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b) zaplatenie kúpnej ceny hnuteľnej veci alebo
hnuteľných vecí odlišných od Vozidla, ktorých
špecifikácia je uvedená v Úverovej zmluve (ďalej len
„Doplnok k Vozidlu“), a to podľa údajov Kúpnej
zmluvy uzavretej medzi Klientom ako kupujúcim a
Predajcom ako predávajúcim.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
ÚVEROV POSKYTOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU
s Autoleasing SK, s. r. o.
člena Finančnej skupiny Českej sporiteľne

1.2
Úverová zmluva sa uzatvára na formulári Spoločnosti.

Základné ustanovenia

1.3
Podpisom Úverovej zmluvy žiada Klient Spoločnosť o
poskytnutie peňažných prostriedkov vo výške uvedenej v
článku I. Úverovej zmluvy pod označením „Celková výška
úveru“ (ďalej len „Úver“).

Tieto
Všeobecné
obchodné
podmienky
úverov
poskytovaných spoločnosťou s Autoleasing SK, s. r. o.,
člena Finančnej skupiny Českej sporiteľne (ďalej len
„Podmienky“) tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy
o úvere (ďalej len „Úverová zmluva“) uzatváranej medzi
spoločnosťou s Autoleasing SK, s. r. o., so sídlom
Tomášikova 48, 832 44 Bratislava, IČO: 46806491,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 83687/B, ako
veriteľom (ďalej len „Spoločnosť“) na jednej strane a
osobou uvedenou v Úverovej zmluve ako dlžníkom (ďalej
len „Klient“) na druhej strane.
Úverová zmluva je zmluva uzavretá podľa § 497 až 507
zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
Právny vzťah založený Úverovou zmluvou sa v otázkach
neupravených Úverovou zmluvou, týmito Podmienkami a
inými dokumentmi, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
Úverovej zmluvy, riadi príslušnými právnymi predpismi
Slovenskej
republiky,
predovšetkým
príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Pokiaľ je
Klientom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Úverovej
zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti
(ďalej len „spotrebiteľ“), použijú sa na úpravu vzťahov
založených Úverovou zmluvou aj príslušné ustanovenia
zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
a zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a
o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení
neskorších
predpisov
(ďalej
len
„Zákon
o
spotrebiteľských úveroch“).
Ak nie je v týchto Podmienkach stanovené inak, majú
termíny s veľkými písmenami rovnaký význam ako v
Úverovej zmluve. Ak nevyplýva zo zmyslu príslušných
ustanovení týchto Podmienok inak, zahŕňa pojem
„Úverová zmluva“ Úverovú zmluvu vrátane všetkých jej
príloh, najmä Splátkový kalendár a Podmienky.

1.4
Spoločnosť poskytne Klientovi Úver nasledujúcim
spôsobom:
a) prevodom na účet Predajcu za účelom zaplatenia
kúpnej ceny alebo časti kúpnej ceny Vozidla
špecifikovaného v Úverovej zmluve;
b) prevodom na účet Predajcu za účelom zaplatenia
kúpnej ceny Doplnku k Vozidlu špecifikovaného v
Úverovej zmluve (ak je Úver podľa Úverovej zmluvy
poskytovaný aj za účelom zaplatenia kúpnej ceny
Doplnku k Vozidlu);
c) započítaním pohľadávky Spoločnosti voči Klientovi za
účelom zaplatenia Nákladov spojených s poskytnutím
úveru proti pohľadávke Klienta voči Spoločnosti na
poskytnutie Úveru, a to do výšky, v akej sa
pohľadávky vzájomne kryjú (ak je Úver podľa
Úverovej zmluvy poskytovaný aj za účelom zaplatenia
Nákladov spojených s poskytnutím úveru);
d) Klient so splnením záväzku Spoločnosti z Úverovej
zmluvy týmto spôsobom súhlasí.
1.5
Úver bude poskytnutý bezodkladne potom, čo budú
splnené nižšie uvedené podmienky:
a) Predajca vystaví faktúru na kúpnu cenu Vozidla alebo
iný obdobný doklad (napr. kúpna zmluva) a kópie
týchto dokumentov sú odovzdané Spoločnosti;
b) Úverová zmluva je riadne uzavretá a jedno
vyhotovenie Úverovej zmluvy (vrátane príloh) je
odovzdané Spoločnosti;
c) Náklady spojené s poskytnutím úveru (ak sú
dohodnuté v Úverovej zmluve a ak nie je dohodnuté
ich zaplatenie prostredníctvom Úveru) sú zaplatené;
d) Spoločnosti je odovzdaná kópia Technického
preukazu (ako je definovaný nižšie) a v prípade
nového Vozidla kópia iného dokladu na identifikáciu
Vozidla (napr. faktúry);
e) Spoločnosti sú odovzdané kópie osobných dokladov
(napr. občiansky preukaz) a kópia potvrdenia
zamestnávateľa alebo iného platcu o príjmoch Klienta,
fyzickej osoby – nepodnikateľa, alebo kópia výpisu z
obchodného
registra
alebo
živnostenského
oprávnenia, osobných dokladov osoby alebo osôb
konajúcich za alebo v mene právnickej osoby, kópie
posledného priznania k dani z príjmu a kópia
poslednej účtovnej závierky právnickej osoby alebo
fyzickej osoby podnikateľa;

1. SPÔSOB UZAVRETIA ÚVEROVEJ ZMLUVY A
ČERPANIE ÚVERU
1.1
Za podmienok stanovených v Úverovej zmluve a v týchto
Podmienkach sa Spoločnosť zaväzuje poskytnúť
Klientovi úver vo výške uvedenej v Úverovej zmluve.
Úver je podľa znenia Úverovej zmluvy poskytnutý na
jeden alebo viac z nasledujúcich účelov:
a) zaplatenie kúpnej ceny Vozidla alebo časti kúpnej
ceny Vozidla podľa údajov Kúpnej zmluvy uzavretej
medzi Klientom ako kupujúcim a predajcom ako
predávajúcim, ako je predajca bližšie špecifikovaný v
Úverovej zmluve (ďalej len „Predajca“);
1
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f) Spoločnosti je odovzdaná kópia protokolu o
odovzdaní a prevzatí Vozidla Predajcom Klientovi;
g) Klientovi – spotrebiteľovi boli riadne poskytnuté
predzmluvné informácie o spotrebiteľskom úvere a
formulár predzmluvných informácií o spotrebiteľskom
úvere podpísaný Klientom bol odovzdaný Spoločnosti;
h) splnenie ďalších podmienok a odovzdanie ďalších
dokumentov Spoločnosti, ak je tak výslovne uvedené
v Úverovej zmluve (napr. predloženie vhodnosti
ojazdeného Vozidla na financovanie Úverom,
odovzdanie kópií finančných výkazov ručiteľa a/alebo
Klienta nad rámec finančných výkazov Klienta
uvedených pod písm. e) tohto odseku 1.5, súhlas
ručiteľa so spracovaním osobných údajov).

j) je preukázané alebo vzniknú dôvodné pochybnosti, že
zo strany Klienta nebola uhradená časť kúpnej ceny
hradená Klientom u Predajcu.
1.8
Konania Klienta uvedené v odseku 1.7 sa považujú za
podstatné porušenie Úverovej zmluvy a Spoločnosť, je
oprávnená požadovať od Klienta zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 25 % z dohodnutej výšky Úveru.

2. UŽÍVANIE VOZIDLA
2.1
Klient je povinný pri prevzatí Vozidlo prehliadnuť a
vyhlásiť, či stav Vozidla zodpovedá jeho veku a počtu
najazdených kilometrov, a túto skutočnosť pri prevzatí
Vozidla písomne potvrdiť.

1.6
Spoločnosť splní povinnosť poskytnúť Klientovi úver
prevodom príslušnej čiastky z bankového účtu
Spoločnosti v súlade s odsekom 1.4 písm. a) a/alebo b)
týchto Podmienok a súčasným započítaním v súlade s
odsekom 1.4 písm. c) týchto Podmienok.

2.2
Klient je povinný na svoje náklady udržiavať Vozidlo v
dobrom technickom stave, prevádzkovať a užívať ho
výlučne spôsobom a v rozsahu danom jeho charakterom,
technickými podmienkami, návodmi na obsluhu a
príslušnými normami a predpismi platnými pre
prevádzkovanie
Vozidla.
Bez
predchádzajúceho
písomného súhlasu Spoločnosti nie je Klient oprávnený
akokoľvek upravovať či zhodnocovať Vozidlo, s výnimkou
bežných opráv, ktoré sú nevyhnutné na jeho užívanie v
súlade s jeho účelom. To neplatí v prípade umiestnenia
odstrániteľných nápisov a reklamy alebo takých úprav,
ktoré môžu byť odstránené bez zníženia hodnoty Vozidla.
Klient sa zaväzuje, že Vozidlo nepoužije na iný účel než
stanovený v Úverovej zmluve, najmä že ho bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti
nepoužije na prevádzkovanie taxi služby, autoškoly, auto
požičovne a/alebo Vozidla s právom prednostnej jazdy a
že ho neposkytne tretím osobám v rámci výkonu ich
podnikateľskej činnosti.
Nedodržanie ustanovení tohto odseku 2.2 týchto
Podmienok Klientom je považované za podstatné
porušenie Úverovej zmluvy.

1.7
Spoločnosť je oprávnená aj po podpise Úverovej zmluvy
poskytnutie Úveru odoprieť ak:
a) Klient pri rokovaní o Úverovej zmluve alebo pri
podpise Úverovej zmluvy uviedol nepravdivé alebo
značne skreslené údaje alebo zamlčal podstatné
údaje;
b) záväzky Klienta vyplývajúce z Úverovej zmluvy nie sú
riadne zabezpečené podľa požiadaviek Spoločnosti
alebo
ich
zabezpečenie
podľa
požiadaviek
Spoločnosti nie je preukázané alebo zabezpečenie
nie je vzhľadom k požiadavkám Spoločnosti
preukázané alebo dostatočné;
c) po uzavretí Úverovej zmluvy došlo k podstatnej
zmene okolností, ktoré zásadným spôsobom
ovplyvňujú schopnosť Klienta riadne splniť záväzky
vyplývajúce z Úverovej zmluvy (napríklad voči
Klientovi alebo ručiteľovi bolo začaté konkurzné
konanie, vstup Klienta alebo ručiteľa do likvidácie,
skončenie pracovného pomeru s Klientom alebo
ručiteľom);
d) Klient
neuzavrel
poistenie
Vozidla
a/alebo
nezabezpečil vinkuláciu poistného plnenia v súlade s
dohodou v Úverovej zmluve;
e) skutočná kúpna cena Vozidla sa bude líšiť od kúpnej
ceny Vozidla uvedenej v Úverovej zmluve;
f) Klient porušil inú povinnosť vyplývajúcu z Úverovej
zmluvy;
g) Vozidlo je evidované Políciou Slovenskej republiky
alebo políciou iného štátu ako odcudzené alebo sa
Spoločnosť dôvodne domnieva, že Vozidlo je
odcudzené alebo bol v súvislosti s ním alebo
prostredníctvom neho spáchaný trestný čin;
h) je preukázané alebo vzniknú dôvodné pochybnosti, že
akémukoľvek z predchádzajúcich vlastníkov Vozidla
nebola riadne zaplatená kúpna cena za Vozidlo;
i) Spoločnosť sa dôvodne domnieva, že na Vozidle bolo
zmenené výrobné číslo motora alebo podvozku
(karosérie) alebo identifikačné číslo Vozidla alebo boli
na Vozidle uskutočnené neoprávnené či neodborné
zásahy;

2.3
Ak sa Vozidlo stane predmetom výkonu rozhodnutia,
exekúcie, verejnej dražby alebo zadržania, v prípade, že
bude odňaté napr. pre potreby vyšetrovania, alebo ak
tretia osoba uplatní alebo by mohla uplatniť akýkoľvek
nárok na Vozidlo, Klient je povinný o tejto skutočnosti
bezodkladne upovedomiť Spoločnosť. Tým sa Klient
nezbavuje povinnosti ďalej riadne splácať Úver a ďalšie
platby dohodnuté v Úverovej zmluve v súlade s čl. 4
týchto Podmienok.
2.4
V súlade a za podmienok uvedených v odsekoch 6.1 a
8.3 týchto Podmienok je Klient povinný umožniť
Spoločnosti alebo ňou splnomocnenej osobe prevzatie
Vozidla.
2.5
Spoločnosť nezodpovedá Klientovi za žiadnu škodu
vzniknutú na Vozidle, Doplnku k Vozidlu alebo
2

VERZE: SÚ_SK_01/15_FON

Technickom preukaze, ibaže by škoda bola spôsobená
jej zavinením.
Vzhľadom na pozíciu Spoločnosti ako veriteľa z Úverovej
zmluvy a oddelený právny vzťah medzi Klientom ako
kupujúcim Vozidla a Predajcom ako predávajúcim
Vozidla, Spoločnosť nezodpovedá za škodu spôsobenú
Klientovi v dôsledku akýchkoľvek právnych a/alebo
faktických chýb viaznucich na Vozidle v čase kúpy
Vozidla Klientom od Predajcu, pokiaľ príslušné právne
predpisy neustanovujú inak.

Spoločnosť poistnú zmluvu uzatvára ako poistník v
prospech
Klienta
ako
poisteného.
Spoločnosť
nezodpovedá za škodu spôsobenú na Vozidle alebo
prevádzkou Vozidla.
Pred uzavretím Úverovej zmluvy Spoločnosť oboznámila
Klienta, ako poisteného, s podmienkami príslušného
poistenia (vrátane všeobecných a/alebo osobitných
poistných podmienok) a predložila ich v písomnej forme
Klientovi. Tam, kde je to relevantné, sa odlišne od
poistných podmienok dohaduje, že Klientovi sa nebude
pri stanovení výšky poistnej sadzby zohľadňovať tzv.
bonus alebo malus.
Klient podpisom Úverovej zmluvy vyhlasuje, že sa so
všetkými podmienkami príslušných poistných podmienok
(vrátane limitov poistného plnenia poisťovne pre prípad
poistnej udalosti) riadne oboznámil, súhlasí s nimi a tieto
sa zaväzuje dodržiavať.

2.6
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti
nie je Klient oprávnený, až do úplného splnenia záväzkov
Klienta voči Spoločnosti vyplývajúcich z Úverovej zmluvy,
Vozidlo predať, alebo akokoľvek Vozidlo zaťažiť vecným
alebo iným právom tretích osôb.
V prípade porušenia tohto záväzku má Spoločnosť právo
od Úverovej zmluvy odstúpiť alebo požadovať okamžitú
splatnosť Úveru podľa čl. 8 týchto Podmienok.

3.1.2
Spoločnosť si vyhradzuje právo voľby príslušnej
poisťovne, spôsobu a rozsahu poistenia. Poistenie v inej
poisťovni na žiadosť Klienta je výhradným právom
Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená žiadosť Klienta o
taký spôsob poistenia aj bez odôvodnenia odmietnuť.
Udelenie súhlasu Spoločnosti je spoplatnené v zmysle
Sadzobníka poplatkov.
V prípade, ak by došlo k zmene príslušnej legislatívy
týkajúcej sa poistenia, súhlasí Klient so zmenou poistnej
sadzby alebo iných poistných podmienok podľa prípadnej
zmeny poistnej zmluvy medzi Spoločnosťou a
poisťovňou. V prípade ukončenia poistnej zmluvy medzi
Spoločnosťou a poisťovňou z dôvodu ukončenia
spolupráce s touto poisťovňou, súhlasí Klient s
prechodom k inej poisťovni za iných poistných
podmienok.
Ak
zo
strany príslušnej
poisťovne
dôjde k
jednostrannému ukončeniu poistnej zmluvy a Spoločnosť
neuzavrie novú poistnú zmluvu v zmysle vyššie
uvedeného (o čom bude Spoločnosť Klienta bezodkladne
informovať), Klient je povinný odo dňa účinnosti
ukončenia takto dohodnutého poistenia v súlade s
odsekom 3.2 uzavrieť predmetné poistenie na vlastné
náklady.

2.7
Ak sa zistí, že Vozidlo bolo zaťažené právom tretej osoby
už v okamihu schválenia poskytnutia Úveru zo strany
Spoločnosti, a to aj keď Klient tento stav nezavinil, je
Spoločnosť oprávnená odstúpiť od Úverovej zmluvy
alebo požadovať okamžitú splatnosť Úveru podľa čl. 8
týchto Podmienok.
2.8
V prípade odstúpenia od Úverovej zmluvy zo strany
Spoločnosti alebo uplatnenia práva požadovať okamžitú
splatnosť Úveru, je Spoločnosť oprávnená požadovať od
Klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25 % z
dohodnutej výšky Úveru.

3. POISTENIE
3.1 Poistenie uzatvárané Spoločnosťou
3.1.1
Ak je v Úverovej zmluve uvedené, že sa pre poistenie
Vozidla použije:
a) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou
Vozidla
(ďalej
len
„Poistenie
zodpovednosti za škodu“) podľa tohto bodu 3.1.1
písm. a) týchto Podmienok,
b) poistenie škôd na Vozidle či zničenia Vozidla v
dôsledku havárie, živelnej udalosti alebo odcudzenia
(ďalej len „Havarijné poistenie") podľa tohto bodu
3.1.1 písm. b) týchto Podmienok, a/alebo
c) poistenie schopnosti splácať úverové splátky (ďalej
len „Poistenie schopnosti splácať“) podľa tohto
bodu 3.1.1 písm. c) týchto Podmienok,
uzatvára príslušnú poistnú zmluvu Spoločnosť, pričom
zabezpečí, aby príslušné poistenie bolo účinné najneskôr
odo dňa prevzatia Vozidla Klientom od Predajcu až do
dňa predpokladaného splatenia Úveru a ďalších platieb
podľa Úverovej zmluvy (a to vrátane prípadných
dohodnutých predĺžení splácania Úveru a ďalších platieb
podľa Úverovej zmluvy); tým nie je dotknuté právo
Spoločnosti podľa bodu 3.1.3 týchto Podmienok.

3.1.3
Spoločnosť je oprávnená predĺžiť uzavretú poistnú
zmluvu, prípadne uzavrieť novú poistnú zmluvu, ak je
Klient v omeškaní so splátkami Úveru a/alebo ďalších
platieb podľa Úverovej zmluvy, a to aj po uplynutí času
predpokladaného ukončenia splácania Úveru a ďalších
platieb podľa Úverovej zmluvy, až do času ukončenia
výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva
k Vozidlu alebo ukončenia výkonu záložného práva alebo
až do času iného riadneho splnenia všetkých platobných
povinností Klienta podľa Úverovej zmluvy a Klient sa
zaväzuje nahradiť Spoločnosti všetky náklady s tým
spojené, najmä náklady Spoločnosti zodpovedajúce
zaplatenému poistnému.
3.1.4
Klient je povinný po dobu trvania príslušného poistenia
podľa tohto bodu 3.1.1 týchto Podmienok platiť
Spoločnosti finančnú čiastku vo výške poistného
zaplateného Spoločnosťou príslušnej poisťovni, prípadne
zvýšenú o príslušnú čiastku DPH. Táto finančná čiastka
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je splatná zároveň so splátkami Úveru podľa Splátkového
kalendára. Ak dôjde k zvýšeniu poistných sadzieb
poisťovňou, Spoločnosť je oprávnená zvýšiť predmetnú
finančnú čiastku.

c) Poistenie schopnosti splácať podľa tohto bodu 3.2.1
písm. c) týchto Podmienok,
uzatvára príslušnú poistnú zmluvu Klient, pričom je
povinný zabezpečiť, aby príslušné poistenie bolo účinné
najneskôr odo dňa prevzatia Vozidla Klientom od
Predajcu až do dňa predpokladaného splatenia Úveru a
ďalších platieb podľa Úverovej zmluvy (a to vrátane
prípadných dohodnutých predĺžení splácania Úveru a
ďalších platieb podľa Úverovej zmluvy).
Príslušnú poistnú zmluvu uzatvára Klient s poisťovňou
podľa vlastného výberu, ktorá má príslušné povolenie na
vykonávanie poisťovacej činnosti na území Slovenskej
republiky v zmysle zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve
v znení neskorších predpisov.
Ak bola medzi Klientom a Spoločnosťou dohodnutá
povinnosť vinkulovať poistné plnenie v prospech
Spoločnosti, je Klient povinný zabezpečiť, aby bolo
poistné plnenie (s výnimkou Poistenia zodpovednosti za
škodu) vinkulované v prospech Spoločnosti v zmysle
odseku 6.2 týchto Podmienok.

3.1.5
Spoločnosť je oprávnená oznámiť príslušnej poisťovni
všetky údaje nevyhnutné na uzavretie poistnej zmluvy a
je tiež oprávnená na požiadanie poisťovne a/alebo
príslušného orgánu verejnej moci poskytovať údaje
potrebné na vyšetrovanie poistnej udalosti.
3.1.6
V prípade predčasného ukončenia Úverovej zmluvy
zaniká poistenie dohodnuté podľa odseku 3.1 týchto
Podmienok, ku koncu príslušného poistného obdobia.
3.1.7
Ak Spoločnosť uzatvára poistnú zmluvu pre Poistenie
zodpovednosti za škodu, bezodkladne po prevzatí
Vozidla Klientom od Predajcu odovzdá Spoločnosť
Klientovi medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu,
tzv. „zelenú kartu“.

3.2.2
Kópiu poistnej zmluvy a doklad o vinkulácii poistného
plnenia v prospech Spoločnosti, ak je dohodnutá, je
Klient povinný doručiť Spoločnosti bez zbytočného
odkladu, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od
prevzatia Vozidla od Predajcu.
Klient je povinný Spoločnosti bezodkladne písomne
oznámiť akékoľvek zmeny týkajúce sa poistenia (napr.
zmenu poisťovne, poistnej zmluvy). V prípade ukončenia
poistnej zmluvy je Klient povinný bez zbytočného odkladu
doručiť Spoločnosti kópiu novej poistnej zmluvy a
dokladu o vinkulácii poistného plnenia v prospech
Spoločnosti, ak je dohodnuté, najneskôr do desiatich (10)
kalendárnych dní odo dňa ukončenia pôvodnej poistnej
zmluvy.

3.1.8
Ak Spoločnosť uzatvára poistnú zmluvu pre Havarijné
poistenie, po dohode s Klientom je Spoločnosť
oprávnená uzavrieť aj tzv. doplnkové pripoistenie
Vozidla; ustanovenia odseku 3.1 týchto Podmienok sa
použijú primerane.
3.1.9
Klient berie na vedomie, že pokiaľ je v Úverovej zmluve
dohodnuté zaplatenie Navýšenej splátky (ako je tento
pojem definovaný nižšie), nie je možné v Úverovej
zmluve zároveň dohodnúť Poistenie schopnosti splácať
podľa tohto odseku 3.1 týchto Podmienok.

3.2.3
V prípade, ak Klient nesplní riadne a včas svoje
povinnosti uvedené v bode 3.2.2 týchto Podmienok
vyššie, Spoločnosť má právo poistiť Vozidlo na náklady
Klienta; ustanovenia odseku 3.1 týchto Podmienok sa
použijú primerane.
V prípade, ak po uzavretí poistenia Vozidla Spoločnosťou
podľa tohto bodu 3.2.3 týchto Podmienok Klient doručí
Spoločnosti príslušné dokumenty, Spoločnosť zruší ňou
uzavreté poistenie, a to s účinnosťou ku dňu, kedy boli
príslušné poistné dokumenty doručené Spoločnosti.
Povinnosť Klienta nahradiť Spoločnosti vzniknuté náklady
tým nie je dotknutá.

3.1.10
Klient je povinný v prípade poistnej zmluvy o Havarijnom
poistení podľa príslušných všeobecných obchodných
podmienok poisťovne, najneskôr v deň začiatku
poistenia/vstupu ojazdeného vozidla do poistenia,
podrobiť sa obhliadke poisteného Vozidla. V prípade
nesplnenia bude takéto konanie posudzované ako
podstatné porušenie povinnosti Klienta z Úverovej
zmluvy a poisťovňa je oprávnená predmetnú poistnú
zmluvu vypovedať v zmysle § 800 ods. 2 Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. (v znení neskorších predpisov).
Ďalej Klient berie na vedomie, že poisťovňa je oprávnená
v takom prípade, pri vzniku poistnej udalosti, výplatu
poistného plnenia znížiť alebo úplne odmietnuť.

3.2.4
Pokiaľ Klient uzatvára poistnú zmluvu o Havarijnom
poistení, poistnú zmluvu je Klient povinný uzavrieť za
nasledujúcich podmienok:
a) minimálny rozsah poistenia: poškodenie alebo
zničenie Vozidla alebo jeho časti (prípadne jeho
výbavy) v dôsledku havárie, živelnej udalosti,
odcudzenia Vozidla, vlámania do Vozidla alebo iného
zásahu cudzej osoby, s platnosťou pre Slovenskú
republiku a Európu,
b) spoluúčasť Klienta vo výške najviac 10 % poistného
plnenia, ak nebude v Úverovej zmluve dohodnuté
inak,

3.2 Poistenie uzatvárané Klientom
3.2.1
Ak je v Úverovej zmluve uvedené, že sa pre poistenie
Vozidla použije:
a) Poistenie zodpovednosti za škodu podľa tohto bodu
3.2.1 písm. a) týchto Podmienok,
b) Havarijné poistenie podľa tohto bodu 3.2.1 písm. b)
týchto Podmienok, a/alebo
4
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c) stanovenie poistnej čiastky takým spôsobom, aby
Vozidlo nebolo podpoistené, čo by spôsobilo krátenie
poistného plnenia, t. j. poistná čiastka musí byť
stanovená minimálne vo výške skutočnej obstarávacej
ceny Vozidla.

s poisťovňou Klient, a to vo vlastnom mene a na vlastný
účet.
3.3.3
V prípade vzniku poistnej udalosti je Klient povinný
zabezpečiť bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady
uvedenie Vozidla do stavu predchádzajúceho poistnej
udalosti u autorizovaného subjektu, ak nie je
Spoločnosťou výslovne uvedené inak. Táto povinnosť
Klienta nie je dotknutá tým, či mu bude poistné plnenie
vyplatené.
Rozdiel medzi poistným plnením a skutočnou výškou
škody na Vozidle hradí Klient. Ak poisťovňa odmietne
alebo zníži poistné plnenie (napr. pre požitie alkoholu,
omamných látok, nedodržania povinného zabezpečenia
a pod.), takto vzniknuté náklady súvisiace s uvedením
Vozidla do predošlého stavu znáša v celom rozsahu
Klient, pričom uvedené nie je dôvodom na odmietnutie
plnenia platobných a iných povinností Klientom podľa
Úverovej zmluvy.

3.3 Spoločné ustanovenia týkajúce sa poistenia
3.3.1
Klient sa podpisom Úverovej zmluvy zaväzuje
a) plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z príslušnej
poistnej zmluvy (vrátane poistných podmienok), najmä
sa zaväzuje riadne a včas platiť poistné (resp.
finančné čiastky v zmysle bodu 3.1.4 týchto
Podmienok) a riadne a včas plniť všetky informačné
povinnosti voči poisťovni alebo tretím osobám,
b) poskytovať
Spoločnosti
všetky informácie
a
dokumenty, ktoré je povinný poskytnúť poisťovni v
súlade s príslušnými poistnými podmienkami, najmä
všetky informácie týkajúce sa vzniku poistnej udalosti,
uplatnenia nároku na náhradu škody, a pod.,
c) poskytovať Spoločnosti a príslušnej poisťovni v
súvislosti s poistením nevyhnutnú súčinnosť, a to
najmä pri riešení poistnej udalosti (najmä je povinný
poskytnúť všetky informácie a predložiť všetky
dokumenty nevyhnutné na získanie poistného
plnenia), a
d) v prípade uzavretia Havarijného poistenia, po celú
dobu
platnosti
Úverovej
zmluvy
dodržiavať
predpísaným spôsobom zabezpečenie Vozidla, ktoré
zodpovedá požiadavkám poisťovne pre konkrétny
druh Vozidla.

3.3.4
Poistná udalosť môže byť likvidovaná rozpočtom
nákladov na opravu presahujúcich 1.200,- EUR, t. j. bez
predloženia dokladov o oprave, len s predchádzajúcim
písomným súhlasom Spoločnosti. Spoločnosť je
oprávnená žiadosť Klienta o takýto spôsob likvidácie
poistnej udalosti odmietnuť, a to i bez uvedenia dôvodu.
Udelenie súhlasu Spoločnosti je spoplatnené v zmysle
Sadzobníka poplatkov. Poistné plnenie bude poukázané
Klientovi až po predložení originálu dokladu o prehliadke
Vozidla autorizovaným subjektom potvrdzujúceho, že
Vozidlo je uvedené do stavu predchádzajúceho poistnej
udalosti.

3.3.2
Ak Klient
a) pri uzatváraní poistnej zmluvy alebo pri uplatnení
nároku na plnenie z poistnej zmluvy uvedie
nepravdivé alebo značne skresľujúce údaje alebo
zamlčí podstatné údaje,
b) úmyselne vyvolá poistnú udalosť alebo stav vyvolaný
poistnou udalosťou udržuje v úmysle zvýšiť vzniknutú
škodu,
c) vykoná alebo opomenie vykonať akýkoľvek úkon,
ktorý je v zmysle príslušných poistných podmienok
závažným porušením príslušnej poistnej zmluvy,
alebo
d) vykoná alebo opomenie vykonať akýkoľvek úkon,
ktorý je v zmysle príslušných poistných podmienok
dôvodom neposkytnutia alebo zníženia poistného
plnenia zo strany poisťovne, alebo
e) poruší svoje povinnosti uvedené v bodoch 3.1.2,
3.1.4, 3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.3 a
3.3.4 týchto Podmienok,
považuje sa táto skutočnosť zároveň za podstatné
porušenie povinností Klienta vyplývajúcich z Úverovej
zmluvy.

3.3.5
Spoločnosť je oprávnená
a) použiť prijaté poistné plnenie na zaplatenie opravy
škody vzniknutej na Vozidle v súvislosti s poistnou
udalosťou, a/alebo
b) započítať prijaté poistné plnenie voči akýmkoľvek
splatným
finančným
záväzkom
Klienta
voči
Spoločnosti a to v poradí podľa odseku 4.8 týchto
Podmienok.
Oprávnenie Spoločnosti uvedené v písm. b) tohto bodu
3.3.5 týchto Podmienok platí aj v prípade, ak bude
poistné plnenie prijaté Spoločnosťou po predčasnom
ukončení Úverovej zmluvy a tiež pre pohľadávky
Spoločnosti voči Klientovi vyplývajúce z iných zmlúv
uzavretých medzi Spoločnosťou a Klientom.
O úhrade či znížení ktorejkoľvek pohľadávky, ktoré
Spoločnosť v súlade s týmto bodom vykoná, je
Spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu Klienta
informovať. Ak skutočne vyplatené poistné plnenie
prevýši súčet všetkých pohľadávok Spoločnosti voči
Klientovi, a ak tento rozdiel nebude použitý v zmysle
písm. a) tohto bodu 3.3.5 týchto Podmienok, je
Spoločnosť povinná takto vzniknutý rozdiel Klientovi
vrátiť najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo
dňa, kedy Spoločnosť prijala poistné plnenie od
poisťovne, a to na číslo účtu uvedené v Úverovej zmluve.

V prípade doručenia písomného oznámenia poisťovne o
neposkytnutí alebo znížení poistného plnenia z dôvodu
uvedeného pod písm. d) tohto bodu 3.3.2 je Spoločnosť
oprávnená odstúpiť od Úverovej zmluvy; vyššie uvedené
oznámenie poisťovne bude podkladom pre spracovanie
finančného vyrovnania v zmysle bodu 10.1.1 týchto
Podmienok. Ďalšie rokovania o poskytnutí nevyplateného
poistného plnenia alebo jeho doplatku je oprávnený viesť
5
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Úverovej zmluvy), je Spoločnosť oprávnená vystavený
Splátkový kalendár jednostranne zrušiť a nahradiť novým
splátkovým kalendárom, v ktorom budú uvedené dátumy
splatnosti jednotlivých splátok stanovené v nadväznosti
na skutočný deň prevzatia Vozidla od Predajcu. Dňom
prevzatia Vozidla Klientom od Predajcu je deň uvedený v
preberacom protokole.
Nový Splátkový kalendár zašle Spoločnosť Klientovi po
jeho vystavení s potvrdením skutočnosti, že novo
vystavený Splátkový kalendár nahrádza dňom vystavenia
Splátkový kalendár platný doteraz.

3.3.6
V prípade poistnej udalosti, ktorá bola likvidujúcou
poisťovňou klasifikovaná ako totálna škoda či uznaná ako
odcudzenie Vozidla, sa použije ustanovenie odseku 10.1
týchto Podmienok. Bezodkladne po splnení záväzkov
Klienta uvedených v odseku 10.1 týchto Podmienok dá
Spoločnosť súhlas na vyplatenie zostávajúcich častí
poistného plnenia Klientovi.
3.3.7
Ak vznikne v dôsledku porušenia ktorejkoľvek povinnosti
Klienta uvedenej v tomto čl. 3 týchto Podmienok
Spoločnosti škoda, je Klient povinný túto škodu
Spoločnosti v plnej výške nahradiť.
Spoločnosť je zároveň od Klienta oprávnená požadovať
zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé
porušenie povinnosti Klienta uvedenej v tomto čl. 3 týchto
Podmienok. Popri zaplatení zmluvnej pokuty je
Spoločnosť oprávnená požadovať aj náhradu škody, a to
aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.
Oprávnenia Spoločnosti uvedené v tomto bode 3.3.7
týchto Podmienok trvajú aj po ukončení Úverovej zmluvy.

4.4
V prípade, ak Klient z akéhokoľvek dôvodu neprevezme
Splátkový kalendár, je povinný uhradiť prvú splátku
Úveru a ďalších platieb jeden (1) mesiac po prevzatí
Vozidla Klientom od Predajcu a ostatné splátky Úveru
a ďalších platieb počnúc druhou splátkou vždy ku dňu,
ktorého poradové číslo v rámci kalendárneho mesiaca
zodpovedá poradovému číslu dňa prevzatia Vozidla
Klientom od Predajcu. Ak takýto deň v mesiaci nie je,
pripadne dátum splatnosti na jeho posledný deň.
Klient je oprávnený platiť splátky Úveru a iné platby
vyplývajúce z Úverovej zmluvy aj pomocou tretej osoby,
aj v takomto prípade však Klient v súlade s § 331
Obchodného zákonníka za záväzok zodpovedá ako by
plnil sám. Spoločnosť je také plnenie povinná a
oprávnená prijať, s čím Klient súhlasí.

3.3.8
Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že poistenie
podľa tohto čl. 3 sa nepovažuje za doplnkovú službu v
zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch, keďže toto
poistenie nie je pre Klienta pre získanie Úveru povinné.

4.5
Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 503 ods. 3
Obchodného zákonníka sa na účely Úverovej zmluvy
neuplatní; ustanovenia Zákona o spotrebiteľských
úveroch a ustanovenia odsekov 9.1 a 9.2 týchto
Podmienok nie sú týmto ustanovením týchto Podmienok
dotknuté.

4. SPLÁCANIE ÚVERU
4.1
Detailný prehľad výšky a splatnosti jednotlivých splátok
Úveru a ďalších platieb (vrátane príslušenstva a
prípadných poplatkov), ak nie sú niektoré splátky
uvedené priamo v Úverovej zmluve, sú uvedené v
splátkovom kalendári, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
Úverovej zmluvy (ďalej len „Splátkový kalendár“). Klient
spláca Úver a ďalšie platby podľa Úverovej zmluvy a
Splátkového kalendára.

4.6
V prípade, ak si zmluvné strany v Úverovej zmluve
dohodli poslednú splátku Úveru ako navýšenú splátku
(ďalej len „Navýšená splátka“), je Klient povinný
Navýšenú splátku zaplatiť ku dňu jej splatnosti uvedenej
v Splátkovom kalendári. Ustanovenie druhej vety odseku
4.4 týchto Podmienok nie je týmto ustanovením dotknuté.

4.2
Dátumy splatnosti jednotlivých splátok Úveru a ďalších
platieb uvedených v splátkovom kalendári odovzdanom
Klientovi pri uzavretí Úverovej zmluvy sú stanovené s
prihliadnutím na predpokladaný deň prevzatia Vozidla
Klientom od Predajcu (uvedený Klientom v žiadosti o
uzavretie Úverovej zmluvy).

4.7
Spoločnosť je oprávnená umožniť Klientovi zaplatenie
Navýšenej splátky prostredníctvom čiastkových splátok a
predĺžiť tak dobu trvania Úverovej zmluvy.
V prípade, ak má Klient záujem zaplatiť Navýšenú
splátku prostredníctvom čiastkových splátok, je povinný
požiadať o tento spôsob zaplatenia Spoločnosť
minimálne tridsať (30) kalendárnych dní pred dátumom
splatnosti Navýšenej splátky. V prípade, ak Spoločnosť
bude súhlasiť s tým, aby Klient platil Navýšenú splátku
prostredníctvom čiastkových splátok, bude medzi
zmluvnými stranami uzavretý dodatok k Úverovej zmluve,
na základe ktorého dôjde k predĺženiu doby trvania
Úverovej zmluvy, a ktorého prílohou bude aj nový
Splátkový kalendár. Návrh tohto dodatku vyhotovuje
Spoločnosť. Klient nemá na uzavretie vyššie uvedeného
dodatku právny nárok a Spoločnosť je oprávnená
uzavretie tohto dodatku aj bez odôvodnenia odmietnuť.

Klientovi, ktorý je spotrebiteľom, Spoločnosť na jeho
žiadosť bezplatne poskytne výpis z účtu vo forme
amortizačnej tabuľky obsahujúcej splátky, ktoré sa majú
zaplatiť, a lehoty a podmienky ich zaplatenia vrátane
rozpisu každej splátky s uvedením amortizácie istiny,
úrokov vypočítaných na základe úrokovej sadzby
spotrebiteľského úveru a prípadne i dodatočné náklady.
4.3
Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak k prevzatiu
Vozidla od Predajcu dôjde v iný deň, než je
predpokladaný deň prevzatia Vozidla Klientom od
Predajcu (uvedený Klientom v žiadosti o uzavretie
6
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Klient berie na vedomie, že v súvislosti s platením
Navýšenej splátky prostredníctvom čiastkových splátok
dôjde pri Úvere k zmene celkovej sumy úrokov a k
príslušnej zmene ročnej percentuálnej miery nákladov na
Úver (ďalej len „RPMN“). Spoločnosť je oprávnená
požadovať od Klienta zaplatenie poplatku za prípravu
dodatku, na základe ktorého bude Klient oprávnený platiť
Navýšenú splátku v čiastkových splátkach, a to vo výške
uvedenej v Sadzobníku poplatkov.

nie je oprávnený započítať pohľadávky vyplývajúce z
Úverovej zmluvy voči Spoločnosti.
4.13
Ak je Klient spotrebiteľom v zmysle Zákona
o spotrebiteľských úveroch, je v Úverovej zmluve
uvedená RPMN, čím sa myslia celkové náklady Úveru
pre spotrebiteľa vyjadrené ako ročné percento z celkovej
výšky Úveru. Čiastka je vypočítaná podľa vzorca
uvedeného v prílohe Zákona o spotrebiteľských úveroch.
Spoločnosť je povinná informovať Klienta, ak je
spotrebiteľom v zmysle Zákona o spotrebiteľských
úveroch, o všetkých zmenách RPMN.

4.8
Platby Klienta sa započítavajú na pohľadávku
Spoločnosti, bez ohľadu na to, na aké záväzky bola
platba Klientom poukázaná, v poradí splátka Úveru,
administratívne poplatky, náklady navyše, náklady
spojené s poistením, poplatok za predčasné ukončenie
zmluvy, poplatok za spracovanie, náhrady škôd,
upomienky, zmluvné pokuty a úroky z omeškania. V
každej z vyššie uvedených skupín dochádza najskôr k
započítaniu na pohľadávku skôr splatnú. Klient súhlasí s
tým, že Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek započítať
svoje pohľadávky voči Klientovi bez ohľadu na právny
vzťah, z ktorého vyplývajú, proti akýmkoľvek
pohľadávkam Klienta voči Spoločnosti.

4.14
Všetky jednorazové pohľadávky Spoločnosti (t. j. najmä
tie pohľadávky, ktoré nie sú priamo zjavné zo
Splátkového kalendára) voči Klientovi sú splatné do
štrnástich (14) dní od doručenia výzvy k ich úhrade
a v súlade s ustanovením odseku 11.4 týchto
Podmienok, ak vo výzve nie je uvedené inak.
4.15
Ak je Klient v omeškaní s platením akejkoľvek splátky
Úveru a ďalších platieb podľa Splátkového kalendára,
Spoločnosť je oprávnená popri dohodnutom bežnom
úročení stanovenom v Splátkovom kalendári požadovať
od Klienta aj zaplatenie úrokov z omeškania vo výške
0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade,
ak je Klient spotrebiteľom, výška úroku z omeškania
nepresiahne maximálnu možnú výšku stanovenú
príslušnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.
Popri úrokoch z omeškania je Spoločnosť oprávnená
požadovať od Klienta náhradu škody, ktorá jej z dôvodu
omeškania vznikla, najmä škodu vzniknutú v súvislosti s
vymáhaním dlžnej čiastky.
Úrok z omeškania je počítaný odo dňa nasledujúceho po
dni splatnosti dlžnej platby až do dňa, kedy bude dlžná
platba skutočne zaplatená. Zmluvné úročenie sa
zastavuje s účinnosťou ku dňu okamžitej splatnosti alebo
odstúpenia od Úverovej zmluvy podľa odseku 8.2 týchto
Podmienok.
Úrok z omeškania bude splatný na základe písomného
oznámenia Spoločnosti zaslaného Klientovi. Omeškanie
s platením splátky Úveru alebo inej platby stanovenej
Úverovou zmluvou sa považuje za podstatné porušenie
povinností Klienta vyplývajúcich z Úverovej zmluvy.

4.9
Ak sa strany Úverovej zmluvy písomným dodatkom
nedohodnú inak, jediným možným spôsobom zaplatenia
platieb podľa Úverovej zmluvy je bankový prevod. Za
účelom platenia splátok Úveru a ďalších platieb sa Klient
zaväzuje zriadiť trvalý platobný príkaz pre každú úverovú
zmluvu zvlášť (ak má so Spoločnosťou uzavretých viac
úverových zmlúv) a smerovať platby na účet Spoločnosti
uvedený v Úverovej zmluve alebo určený Spoločnosťou.
Ako variabilný symbol uvedie číslo Úverovej zmluvy,
pričom z neho vynechá všetky znaky, ktoré nie sú
číslami. Pri nedodržaní tohto ustanovenia je Spoločnosť
oprávnená účtovať Klientovi za náklady spojené s
identifikáciou každej platby poplatok vo výške uvedenej v
Sadzobníku poplatkov.
4.10
Jednotlivé splátky Úveru a ďalších platieb sa považujú za
zaplatené až okamihom ich pripísania na bankový účet
Spoločnosti za predpokladu, že Klient uvedie správny
variabilný symbol platby podľa odseku 4.9 týchto
Podmienok. Ak je splátka Úveru alebo iná platba podľa
Úverovej zmluvy pripísaná na účet Spoločnosti s
chybným variabilným symbolom, má sa za to, že splátka
Úveru alebo platba bola zaplatená až dňom jej
identifikácie Spoločnosťou.

4.16
Ak zmení Spoločnosť v súlade s týmito Podmienkami
výšku splátok Úveru a ďalších platieb, je povinná
Klientovi zaslať aktualizovaný Splátkový kalendár. Do
doby doručenia aktualizovaného Splátkového kalendára
hradí Klient splátky Úveru a ďalšie platby v súlade s
existujúcim Splátkovým kalendárom. Zmenu splátok
Úveru a ďalších platieb je Spoločnosť oprávnená
nahradiť jednorazovým preúčtovaním v zodpovedajúcej
výške. Prípadný rozdiel medzi výškou platieb splatných
na základe aktualizovaného Splátkového kalendára a
výškou
platieb
zaplatených
podľa
súčasného
Splátkového kalendára sa Klient zaväzuje zaplatiť
Spoločnosti do siedmich (7) kalendárnych dní od
doručenia aktualizovaného Splátkového kalendára.

4.11
Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť
jednostranne nezmení výšku dohodnutých splátok Úveru
a ďalších platieb okrem prípadov zmeny právnych
predpisov (napríklad zmien sadzieb daní alebo
poplatkov) a sadzieb poistného.
4.12
Klient nie je za žiadnych okolností oprávnený bez
predchádzajúcej písomnej dohody so Spoločnosťou
zadržať alebo znížiť splátky Úveru a ďalšie platby. Klient
7
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5. ZMLUVNÉ POKUTY, POPLATKY A NÁHRADA
ŠKODY

Ak nie je možné aktualizovaný Splátkový kalendár
doručiť v obvyklom čase po odoslaní na adresu, ktorú
Klient uviedol v Úverovej zmluve alebo následne
písomne poskytol Spoločnosti, považuje sa za doručený
Klientovi v piaty (5) pracovný deň od jeho odoslania, aj
keď ho Klient neprečítal.
Pre prípad omeškania s platbou rozdielu platieb podľa
tohto odseku 4.16 týchto Podmienok sa stanovuje právo
Spoločnosti odstúpiť od Úverovej zmluvy alebo právo
požadovať okamžitú splatnosť Úveru podľa čl. 8 týchto
Podmienok. Spoločnosť je v takomto prípade oprávnená
požadovať od Klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 25 % z výšky Úveru.

5.1
Ak nie je v Úverovej zmluve alebo v týchto Podmienkach
stanovené inak, je Spoločnosť oprávnená v prípade
nesplnenia akejkoľvek povinnosti Klienta vyplývajúcej z
Úverovej zmluvy požadovať od Klienta zaplatenie:
a) preukázateľných nákladov spojených s vymáhaním
splnenia povinnosti alebo so splnením povinnosti
namiesto Klienta;
b) zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každú
nesplnenú povinnosť riadne a včas podľa Úverovej
zmluvy;
c) zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej súčtu
všetkých nesplatených splátok podľa Splátkového
kalendára po odpočítaní zostatku istiny a
prefakturovaného poistného;
d) náhrady škody (skutočnú škodu, ušlý zisk, vznik straty
Spoločnosti z realizácie zabezpečovacieho prevodu
vlastníckeho práva k Vozidlu podľa odseku 6.1 týchto
Podmienok), ak škoda Spoločnosti vznikla v dôsledku
nesplnenia povinnosti a nie je krytá zmluvnou pokutou
podľa týchto Podmienok; a
e) poplatku podľa Sadzobníka platného v deň vykonania
spoplatňovaného úkonu za každú písomnú alebo
faxovú výzvu alebo upomienku adresovanú Klientovi
alebo osobe poskytujúcej zabezpečenie Klienta.

4.17
Záväzky založené Úverovou zmluvou zanikajú vrátením
poskytnutého Úveru a zaplatením dohodnutých úrokov,
iného príslušenstva a ostatných pohľadávok Spoločnosti
vyplývajúcich z Úverovej zmluvy. Spolu s týmito
záväzkami zaniká aj zabezpečenie Úveru, ak bolo
dohodnuté.
4.18
Všetky poplatky účtované príslušnými orgánmi za zápisy
a zmeny zápisov v príslušných evidenciách a registroch
idú na ťarchu Klienta a Klient sa ich zaväzuje zaplatiť
priamo alebo na základe vystavenej faktúry Spoločnosti,
resp. Predajcu.
4.19
Súčasťou úrokov z Úveru sú okrem iného aj náklady
Spoločnosti spojené so zabezpečením finančných
prostriedkov pre poskytnutie Úveru.

5.2
V prípade, ak Klient má uzavreté Poistenie schopnosti
splácať prostredníctvom Spoločnosti podľa bodu 3.1.1
písm. c) týchto Podmienok a požiada Spoločnosť o
predčasné ukončenie tohto typu poistenia, je Spoločnosť
za ukončenie tohto poistenia oprávnená účtovať Klientovi
poplatok podľa Sadzobníka.

4.20 Motivačný benefit
4.20.1 Zmluva o poskytnutí Vernostného poukazu
Účelom Zmluvy o poskytnutí Vernostného poukazu je
motivovať Klienta k riadnemu dodržaniu Úverovej zmluvy,
t. j. aby uplynutím dohodnutej doby úveru došlo k
vráteniu poskytnutého úveru Spoločnosti a Klient zaplatil
dohodnuté úroky a prípadné poplatky v pravidelných
splátkach. Vernostný poukaz je Klient oprávnený využiť
iba u Predajcu. Podmienkou trvania zmluvy o poskytnutí
Vernostného poukazu je dodržanie dohodnutej doby
trvania Úverovej zmluvy zo strany Klienta (rozväzovacia
podmienka).
V prípade, ak nebude Úverová zmluva zo strany Klienta
alebo v dôsledku skutočnosti na strane Klienta ukončená
v dohodnutej dobe trvania Úverovej zmluvy (t. j. tak, že
uplynutím dohodnutej doby úveru dôjde k vráteniu
poskytnutého úveru Spoločnosti a Klient zaplatí
dohodnuté úroky a prípadné poplatky v pravidelných
splátkach) nastane rozväzovacia podmienka. Pre
vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že rozväzovacia
podmienka nastane aj v prípade predčasného splatenia
úveru a v ďalších prípadoch uvedených v čl. 8 a 9 týchto
Podmienok. Ak nastane rozväzovacia podmienka,
Zmluva o poskytnutí Vernostného poukazu sa od
začiatku ruší. Klient je povinný zaplatiť Spoločnosti
finančnú čiastku zodpovedajúcu hodnote prevzatého
Vernostného poukazu ku dňu splatnosti Kalkulácie
finančného vyrovnania pre mimoriadne ukončenie
Úverovej zmluvy.

5.3
Ak nie je v Úverovej zmluve ustanovené inak, je
Spoločnosť oprávnená požadovať od Klienta popri
zmluvnej pokute vždy aj náhradu škody (v celom rozsahu
skutočnej škody a ušlého zisku, a to aj v rozsahu
presahujúcom zmluvnú pokutu) spôsobenú porušením
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Právo
na náhradu škody spôsobenej Spoločnosti v dôsledku
porušenia Úverovej zmluvy Klientom nie je dotknuté
žiadnym ustanovením týchto Podmienok.

6. ZABEZPEČENIE
Na žiadosť Spoločnosti je Klient pri uzatváraní Úverovej
zmluvy povinný poskytnúť zabezpečenie svojich
záväzkov voči Spoločnosti, ktoré vznikli alebo vzniknú z
Úverovej zmluvy alebo v súvislosti s ňou („Zabezpečené
záväzky“), najmä záväzku na:
1) vrátenie istiny Úveru čerpaného na základe Úverovej
zmluvy; všetky pohľadávky Spoločnosti voči Klientovi
na vrátenie všetkých súm istiny Úveru čerpaného na
základe akéhokoľvek dodatku k Úverovej zmluve,
uzavretého po dátume uzavretia prípadnej zmluvy o
zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva a
všetky pohľadávky Spoločnosti voči Klientovi
vzniknuté v dôsledku predčasného ukončenia
8
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Úverovej zmluvy, či inej formy zániku Úverovej
zmluvy, vrátane celého príslušenstva všetkých týchto
pohľadávok;
2) zaplatenie všetkých poplatkov, provízií, odmien,
výdavkov, nákladov, zmluvných pokút a ďalších
sankčných platieb; uhradenie nákladov na realizáciu
zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva, podľa
zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho
práva, výkonu záložného práva podľa záložnej zmluvy
a na zaplatenie nákladov spojených s vymáhaním
pohľadávok vzniknutých na základe Úverovej zmluvy
alebo v súvislosti s ňou alebo na základe zmluvy o
zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva,
ktoré nie sú príslušenstvom pohľadávok uvedených v
bode (1) vyššie;
3) zaplatenie náhrady škody vzniknutej porušením
povinností Klienta podľa Úverovej zmluvy alebo
zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho
práva,
záložnej
zmluvy
a
na
zaplatenie
preukázateľných a účelne vynaložených nákladov
vzniknutých Spoločnosti ako dôsledok porušenia
Úverovej zmluvy alebo zmluvy o zabezpečení
záväzku prevodom vlastníckeho práva, ak už nie sú
zahrnuté v nároku na náhradu škody; ako aj na
vydanie bezdôvodného obohatenia, ak sa stane,
alebo ak sa ukáže byť Úverová zmluva neplatná,
neúčinná alebo nevymáhateľná.
Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek počas trvania
Úverovej zmluvy požadovať ďalšie zabezpečenie úveru,
resp. doplnenie takého zabezpečenia, ak:
a) sa zhorší ekonomická situácia Klienta,
b) dôjde k zániku, odcudzeniu alebo zničeniu Vozidla,
alebo
c) klient Vozidlo predá alebo zaťaží právami tretích
osôb.
Ak Klient poskytnutie zabezpečenia odoprie, je
Spoločnosť oprávnená od Úverovej zmluvy odstúpiť
alebo požadovať okamžitú splatnosť Úveru podľa čl. 8
týchto Podmienok. Klient je povinný poskytnúť taký typ
zabezpečenia, aký Spoločnosť vyžaduje, a to do
desiatich (10) pracovných dní odo dňa, keď bol
Spoločnosťou na poskytnutie zabezpečenia vyzvaný.
Nižšie uvedený prehľad typov zabezpečenia nie je úplný
a Spoločnosť je preto oprávnená požadovať
zabezpečenie pohľadávok z Úverovej zmluvy aj iným
spôsobom.

odovzdá Klient Spoločnosti alebo ňou poverenej osobe
najneskôr do jedného (1) pracovného dňa odo dňa
podpisu Úverovej zmluvy.
Hodnota záložného práva zodpovedá hodnote celkovej
výšky úveru uvedenej v Úverovej zmluve.
Klient nie je oprávnený, a to až do úplného splatenia
všetkých Zabezpečených záväzkov, na akékoľvek
konanie, ktorého dôsledkom môže byť najmä prevod
vlastníckeho práva k Vozidlu na tretiu osobu a/alebo jeho
zaťaženie právom tretej osoby, vrátane zriadenia
záložného, podzáložného, či predkupného práva a
zároveň je povinný zabezpečiť, aby Vozidlo netrpelo
akýmikoľvek inými právnymi vadami. Uvedené sa
nevzťahuje na výnimku zjednanú v odseku 2.6 týchto
Podmienok.
Klient vyhlasuje, že
a) je výlučným vlastníkom Vozidla a Vozidlo nie je
zaťažené právami tretích osôb a ani nepodlieha
výhrade vlastníckeho práva tretej osoby;
b) okrem Záložnej zmluvy nevstúpil do žiadneho iného
zmluvného vzťahu, na základe ktorého by mohlo dôjsť
k vzniku iného zaťaženia Vozidla;
c) je na podpis Záložnej zmluvy, prevzatie záväzkov
podľa Záložnej zmluvy a na jej plnenie oprávnený a
tieto úkony nie sú v rozpore so zmluvne prevzatými
záväzkami Klienta ani žiadnymi právnymi predpismi
záväznými pre Klienta Záložná zmluva nevyžaduje na
svoju platnosť a účinnosti žiadne ďalšie súhlasy alebo
iné kroky či úkony.
V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti a/alebo
nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia Klienta je
Spoločnosť oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 25 % z výšky Úveru.
Ak je Klient po dobu dlhšiu ako 30 kalendárnych dní v
omeškaní s čo i len čiastočnou úhradou ktoréhokoľvek
svojho záväzku podľa Úverovej zmluvy alebo týchto
Podmienok, je Spoločnosť oprávnená doručiť Klientovi
oznámenie o začatí výkonu záložného práva, spolu s
písomnou výzvou na okamžité odovzdanie Vozidla
vrátane všetkých jeho súčastí spolu s príslušenstvom a
dokladmi (ďalej len „Výzva“) a to aspoň 30 kalendárnych
dní pred začatím výkonu tohto práva, t. j. pred jeho
speňažením. Zároveň je Spoločnosť oprávnená
zaregistrovať
začatie
výkonu
záložného
práva
v Centrálnom registri.
Klient je po doručení Výzvy povinný Vozidlo, vrátane
všetkých jeho súčastí, príslušenstva a dokladov odovzdať
Spoločnosti a to v mieste a čase oznámenom
Spoločnosťou vo Výzve. Klient je povinný Vozidlo
odovzdať v stave ku dňu podpisu Úverovej zmluvy s
prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, inak je Klient
povinný Spoločnosti nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti v
dôsledku porušenia tejto povinnosti Klienta vznikla.
Odovzdanie Vozidla nemá vplyv na povinnosť Klienta
plniť si svoje záväzky vyplývajúce mu z Úverovej zmluvy.
Ak Klient na základe Výzvy Vozidlo vrátane všetkých jeho
súčastí spolu s príslušenstvom a dokladmi neodovzdá, je
Spoločnosť alebo ňou splnomocnená osoba oprávnená
Vozidlo lokalizovať a znemožniť akékoľvek ďalšie
užívanie Vozidla, pričom je Klient povinný poskytnúť
Spoločnosti alebo splnomocnenej osobe súčinnosť, s čím
Klient bez výhrad súhlasí.
Spoločnosť je oprávnená začať výkon záložného práva k
Vozidlu (predaj Vozidla), najskôr v okamihu, kedy dôjde k

6.1 Záložné právo
Súčasne s podpisom Úverovej zmluvy bola po dohode
medzi Klientom a Spoločnosťou uzavretá v prospech
Spoločnosti v súlade s ustanoveniami § 151a a násl.
Občianskeho zákonníka ako forma zaistenia záložná
zmluva k Vozidlu, v ktorej je Vozidlo predmetom zálohy,
Klient záložným dlžníkom a Spoločnosť záložným
veriteľom (ďalej len „Záložná zmluva“). Záložné právo sa
zriaďuje k zaisteniu Zabezpečených záväzkov a to až do
ich úplného zaplatenia.
Klient sa zaväzuje najneskôr do jedného (1) pracovného
dňa odo dňa podpisu Záložnej zmluvy podať návrh na
registráciu záložného práva k Vozidlu do Notárskeho
centrálneho registra záložných práv vedeného Notárskou
komorou Slovenskej republiky (ďalej len „Centrálny
register“), kedy náklady spojené s registráciou
záložného práva znáša v plnej výške Klient Potvrdenie
o registrácii záložného práva do Centrálneho registra
9
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(i) odstúpeniu Spoločnosti od Úverovej zmluvy alebo (ii)
uplatneniu práva Spoločnosti na okamžité splatenie
úveru vykonaného v súlade a za podmienok
ustanovených v čl. 8 týchto Podmienok, a to okrem
prípadu kedy Spoločnosť uplatnila toto svoje právo na
okamžité splatenie úveru z dôvodov poistnej udalosti
kvalifikovanej poisťovňou ako totálna škoda alebo došlo k
odcudzeniu či strate Vozidla.
Spoločnosť je oprávnená v rámci výkonu záložného
práva Vozidlo speňažiť na dražbe podľa zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov, alebo ľubovoľným iným spôsobom
podľa vlastného uváženia, v súlade s aktuálne platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.

evidencii vozidla časť I. Ak je k Vozidlu vydané
Osvedčenie o evidencii časť II (tzv. „veľký technický
preukaz“) je Klient povinný doručiť Spoločnosti v
rovnakej lehote fotokópiu Osvedčenia o evidencii časť
II. Vozidla.

8. ODSTÚPENIE OD ÚVEROVEJ ZMLUVY ZO
STRANY SPOLOČNOSTI, OKAMŽITÉ SPLATENIE
ÚVERU
8.1
Spoločnosť je oprávnená požadovať okamžité splatenie
Úveru podľa tohto čl. 8 Podmienok alebo od Úverovej
zmluvy odstúpiť z nasledujúcich dôvodov:
a) Klient podstatným spôsobom porušil ktorúkoľvek svoju
povinnosť vyplývajúcu z Úverovej zmluvy;
b) Klient je v omeškaní s úhradou akejkoľvek splátky
Úveru alebo jej časti či iného peňažného záväzku
vzniknutého na základe alebo v súvislosti s Úverovou
zmluvou po dobu dlhšiu ako tri (3) mesiace alebo je
v omeškaní so splatením dvoch (2) splátok Úveru;
c) Klient je v omeškaní so splácaním akejkoľvek
platobnej povinnosti vyplývajúcej z akejkoľvek zmluvy
uzavretej medzi Spoločnosťou a Klientom alebo
medzi členom FS Erste Group Bank (ako je
definované v odseku 12.3 týchto Podmienok) a
Klientom;
d) akékoľvek údaje či ubezpečenia Klienta uvedené pri
rokovaní o uzavretí Úverovej zmluvy alebo počas jej
trvania sa ukážu ako nepravdivé alebo neúplné;
e) Klient užíva Vozidlo v rozpore s Úverovou zmluvou,
čo môže mať za následok zníženie, prípadne zánik
zabezpečenia záväzku z Úverovej zmluvy;
f) Klient nedoručí do Spoločnosti kópiu správne
prepísaného Osvedčenia o evidencii k Vozidlu v
lehote stanovenej Úverovou zmluvou alebo týmito
Podmienkami;
g) sú splnené podmienky pre odstúpenie alebo sa
odstúpilo od poistnej zmluvy alebo Klient ukončí
poistnú zmluvu o Poistení zodpovednosti za škodu, ak
je toto dohodnuté v zmysle bodu 3.2.1 písm. a) týchto
Podmienok, alebo poistnú zmluvu o Havarijnom
poistení, ak je toto dohodnuté v zmysle bodu 3.2.1
písm. b) týchto Podmienok, alebo poistnú zmluvu o
Poistení schopnosti splácať, ak je toto dohodnuté
podľa bodu 3.2.1 písm. c) týchto Podmienok;
h) voči Klientovi bolo začaté konkurzné konanie, či
navrhnutá
exekúcia
alebo
nariadený
výkon
rozhodnutia alebo navrhnuté uskutočnenie verejnej
dražby týkajúce sa akéhokoľvek majetku Klienta alebo
v prípade, ak Klient vstúpi do likvidácie;
i) došlo k obmedzeniu či zániku oprávnenia na
podnikateľskú činnosť Klienta;
j) zahraničnému Klientovi zanikne povolenie na pobyt v
Slovenskej republike alebo bude príslušnými orgánmi
rozhodnuté o jeho vyhostení;
k) ak na strane Klienta došlo ku vzniku skutočností
odôvodňujúcich pochybnosti o ďalšom plnení
záväzkov Klienta, najmä ku zmene vlastníckej
štruktúry Klienta (právnickej osoby) o viac ako 10 %
hlasovacích práv alebo ak dôjde v priebehu trvania
Úverovej zmluvy k takej zmene ekonomickej situácie
Klienta, ktorá môže ohroziť splnenie záväzkov

Zmluvné strany sa dohodli, že najnižšie podanie v
prípade dražby pri výkone záložného práva alebo
zabezpečovacieho prevodu práva predstavuje sumu
zodpovedajúcu 60 % hodnoty Vozidla určenej znaleckým
posudkom. V prípade neúspešného predaja Vozidla bude
zo strany Spoločnosti najnižšie podanie znížené.
6.2 Vinkulácia poistného plnenia
Ak bola medzi Klientom a Spoločnosťou dohodnutá
povinnosť vinkulovať poistné plnenie v prospech
Spoločnosti, je Klient povinný zabezpečiť, aby bolo
poistné plnenie z Havarijného poistenia a z Poistenia
schopnosti splácať (ak bolo také poistenie dohodnuté)
vinkulované v prospech Spoločnosti ihneď pri uzavretí
poistnej zmluvy a neodvolal pokyn na vinkuláciu do
splatenia všetkých pohľadávok Spoločnosti voči Klientovi
vzniknutých podľa alebo v súvislosti s Úverovou zmluvou.
Vinkuláciou poistného plnenia sa rozumie príkaz Klienta
adresovaný poisťovni, aby namiesto jemu, vyplatila
poistné plnenie Spoločnosti.
V prípade poistenia podľa bodu 3.1.1 písm. b) a c) týchto
Podmienok
Klient
podpisom
Úverovej
zmluvy
splnomocňuje Spoločnosť k tomu, aby v jeho mene
uložila poisťovni neodvolateľný pokyn na vinkuláciu
poistného plnenia, ako je uvedené vyššie. Pre prípad
ukončenia poistnej zmluvy a uzavretia novej poistnej
zmluvy platí prvá veta odseku 6.2 týchto Podmienok
obdobne.
Ak tieto Podmienky nestanovujú pre jednotlivé prípady
inak, je Klient povinný vinkuláciu poistného plnenia
preukázať Spoločnosti písomným potvrdením poisťovne
o vykonanom neodvolateľnom pokyne na vinkuláciu do
desiatich (10) kalendárnych dní od prevzatia Vozidla od
Predajcu.
Nesplnenie niektorej z povinností Klienta uvedených v
odseku 6.2 týchto Podmienok je považované za
podstatné porušenie povinností Klienta vyplývajúcich z
Úverovej zmluvy.

7. OSVEDČENIE O EVIDENCII VOZIDLA
Klient je povinný zapísať seba samého a nikoho iného
ako vlastníka i držiteľa Vozidla do Evidencie
motorových vozidiel. Tento zápis je povinný vykonať
bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote
tridsiatich (30) kalendárnych dní od prevzatia Vozidla od
Predajcu a doručiť Spoločnosti fotokópiu Osvedčenia o
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vyplývajúcich z Úverovej zmluvy zo strany Klienta,
alebo pokiaľ Klient neplní svoje záväzky voči členovi
FS Erste Group Bank (ako je definované v odseku
12.3 týchto Podmienok);
l) k Vozidlu bolo po uzatvorení Úverovej zmluvy vydané
osvedčenie, ktorým boli zistené zásadné zmeny v
identifikačných znakoch vozidla alebo ak odborný
posudok o kontrole originality Vozidla, vydávaný podľa
zákona č. 725/2004 Z. z., o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v
znení neskorších predpisov, nebol vydaný v súlade s
týmto zákonom alebo bol vydaný s výsledkom
hodnotenia stavu identifikátorov, že Vozidlo nie je
spôsobilé alebo je len dočasne spôsobilé na
premávku na pozemných komunikáciách;
m) došlo k premiestneniu sídla alebo trvalého bydliska
Klienta mimo územia Slovenskej republiky;
n) došlo k zániku, alebo obmedzeniu spôsobilosti Klienta
na právne úkony;
o) sa zmluvné strany na ukončení zmluvného vzťahu
písomne dohodli; alebo
p) ak je Klient bezprostredne po uzatvorení Úverovej
zmluvy nezastihnuteľný na kontaktnej adrese, tel.
čísle alebo e-maile, ktorý uviedol pri podpise Úverovej
zmluvy.
Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, stáva sa celý
Úver splatným a Úverová zmluva sa považuje za
predčasne ukončenú vždy ak nastala poistná udalosť
kvalifikovaná poisťovňou ako totálna škoda (t. j. hodnota
opravy Vozidla prevyšuje všeobecnú hodnotu Vozidla)
alebo došlo k odcudzeniu či strate Vozidla a to k dátumu
vydania potvrdenia od poisťovne o likvidácii uvedenej
poistnej udalosti ako totálna škoda, alebo k dátumu
vydania uznesenia Polície o odložení pátrania po
Vozidle.
O vyššie uvedených skutočnostiach, ktoré sú dôvodom
pre odstúpenie Spoločnosti od Úverovej zmluvy alebo sú
dôvodom pre požiadavku okamžitého splatenia Úveru, je
Klient povinný Spoločnosť okamžite informovať. V
prípade porušenia tejto povinnosti je Spoločnosť
oprávnená požadovať od Klienta zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 25 % výšky Úveru.

8.4
V prípade odstúpenia Spoločnosti od Úverovej zmluvy
alebo uplatnenia práva Spoločnosti požadovať okamžité
splatenie Úveru, je Spoločnosť oprávnená od Klienta
požadovať okrem všetkých dlžných platieb po splatnosti
aj zaplatenie ďalších platieb s tým súvisiacich a nákladov
spojených s ich vymáhaním.

8.2
Odstúpenie, prípadne povinnosť Klienta splatiť okamžite
Úver podľa čl. 8 týchto Podmienok, nadobúda účinnosť
ku dňu doručenia oznámenia o uplatnení práva na
okamžité splatenie úveru. Pre jeho doručovanie sa
primerane použijú ustanovenia
ods.11.4 týchto
podmienok.

V prípade, ak Úverová zmluva neobsahuje informácie
ustanovené v § 9 a 10 Zákona o spotrebiteľských
úveroch, lehota na odstúpenie od Úverovej zmluvy končí
až uplynutím štrnástich (14) dní potom, ako Spoločnosť
Klientovi, ktorý je spotrebiteľom, chýbajúce informácie
poskytne. Lehota na odstúpenie je považovaná za
zachovanú, ak je odstúpenie odoslané Spoločnosti v
listinnej podobe alebo na inom trvalom nosiči dát
najneskôr v posledný deň príslušnej lehoty.

8.5
V prípade, ak hoci len u jedinej zmluvy Klienta vznikne
Spoločnosti právo požadovať okamžité splatenie Úveru
podľa čl. 8 týchto Podmienok alebo od Úverovej zmluvy
odstúpiť, je Spoločnosť oprávnená odstúpiť od všetkých
zmlúv medzi zmluvnými stranami už uzavretými (vrátane
Úverovej zmluvy), alebo je oprávnená požadovať
okamžitú splatnosť Úveru a ďalších platieb vyplývajúcich
z takýchto zmlúv. Klient podpisom Úverovej zmluvy
vyjadruje s týmto ustanovením výslovný súhlas. Klient
podpisom Úverovej zmluvy rovnako súhlasí s tým, že
Spoločnosť je oprávnená započítať platbu Klienta na
akúkoľvek pohľadávku, ktorú má Spoločnosť voči
Klientovi na základe akejkoľvek Úverovej či inej zmluvy
uzavretej s Klientom.
8.6
Zaplatením sankcií uvedených v týchto Podmienkach nie
je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu prípadnej
škody.

9. ĎALŠIE MOŽNOSTI PREDČASNÉHO UKONČENIA
ÚVEROVEJ ZMLUVY
9.1 Odstúpenie od Úverovej zmluvy zo strany Klienta
– spotrebiteľa
9.1.1
Klient, ktorý je spotrebiteľom, môže od Úverovej zmluvy
bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť, a to v lehote
štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uzavretia
Úverovej zmluvy.

8.3
Momentom
začatia
výkonu
záložného
práva
Spoločnosťou vzniká Spoločnosti právo prevziať a
Klientovi povinnosť bez zbytočného odkladu Spoločnosti
alebo ňou poverenej osobe odovzdať Vozidlo a doklady
potrebné na prevzatie Vozidla a realizáciu výkonu
záložného práva k Vozidlu. Klient je povinný výkon
záložného práva strpieť a poskytovať Spoločnosti všetku
súčinnosť potrebnú na výkon záložného práva. Klient s
takýmto prevzatím držby Vozidla výslovne súhlasí.

9.1.2
Klient je v prípade odstúpenia od Úverovej zmluvy podľa
bodu 9.1.1 týchto Podmienok povinný Spoločnosti bez
zbytočného odkladu, najneskôr do tridsať (30)
kalendárnych dní odo dňa odoslania odstúpenia, zaplatiť
istinu Úveru a hodnotu Motivačného benefitu, pokiaľ bol
Motivačný benefit poskytnutý. V tomto prípade je Klient
povinný zaplatiť Spoločnosti úrok vo výške, v akej by
Spoločnosti vznikol nárok, pokiaľ by k odstúpeniu od
Úverovej zmluvy nedošlo, a to za obdobie odo dňa, keď
bol Úver čerpaný, do dňa, kedy bude istina splatená.
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Klient je v tomto prípade tiež povinný uhradiť Spoločnosti
čiastku poistenia do dňa odoslania odstúpenia, za
predpokladu, že poistenie bolo zjednané prostredníctvom
Spoločnosti.

Finančné vyrovnanie v prípade predčasného splatenia
celého Úveru zo strany Klienta – spotrebiteľa je uvedené
v odseku 10.2 týchto Podmienok.

9.1.3
V prípade, ak Klient odstúpi od Úverovej zmluvy v lehote
štrnástich (14) dní odo dňa jej uzavretia, je suma úroku
účtovaná za deň stanovená vo výške 0,- EUR (v prípade,
ak Klient odstúpi od Úverovej zmluvy z dôvodu
chýbajúcich informácii v zmysle § 9 a 10 Zákona o
spotrebiteľských úveroch, bude suma úroku účtovaná za
deň Klientovi oznámená bez zbytočného odkladu potom,
ako bude platné odstúpenie Klienta od Úverovej zmluvy
doručené Spoločnosti).

Klient sa zaväzuje v prípade predčasného splatenia
Úveru/časti Úveru splatiť tento Úver/časť Úveru ku dňu
pravidelnej mesačnej splátky Úveru a ďalších platieb
dohodnutých v Úverovej zmluve a o svojom rozhodnutí o
predčasnom splatení písomne informovať Spoločnosť
minimálne tridsať (30) dní pred dňom zamýšľaného
predčasného splatenia.
9.2.2
Uskutočnenie platby iným spôsobom, ako je uvedené v
bode 9.2.1 týchto Podmienok, nie je považované za
predčasné splatenie Úveru resp. jeho časti, ak nebude s
Klientom výslovne dohodnuté inak. Akékoľvek prípadné
preplatky Klienta, ktoré nebudú predčasným splatením
Úveru podľa bodu 9.2.1 týchto Podmienok, budú medzi
Spoločnosťou
a
Klientom
vysporiadané
(napr.
započítaním poslednej predpokladanej splátky Úveru a
ďalších platieb), a to podľa výhradnej voľby Spoločnosti,
ak nebudú tieto preplatky použité v súlade s týmito
Podmienkami Spoločnosti na započítanie iných
pohľadávok Spoločnosti voči Klientovi z Úverovej zmluvy
alebo z iných zmlúv uzavretých medzi Spoločnosťou a
Klientom. Klient podpisom Úverovej zmluvy s uvedeným
spôsobom vysporiadania prípadných preplatkov súhlasí.

V prípade omeškania Klienta s vrátením istiny v súlade
so Zákonom o spotrebiteľských úveroch sa po vzájomnej
dohode zmluvných strán dojednáva výška zmluvnej
pokuty na 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania;
odstúpenie od Úverovej zmluvy sa nedotýka nároku na
zaplatenie zmluvnej pokuty. V prípade ak je Klient
spotrebiteľom, výška úroku z omeškania nepresiahne
maximálnu možnú výšku stanovenú príslušnými právnymi
predpismi na ochranu spotrebiteľa.
9.1.4
V prípade odstúpenia Klienta od Úverovej zmluvy podľa
bodu 9.1.1 týchto Podmienok nemá Spoločnosť právo
požadovať od Klienta žiadne ďalšie plnenie, s výnimkou
náhrady prípadných nevratných poplatkov zaplatených
Spoločnosťou orgánom verejnej správy alebo iným
osobám povereným výkonom verejnej správy. Tým nie je
dotknutý nárok poisťovne na náhradu súvisiaceho
dohodnutého a splatného poistného, prípadne iných
platieb súvisiacich s dohodnutým poistením.

Pre vylúčenie pochybností Úverová zmluva, tieto
Podmienky alebo s nimi súvisiaca dokumentácia
nepredpokladá vznik akéhokoľvek kapitálu vytvoreného
platbami Klienta platenými namiesto splatenia Úveru. V
prípade, ak by však došlo v súvislosti s Úverovou
zmluvou, týmito Podmienkami alebo inak v súvislosti s
Úverom k vytvoreniu takéhoto kapitálu, tento kapitál
nebude použitý k úplnému alebo čiastočnému splateniu
Úveru, iba ak sa tak Spoločnosť a Klient výslovne
dohodnú. K úplnému alebo čiastočnému splateniu Úveru
najmä nedôjde prípadným preplatkom na jednotlivých
splátkach Úveru a ďalších platbách, prípadne platbou
jednotlivých splátok Úveru alebo inej platby pred
dátumom splatnosti, ak nebudú splnené podmienky
predčasného splatenia podľa odseku 9.2 týchto
Podmienok.

9.2 Predčasné splatenie Úveru
9.2.1
Klient, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený Úver úplne
alebo sčasti splatiť kedykoľvek po dobu trvania Úverovej
zmluvy.
V prípade predčasného splatenia časti Úveru je
Spoločnosť oprávnená požadovať nutné náklady, ktoré
jej vznikli v priamej súvislosti s predčasným splatením, za
ktoré sa považujú náklady na (i) rekalkuláciu splátok
Úveru (ii) účtovné vysporiadanie predčasného splatenia
časti Úveru a stanovenie nových splátok Úveru (iii)
spracovanie a odoslanie nového Splátkového kalendára
Klientovi (iv) archiváciu dokumentácie súvisiacej s
predčasným splatením časti Úveru (v) informovanie
poisťovne ohľadom zmeny poistenia v prípade
dohodnutého Poistenia schopnosti splácať.

9.3 Dohoda strán
Úverová zmluva môže byť ukončená na základe písomne
uzavretej dohody medzi Spoločnosťou a Klientom.
9.4 Smrť Klienta
V prípade smrti Klienta, fyzickej osoby, Úverová zmluva
nezaniká. Spoločnosť má však právo Úverovú zmluvu
ukončiť, pokiaľ zo strany dedičov nebola v lehote
tridsiatich (30) dní od dátumu úmrtia zaslaná žiadosť o
pokračovanie Úverovej zmluvy. Záväzky a nároky
vyplývajúce z Úverovej zmluvy budú predmetom
dedičského konania v súlade s Občianskym zákonníkom
a zákonom č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok v
znení neskorších predpisov.

Výška týchto nákladov nepresiahne (i) 1 % z predčasne
splatenej časti Úveru, ak presahuje doba medzi
predčasným splatením a dohodnutým koncom Úverovej
zmluvy jeden rok alebo (ii) 0,5 % z predčasne splatenej
časti Úveru, ak nepresahuje doba medzi predčasným
splatením a dohodnutým koncom Úverovej zmluvy jeden
rok.. V prípade predčasného splatenia časti Úveru
Spoločnosť vystaví a odošle Klientovi nový Splátkový
kalendár.
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9.5 Zánik kúpnej zmluvy

Doplnku k Vozidlu je hradená plne alebo čiastočne
spotrebiteľským úverom na základe Úverovej zmluvy,
zaniká tiež príslušná časť Úverovej zmluvy (t. j. tá časť
Úveru, ktorá bola poskytnutá na financovanie Doplnku k
Vozidlu, sa stáva splatnou). Klientovi bude Spoločnosťou
zaslaný nový Splátkový kalendár. Body 9.5.1 a 9.5.2
týchto Podmienok sa v tomto prípade neuplatnia. Zánik
Úverovej zmluvy nezakladá právo Spoločnosti alebo
tretej osoby na uplatnenie akýchkoľvek sankcií voči
Klientovi, ktorý je spotrebiteľom.

9.5.1
Ak Klientovi vznikne povinnosť vrátiť Vozidlo Predajcovi
(napr. z dôvodu neplatnosti kúpnej zmluvy uzavretej
medzi Predajcom a Klientom, z dôvodu odstúpenia od
kúpnej zmluvy zo strany Predajcu alebo z dôvodu
dohody o zrušení kúpnej zmluvy uzavretej medzi
Predajcom a Klientom), môžu zmluvné strany ukončiť
Úverovú zmluvu dohodou zmluvných strán (ďalej len
„Dohoda“) iba za predpokladu, že Predajca písomne
uzná nárok Klienta na vrátenie kúpnej ceny Vozidla.

9.5.5
V prípade, ak nedôjde k ukončeniu Úverovej zmluvy
Dohodou, je Spoločnosť oprávnená podľa svojho
výhradného uváženia uplatniť právo na postúpenie
pohľadávky Klienta voči Predajcovi na vrátenie kúpnej
ceny Vozidla a/alebo Doplnku k Vozidlu. Klient týmto v
zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka s
odkladacou podmienkou postupuje na Spoločnosť svoju
budúcu pohľadávku voči Predajcovi na vrátenie kúpnej
ceny Vozidla a/alebo Doplnku k Vozidlu, resp. časti
kúpnej ceny Vozidla, ktorá bola financovaná
prostredníctvom
Úverovej
zmluvy.
Odkladacou
podmienkou účinnosti zmluvy o postúpení pohľadávky je
doručenie písomného oznámenia o uplatnení práva na
postúpenie pohľadávky, s presnou špecifikáciou
postupovanej pohľadávky uskutočnenou v súlade s týmto
bodom Podmienok.

Súčasťou tejto Dohody bude aj finančné vyrovnanie
zmluvných strán a postúpenie pohľadávky Klienta voči
Predajcovi na vrátenie kúpnej ceny Vozidla. Cena
postúpenej pohľadávky bude dohodnutá vo výške
nominálnej hodnoty postupovanej pohľadávky s
príslušenstvom a bude splatná v okamihu riadneho
splnenia
povinnosti
Predajcu
voči
Spoločnosti
vyplývajúcich z postupovanej pohľadávky.
Ďalej bude v Dohode dohodnuté, že záväzok Spoločnosti
zaplatiť cenu za postúpenie pohľadávky bude započítaný
proti splatným pohľadávkam Spoločnosti voči Klientovi
vyplývajúcich z Úverovej zmluvy alebo s Úverovou
zmluvou súvisiacimi alebo z iných zmlúv uzavretých
medzi Spoločnosťou a Klientom.

Cena postupovanej pohľadávky je stanovená vo výške
nominálnej hodnoty postupovanej pohľadávky s
príslušenstvom. Cena postupovanej pohľadávky je
splatná v okamihu riadneho splnenia povinností Predajcu
voči Spoločnosti vyplývajúcich z postúpenej pohľadávky.
Záväzok Spoločnosti na zaplatenie ceny za postúpenie
pohľadávky
bude
započítaný
proti
splatným
pohľadávkam Spoločnosti voči Klientovi vyplývajúcich z
Úverovej zmluvy alebo s Úverovou zmluvou súvisiacich
alebo z iných zmlúv uzavretých medzi Spoločnosťou a
Klientom. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany
dohodli, že tento bod 9.5.5 Podmienok sa uplatní aj v
prípade, ak kúpna zmluva zanikla podľa bodu 9.5.3 alebo
9.5.4 týchto Podmienok.

Klient je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Vozidlo
Predajcovi. Spoločnosť je oprávnená od Klienta
požadovať za úkony spojené s ukončením a vyúčtovaním
Úverovej zmluvy zaplatenie poplatku uvedeného v
Sadzobníku. Poplatok je Spoločnosť oprávnená
započítať pri vyúčtovaní Úverovej zmluvy. Tento poplatok
nevylučuje prípadný nárok Spoločnosti na náhradu
škody.
9.5.2
V prípade, ak nedôjde k ukončeniu Úverovej zmluvy
Dohodou, má Spoločnosť právo (i) požadovať okamžitú
splatnosť poskytnutého Úveru alebo odstúpiť od Úverovej
zmluvy podľa čl. 8 týchto Podmienok a (ii) uplatniť svoje
právo na postúpenie pohľadávky Klienta voči Predajcovi
na vrátenie kúpnej ceny Vozidla za týchto Podmienok a
spôsobom uvedeným v bode 9.5.4 týchto Podmienok.

9.5.6
Klient je povinný o ukončení kúpnej zmluvy uzavretej
medzi Predajcom a Klientom Spoločnosť písomne
informovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
siedmich (7) kalendárnych dní potom, ako sa o tejto
skutočnosti dozvie.

9.5.3
Ak Klient, ktorý je spotrebiteľom, odstúpil od zmluvy o
kúpe Vozidla a ak cena Vozidla bola plne alebo čiastočne
hradená spotrebiteľským úverom na základe Úverovej
zmluvy, zaniká aj táto Úverová zmluva. Body 9.5.1 a
9.5.2 týchto Podmienok sa v tomto prípade nepoužijú.
Finančné vyrovnanie zmluvných strán sa riadi odsekom
10.2 týchto Podmienok, okrem bodu 10.2.1 písm. e)
týchto Podmienok, ktorý sa neuplatní. Zánik Úverovej
zmluvy nezakladá právo Spoločnosti alebo tretej osoby
na uplatnenie akýchkoľvek sankcií voči Klientovi, ktorý je
spotrebiteľom.

9.5.7
Ak došlo k zániku Úverovej zmluvy a Klient, ktorý je
spotrebiteľom, Vozidlo vrátil Predajcovi, Predajca a
Spoločnosť
si
navzájom
vysporiadajú
vrátenie
poskytnutých peňažných prostriedkov bez účasti Klienta.
Ak išlo o nevyžiadaný tovar, tak k takému vysporiadaniu
postačí zánik zmluvy o kúpe Vozidla bez toho, aby Klient,
ktorý je spotrebiteľom, vrátil tovar Predajcovi.
Ak došlo k zániku Úverovej zmluvy a ak Klient, ktorý je
spotrebiteľom uhradil peňažné prostriedky Spoločnosti
pred zánikom Úverovej zmluvy a oznámil Spoločnosti
písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom
Spoločnosti zánik Úverovej zmluvy z dôvodu odstúpenia

9.5.4
Ak Klient, ktorý je spotrebiteľom, odstúpil od zmluvy o
kúpe, ktorej predmetom je Doplnok k Vozidlu a ak cena
13
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od zmluvy o kúpe Vozidla, Spoločnosť je povinná mu
tieto peňažné prostriedky vrátiť najneskôr do 14
kalendárnych dní po doručení tohto oznámenia.

pôvodne predpokladaného riadneho ukončenia
Úverovej zmluvy [plus prípadná DPH].
k) finančnú čiastku zodpovedajúcu hodnote prevzatého
Vernostného poukazu, ak bol takýto poukaz
poskytnutý.

10. FINANČNÉ VYROVNANIE
Je výhradným právom Spoločnosti rozhodnúť o výške
uplatňovaného nároku podľa tohto bodu 10.1.1
Podmienok.
Splatnosť platieb uvedených v tomto bode 10.1.1
Podmienok bude uvedená vo výzve na ich zaplatenie
(t. j. v „Protokole o konečnom vyrovnaní“) zaslanom
Klientovi; nebude však kratšia ako tri (3) dni odo dňa
doručenia Protokolu o konečnom vyrovnaní Klientovi.
Ohľadom doručovania Protokolu o konečnom vyrovnaní
platí primerane odsek 11.4 týchto Podmienok.

10.1 Finančné vyrovnanie v prípade odstúpenia
Spoločnosti od Úverovej zmluvy alebo okamžitej
splatnosti úveru a v prípade úplného zničenia,
odcudzenia alebo straty Vozidla
10.1.1
Ak Spoločnosť odstúpi od Úverovej zmluvy alebo uplatní
právo na okamžitú splatnosť Úveru podľa čl. 8 týchto
Podmienok, je Spoločnosť oprávnená požadovať od
Klienta zaplatenie súhrnu nasledujúcich platieb:

10.1.2
Ak bolo medzi Spoločnosťou a Klientom dohodnuté
zabezpečenie pohľadávok vzniknutých Spoločnosti voči
Klientovi v súvislosti s Úverovou zmluvou, vzťahuje sa
toto zabezpečenie aj na pohľadávky Spoločnosti voči
Klientovi súvisiace s ukončením Úverovej zmluvy.

a) dlžných úverových splátok a iných platieb podľa
Úverovej zmluvy, ktorých splatnosť nastala najneskôr
v deň ukončenia Úverovej zmluvy, poistného a úroku
za obdobie odo dňa splatnosti poslednej splatnej (t. j.
vystavenej) splátky do dňa predčasného ukončenia
Úverovej zmluvy a poistného za obdobie odo dňa
predčasného ukončenia Úverovej zmluvy do konca
poistného obdobia, ak nie sú tieto platby súčasťou
platieb podľa písmen b) – i) tohto bodu 10.1.1
Podmienok;
b) nesplatenej časti istiny Úveru (t. j. tej časti istiny,
ktorej splatnosť mala nastať po splatnosti poslednej
splatnej, t. j. vystavenej, splátky), ak nie sú tieto platby
súčasťou platieb podľa písmen c) – i) tohto bodu
10.1.1 Podmienok;
c) straty Spoločnosti z realizácie zabezpečovacieho
prevodu vlastníckeho práva k Vozidlu podľa odseku
6.1 týchto Podmienok;
d) náhrady škody vo výške nákladov spojených s
predčasným ukončením Úverovej zmluvy, vrátane
nákladov, ktoré vznikli Spoločnosti v súvislosti s
prípadným zadržaním Vozidla;
e) bezdôvodného obohatenia vzniknutého v súvislosti s
predčasným ukončením Úverovej zmluvy;
f) dohodnutých zmluvných pokút, poplatkov a náhrad
škody uvedených v týchto Podmienkach;
g) príslušenstva všetkých pohľadávok, najmä úrokov z
omeškania a nákladov spojených s prípadným
vymáhaním dlžných súm, t. j. najmä nákladov
právneho zastúpenia Spoločnosti;
h) poistného, ktoré je Spoločnosť povinná platiť (či už na
základe zákona alebo podľa zmluvy s poistiteľom) odo
dňa ukončenia Úverovej zmluvy do dňa prevodu
vlastníckeho práva k Vozidlu na tretiu osobu;
i) poplatok za predčasné ukončenie vo výške: 5 % z
nesplatenej časti istiny [minimálne však 200,- EUR
plus prípadná DPH, maximálne 1.200,- EUR plus
prípadná DPH] plus poplatok za spracovanie vo výške
úrokov odo dňa predčasného ukončenia Úverovej
zmluvy do dňa pôvodne predpokladaného riadneho
ukončenia Úverovej zmluvy [plus prípadná DPH].
j) mimoriadny poplatok za predčasné ukončenie
Úverovej zmluvy v dôsledku úplného zničenia,
odcudzenia alebo straty Vozidla vo výške úrokov odo
dňa predčasného ukončenia Úverovej zmluvy do dňa

10.1.3
V prípade predčasného ukončenia z dôvodu úplného
zničenia Vozidla sa za dátum splatenia úveru považuje
dátum vydania potvrdenia poisťovne o likvidácii uvedenej
poistnej udalosti ako totálnej škody.
10.1.4
V prípade predčasného ukončenia z dôvodu odcudzenia
alebo straty Vozidla, sa za dátum splatenia úveru
považuje dátum vydania uznesenia Polície o odložení
príslušnej trestnej veci.
10.1.5
Poplatok za predčasné ukončenie predstavuje náklady
Spoločnosti, ktoré jednorazovo vynaložila pri spracovaní
Úverovej zmluvy; tieto náklady by pri pôvodne
dohodnutej dobe trvania Úverovej zmluvy boli zaplatené
v rámci splátok Úveru podľa Splátkového kalendára.
10.2 Finančné vyrovnanie v prípade predčasného
splatenia úveru
10.2.1
V prípade predčasného splatenia úveru podľa odseku 9.2
týchto Podmienok je Spoločnosť oprávnená požadovať
od Klienta zaplatenie súhrnu nasledujúcich platieb:
a) dlžných úverových splátok a iných platieb podľa
Úverovej zmluvy, ktorých splatnosť nastala najneskôr
v deň ukončenia Úverovej zmluvy, poistného a úroku
za obdobie odo dňa splatnosti poslednej splatnej (t. j.
vystavenej) splátky do dňa predčasného ukončenia
Úverovej zmluvy a poistného za obdobie odo dňa
predčasného ukončenia Úverovej zmluvy do konca
poistného obdobia, ak nie sú tieto platby súčasťou
platieb podľa písmen b) – e) tohto bodu 10.2.1
Podmienok;
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b) nesplatenej časti istiny Úveru (t. j. tej časti istiny,
ktorej splatnosť mala nastať po splatnosti poslednej
splatnej, t. j. vystavenej, splátky);
c) dohodnutých zmluvných pokút, poplatkov a náhrad
škody uvedených v týchto Podmienkach (ide o
prípadné práva Spoločnosti vzniknuté v priebehu
zmluvného vzťahu);
d) príslušenstva všetkých pohľadávok, najmä úrokov z
omeškania a nákladov spojených s prípadným
vymáhaním dlžných súm, t. j. najmä nákladov
právneho zastúpenia Spoločnosti;
e) nákladov, ktoré Spoločnosti vznikli v priamej súvislosti
s predčasným splatením Úveru, a to síce náklady na
(i) vypracovanie konečnej kalkulácie doplatku Úveru
(ii) účtovné vysporiadanie záväzkov Klienta (iii)
zrušenie evidencie dohodnutého zabezpečenia
záväzkov Klienta (iv) vystavenie potvrdenia o splnení
záväzkov Klienta (v) archiváciu dokumentácie
súvisiacu s predčasným ukončením Úverovej zmluvy
(vi) informovanie poisťovne o zániku dohodnutého
poistenia (pokiaľ je poistenie dohodnuté podľa bodu
3.1.1 týchto Podmienok). Výška týchto nákladov
nepresiahne (i) 1 % z predčasne splatenej časti
Úveru, ak presahuje doba medzi predčasným
splatením a dohodnutým koncom Úverovej zmluvy
jeden rok alebo (ii) 0,5 % z predčasne splatenej časti
Úveru, ak nepresahuje doba medzi predčasným
splatením a dohodnutým koncom Úverovej zmluvy
jeden rok a zároveň sumu úroku, ktorú by Klient
zaplatil za dobu od predčasného splatenia do
skončenia pôvodne dohodnutej doby trvania Úverovej
zmluvy.
f) finančná čiastka zodpovedajúca hodnote prevzatého
Vernostného poukazu, ak bol takýto poukaz
poskytnutý.

evidenčným číslom Spoločnosti pre počítačové
spracovanie dát a štatistiku. Spoločnosť si vyhradzuje
právo zmeny čísla Úverovej zmluvy.
b) písomne oznámiť Spoločnosti akékoľvek zmeny
týkajúce sa uzavretej Úverovej zmluvy, a to najmä
zmeny právnej formy, zmeny sídla a miesta
podnikania alebo bydliska, doručovacej adresy,
telefonických kontaktov a bankového spojenia, zmien,
ktoré by mohli viesť alebo vedú k zákonnému
prechodu práv a povinností z Úverovej zmluvy na iný
subjekt, a ďalšie skutočnosti dôležité pre plnenie
Úverovej zmluvy, vrátane skutočností vedených v
obchodnom registri, a to najneskôr do desiatich (10)
dní od uskutočnenia zmeny. Nesplnenie povinností
uvedených pod písmenami a) a b) tohto odseku 11.1
Podmienok je podstatným porušením povinností
Klienta vyplývajúcich z Úverovej zmluvy.
c) informovať Spoločnosť o všetkých skutočnostiach
uvedených v odseku 6.1 po celú dobu trvania
Úverovej zmluvy.
Ak Klient nesplní povinnosť informovať Spoločnosť o
všetkých skutočnostiach uvedených v odseku 6.1 po celú
dobu trvania Úverovej zmluvy, prípadne poskytne
neúplné alebo nepravdivé informácie Spoločnosti, a z
tohto dôvodu bude správcom dane dodatočne vyrubená
daň z pridanej hodnoty na výstupe alebo zamietnutý
nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty na vstupe a
súvisiace sankcie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších
predpisov, je Klient povinný zaplatiť Spoločnosti sumu
zodpovedajúcu dodatočne vyrubenej dani z pridanej
hodnoty na výstupe alebo zamietnutému nároku na
odpočet dane z pridanej hodnoty na vstupe a súvisiacich
sankcií vzťahujúcich sa k predmetnému plneniu.
Uvedeným ustanovením nedochádza k preneseniu
daňovej povinnosti zo Spoločnosti na Klienta.

10.2.2
V prípade predčasného splatenia úveru Klientom, ktorý je
spotrebiteľom, má Spoločnosť nárok na náhradu
nákladov podľa týchto Podmienok, len ak výška
predčasného splatenia úveru presahuje 10.000,- EUR
počas obdobia 12 mesiacov. Spoločnosť tiež nebude
požadovať od Klienta, ktorý je spotrebiteľom, úhradu
úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s
predčasným splatením úveru alebo jeho časti, ak k
predčasnému splateniu úveru alebo jeho časti dôjde v
súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby úveru
alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby úveru;
Spoločnosť je v takom prípade povinná bezodplatne
oznámiť Klientovi, ktorý je spotrebiteľom, termín uplynutia
doby fixácie úrokovej sadzby úveru, a to najneskôr dva
mesiace pred uplynutím tejto doby.

11.2
Klient výslovne súhlasí s tým, aby si Spoločnosť
samostatne získala informácie o jeho hospodárskej a
finančnej situácii, a podpisom Úverovej zmluvy dáva
výslovný súhlas k tomu, aby banky, prípadne iné
právnické alebo fyzické osoby, ktoré takýmito
informáciami disponujú a takýto súhlas potrebujú, poskytli
Spoločnosti na jej žiadosť všetky informácie, ktoré o
Klientovi majú k dispozícii. Spoločnosť sa zaväzuje
zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa takto
dozvie, a to aj po zániku Úverovej zmluvy.
11.3
Klient podpisom Úverovej zmluvy vopred súhlasí s tým,
že Spoločnosť je oprávnená postúpiť kedykoľvek svoje
práva a povinnosti z Úverovej zmluvy na tretiu osobu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.4
Ak nie je v Úverovej zmluve alebo v týchto Podmienkach
stanovené inak, má sa za to, že Klient splnil svoju
informačnú povinnosť včas, ak bola písomnosť
preukázateľne podaná na pošte na doručenie na
doručovaciu adresu Spoločnosti minimálne posledný deň
príslušnej lehoty (rozhodujúca je poštová pečiatka).
Všetky písomnosti určené Klientovi sú účinné ich
odovzdaním alebo ich doručením Klientovi poštou (alebo
kuriérom), ak nie je v týchto Podmienkach stanovené
inak. Ak je písomnosť odovzdaná aj doručená v rôznych

11.1
Klient je povinný:
a) na každej písomnosti týkajúcej sa uzavretej Úverovej
zmluvy, prípadne práv a povinností z nej
vyplývajúcich, uvádzať jej číslo. Pokiaľ tak neurobí,
vystavuje sa Klient riziku omeškania, prípadne
nesprávneho zaradenia písomnosti. V takom prípade
Spoločnosť nezodpovedá Klientovi za vzniknutú
škodu. Číslo Úverovej zmluvy je výlučne interným
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dňoch, je účinná dňom, ktorý nastal skôr. Ak nie je
možné písomnosť odovzdať ani doručiť, považuje sa za
doručenú tiež dňom, v ktorom bola zásielka vrátená späť
Spoločnosti ako nedoručená, alebo desiatym dňom (10)
od odovzdania zásielky na pošte na doručenie, bez
ohľadu na to, či sa Klient o písomnosti dozvedel alebo
nie.
Doručovacou adresou Spoločnosti je adresa jej sídla
uvedená v hlavičke Úverovej zmluvy, ak nebude
Spoločnosťou výslovne oznámené Klientovi inak.
Doručovacou adresou Klienta je adresa uvedená v
záhlaví Úverovej zmluvy, ak nebude Klientom výslovne
uvedené inak (napr. v rámci žiadosti o Úver).

ťažného zariadenia, prestavba na LPG a
i.)

11.5
Všetky zmeny Úverovej zmluvy musia mať písomnú
formu a musia byť odsúhlasené (s výnimkou prípadov,
keď zmenu môže vykonať Spoločnosť jednostranným
úkonom) Spoločnosťou a Klientom.
11.6
Návrh Úverovej zmluvy a jej prípadných dodatkov
vyhotovuje Spoločnosť. Ak niektorá zo zmluvných strán
podpíše návrh Úverovej zmluvy skôr ako druhá zmluvná
strana, je svojím podpisom viazaná po dobu tridsiatich
(30) dní odo dňa podpisu.

40 EUR

Udelenie
súhlasu
s používaním
financovaného predmetu v zahraničí po
dobu dlhšiu ako 4 týždne

40 EUR

Vystavenie splnomocnenia (napríklad
vybavenie
duplikátu
Technického
preukazu z dôvodu straty, z dôvodu
zmeny alebo straty EČV a i.)

10 EUR

Odoslanie písomnej upomienky/výzvy na
doručenie kópie Technického preukazu

6 EUR

Odoslanie písomnej upomienky/výzvy na
zaplatenie dlžných záväzkov

10 EUR

Opakované
vystavenie
súhlasu
s
devinkuláciou
poistného
plnenia
súvisiaceho s jednou poistnou udalosťou

10 EUR

Vydanie súhlasu s likvidáciou poistnej
udalosti rozpočtom nákladov na opravu
presahujúcim 1.200,- EUR **

10 % z
poistného
plnenia

Zmena
/
rekalkulácia
kalendára v dôsledku:

11.7
Za poskytované služby je Spoločnosť oprávnená od
Klienta vyberať poplatky podľa Sadzobníka platného v
deň vykonania spoplatňovaného úkonu. Aktuálna verzia
Sadzobníka platná ku dňu podpisu Úverovej zmluvy je
súčasťou tohto odseku 11.7 Podmienok. Spoločnosť je
oprávnená požadovať aj ďalšie poplatky či iné náklady
neuvedené v tomto Sadzobníku, ak sú medzi Klientom a
Spoločnosťou dohodnuté (najmä v Úverovej zmluve,
resp. týchto Podmienkach).
Popis služby/úkonu

Udelenie
súhlasu
s užívaním
financovaného
predmetu
treťou
osobou/súhlas
s prenájmom
financovaného predmetu

poplatok *

Splátkového

- zmeny dátumu splatnosti bežnej
splátky úveru v rámci kalendárneho
mesiaca

20 EUR

- reštrukturalizácie
Splátkového
kalendára (zmena doby splácania
úveru, zmena výšky splátky)

200 EUR

- vyňatia poistenia zodpovednosti za
škodu (tzn. povinného zmluvného
poistenia) hradeného v splátkach ***

200 EUR

- vyňatia
havarijného
hradeného v splátkach ***

poistenia

200 EUR

- vyňatia poistenia schopnosti splácať
hradeného v splátkach

200 EUR

Zmena osobných údajov Klienta vrátane
kontaktných údajov Klienta
Vyhotovenie/zaslanie kópie
zmluvnej
dokumentácie (za každých 1 – 5 listov
formátu A4)

bez
poplatku
8 EUR

Zrušenie/ukončenie Úverovej zmluvy z
dôvodu zániku kúpnej zmluvy uzavretej
medzi dodávateľom a Klientom (platí len
pre právnické osoby a fyzické osoby
podnikateľov)

20 EUR

Vrátenie preplatku (v prípade zaslania
peňazí poštovou poukážkou sa poplatok
navýši o poštovné podľa platného
sadzobníka Slovenskej pošty, a. s.)

6 EUR

Spracovanie žiadosti Klienta o zmenu
alebo ukončenie Úverovej zmluvy, ktorá
nie je následne realizovaná

20 EUR

Identifikácia platby zaslanej pod chybným
variabilným symbolom

12 EUR

* uvedená čiastka neobsahuje prípadnú DPH, pokiaľ
poskytnuté plnenie nie je oslobodené od dane podľa
ustanovenia § 39 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty
** platí len pre prípady, keď Spoločnosť v súlade s VOP
taký spôsob likvidácie poistnej udalosti povolí
*** vyňatím dohodnutého poistenia sa rozumie aj zmena
poisťovne

Postúpenie práv a prevzatie povinností z
uzavretej Úverovej zmluvy (tzv. cesia):
- postúpenie práv a prevzatie povinností
z uzavretej Úverovej zmluvy na tretiu
osobu (zmena je možná výhradne u
Klientov s rovnakou právnou formou)

200 EUR

- postúpenie práv a prevzatie povinností
z uzavretej Úverovej zmluvy zo
zákonných dôvodov

bez
poplatku

Udelenie súhlasu s úpravou/technickým
zhodnotením financovaného predmetu
realizovanou na náklady Klienta (montáž

20 EUR

Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť je
oprávnená Sadzobník jednostranne meniť a jeho
aktuálne znenie zverejniť v sídle Spoločnosti a na
www.sautoleasing.sk, v prípade ak:
 dôjde k zmene vývoja, resp. situácie na kapitálovom
trhu, alebo
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 dôjde k zmene všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Spoločnosť je oprávnená podmieniť uzavretie Úverovej
zmluvy, jej zmenu alebo poskytnutie služby zaplatením
poplatku.

11.11
V prípade rozporu medzi ustanovením týchto Podmienok
a Úverovej zmluvy alebo Splátkového kalendára majú
ustanovenia Úverovej zmluvy prednosť.

V prípade, ak k zmene Úverovej zmluvy alebo k
poskytnutiu príslušnej služby nedôjde, nezaniká právo
Spoločnosti na zaplatenie uvedeného poplatku, pokiaľ
Klient už o vykonanie určitého spoplatneného úkonu vo
vzťahu k Úverovej zmluve požiadal (ibaže by Spoločnosť
vykonanie tohto úkonu odmietla).

11.12
Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených
Zákonom o spotrebiteľských úveroch vykonáva
Slovenská obchodná inšpekcia, s kontaktnou adresou:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie,
poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
215.

Okrem vyššie uvedeného, Klient zaplatí Spoločnosti
ďalšie náklady a výdavky, ktoré jej odôvodnene vzniknú v
súvislosti s poskytovaním služieb, a to najmä v súvislosti
s prípravou, vyhotovením a odoslaním akýchkoľvek
dokumentov, listín a ďalších písomností, týkajúcich sa
prípravy a uzavretia Úverovej zmluvy, jej zmeny a pod.

11.13
Klient výslovne vyhlasuje a podpisom Úverovej zmluvy
potvrdzuje, že:
a) sa podrobne zoznámil s týmito Podmienkami (vrátane
práv a povinností Spoločnosti a Klienta v súvislosti s
udeleným súhlasom so spracovaním osobných údajov
podľa čl. 12 týchto Podmienok, o ktorých bol Klient
riadne poučený);
b) s obsahom týchto Podmienok súhlasí;
c) sa týmito Podmienkami riadi Úverová zmluva uzavretá
medzi ním a Spoločnosťou.

Úverová zmluva, tieto Podmienky ani súvisiaca zmluvná
dokumentácia k Úveru nepredpokladá v prípade riadneho
plnenia povinností Klienta vyplývajúcich z tejto zmluvnej
dokumentácie žiadne náklady na služby notára či iné
podobné náklady.
Náklady spojené s poskytnutím úveru predstavujú
jednorazové náklady vzniknuté Spoločnosti v súvislosti s
uzavretím Úverovej zmluvy, ktoré vecne a časovo súvisia
s obdobím, v ktorom bola uzavretá Úverová zmluva.

12 SÚHLAS
KLIENTA
OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.8
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vznikli
z Úverovej zmluvy alebo v priamej súvislosti s Úverovou
zmluvou, vrátane sporov o platnosť Úverovej zmluvy,
ktoré sa nepodarilo vyriešiť zmierom, prípadne iné
právne veci, ktoré sa vzťahujú k zmluvnému vzťahu
Spoločnosti a Klienta založenom Úverovou zmluvou,
budú rozhodované v občianskom súdnom konaní
príslušným súdom Slovenskej republiky.
Klient, ktorý je spotrebiteľom, je spor vyplývajúci z
Úverovej zmluvy či zo vzťahu so sprostredkovateľom
Úveru oprávnený riešiť aj mimosúdne, a to najmä
prostredníctvom uzavretia dohody o spôsobe splácania
dlhu aj s príslušenstvom alebo prostredníctvom mediácie
v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

SO

SPRACOVANÍM

12.1
Klient potvrdzuje, že Spoločnosť pred uzavretím Úverovej
zmluvy so súhlasom Klienta zhromaždila osobné údaje
Klienta nevyhnutné na spracovanie pre účely uzavretia
a plnenia Úverovej zmluvy, prípadne ďalších zmlúv, ktoré
s Úverovou zmluvou súvisia, a to v rozsahu ako sú
uvedené v Úverovej zmluve. Klient súhlasí s tým, aby
Spoločnosť za uvedeným účelom a v uvedenom rozsahu
spracúvala jeho osobné údaje. Klient tiež súhlasí s tým,
aby Spoločnosť k jeho osobným údajom priraďovala
ďalšie údaje a tieto spoločne spracúvala za účelom
ponúkania obchodov, tovarov a služieb Klientovi.
12.2
Klient súhlasí s tým, aby Spoločnosť zhromažďovala,
spracúvala a uchovávala jeho (i) identifikačné osobné
údaje (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia,
rodné číslo, IČO, adresa bydliska/sídla, kópia dokladu
totožnosti, a pod.), (ii) údaje o ne/uzavretí Úverovej
zmluvy a osobné údaje vypovedajúce o jeho finančných
záväzkoch, ktoré vznikli, vzniknú alebo môžu vzniknúť
voči Spoločnosti v súvislosti s Úverovou zmluvou,
a o plnení týchto záväzkov zo strany Klienta, vrátane
údajov získaných v priebehu rokovaní o uzatvorení
Úverovej zmluvy, (iii) osobné údaje vypovedajúce
o zabezpečení jeho záväzkov súvisiacich s Úverovou
zmluvou, (iv) prípadné ďalšie osobné údaje, ktoré
vypovedajú o jeho bonite, dôveryhodnosti a platobnej
morálke a ktoré Klient oznámil alebo oznámi Spoločnosti
alebo ktoré Spoločnosť získala alebo získa v súvislosti
s plnením, prípadne neplnením Úverovej zmluvy, vrátane
údajov získaných Spoločnosťou od iných osôb v súlade
s podmienkami uvedenými nižšie v tomto súhlase, (v)
osobné údaje v rozsahu uvedenom v Poučení (ako je
definované nižšie) (ďalej len „Osobné údaje“), a to za

11.9
Úverová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom prevzatia
Vozidla Klientom.
11.10
Ak sa niektoré z ustanovení Úverovej zmluvy alebo jej
časť (vrátane týchto Podmienok) stane neplatným alebo
neaplikovateľným,
nespôsobuje
táto
skutočnosť
neplatnosť alebo neaplikovateľnosť Úverovej zmluvy
(vrátane týchto Podmienok) ako celku, ale neplatnosťou
nedotknuté ustanovenia zostávajú v platnosti a
Spoločnosť a Klient sa nimi naďalej riadia.
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účelom vytvorenia súboru informácií vypovedajúcich
o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke Klienta,
posudzovania bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky
Klienta, ako aj vzájomného informovania o bonite,
dôveryhodnosti a platobnej morálke Klienta a umožnenia
posudzovania bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky
tretími stranami uvedenými v odseku 12.3 až 12.7
Podmienok nižšie (ďalej len „Tretie strany“, každá
jednotlivo ako „Tretia strana“), prípadne právnymi
nástupcami Tretích strán. Klient súhlasí, aby za účelom
uvedeným v tomto čl. 12 boli Osobné údaje sprístupnené
a/alebo poskytnuté Tretím stranám. Klient tiež súhlasí s
tým, aby Tretia strana za účelom uvedeným v tomto čl.
12 sprístupnila a/alebo poskytla Osobné údaje na ďalšie
spracovanie iným osobám/subjektom (vrátane Tretích
strán a Spoločnosti), v súlade s podmienkami uvedenými
nižšie v týchto Podmienkach.

Klient súhlasí s tým, aby Spoločnosť na účely uvedené
vyššie v odsekoch 12.1 a 12.2 poskytla Osobné údaje na
ďalšie spracúvanie spoločnosti Slovenská sporiteľňa,
a. s. (so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00151653). Klient zároveň udeľuje súhlas, aby Slovenská
sporiteľňa, a. s. na účely posudzovania bonity,
dôveryhodnosti a platobnej morálky poskytla Spoločnosti
akékoľvek informácie, ktoré o Klientovi má, a to aj
v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje zákonná či zmluvná
povinnosť mlčanlivosti a aby Spoločnosť tieto informácie
od spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s. získala.
12.4
Klient súhlasí s tým, aby Spoločnosť za účelom
uvedeným v odsekoch 12.1, 12.2 a 12.14 Podmienok a v
snahe zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných
pohľadávok zo záväzkových vzťahov, sprístupnila alebo
poskytla Osobné údaje vo forme informačných súborov
združeniu Non Banking Credit Bureau, záujmové
združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21,
811 08 Bratislava, IČO: 42053404 (ďalej len „NBCB“),
ktoré prevádzkuje informačný systém Nebankový
register klientskych informácií (ďalej len „NRKI“) na
ďalšie zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie
(vrátane poskytovania) v tomto registri za podmienok
uvedených v odseku 12.14 Podmienok. Zároveň týmto
Klient udeľuje súhlas, aby za rovnakých podmienok
Spoločnosť overovala jeho Osobné údaje v NRKI. Klient
súhlasí, že Osobné údaje poskytnuté z NRKI Užívateľom
(ako je tento pojem definovaný nižšie) môžu byť týmito
osobami ďalej spracúvané, a to prípadne spolu s ďalšími
osobnými údajmi Klienta, ktoré tieto osoby/subjekty
oprávnene spracúvajú. Klient zároveň súhlasí s tým, aby
Užívatelia ako aj Spoločnosť na účely uvedené vyššie
v tomto odseku 12.4 získavali údaje o bonite, platobnej
morálke a dôveryhodnosti Klienta z NRKI.
Klient týmto ďalej súhlasí s tým, aby NBCB
prostredníctvom prevádzkovateľa Spoločného registra
bankových informácií (ďalej len „SRBI“), spoločnej
databázy údajov vytvorenej na základe informácií
poskytovaných bankami a pobočkami zahraničných bank
o zmluvných vzťahoch bánk a ich klientov, spoločnosti
Slovak Banking Credit Bureau, s. r. o., so sídlom Malý
trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35869810 (ďalej len
„SBCB“) poskytol užívateľom SRBI Osobné údaje, údaje
o uzavretí Úverovej zmluvy a údaje či bol medzi
Spoločnosťou a Klientom uzavretý obchod alebo nie,
a ďalších údajov uvedených v Úverovej zmluve a iných
dokumentoch, ktoré boli Spoločnosti predložené
v súvislosti s Úverovou zmluvou, ktoré sú predmetom
ochrany v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
Účelom tohto poskytnutia osobných údajov (vrátane
Osobných údajov) je výmena informácií medzi užívateľmi
NRKI, ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty
a užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky
zahraničných bank, o bonite, platobnej disciplíne
a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov
užívateľov SRBI pre účely prípravy, uzatvárania,
vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely
ochrany hospodárskych záujmov užívateľov NRKI
a užívateľov SRBI, ako aj na účely prevencie úverových
podvodov. Klient zároveň udeľuje súhlas, aby boli
z informačného systému SRBI Spoločnosti poskytnuté
osobné údaje o jeho bonite, platobnej disciplíne
a dôveryhodnosti Klienta, a to pre účely prípravy,
uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov a ochrany

Klient tiež súhlasí, že Osobné údaje môžu byť Treťou
stranou poskytnuté na ďalšie spracovanie iným
osobám/subjektom, ktoré na základe písomnej zmluvy
alebo písomného poverenia vykonávajú pre Tretiu stranu
činnosti ako jej sprostredkovatelia v zmysle zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon
o ochrane osobných údajov“). Kde sa to môže
vyžadovať v súvislosti s poskytovaním Osobných údajov
na ďalšie spracovanie Tretím stranám alebo ich
sprostredkovateľom podľa týchto Podmienok, Klient
súhlasí s prenosom Osobných údajov Tretej strane alebo
sprostredkovateľovi Tretej strany do tretej krajiny, ktorá
nezaručuje primeranú ochranu osobných údajov.
12.3
Klient súhlasí s tým, aby Spoločnosť na účely uvedené
v odsekoch 12.1 a 12.2 vyššie, ako aj za účelom
vyhodnocovania rizík obchodov s Klientom (t. j.
spracovania údajov o existencii záväzkov, o včasnosti ich
plnenia, o ich zabezpečení a pod.) a za účelom
ponúkania obchodov, tovarov a služieb sprístupnila
a/alebo poskytla Osobné údaje nasledujúcim osobám:
 spoločnostiam patriacim do skupiny Erste Group Bank
AG, ktorej je Spoločnosť členom, zahŕňajúcej Erste
Group Bank AG, so sídlom Graben 21, 1010 Wien a
spoločnosti, v ktorých má Erste Group Bank AG
priamu alebo nepriamu majetkovú účasť v rozsahu
nad 25 % základného imania alebo podiel v rozsahu
nad 25 % hlasovacích práv (ďalej len „FS Erste
Group Bank“), ktorých zoznam je uvedený na
www.sautoleasing.sk,
 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance
Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
1, a
 osobám/subjektom, ktoré spracúvajú Osobné údaje
v mene Spoločnosti (ako jej sprostredkovatelia),
ktorých zoznam je uvedený na www.sautoleasing.sk.
Klient zároveň súhlasí s tým, aby ktorákoľvek
zo spoločností uvedených vyššie v tomto odseku 12.3
poskytla informácie týkajúce sa jej vzťahu s Klientom,
vrátane osobných údajov poskytnutých jej zo strany
Klienta Spoločnosti a/alebo ktorejkoľvek inej zo
spoločností uvedených v tomto odseku 12.3 a aby
Spoločnosť alebo ktorákoľvek iná zo spoločností
uvedených v tomto odseku 12.3 takéto informácie
získala.
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Spoločnosti ako aj na účely prevencie úverových
podvodov. Osobné údaje Klienta, príp. ďalšie informácie
o
Klientovi
budú
spracúvané,
zhromažďované
a uchovávané v NRKI a poskytované užívateľom NRKI a
užívateľom SRBI spôsobom, v rozsahu a za podmienok
uvedených v odseku 12.14 Podmienok.
Oprávnenia uvedené v tomto odseku 12.4 Podmienok
môže Spoločnosť uplatniť bez ohľadu na prípadnú dobu
omeškania Klienta s platbou splátok Úveru a iných
platieb podľa Úverovej zmluvy.

Tieto súhlasy so spracúvaním osobných údajov udelené
Spoločnosti a združeniu SOLUS platia počas trvania
Zmluvy až do splnenia Účelu spracúvania osobných
údajov, najdlhšie však do uplynutia troch rokov od
splnenia splatných záväzkov Klienta zo zmluvy
uzatvorenej medzi Ručiteľom a oprávneným členom
združenia SOLUS.
Tieto súhlasy so spracúvaním osobných údajov možno
odvolať po tom ako uplynie Účel ich spracúvania, a to
písomne na adrese Spoločnosti a združenia SOLUS.

12.5
Klient ďalej súhlasí s tým, aby Spoločnosť v rozsahu a za
účelom uvedeným v odsekoch 12.1 a 12.2 Podmienok
poskytla Osobné údaje záujmovému združeniu
právnických osôb SOLUS (Záujmové združenie
právnických osôb SOLUS, so sídlom Röntgenova 28, 851
01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 37935984 (ďalej
len „Združenie SOLUS“)) ktoré je prevádzkovateľom
registrov, alebo jeho právnemu nástupcovi, ktorého
Spoločnosť je alebo sa stane členom.
Osobné údaje poskytuje Klient Spoločnosti dobrovoľne
a berie na vedomie, že v prípade jeho porušenia
zmluvných povinností zo zmluvného vzťahu, ktorý Klient
uzatvoril so Spoločnosťou s následkom existencie
pohľadávky Spoločnosti voči Klientovi aspoň vo výške
dvoch splátok alebo existencie pohľadávky v lehote viac
ako 30 dní po splatnosti, Spoločnosť poskytne združeniu
SOLUS Osobné údaje, ako ďalšiemu prevádzkovateľovi,
na nižšie uvedený Účel.
Ďalej týmto, v zmysle § 11 ods. 4 Zákona o ochrane
osobných údajov, Klient súhlasí, aby združenie SOLUS,
ako prevádzkovateľ, spracúvalo (najmä zhromažďovalo,
ukladalo na nosiče, uchovávalo, sprístupňovalo,
poskytovalo, vyhľadávalo a kombinovalo) Osobné údaje
na nižšie uvedený Účel.
Účelom spracúvania Osobných údajov spracúvaných
SOLUSOM je tvorba a spracovanie informačných
súborov, za účelom zabezpečenia informovania
oprávnených členov združenia SOLUS o porušení
platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi
oprávnenými členmi združenia SOLUS a Klientom a o
následnej platobnej morálke klientov oprávnených členov
združenia SOLUS počas trvania zmluvného vzťahu
medzi oprávneným členom združenia SOLUS a Klientom
ako aj pri budúcom (aj opakovanom) poskytovaní úverov
a iných služieb členmi združenia SOLUS.
Budúcim (opakovaným) poskytovaním úverov a iných
služieb sa rozumie také poskytovanie (aj opakované)
úverov a služieb členmi združenia SOLUS, ktoré nastane
najneskôr do uplynutia troch rokov od splnenia mojich
splatných záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi
Klientom a oprávneným členom združenia SOLUS, (ďalej
len „Účel“).
Ďalej Klient súhlasí, aby združenie SOLUS poskytovalo
Osobné údaje spracúvané SOLUSOM oprávneným
členom združenia SOLUS. Aktuálny zoznam členov
združenia SOLUS je na www.solus.sk alebo k dispozícii
na vyžiadanie v sídle združenia SOLUS.
Taktiež Klient súhlasí, aby združenie SOLUS združilo
Osobné údaje spracúvané SOLUSOM s ostatnými
osobnými
údajmi
Ručiteľa
spracúvanými
SOLUSOM, ktoré mu boli poskytnuté ostatnými členmi
združenia SOLUS na spracúvanie za vyššie uvedeným
Účelom.

Zároveň Klient prehlasuje, že si je vedomý svojho práva
byť informovaný o podmienkach spracúvania osobných
údajov a ďalších práv uvedených v Zákone, a to najmä o
právach podľa § 28 až 30 Zákona, a že sa pred
podpisom tohto súhlasu oboznámil s/so:
a) informáciami podľa § 15 Zákona o ochrane
osobných údajov, t.j. najmä s tým, že ide
o dobrovoľné
poskytnutie
súhlasu
so
spracúvaním osobných údajov, osobné údaje
budú poskytnuté len osobám uvedeným vyššie,
osobné údaje nebudú sprístupnené iným
príjemcom ani zverejňované a nebudú prenášané
do tretích krajín,
b) skutočnosťou, že všetky osobné údaje budú
spracúvané
sprostredkovateľom
združenia
SOLUS, spoločnosťou SID Slovensko, a.s., so
sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO:
36 240 915,
c) poučením o registri združenia SOLUS, v ktorom
sú uvedené podrobné informácie o databáze
osôb, ktoré porušili zmluvný záväzok riadne platiť
za poskytnutú službu, vrátane informácií o
subjektoch, ktoré môžu mať prístup k osobným
údajom, dobách spracúvania osobných údajov
a o právach dotknutých osôb, kategóriách
osobných
údajov
spracúvaných
v registri
združenia SOLUS, kategóriách osobných údajov
poskytovaných z registra združenia SOLUS,
podmienkach takéhoto poskytovania a ďalších
informácií, ktoré sú potrebné na zaručenie práv a
právom chránených záujmov dotknutých osôb.
Aktuálne znenie uvedeného poučenia je
k dispozícii na www.solus.sk alebo na vyžiadanie
v sídle združenia SOLUS.
Klient súhlasí, aby Spoločnosť na účel posúdenia jeho
bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky získala z
databázy združenia SOLUS (www.solus.sk), ktorého je
Spoločnosť členom, informácie o prípadnom porušení
platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi
oprávnenými členmi združenia SOLUS a Klientom
(zahŕňajúce najmä informácie o povahe a rozsahu
prípadného porušenia doterajších záväzkov a údaje o
povahe záväzku, z ktorého porušená povinnosť vyplýva)
a o následnej platobnej morálke Klienta.
12.6
Pre
prípad
porušenia
akýchkoľvek
záväzkov
vyplývajúcich z Úverovej zmluvy týmto Klient súhlasí s
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tým, aby Spoločnosť sprístupnila a/alebo poskytla
Osobné údaje vrátane informácie o rozsahu porušenia
tretím osobám na ich ďalšie spracovanie, a to výlučne za
účelom odkúpenia, vymáhania alebo správy pohľadávok
Spoločnosti vyplývajúcich z Úverovej zmluvy, a na
nevyhnutne potrebný čas na dosiahnutie účelu takéhoto
spracovania. Osobné údaje budú za týmto účelom
sprístupnené alebo poskytnuté výlučne tretím osobám,
s ktorými Spoločnosť uzavrela alebo uzavrie zmluvu
o spracovaní osobných údajov a spracúvané týmito
osobami iba v rozsahu a za podmienok stanovených
v zmluve
o spracovaní
osobných
údajov
so
Spoločnosťou.

o ochrane osobných údajov boli dodržiavané všetkými
Tretími stranami a inými subjektmi, ktorým budú Osobné
údaje sprístupnené alebo poskytnuté na spracovanie
podľa týchto Podmienok, ako aj oprávnenými osobami,
ktoré s Osobnými údajmi prídu do styku.
Ak Klient zistí, že Spoločnosť, prípadne iný subjekt,
ktorému boli osobné údaje podľa týchto Podmienok
sprístupnené alebo poskytnuté, porušil niektorú
z povinností ustanovenú mu Zákonom o ochrane
osobných údajov, má právo sa obrátiť na Spoločnosť so
žiadosťou o zaistenie opatrení na nápravu.
12.11
Klient má v súvislosti so spracúvaním Osobných údajov
podľa týchto Podmienok najmä nasledujúce práva:

12.7
Klient ďalej súhlasí s tým, aby Spoločnosť poskytla
Osobné údaje Klienta v rozsahu podľa bodov (i) a (ii)
odseku 12.2 Podmienok na ďalšie spracovanie tretím
stranám, ktoré pre Spoločnosť zabezpečujú telefonický
alebo písomný kontakt s Klientom nevyhnutný na účely
prípadného informovania Klienta o stave plnenia
Úverovej zmluvy a iných skutočnostiach súvisiacich s
Úverovou zmluvou. Osobné údaje Klienta budú takýmito
tretími stranami spracúvané iba v rozsahu, na účel a za
podmienok dohodnutých v zmluve medzi takouto treťou
stranou a Spoločnosťou. Aktuálny zoznam takýchto
tretích strán je dostupný na www.sautoleasing.sk.

 Klient nie je povinný poskytnúť Spoločnosti akékoľvek
údaje o svojej osobe, je oprávnený odmietnuť
poskytnutie týchto údajov, a ak Spoločnosti poskytuje
akékoľvek osobné údaje, robí tak celkom dobrovoľne.
 Klient má právo prístupu k svojim Osobným údajom
v rozsahu
zaručovanom
Zákonom
o ochrane
osobných údajov, najmä má právo vyžadovať vo
všeobecne
zrozumiteľnej
forme informácie
o spracúvaní svojich Osobných údajov, informácie o
zdroji, z ktorého boli jeho Osobné údaje získané na
spracúvanie, odpis jeho Osobných údajov, opravu
jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
Osobných údajov, likvidáciu jeho Osobných údajov,
ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo
k porušeniu zákona a iné práva v rozsahu zaručenom
Zákonom o ochrane osobných údajov, a to za
primeranú úhradu neprevyšujúcu materiálne náklady
nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

12.8
Žiadateľ dobrovoľne súhlasí s tým, aby Spoločnosť
poskytla spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o., so
sídlom Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 15294/B (ďalej len „EOS
KSI“) osobné údaje Žiadateľa v rozsahu uvedenom
v odseku 12.2 za účelom ich overovania v databázach
EOS KSI v súvislosti s prípadným vznikom a/alebo
trvaním záväzkového vzťahu medzi Spoločnosťou a
Žiadateľom. Žiadateľ súčasne udeľuje EOS KSI súhlas
na poskytnutie údajov zo svojich databáz Spoločnosti, a
to najmä o výške Žiadateľových peňažných záväzkov a
čase, v ktorom tieto záväzky Žiadateľa EOS KSI
evidovala vo svojich databázach, informácie o štádiu
inkasa, v ktorom sa záväzok Žiadateľa nachádzal
mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné alebo
reštrukturalizačné, trestné konanie, ako aj údaje o výške
uskutočnených platieb Žiadateľa v stanovenom časovom
období.

 Klient má právo namietať voči spracúvaniu svojich
osobných údajov v súlade s § 28 ods. 3 až 5 Zákona
o ochrane osobných údajov formou písomnej žiadosti.
 V prípade podozrenia, že jeho Osobné údaje sa
spracúvajú neoprávnene, môže Klient podať o tom
oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej
republiky
(http://www.dataprotection.gov.sk).
 Klient má právo odmietnuť prenos svojich Osobných
údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú
úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má takýto
prenos vykonať na základe písomného súhlasu
Klienta daného s vedomím, že cieľová krajina
nezaručuje primeranú ochranu osobných údajov.
Uvedené
práva
je
Klient
povinný uplatňovať
prostredníctvom písomnej žiadosti, prípadne osobne, ak
tak ustanovuje Zákon o ochrane osobných údajov.

12.9
Podpisom Úverovej zmluvy Klient udeľuje Spoločnosti
súhlas s vyhotovením a uchovávaním kópie svojho
dokladu totožnosti (občiansky preukaz/cestovný pas, a
pod.), ktorý Spoločnosti predložil pre účely identifikácie
podľa osobitného predpisu, ako aj pre účely uvedené
vyššie v tomto čl. 12 Podmienok.

12.12
Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť je
oprávnená vo vzťahu k jeho Osobným údajom využívať
všetky dostupné registre, evidencie a zoznamy vedené
v súlade s príslušnými právnymi predpismi, štátnymi
orgánmi, bankami, poisťovňami, asociáciami obchodných
a iných spoločností, pre účely overenia jeho Osobných
údajov.

12.10
Osobné údaje Klienta spracúvané podľa týchto
Podmienok sú chránené v súlade s požiadavkami
stanovenými v Zákone o ochrane osobných údajov,
splnenie ktorých Spoločnosť zabezpečuje primeranými
technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami.
Spoločnosť zabezpečí, aby podmienky ochrany
Osobných údajov Klienta požadované Zákonom
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overovať v záujme ochrany ich zákonných práv.
V prípade, že spoločnosti budú overovať osobné údaje
dotknutých osôb podľa § 10 ods. 3 písm. b) Zákona
o ochrane osobných údajov v nadväznosti na § 10 ods. 3
písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov, je potrebné
o tejto skutočnosti informovať podľa §15 ods. 1 Zákona
o ochrane osobných údajov.

12.13
Klient udeľuje súhlas so spracovaním Osobných údajov
podľa týchto Podmienok dobrovoľne na dobu šiestich (6)
mesiacov odo dňa jeho udelenia v prípade, že nedôjde
k uzavretiu Úverovej zmluvy. Pokiaľ k uzavretiu Úverovej
zmluvy medzi Spoločnosťou a Klientom dôjde, udeľuje
Klient súhlas so spracovaním Osobných údajov podľa
týchto Podmienok na dobu trvania Úverovej zmluvy a na
dobu ďalších desiatich (10) rokov od splnenia všetkých
jeho záväzkov z Úverovej zmluvy, pokiaľ tieto záväzky
zaniknú
riadnym
splnením
alebo
spôsobom
nahradzujúcim riadne splnenie, resp. od zániku Úverovej
zmluvy, pokiaľ finančné záväzky z Úverovej zmluvy
zaniknú inak. Klient je oprávnený odvolať svoj súhlas so
spracovaním Osobných údajov pred uplynutím uvedenej
doby len za predpokladu, že počas doby na, ktorú je
tento súhlas udelený podľa vyššie uvedeného, sa
hodnoverne preukáže nezákonné spracúvanie Osobných
údajov, v dôsledku ktorého došlo k porušeniu práv
a právom chránených záujmov Klienta.
Podpisom Úverovej zmluvy Klient potvrdzuje, že bol pri
udelení tohto súhlasu so spracovaním Osobných údajov
Spoločnosťou informovaný o všetkých podmienkach
spracúvania Osobných údajov a prístupu k nim, ako aj
o jeho právach, ako dotknutej osoby, vyplývajúcich zo
Zákona o ochrane osobných údajov.

V snahe znížiť riziko a zvýšiť kvalitu ponúkaných
produktov si veriteľské subjekty, vrátane Spoločnosti,
spolupracujúce v rámci projektu NRKI želajú na účely
prípravy,
uzatvárania
a vykonávania
akejkoľvek
príslušnej zmluvy, na účely ochrany ich hospodárskych
záujmov, prevencie úverových podvodov, práve tak ako
na účely zdokumentovania plnení ich finančných
povinností
v rozsahu
vymedzenom
zákonom
č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení (ďalej len
„Zákon o bankách“) získavať údaje o klientoch týkajúce
sa ich platobnej morálky a dôveryhodnosti zo SRBI, ktorý
je spoločnou databázou údajov vytvorený na základe
informácií poskytovaných bankami o zmluvných vzťahoch
bánk a ich klientov.
S ohľadom na vyššie uvedené si veriteľské subjekty,
ktoré sa zúčastňujú na projekte NRKI (t. j. vrátane
Spoločnosti) (ďalej len „Veriteľské subjekty“) a banky,
ktoré sa zúčastňujú na projekte SRBI (ďalej len „Banky“)
vzájomne vymieňajú informácie (údaje) o bonite,
dôveryhodnosti a platobnej disciplíne svojich klientov.
Základným predpokladom vzájomnej výmeny informácií
(údajov) medzi Veriteľskými subjektmi a Bankami je
existencia súhlasu klientov Veriteľských subjektov a Bánk
s takou vzájomnou výmenou.
V rámci vzájomnej výmeny informácií (údajov) medzi
Veriteľskými subjektmi a Bankami sú NRKI a SRBI
samostatnými databázami; vzájomná výmena údajov
prebieha cez prevádzkovateľov obidvoch registrov, ktorí
poskytujú informácie (údaje) svojim užívateľom (t. j.
Veriteľským subjektom ako užívateľom NRKI a Bankám
ako užívateľom SRBI); za predpokladu, že sú splnené
všetky zákonné požiadavky, prevádzkovatelia NRKI
a SRBI poskytujú informácie (údaje) užívateľom oboch
registrov.
Základným účelom NRKI je, podľa Zákona o ochrane
osobných údajov vzájomná výmena informácií medzi
Veriteľskými subjektmi ohľadom bonity, dôveryhodnosti a
platobnej disciplíny ich klientov.
Základným účelom SRBI je, podľa Zákona o bankách
a Zákona o ochrane osobných údajov, vzájomná výmena
informácií medzi Bankami ohľadom dôveryhodnosti
a platobnej disciplíny ich klientov.
V súlade s príslušnou zmluvou uzatvorenou medzi SBCB
(ako
prevádzkovateľom
SRBI)
a NBCB
(ako
prevádzkovateľom NRKI) a ďalej medzi SBCB a Bankami
a medzi NBCB a Veriteľskými subjektmi sú na základe
žiadostí užívateľov (t. j. Bánk a Veriteľských subjektov)
k dispozícii informácie (údaje) z druhej databázy (t. j.
údaje z NRKI Bankám a údaje zo SRBI Veriteľským
subjektom).
V prípade
vzájomnej
výmeny
informácií
medzi
Veriteľskými subjektmi a Bankami je uplatnený tzv.
dvojitý súhlas (t. j. jeden súhlas je potrebný pre užívateľa,
aby mohol poskytnúť údaje do „svojho“ registra a ďalší
súhlas je potrebný pre užívateľa, aby mohol do registrov
zaslať dopyt na preverenie údajov). Výmena sa môže
týkať iba údajov a je možná iba pre Veriteľské subjekty
a Banky, ktoré majú Váš príslušný súhlas.

12.14
Združenie NBCB je prevádzkovateľom informačného
systému NRKI, v ktorom sú s použitím automatizovaných
prostriedkov spracúvania spracúvané údaje právnických
osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby, ako aj tých,
ktoré uzavreli zmluvný vzťah so spoločnosťami (ďalej len
„Užívatelia“) uvedenými na www.nbcb.sk, prípadne
v obchodných
priestoroch
a u oprávnených
osôb
Užívateľov, vrátane osobných údajov fyzických osôb,
zastupujúcich tieto právnické osoby, osobné údaje
fyzických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby
Užívateľov a fyzické osoby, ktoré uzavreli zmluvný vzťah
s Užívateľmi (ďalej len „Dotknuté osoby“), a to
v rozsahu identifikačných údajov uvedených v Úverovej
zmluve, údajov týkajúcich sa záväzkov Klienta
vyplývajúcich z takýchto vzťahov a za účelom ich
ďalšieho poskytovania vyššie uvedeným Užívateľom
s cieľom ich overovania v NRKI týmito Užívateľmi
z dôvodu ochrany svojich oprávnených hospodárskych
záujmov, predchádzaniu úverovým podvodom, ako aj
snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných
pohľadávok zo záväzkových vzťahov s dotknutými
osobami, s možnosťou rozhodnúť sa o ich spracúvaní
podaním žiadosti, uzavretím zmluvného vzťahu
a podpísaním súhlasu so spracúvaním ich osobných
údajov v NRKI. Osobné údaje Dotknutých osôb sú ďalej
spracúvané spoločnosťami SCB – Slovak Credit Bureau,
s. r. o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika a CRIF S.p.A., so sídlom Via M.
Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako
sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel. Dotknutá
osoba je oprávnená uplatniť svoje práva a právom
chránené záujmy v súlade s ustanoveniami § 28 až § 30
Zákona o ochrane osobných údajov.
Združenie NBCB z informačného systému NRKI
poskytuje Užívateľom osobné údaje Dotknutých osôb,
ktoré majú záujem s týmito uzavrieť zmluvu o poskytnutí
služby na účely uzavretia a plnenia zmluvy s cieľom ich
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Aktuálny zoznam užívateľov NRKI (Veriteľských
subjektov) a užívateľov SRBI (Bánk) ako aj podrobnejšie
informácie o vzájomnej
výmene
informácií
medzi
Veriteľskými subjektmi a Bankami je k dispozícii na:
www.sbcb.sk a www.nbcb.sk.
12.15
Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť je
oprávnená vyhotovovať a použiť záznamy všetkých
telefonických hovorov uskutočnených medzi Klientom
a Spoločnosťou.
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