo z príslušných všeobecne zá-
väzných právnych predpisov, a to najneskôr 
v lehote určenej poistnou zmluvou o havarij-
nom poistení alebo príslušnými všeobecne 
záväznými predpismi (v tej z nich, ktorá je 
kratšia); 
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c)	 	veriteľovi, ak škoda presahuje sumu 700 
EUR, a to v lehote piatich pracovných dní od 
vzniku poistnej udalosti. 

 
Dlžník oznámi vznik škody podľa predchádzajúcej 
vety aj v prípade, ak má túto povinnosť v zmysle 
poistnej zmluvy o havarijnom poistení alebo vše-
obecne záväzných právnych predpisov veriteľ, v ta-
kom prípade dlžník oznámi túto skutočnosť v mene 
veriteľa. 

24.3	 	Dlžník je povinný uplatniť u poisťovateľa 
vzniknuté nároky poisteného z havarijného 
poistenia, a to v lehote uvedenej v poistnej 
zmluve o havarijnom poistení, inak bez zby-
točného odkladu. Ak je poisteným z havarij-
ného poistenia veriteľ, dlžník je oprávnený 
a povinný uplatňovať tieto nároky v mene 
a na účet veriteľa. Všetky náklady spojené 
s uplatnením týchto nárokov znáša dlžník. 

24.4	 	Poistné plnenie, na ktoré je ako poistený ale-
bo ako záložný veriteľ oprávnený veriteľ ale-
bo ktoré je vinkulované v prospech veriteľa, 
poisťovateľ v žiadnom prípade neposkytne 
dlžníkovi bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu veriteľa. V prípade zničenia pred-
metu financovania (totálnej škody) alebo 
odcudzenia predmetu financovania vyplatí 
poisťovateľ poistné plnenie z havarijného 
poistenia výhradne veriteľovi. 

24.5	 	Veriteľ má právo použiť poistné plnenie 
(ktoré prijal ako poistený alebo ako záložný 
veriteľ alebo ako oprávnený z vinkulácie) na 
úhradu akéhokoľvek už splatného záväzku 
dlžníka voči veriteľovi z úverovej zmluvy 
alebo zo zabezpečovacej zmluvy. Ak poistné 
plnenie prijaté veriteľom prevyšuje pohľa-
dávky veriteľa z úverovej zmluvy a zo za-
bezpečovacej zmluvy voči dlžníkovi, veriteľ 
bez zbytočného odkladu po splnení všetkých 
povinností dlžníka z úverovej zmluvy a zo 
zabezpečovacej zmluvy vydá dlžníkovi po-
istné plnenie prevyšujúce pohľadávky veri-
teľa z úverovej zmluvy a zo zabezpečovacej 
zmluvy voči dlžníkovi. Veriteľ má právo jed-
nostranne započítať svoj záväzok na vydanie 
prevyšujúceho poistného plnenia s akoukoľ-
vek svojou splatnou pohľadávkou voči dlžní-
kovi odlišnou od pohľadávky veriteľa z úve-
rovej zmluvy a zo zabezpečovacej zmluvy 
voči dlžníkovi.

24.6	 	Veriteľ môže uvoľniť poistné plnenie na 
úhradu škody na predmete financovania za 
predpokladu, že 

a)	 	dlžník nie je v omeškaní s plnením žiadnej 
svojej peňažnej alebo nepeňažnej povinnosti 
podľa úverovej zmluvy alebo zabezpečovacej 
zmluvy; a 

b)	 	veriteľ nevyužije svoje právo použiť poistné 
plnenie na úhradu akéhokoľvek už splat-
ného záväzku dlžníka voči veriteľovi z úve-
rovej zmluvy, zmluvy o ZPP, resp. záložnej 
zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy. 	
	

24.7	 	V prípade zničenia predmetu financovania 
(totálnej škody) alebo odcudzenia predmetu 
financovania, bude veriteľom prijaté poistné 
plnenie použité na úhradu záväzkov dlžníka 
voči veriteľovi z úverovej zmluvy alebo zo 
zabezpečovacej zmluvy. Časť prijatého poist-
ného plnenia prevyšujúcu výšku záväzkov 
dlžníka uvedených v predchádzajúcej vete 
poukáže veriteľ dlžníkovi, za predpokladu, 
že veriteľ nevyužije svoje právo započítať 

túto povinnosť so svojou pohľadávkou 
voči dlžníkovi z akejkoľvek inej zmluvy 
s dlžníkom. 

24.8	 	V prípade vzniku poistnej udalosti v rozsahu 
totálnej škody a uplatnení si náhrady škody 
z poistenia zodpovednosti za škodu vinníka 
poistnej udalosti je dlžník povinný zabez-
pečiť, aby bolo poistné plnenie zaslané na 
účet veriteľa, ktorý s ním má právo naložiť 
tak, ako keby išlo o plnenie z havarijného 
poistenia. 

25	 	Platenie	poistného,	ak	poistné	neinkasuje	
veriteľ

25.1	 	Ak dlžník a veriteľ neuzavreli dohodu o plat-
bách poistného alebo ak veriteľ prestane byť 
oprávnený inkasovať poistné za havarijné 
poistenie alebo poistné za poistenie zod-
povednosti, potom je dlžník povinný platiť 
poistné za havarijné poistenie a poistné za 
poistenie zodpovednosti neinkasované ve-
riteľom priamo poisťovateľovi, a to riadne 
a včas v súlade s podmienkami danej poist-
nej zmluvy. 

25.2	 	Dlžník je povinný oznámiť veriteľovi, že sa 
dostal do omeškania s platením poistného 
alebo jeho časti, a to najneskôr do pätnástich 
kalendárnych dní odo dňa jeho splatnosti.

25.3	 	Veriteľ má právo uhradiť za dlžníka akúkoľ-
vek časť poistného alebo jeho časti, s plate-
ním ktorého sa dostal dlžník do omeškania, 
s čím dlžník súhlasí. Veriteľ však v žiadnom 
prípade nemá takú povinnosť. Ak veriteľ 
uhradí za dlžníka poistné alebo akúkoľvek 
jeho časť, potom je dlžník povinný ho verite-
ľovi nahradiť v celej výške. 

26	 	Platenie	poistného	inkasovaného	
	 veriteľom	
26.1	 	Ak dlžník a veriteľ uzavreli dohodu o plat-

bách poistného, ktorá sa jej podpisom stáva 
súčasťou úverovej zmluvy (ďalej len „doho-
da	o	platbách	poistného“), potom je dlžník 
povinný uhrádzať poisťovateľovi poistné 
uvedené v dohode o platbách poistného vý-
lučne prostredníctvom veriteľa, a to vo výš-
ke a v lehotách uvedených v danej poistnej 
zmluve (resp. v dokumente tvoriacom jej 
súčasť - napr. v návrhu poistnej zmluvy, 
v prílohe k návrhu poistnej zmluvy, v osobit-
ných poistných podmienkach alebo v dohode 
o osobitných poistných podmienkach), resp. 
v dohode o platbách poistného. Ak z dohody 
o platbách poistného vyplýva iný konkrét-
ny dátum splatnosti poistného než z poist-
nej zmluvy, resp. dokumentov uvedených 
vyššie, prednosť majú ustanovenia dohody 
o platbách poistného. Ak však veriteľ písom-
ne oznámi dlžníkovi, že stratil oprávnenie 
prijímať v mene poisťovateľa poistné, potom 
je dlžník povinný uhrádzať poistné priamo 
poisťovateľovi, v takom prípade sa bude po-
stupovať primerane podľa článku 25 týchto 
VPUF. 

26.2	 	Dlžník podpisom úverovej zmluvy udeľuje 
veriteľovi svoj neodvolateľný súhlas s tým, 
aby veriteľ za neho plnil jednotlivé splát-
ky poistného alebo ich časť podľa poistnej 
zmluvy (resp. podľa dokumentu tvoriacom 
jej súčasť - napr. podľa návrhu poistnej 
zmluvy, prílohy návrhu poistnej zmluvy, 
v osobitných poistných podmienkach alebo 
v dohode o osobitných poistných podmien-
kach) aj v prípade, ak ich dlžník veriteľovi 
neuhradí. Veriteľ však nemá voči dlžníkovi 

žiadnu povinnosť také plnenie uskutočniť. 
Ak veriteľ poistné alebo jeho časť za dlžní-
ka uhradí, potom má veriteľ právo na jeho 
náhradu v celej výške, v akej veriteľ poistné 
alebo jeho časť za dlžníka uhradil. 

26.3	 	Dlžník súhlasí s tým, aby veriteľ poskytoval 
poisťovateľovi alebo jeho agentovi všetky 
informácie týkajúce sa úverovej zmluvy, naj-
mä informácie o zmene alebo zániku úvero-
vej zmluvy, o tom, že sa úver stal predčasne 
splatný alebo o realizácii zabezpečenia podľa 
zabezpečovacej zmluvy. 

27	 	Prechod	práv	z	poistnej	zmluvy	
	 o	havarijnom	poistení	
27.1	 	Ak poistnú zmluvu o havarijnom poistení 

uzavrela v mene poisťovateľa spoločnosť 
LEAS.SK, s.r.o,  potom v prípade, ak dôjde 
k odstúpeniu od úverovej zmluvy, prechá-
dzajú dňom zániku úverovej zmluvy všetky 
práva a povinnosti dlžníka z takejto poistnej 
zmluvy o havarijnom poistení, na veriteľa 
a veriteľ týmto dňom vstupuje do poistenia 
na miesto dlžníka a stáva sa poistníkom 
a - ak ním ešte dovtedy nebol - tak aj pois-
teným (ďalej len „prechod	poistnej	zmluvy	
o	havarijnom	poistení“). K prechodu poist-
nej zmluvy o havarijnom poistení uvedenej 
v predchádzajúcej vete dochádza aj v prípa-
de, ak dôjde k predčasnej splatnosti úveru, 
a to dňom, kedy sa stane úver predčasne 
splatný. Poistné za obdobie do prechodu po-
istnej zmluvy o havarijnom poistení je pois-
ťovateľovi povinný uhradiť dlžník. 

27.2	 	K prechodu poistnej zmluvy o havarijnom po-
istení podľa bodu 27.1 dôjde len vtedy, ak to 
bude v tom čase ustanovovať poistná zmluva 
uzavretá medzi dlžníkom a poisťovateľom. 

27.3	 	Poistné za obdobie od prechodu poistenia 
do splnenia všetkých povinností dlžníka 
z úverovej zmluvy, ktoré veriteľ uhradil ale-
bo bude povinný uhradiť, je dlžník povinný 
veriteľovi v celej výške nahradiť. 

28	 	Poistenie	schopnosti	splácať
28.1	 	Ak dlžník a veriteľ uzavreli Dohodu o pois-

tení k Poisteniu schopnosti splácať, potom 
je dlžník povinný uhrádzať veriteľovi platby 
poistného za poistenie schopnosti splácať, 
a to spôsobom určeným v Dohode o poiste-
ní k Poisteniu schopnosti splácať a v splát-
kovom kalendári poistného. Toto platí až 
do zániku úverovej zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu.

28.2	 	Dlžník súhlasí s tým, aby veriteľ poskytoval 
poisťovateľovi alebo jeho agentovi všetky in-
formácie týkajúce sa úverovej zmluvy, najmä 
informácie o zmene alebo zániku úverovej 
zmluvy alebo o predčasnej splatnosti úveru. 

29	 	Osobné	údaje	
29.1	 	Spracovaním osobných údajov sa pre účely 

úverovej zmluvy rozumie vykonávanie ope-
rácií alebo súboru operácií s osobnými údaj-
mi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, 
šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, 
prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, 
prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, 
premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, 
blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný pre-
nos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo 
zverejňovanie (ďalej len „spracúvanie“). 

29.2	 	Fyzická osoba, ktorá ako dlžník alebo ako 
osoba konajúca za dlžníka alebo v jeho mene 
(samostatne alebo spolu s inými osobami), 
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podpísala úverovú zmluvu (ďalej len „do-
tknutá	osoba“) podpisom na úverovej zmlu-
ve potvrdzuje, že ju veriteľ pred tým, než mu 
dotknutá osoba poskytla svoje osobné údaje, 
oboznámil so Zásadami spracúvania osob-
ných údajov spoločnosťou Mercedes-Benz 
Financial Services Slovakia s. r. o. (ďalej len 
„Zásady	 spracúvania	 osobných	 údajov“), 
obsahujúcimi okrem iného informácie pod-
ľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon	
o	 OOU“), a to identifikačné údaje veriteľa 
a sprostredkovateľov spracúvania (bod 29.3), 
účel spracúvania osobných údajov, rozsah 
spracúvaných osobných údajov, poučenie 
o právach dotknutej osoby podľa § 28 a 29 
zákona o OOU, ako aj ďalšie informácie po-
trebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej 
práv a právom chránených záujmov; Zásady 
spracúvania osobných údajov v aktuálnom 
znení sú zverejňované na webovej stránke 
veriteľa (www.mercedes-benz.sk/mbfs-osob-
ne-udaje), dotknutá osoba má tak možnosť 
do nich kedykoľvek opätovne nahliadnuť. 

29.3	 	Dotknutá osoba berie na vedomie, že veri-
teľ je oprávnený za podmienok a spôsobom 
uvedeným v zákone o OOU poveriť aj bez 
súhlasu dotknutej osoby spracúvaním osob-
ných údajov inú osobu - sprostredkovateľa 
(ďalej len „sprostredkovateľ	spracúvania“) 
a že sprostredkovateľ spracúvania môže na 
základe dohody s veriteľom vykonávať spra-
cúvanie osobných údajov aj prostredníctvom 
inej osoby. 

29.4	 	Aktuálny zoznam sprostredkovateľov spra-
cúvania poverených veriteľom je uvedený 
v Zásadách spracúvania osobných údajov 
a veriteľ s ním dotknutú osobu oboznámil, 
tak ako je to uvedené v bode 29.2. Ak veriteľ 
poverí po podpise úverovej zmluvy spracú-
vaním osobných údajov iných sprostredko-
vateľov spracúvania, dotknutá osoba podpi-
som na úverovej zmluve udeľuje svoj súhlas 
s tým, aby ju veriteľ o tejto skutočnosti in-
formoval výlučne prostredníctvom webovej 
stránky veriteľa; dotknutá osoba súhlasí 
s tým, že uvedením sprostredkovateľa spra-
cúvania povereného veriteľom po podpise 
úverovej zmluvy v Zásadách spracúvania 
osobných údajov zverejnených na webovej 
stránke veriteľa sa považuje informačná 
povinnosť veriteľa podľa § 8 ods. 6 zákona 
o OOU za splnenú. 

29.5	 	Dotknutá osoba berie na vedomie, že veriteľ je 
v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov:

a)	 	nevyhnutné na plnenie úverovej zmluvy ale-
bo rokovaní o jej zmene, alebo v predzmluv-
ných vzťahoch súvisiacich s úverovou zmlu-
vou (ak je dotknutá osoba zmluvnou stranou 
úverovej zmluvy); alebo 

b)	 	nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených 
záujmov veriteľa a tretích osôb; alebo 

c)	 	v prípadoch ustanovených osobitnými zá-
konmi (najmä zákonom č. 297/2008 Z.z. 
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trest-
nej činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a - v prípade, ak veriteľ konal pri 
uzavretí úverovej zmluvy v súvislosti s ha-
varijným poistením predmetu financovania 
alebo poistením zodpovednosti za škodu spô-
sobenú prevádzkou predmetu financovania 
ako finančný agent - aj zákonom č. 186/2009 
Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finanč-
nom poradenstve); 

oprávnený vykonávať takéto spracúvanie aj bez 
súhlasu dotknutej osoby; týmto ustanovením nie 
sú dotknuté iné možnosti spracúvania osobných 
údajov na základe priamo vykonateľného právne 
záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej 
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
ustanovení zákona o OOU alebo iných osobitných 
zákonov bez súhlasu dotknutej osoby.
29.6	 	Dotknutá osoba tiež berie na vedomie, že ve-

riteľ je na základe zákona č. 297/2008 Z.z. 
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trest-
nej činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (a v prípade, ak veriteľ konal pri 
uzavretí úverovej zmluvy v súvislosti s ha-
varijným poistením predmetu financovania 
alebo poistením zodpovednosti za škodu 
spôsobenú predmetom financovania ako fi-
nančný agent, tak aj na základe zákona č. 
186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní 
a finančnom poradenstve) oprávnený v roz-
sahu a za účelom ustanoveným v uvedených 
zákonoch získavať osobné údaje dotknutej 
osoby kopírovaním, skenovaním alebo iným 
zaznamenávaním úradných dokladov na no-
sič informácií. 

29.7	 	Bez ohľadu na skutočnosti uvedené v bode 
29.6 dotknutá osoba za účelom právnej 
istoty zúčastnených strán udeľuje verite-
ľovi súhlas, aby spracúval jej osobné údaje 
v rozsahu: 

a)	 	identifikačných a kontaktných údajov do-
tknutej osoby, a to najmä jej titulu, mena, 
priezviska, rodného čísla, dátumu narode-
nia, štátnej príslušnosti, druhu a čísiel do-
kladov totožnosti a iných úradných dokladov 
(vrátane orgánu, ktorý ich vydal, dátumu ich 
vydania a platnosti), adresy trvalého byd-
liska, adresy prechodného bydliska, okresu 
a miesta narodenia, telefónneho čísla, faxo-
vého čísla a adresy elektronickej pošty; 

b)	 	osobných údajov týkajúcich sa majetkových 
pomerov dotknutej osoby, najmä údajov o jej 
majetku a príjmoch, záväzkov, údajov o jej 
zamestnaní, povolaní alebo podnikateľskej 
činnosti, plnení jej záväzkov voči tretím oso-
bám, počte členov jej domácnosti, vyživova-
ných osobách a o jej bankovom účte (to však 
len v prípade, ak je dotknutá osoba dlžníkom 
z úverovej zmluvy); 

c)	 	akýchkoľvek už zverejnených údajov týka-
júcich sa dotknutej osoby, jej majetku alebo 
záväzkov;

d)	 	akýchkoľvek osobných údajov dotknutej 
osoby uvedených v akomkoľvek dokumen-
te, doklade alebo inom súbore informácií, 
odovzdaných alebo predložených veriteľovi 
dotknutou osobou, dlžníkom alebo niekto-
rou z osôb uvedenou v bode 29.11 alebo inou 
osobou alebo inak poskytnutých veriteľovi 
v súvislosti s úverovou zmluvou alebo akou-
koľvek zabezpečovacou zmluvou, a to za úče-
lom a spôsobom uvedeným v tomto článku 
úverovej zmluvy ďalej. 

29.8	 	Veriteľ je oprávnený spracúvať osobné údaje 
dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v bode 
29.7 za účelom: 

a)	 	plnenia úverovej zmluvy alebo rokovaní o jej 
zmene zmluvy alebo predzmluvných vzťa-
hoch súvisiacich s úverovou zmluvou (vrá-
tane rozhodnutia veriteľa uzavrieť úverovú 
zmluvu);

b)	 	riadneho výkonu práv a povinností vyplývajú-

cich z úverovej zmluvy alebo zo zabezpečo-
vacích zmlúv alebo zo zmlúv s niektorou 
z týchto zmlúv súvisiacich, správy týchto 
zmlúv, ako aj uplatnenia všetkých nárokov 
veriteľa vyplývajúcich z akejkoľvek z týchto 
zmlúv alebo s akoukoľvek z týchto zmlúv 
súvisiacich;

c)	 	ochrany práv a oprávnených záujmov ve-
riteľa a tretích osôb (t.j. najmä uplatnenia 
všetkých nárokov veriteľa vyplývajúcich zo 
zmlúv uvedených v písm. b) tohto bodu, a to 
súdnou aj mimosúdnou cestou); a 

d)	 	výkonu práv a povinností veriteľa alebo 
dlžníka súvisiacich s havarijným poistením 
predmetu financovania, poistením zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú prevádzkou pred-
metu financovania alebo poistením schop-
nosti splácať;

e)	 	plnenie povinností veriteľa vyplývajúcich 
mu zo všeobecne záväzných právnych pred-
pisov priamo alebo nepriamo súvisiacich so 
zmluvami uvedenými písm. b) tohto bodu 
(napr. daňové predpisy, účtovné prepisy, 
predpisy o správe registratúry);

f)	 	umožnenia kontroly zo strany akejkoľvek 
osoby, ktorá má majetkový podiel vo veri-
teľovi alebo ktorá je s veriteľom majetkovo 
priamo alebo nepriamo prepojená; 

g)	 	marketingu (podľa súhlasu uvedenom v bode 
29.12). 

 
29.9	 	Dotknutá osoba udeľuje veriteľovi súhlas, 

aby osobné údaje v rozsahu uvedenom 
v bode 29.7 za účelom uvedeným v bode 
29.8 získaval, zhromažďoval, zaznamenával, 
usporadúval, prepracúval, menil, vyhľadá-
val, prehľadával, preskupoval, kombinoval, 
premiestňoval, využíval a uchovával, a aby 
tieto osobné údaje získaval okrem dotknutej 
osoby aj od osôb uvedených v bode 29.11, ako 
aj od akýchkoľvek iných osôb, ktoré týmito 
údajmi disponujú, najmä od osôb, ktoré vedú 
registre, evidenciu alebo akékoľvek databá-
zy o osobách, majetku, dlžníkoch alebo pl-
není povinností (ďalej len „register“) alebo 
ktoré poskytujú informácie z registra. 

29.10	 	Dotknutá osoba udeľuje veriteľovi súhlas, 
aby veriteľ získaval osobné údaje dotknutej 
osoby kopírovaním, skenovaním alebo iným 
zaznamenávaním úradných dokladov na no-
sič informácií. 

29.11	 	Dotknutá osoba udeľuje veriteľovi súhlas, 
aby osobné údaje v rozsahu uvedenom 
v bode 29.7 alebo akúkoľvek ich časť posky-
tol alebo sprístupnil za účelom uvedeným 
v bode 29.8 iným príjemcom, a to najmä 
dlžníkovi (ak je dlžník odlišný od dotknutej 
osoby), osobe poskytujúcej zabezpečenie, 
poisťovniam, ktoré uzavreli poistnú zmluvu 
o havarijnom poistení predmetu financova-
nia, poistení zodpovednosti za škodu spô-
sobenú prevádzkou predmetu financovania 
alebo schopnosti splácať a osobám, ktoré 
tieto poistenia sprostredkovali; ekonomic-
kým, daňovým, právnym a iným poradcom 
veriteľa; akejkoľvek spoločnosti, ktorá je 
priamo alebo nepriamo majetkovo prepojená 
s veriteľom; dodávateľom alebo zmluvným 
partnerom, prostredníctvom ktorých ale-
bo pomocou ktorých veriteľ realizuje svoje 
práva a povinnosti z úverovej zmluvy alebo 
zabezpečovacích zmlúv, alebo vykonáva čin-
nosti súvisiace s akoukoľvek z týchto zmlúv; 
akejkoľvek osobe, ktorá sa stala právnym 
nástupcom veriteľa alebo sa ním má záujem 



VPUF č. 201501 platné od 1. 2. 2015 11 z 12 
 

stať, alebo na ktorú boli postúpené pohľa-
dávky z úverovej zmluvy alebo s ktorou sa 
o takom postúpení rokuje; osobám vyko-
návajúcim predaj a servis vozidiel; súdom, 
orgánom činným v trestnom konaní, orgá-
nom dohľadu nad činnosťou veriteľa a iným 
oprávneným orgánom verejnej moci a exe-
kútorom; archívom a osobám spravujúcim 
registratúru veriteľa alebo - v prípade, ak sa 
dlžník dostane do omeškania s plnením akej-
koľvek povinnosti z úverovej zmluvy alebo 
zabezpečovacej zmluvy - osobe, ktorá vedie 
register alebo poskytujúcej informácie z re-
gistra; a vo všetkých prípadoch aj ich opráv-
neným osobám (tak ako sú tieto definované 
v zákone o OOU), a aby tieto osoby osobné 
údaje ďalej spracúvali (ak tieto osoby nie 
sú sprostredkovatelia spracúvania); dlžník 
udeľuje veriteľovi súhlas, aby za týmto úče-
lom preniesol osobné údaje aj mimo územia 
Slovenskej republiky, nie však mimo územia 
členských štátov Európskej únie. 

29.12	 	Dotknutá osoba udeľuje veriteľovi súhlas, 
aby osobné údaje uvedené v bode 29.7 písm. 
a) spracúval aj na účely marketingu, a aby 
ich za týmto účelom poskytoval alebo sprí-
stupňoval aj iným príjemcom, a to osobám 
priamo alebo nepriamo majetkovo prepoje-
ným s veriteľom, osobám zaoberajúcim sa 
predajom alebo servisom vozidiel, poisťov-
niam a finančným agentom a ich oprávne-
ným osobám. 

29.13	 	Súhlasy udelené v tomto bode úverovej zmlu-
vy platia po celú dobu platnosti úverovej 
zmluvy a zabezpečovacích zmlúv a ďalších 
desať rokov po zániku posledného záväzku 
z úverovej zmluvy alebo zo zabezpečovacích 
zmlúv (podľa toho, ktorý zanikne neskôr). 

29.14	 	Dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, 
že udelenie akéhokoľvek súhlasu podľa tohto 
bodu, jeho odvolanie, ako ani uplynutie doby 
jeho platnosti nemá žiadny vplyv na akékoľ-
vek právo veriteľa spracúvať osobné údaje 
dotknutej osoby bez jej súhlasu, vyplývajúce 
z priamo vykonateľného právne záväzného 
aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, záko-
na o OOU alebo iných osobitných zákonov. 

29.15	 	Ustanovenia tohto článku týchto VPUF sa 
aplikujú len v prípade, ak dotknutá osoba 
potvrdí vyhlásenia, potvrdenia a súhlasy 
uvedené v tomto článku týchto VPUF osobit-
ným podpisom na úverovej zmluve. 

30	 	Vyhlásenia	dlžníka
30.1	 	Dlžník podpisom úverovej zmluvy vyhlasuje, 

že:
a)	 	je oprávnený uzavrieť úverovú zmluvu a že 

mu nie je známa žiadna prekážka brániaca 
vykonávaniu jeho práv a povinností z úvero-
vej zmluvy;

b)	 	všetky údaje, ktoré poskytol veriteľovi v sú-
vislosti s uzavretím úverovej zmluvy sú 
správne a úplné, najmä pokiaľ ide o údaje 
týkajúce sa jeho majetkových pomerov a že 
také sú podľa jeho vedomostí aj údaje poskyt-
nuté osobou poskytujúcou zabezpečenie;

c)	 	všetky identifikačné a korešpondenčné úda-
je, ktoré uviedol pri podpise úverovej zmluvy 
a týchto VPUF vo formulári nazvanom karta 
zákazníka (ďalej len „karta	zákazníka“), sú 
správne a úplné; 

d)	 	nezamlčal žiadnu informáciu alebo údaj, 
o ktorom vedel alebo musel vedieť, že môže 
mať podstatný vplyv na rozhodnutie veriteľa 

uzavrieť s ním úverovú zmluvu a že tak pod-
ľa jeho vedomostí neurobila ani osoba posky-
tujúca zabezpečenie;

e)	 	pred podpisom úverovej zmluvy nenastala 
žiadna zo skutočností definovaných ako dô-
vod predčasnej splatnosti úveru podľa bodu 
13.1;

f)	 	riadne plní svoje povinnosti zo zmlúv uzav-
retých s inými osobami; žiadna osoba voči 
nemu nevymáha žiadnu pohľadávku a neve-
die voči nemu súdne, správne, rozhodcovské, 
exekučné alebo iné konanie; a že voči nemu 
neexistuje žiadny exekučný titul, to všetko 
okrem prípadov, o existencii ktorých dlžník 
veriteľa pred uzavretím úverovej zmluvy pí-
somne informoval.

30.2	 	Dlžník podpisom úverovej zmluvy ďalej 
vyhlasuje, že úver podľa úverovej zmluvy 
je obchodnou operáciou, ktorú vykonáva 
vo vlastnom mene. Dlžník sa zaväzuje, že 
v prípade vykonania akejkoľvek obchodnej 
operácie v súvislosti s úverovou zmluvou 
vo vzťahu k veriteľovi v inom než vlastnom 
mene, oznámi túto skutočnosť veriteľovi naj-
neskôr pri jej vykonaní, spolu so záväzným 
písomným vyhlásením, obsahujúcim údaje 
vyžadované všeobecne záväznými právny-
mi predpismi na ochranu pred legalizáciou 
príjmov z trestnej činnosti. Dlžník sa ďalej 
zaväzuje umožniť veriteľovi jeho identifiká-
ciu a v prípade dlžníka – právnickej osoby aj 
identifikáciu za neho konajúcich fyzických 
osôb, ak vykoná voči veriteľovi akúkoľvek 
obchodnú operáciu, ktorá je neobvyklá, ale-
bo ktorá jednotlivo alebo spolu s viacerými 
na seba nadväzujúcimi obchodnými operá-
ciami vykonanými v období dvanástich po 
sebe nasledujúcich mesiacov, dosiahne naj-
menej 15.000,- EUR. 

30.3	 	Dlžník – právnická osoba podpisom úverovej 
zmluvy ďalej vyhlasuje, že uzavretie úvero-
vej zmluvy rovnako ako vykonávanie jeho 
práv a povinností z úverovej zmluvy nie je 
v rozpore so žiadnym uznesením alebo roz-
hodnutím orgánu dlžníka, jeho stanovami, 
spoločenskou zmluvou alebo inými vnútor-
nými dokumentmi. 

31	 	Ďalšie	 povinnosti	 dlžníka	 vo	 vzťahu	
k	veriteľovi

31.1	 	Ak dôjde u dlžníka, ktorý je:
a)	 	fyzickou osobou – podnikateľom – k akej-

koľvek zmene údajov uvedených v úverovej 
zmluve, ako aj k akejkoľvek inej zmene týka-
júcej sa jeho osoby vrátane zmeny oprávne-
nia na podnikanie (t.j. napr. zmena živnos-
tenského listu, koncesnej listiny, prípadne 
zmena údajov zapísaných v obchodnom re-
gistri a pod.);

b)	 	právnickou osobou k akejkoľvek zmene 
údajov uvedených v zmluve, ako aj k akej-
koľvek inej zmene týkajúcej sa jeho osoby 
vrátane údajov zapísaných v obchodnom, 
živnostenskom či inom registri (napr. zmena 
sídla, štatutárnych orgánov, atď.), je dlžník 
povinný veriteľovi písomne oznámiť akúkoľ-
vek zmenu týchto skutočností do desiatich 
pracovných dní odo dňa, kedy taká zmena 
nastala, t.j. odo dňa účinnosti takejto zme-
ny; táto povinnosť sa vzťahuje i na zmenu 
korešpondenčnej adresy, elektronickej ad-
resy, kontaktných osôb a telefónnych či 
faxových čísiel dlžníka (ďalej len „oznamo-
vacia	povinnosť“). Oznamovacia povinnosť 

je splnená vždy až doručením oznámenia 
takej zmeny veriteľovi. V prípade nesplnenia 
oznamovacej povinnosti zodpovedá dlžník za 
všetky škody, ktoré veriteľovi vznikli nespl-
nením oznamovacej povinnosti.

31.2	 	Dlžník je na žiadosť veriteľa povinný poskyt-
núť veriteľovi každé daňové priznanie, ako aj 
každú riadnu alebo mimoriadnu účtovnú zá-
vierku (ak bola účtovná závierka predmetom 
overovania audítorom, potom tiež správu 
audítora), vyhotovenú počas trvania úvero-
vej zmluvy. Ak dlžník niektoré vymenované 
dokumenty nie je alebo nebude v zmysle 
príslušných právnych predpisov povinný 
vyhotovovať, je povinný poskytnúť inú do-
kumentáciu, ktorá umožní veriteľovi overiť 
hospodársku situáciu dlžníka. 

31.3	 	Dlžník je povinný dopredu písomne infor-
movať veriteľa o všetkých skutočnostiach či 
chystaných organizačných zmenách, ktoré 
by mohli viesť k zákonnému prechodu práv 
a povinností dlžníka podľa tejto zmluvy na 
iný subjekt (napr. zánik osoby dlžníka bez 
likvidácie s právnym nástupcom, predaj 
podniku alebo jeho časti, vklad podniku do 
základného imania inej spoločnosti, atď.) 
alebo ktoré by mohli mať za následok vznik 
dôvodu predčasnej splatnosti úveru. 

32	 	Výkladové	ustanovenia
32.1	 	Ak nie je výslovne uvedené inak, prípadne 

pokiaľ kontext úverovej zmluvy nevyžaduje 
niečo iné: 

a)	 	odkazy v týchto VPUF na jednotlivé články 
alebo body predstavujú odkazy na články 
týchto VPUF;

b)	 	slová v jednotnom čísle zahŕňajú podľa kon-
textu i množné číslo a naopak, toto platí aj 
pre definície používané v týchto VPUF, kto-
ré podľa kontextu a konkrétnych okolností 
platia aj pre jednotné číslo alebo množné 
číslo, aj keď je príslušná definícia uvedená 
v zmluve iba v jednotnom čísle alebo iba 
v množnom čísle, pod pojmom „definícia“ 
sa rozumejú definície uvádzané v prísluš-
ných ustanoveniach VPUF v zátvorkách 
a v úvodzovkách; 

c)	 	mužský rod zahrňuje ženský aj stredný rod 
a naopak; 

d)	 	ak je lehota uvedená v týchto VPUF určená 
počtom dní a nie je pri nej výslovne uvedené, 
že ide o pracovné dni, potom je táto lehota 
určená počtom kalendárnych dní;

e)	 	odkaz na osvedčenie o evidencii v týchto 
VPUF, v úverovej zmluve alebo v akomkoľ-
vek inom dokumente súvisiacom s úvero-
vou zmluvou znamená odkaz na osvedče-
nie o evidencii predmetu financovania časť 
I a časť II, ak nie je pri danom odkaze uvede-
né, že ide len o osvedčenie o evidencii časť II, 
prípadne len o osvedčenie o evidencii časť I;

f)	 	odkazy na úverovú zmluvu, zmluvu o ZPP 
alebo záložnú zmluvu sú odkazmi na tieto 
zmluvy spolu s ich súčasťami, vrátane týchto 
VPUF, ak z kontextu nevyplýva, že sa vzťa-
hujú len na samotnú tú-ktorú zmluvu.

32.2	 	Ak je vzhľadom na znenie niektorého ustano-
venia týchto VUPF zrejmé, že toto ustanove-
nie nemôže byť objektívne aplikovateľné na 
konkrétny zmluvný vzťah medzi dlžníkom 
a veriteľom založený úverovou zmluvou, po-
tom sa na toto ustanovenie neprihliada; táto 
skutočnosť nemá vplyv na platnosť úverovej 
zmluvy alebo týchto VPUF. 
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32.3	 	Skutočnosť, že bola uzavretá iba úverová 
zmluva, a nie záložná zmluva alebo zmluva 
o ZPP, nemá vplyv na platnosť a účinnosť 
úverovej zmluvy. Na platnosť a účinnosť úve-
rovej zmluvy nemá vplyv ani tá skutočnosť, 
že nebola uzavretá dohoda o platbách poist-
ného, alebo že dohoda o platbách poistného 
bola uzatvorená až po uzatvorení úverovej 
zmluvy. 

33	 	Ďalšie	ustanovenia	vo	vzťahu	k	úverovej	
zmluve

33.1	 	Ak nie je dohodnuté inak, je miestom plne-
nia pre vecné plnenie dlžníka podľa úverovej 
zmluvy sídlo veriteľa. Ak nie je dohodnuté 
inak, je miestom plnenia pre peňažné plne-
nia dlžníka podľa úverovej zmluvy banka 
a účet veriteľa uvedený v úverovej zmluve, 
ak veriteľ písomne oznámil dlžníkovi zmenu 
banky alebo účtu, potom je miestom plnenia 
takto oznámená banka alebo účet.  

33.2	 	Ak dlžník poruší akúkoľvek svoju povinnosť 
podľa úverovej zmluvy, má veriteľ právo 
výlučne podľa svojho uváženia zvoliť také 
postupy, ktoré povedú alebo môžu viesť 
k odstráneniu vadného stavu spôsobeného 
dlžníkom a k obnoveniu alebo možnosti ob-
novenia pôvodného stavu alebo takého sta-
vu, ktorý je úverovou zmluvou zamýšľaný, 
bez toho, aby bol veriteľ povinný vopred cha-
rakter alebo výšku nákladov spojených s ta-
kýmto postupom odsúhlasiť dlžníkom alebo 
o týchto dlžníka vopred informovať. Dlžník 
je povinný v takomto prípade niesť všetky 
finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti 
vzniknú veriteľovi, prípadne ním použitým 
osobám. 

33.3	 	Dlžník a veriteľ predlžujú premlčaciu dobu 
pre všetky nároky vyplývajúce z úverovej 
zmluvy, a to na dobu desiatich rokov odo 
dňa, kedy premlčacia doba pre ten ktorý 
nárok z úverovej zmluvy začala prvýkrát 
plynúť.

33.4	 	Dlžník je oprávnený postúpiť akékoľvek prá-
va vyplývajúce z úverovej zmluvy alebo tých-
to VPUF na inú osobu len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom veriteľa. 

33.5	 	Dlžník výslovne prehlasuje, že je si vedomý 
a súhlasí s tým, že veriteľ je oprávnený pre-
verovať skutočnosti týkajúce sa jeho práv-
nej subjektivity, právnych a vlastníckych 
pomerov a ekonomickej bonity. Dlžník ďalej 
súhlasí s tým, že veriteľ má právo v prípade 
omeškania dlžníka so zaplatením akejkoľvek 
platby podľa úverovej zmluvy alebo akejkoľ-
vek inej zmluvy uzatvorenej s veriteľom ale-
bo v prípade iného porušenia úverovej alebo 
inej zmluvy dlžníkom informovať o tejto sku-
točnosti akúkoľvek tretiu osobu, ako aj túto 
informáciu zverejniť.

33.6	 	Všetky písomnosti týkajúce sa úverovej 
zmluvy, sa zasielajú na adresy sídla, mies-
ta podnikania alebo bydliska zmluvných 
strán uvedené v úverovej zmluve, prípadne 
na korešpondenčnú adresu uvedenú v kar-
te zákazníka, alebo ak bola zmena adresy 
riadne písomne oznámená druhej zmluv-
nej strane, potom na túto novú adresu. Za 
doručenie sa považuje osobné odovzdanie 
písomnosti alebo zaslanie tejto písomnosti 
faxom alebo doporučenou poštou na adre-
su druhej zmluvnej strany. Za deň doruče-
nia sa považuje deň, kedy druhá zmluvná 
strana písomnosť prevzala alebo prevzatie 
písomne odmietla, prípadne tretí deň odo 

dňa uloženia písomnosti pre druhú zmluvnú 
stranu na pošte, bez ohľadu na to, či sa táto 
druhá zmluvná strana o uložení dozvedela, 
prípadne tretí deň po odoslaní písomnosti 
doporučenou poštou, ak sa písomnosť vrátila 
odosielajúcej zmluvnej strane ako nedoruče-
ná bez jej uloženia, napr. z dôvodu, že adre-
sát je neznámy. Ak je písomnosť doručovaná 
druhej zmluvnej strane viacerými spôsobmi, 
má sa za to, že táto písomnosť bola doručená 
dňom, ktorý je možný považovať ako prvý za 
deň doručenia. 

33.7	 	V prípade, ak je dlžník podľa úverovej zmlu-
vy alebo týchto VPUF povinný doručiť veri-
teľovi akýkoľvek doklad, dokument, alebo 
písomnosť (ďalej len „požadovaný	 doku-
ment“), dlžník je povinný doručiť veriteľovi 
originál požadovaného dokumentu, ak nie je 
v úverovej zmluve alebo týchto VPUF uvede-
né, že postačí fotokópia požadovaného doku-
mentu. Dlžník môže splniť svoju povinnosť 
doručiť veriteľovi originál požadovaného do-
kumentu aj tak, že veriteľovi doručí fotokó-
piu požadovaného dokumentu spolu s jeho 
originálom a umožní veriteľovi overiť súlad 
doručenej fotokópie s originálom; po tomto 
overení vráti veriteľ originál požadovaného 
dokumentu dlžníkovi. Aj v prípade, ak je 
v úverovej zmluve alebo týchto VPUF uvede-
né, že dlžník má veriteľovi doručiť len foto-
kópiu požadovaného dokumentu, veriteľ má 
v prípade jeho pochybností o pravosti doru-
čenej fotokópie alebo jej súlade s originálom 
vždy právo vyžiadať si doručenie originálu 
požadovaného dokumentu; po overení súla-
du originálu s doručenou fotokópiou vráti 
veriteľ tento originál dlžníkovi. Za originál 
požadovaného dokumentu sa považuje aj 
jeho úradne osvedčená kópia, avšak v prí-
pade pochybností veriteľa o pravosti úradne 
osvedčenej kópie požadovaného dokumentu 
alebo jej súladu s originálom, má veriteľ rov-
naké právo požadovať od dlžníka doručenie 
originálu požadovaného dokumentu, aké 
má v zmysle tohto bodu v prípade, keď mu 
je doručená len jeho fotokópia (úradne ne-
osvedčená). Za fotokópiu požadovaného do-
kumentu sa považuje aj jeho kópia získaná 
skenovaním. 

33.8	 	Ak dlžník vyjadril v úverovej zmluve alebo 
iným preukázateľným spôsobom svoj súhlas 
s vyhotovovaním faktúr veriteľa v elektronic-
kej forme, potom platí, že:

a)	 	veriteľ môže vyhotoviť za akúkoľvek službu, 
prípadne aj tovar, dodaný na základe alebo 
v súvislosti s úverovou zmluvou len elek-
tronickú faktúru bez toho, aby bol povinný 
vyhotoviť túto faktúru aj v listinnej forme; 

b)	 	dlžník ako príjemca služby, resp. tovaru, vý-
slovne súhlasí s vydaním a doručením faktú-
ry veriteľa v elektronickej forme a zaväzuje 
sa takúto faktúru prijať;

c)	 	veriteľ doručí dlžníkovi elektronickú faktúru 
na e-mailovú adresu uvedenú na tento účel 
v úverovej zmluve alebo inom súhlase dlž-
níka s vyhotovovaním elektronických faktúr 
alebo na inú dlžníkom riadne posledne pí-
somne alebo elektronicky oznámenú e-mai-
lovú adresu na doručovanie elektronických 
faktúr; 

d)	 	za deň doručenia elektronickej faktúry sa 
považuje deň jej odoslania elektronickou 
poštou (okrem prípadu, ak veriteľ obdržal 
oznámenie, že jeho správa nebola doručená).

Právo veriteľa vyhotoviť faktúru v listinnej forme 
nie je týmto ustanovením dotknuté. 

33.9	 	V prípade, ak medzi veriteľom a dlžníkom je 
alebo bude uzavretá Zmluva o užívaní zákaz-
níckeho portálu MBFS, obsahujúca odlišné 
dojednania o spôsobe doručovania písom-
ností týkajúcich sa úverovej zmluvy (vrátane 
elektronických faktúr) alebo predkladania 
požadovaných dokumentov než je uvede-
ný v bodoch 33.6, 33.7, resp. 33.8, odlišné 
dojednania Zmluvy o užívaní zákazníckeho 
portálu MBFS majú po dobu jej platnosti 
prednosť pred ustanoveniami vyššie uvede-
ných bodov týchto VPUF.

33.10	 	   Právne vzťahy založené úverovou zmluvou 
alebo s úverovou zmluvou súvisiace (vrátane 
otázok jej platnosti) sa spravujú právom Slo-
venskej republiky. Otázky neupravené úve-
rovou zmluvou, vrátane jej súčastí sa spravu-
jú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

33.11	 	Súčasťou úverovej zmluvy sú:
a)	 	prílohy úverovej zmluvy;	 	 
b)	 	tieto VPUF;
c)	 	dohoda o platbách poistného, ak bola 

uzavretá;
d)	 	dohoda o poistení schopnosti splácať, ak bola 

uzavretá.


