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2.2,5.2.Splátky úrokov Úveru: pravidelné me,cačné k 1. dň,l, počnúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom
bo]o uskutoČnené prvé Čerpanie ÚverL,, Banka le oprávnená za účelonl realizácie splátky úrokov zatažit'účet Klienta
Č,Ú. L7o3574005/5600/ IBAN: SK07 5600 o0oo 0017 0357 4005 aj v prípade nedostatku peňažných
prostriedkov na účte.

2,2,5.3, Amortizácia Úveru: 25.08,2015,
2.2.6. Zabezpečenie Úveru: v zmysle článku 1],, Úverove; zmluvy
2,3, Ďa|Šie konkrétne podmienky Úveru naviazané na základné podmienky uveclené vbode 2.2. Úverovej zmluvy sú

dohodnuté medzi zmluvnými stranami v jednotlivýclr článkoch tejto Úverovej zmluvy.

Výška a ÚčeI Úveru
Banka poskytne Kliento_vi Úver do výšky uv.edenej v bode 2.2.1. Úverovej.zmluvy,
Banka povolí K|ientovi Čerpanie Úveru na Úče| dohodnurý. v bode 2,2.2. úueroue3 zm|uvy.
Klient;e povinný preukázat' Banke dodržanie účelovosti Úveru, a to spósobom, o ktoryi ho Banka požiada, V prípade, ak
K|ient nepredloŽÍ Banke vŠetky poŽadované doklady minimálne v posledný .deň Iehoty na podanie Žiadosti o čerpanie
Uveru uvedený podl'a bodu 4.1. Úverovej zmluvy, stráca možnost'Čerpania Úveru.

Čerpanie Úveru a podmienky predchádzajúce čerpaniu
Uver bude,poskytnutý za predpokladu sp|nenia pocjmienok vyplývajúcich zÚverove; zmluvy na účet, ktoni bude
uvedený v Ziadosti o Čerpanie Uveru,_Klierlt poclá písomnú Žiadost'o čerparrie Úveru minimálne 5 pracovných dní pred
dátumom Čerpania. PrÍ|ohoir každej Žiadosti o čerpanie Úveru musí byt; daňový doklad, obsahujúci všetky náležitosti
v súlade s Platnýrni právnymi predpismi, preukazujúci výšku výdavkov rjadne vyúčtovaných v súvislosti s realizáciou
Projektu.
K|ient;e oprávnený Čerpať Úver najviac vo výške zodpovedajúce; čiastke, ktorá mu bo|a na reaIizáciu projektu riadne
vyúčtovaná.
Ziadost' K|ienta predk|adanÚ po troch mesiacr:ch oc] uzavretja Úverovej zmluvy móže Banka podmienit' predložením
Potvrdenia o splnení daňových povinností Klienia a pred|oŽením aktuálnycn výpisov z príslušného registra bikajúcich sa
zálohu,
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4.4. Podmienkou Čerpania Úveru ;e d'alej splnenie nasledovných podnlienok:
4,4,L Klient banke predložil nasIedovné doklady:
4,4.LlZmluva o poskytnutí nenávratného finarrčnélrci prispevku vo výške minimálne 29 g75,oo EUR a ako účet

Prijímatel'a NFP je uvedené číslo účtu klienta vedené v Prima banka Slovensko, a,s.j
4.4.2, Klient nie ;e v omeŠkani s platením peňažných prostriedkov z akéhokol'vek dóvodu pod|'a Úverovej zmluvy a|ebo inej

zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a Klientorn,
4.5. Banka rnÓŽe d'alej odmietnuť Čerpanie Úveru alebo ;eho časti, v prípade ktoréhokol'vek z nasledovných dóvodov:
4,5.1. sa voči Klientovi vedie konanie o výkon rozhodnutia a|ebo exekučné konanie;
4,5,2- bol na Klienta zavedený ozdravný režim alebo nútellá správa;
4,5.3. ktorékolVek vyh|ásenie Klienta podl'a bocJu 9, Úverovej zmluvy nie je pravdivé alebo úplné;
4.5,4. K|ient poruŠiI kto.rúkol'vek svoju povinnosť podl'a Úverovej zmluvy, nalmá pod|'a jej bodu 10., alebo
4"5.5, Klient PoŽaduje Čerpanie Úveru na úhradu nákladov, ktoré neboli odóvodnene výnáložené na realizáciu projektu.
4.6, Banka je oprávnená oclmietnut'čerpanie Úveru na dobu nevyhnutnú na kontrólu dokumentov preukazulútich splnenie

Podmienok Čerpania. Nevyhnutnou dobou na kontro|u dokumentov sa rozumie |ehota mininlálne 5 pracóvných dní odo
dňa doruČenia pos|edného dokladu preukazrrjúceho splnenie podmienok čerpania Úveru. počas doby nevýhnutnej na
kontrolu dokumentov v zmysle tohto ustanovenia Banka nre je v omeškaní s plnením závázkov podl'a ustanovení
Úverovej zmluvy.

4,7, Ak do dňa uvedeného v bode 2,2.3,2" Úverove.1 zmluvy K|ient Úver nevyčerpá, stráca nárok na čerpanie Úveru.

5. Úročenie
5.1. Klient sa zavázuje z poskytnutých peňažnýclr prostriedkov platrt' Banke úroky vo výške aktuátnej úrokovej sadzby

stanovenej podl'a ustanovení Uverovej zmluvy,
5.2. peňažné prostriedky poskyinuté Bankou sa začínajú úročiť dňom rch čerpania,
5.3. VýŠka Úrokov sa vypočíta pod|'a uplynubich dní na zák|ade 360-clňového roka (365/360, resp. 366/360).5.4, ZmIuvné strany sa dohodli na úrokovej sadzbe pod|'a bodu 2,2.4. Úverovej zmluvy.
5.4j,, Hodnota základnej sadzby sa stanovuje dva pracovné dni pred Rozhodujúcim dňom, Základná sadzba sa pravidelne

Prehodnocuje v Rozhodu,lÚci deň v hodnote EURIBOR uvederlej vbocle 2.2,4,2. platne] dva pracovné dni pred
Rozhodujúcim dňom.

5.4.1.1.V prípade, ak dva pracovné dni pred Rozhodujúcim dňom nebude hodnota EURIBOR uvedená vbode 2,2.4,2,
stanovená, pouŽije sa hodnota EURlBOR uvedená vbode2,2.4.2. platná v posledný predchádzajúci pracovný deň,

5.4.1,2.Ak nebude možné vyššie popisaným spósobonr základnú sadzbu určit'(nalmá zdóvodu mimoriadnej situácie na
medzibankovonl trhu), bude základná sadzba stanovená bankou v hodnote zodpovedajúcej sadzbe predaja 12
mesaČných depozitov obvykle] v deň určenia na bankovom trhu, zaokrúhlenej na dve desatinné miesta.

5.4.2, Prehodnotená základná sadzba vstupuje do účinnosti v Rozhodujúci deň.
5.5, Banka rná právo adekvátnym spósobom meniť úrokovú sadzbu v závislosti od vývo;a situácie na medzibankovom trhu,

alebo v pripade, ak dÓjde k zmene jej Refinančných nák|adov alebo k zmene miery rizika Klienta, Zmena miery rlzika
Klienta mÓŽe sÚvisiet' predovŠetkým so zmenou ratingu Klienta stanoveného Bankou, p|nením zmluvných podmienok
Klientom, zmenou makroekotlomlckých podmienok s možným vplyvom na riziko Klienta alebo iných skutočností
zistených v rámci monitoringu Klienta. Pre posúdenie výšky Refinančných nákladov a zmeny mlery rizika Klienta sú
rozhodr-rjúce skutoČnosti platné v Čase ich ostatného posúdenia v porovnaní s aktuálnymi rozhodujúcimi skutočnosťami.
PrísluŠnú zmenu Úrokovej sadzby je Banka oprávnená uskutočnit'automaticky bez dodatkov k Úverovej zmluve, Banka
predmetnú zmenu v.primeranej |ehote oznámi K|ientovi,

5,6. Ak poČas platnosti Uverovej zrnluvy dójde kzávažným zmenám v činnosti, štruktúre alebo situácii na medzibankových
trhoch, následkom čoho náklady Banky na získanie depozít v prís|ušne; mene Úveru na obdobie zodpovedajúce obdobiu
prehodnotenia základnej sadzby v zmysle ustanovení Uverove; zmluvy, sú vyššie ako kótovaná referenčná úroková
sadzba pre prisluŠnÚ menu (12 mesačný EURIBOR), Banka je oprávnená podl'a vlastného uváženia meniť
uplatňovanú Úrokovú sadzbu tak, aby zodpovedala ;ej nák|adom vzniknutým v súvis|osti s Úverovou zmluvou
jednostranne bez dodatku k Uverovej zmluve. Bailka zmenu v primeranej lehote oznámi Klientovi,

5,7, Banka rnÓŽe kedyko|'vek počas trvania úverového vzt'ahu Klientovi ponúknuť inú zmenu spósobu úročenia. Túto zmenu
budÚ v prípade súhlasu K|ienta zmluvné strany riešiť formou dorlatku k Úverovej zmluve,
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