
5.B. Klient je oprávnený jedenkrát za kalendárny rok za poplatok určený v Sadzobníku poplatkov požiadať Banku
o prehodnotenie miery jeho rizika a s týnr súvisiace prehodnotenie úrokovej sadzby.

6. Poplatky a závázková provízia
6.1. Klient sa zavázuje zap|atit' Banke jednorazový poplatok za poskytnutie Úveru, ktorý je sp|atný v deň účinnosti Úverovej

zmluvy vo výŠke 200,00 EUR, slovom: dvesto eur. Banka je oprávnená vykonat'úhradu pop|atku inkasnýnr spósobont
z ÚČtu Klienta č.Ú,: L7O3574005/5600, IBAN: SK07 5600 0000 0017 0357 4aO5.Za ťrčelon,i úhrady poplatku;e
Klient povinný zabezpeČit'na ÚČte dostatok flnančných prostriedkov na úhradu poplatku. Za účelonl inkasa poplatku je
Banka oprávnená zaťaŽil' ÚČet Klienta č.Ú, ůa3574005/5600, TBANl SK07 5600 00oo 0017 0357 4005 aj V
prípade nedostatku prostriedkov na účte,

6.2. Klient sa zaváztje zaplatiť Banke závázko,/ú províziu z nečerpaného objemu Úveru odo dňa poclpisu Úverovej zmluvy do
Dňa najneskorŠieho Čerpania (vrátane), a to vo výške 0,60 o/o p. a. z objemu nečerpaných prostrtedkov.

6,2.L Závázková provízia ]e splatná nresačne, k prvému pracovnému dňu ka|endárrreho mesiaca, počnúc nresiacorl
nasledujÚcim po mesiaci, v ktorom doŠlo k nacjobuc]nutiu ÚČinnosti Úverovej zntIuvy. Splátku závázkovej prclvízie vykoná
Banka inkasným spÓsobom z ÚČtu k|ienta uvedeného v bode B,4, Za účelom inkasa poplaiku je Banka oprávnená
zat?Žit'ÚČet Klienta uvedený v bode B.4, aj v prípade nedostatku prostriedkov na účie.

6,3. Po zmene typu Úveru v zmysle bodu B.B. Úverovej zm|uvy K|ient nie je povinný zaplatiť poplatok za predčasnú splátku
Uveru v prípade realizácie predČasnej splátky z Nenávratného finančrrého príspevku. K|ient je povinný pred reaIizáciou
predČasne; spIátky preukázať Banke splnenie te]to podmienky. V ostatných prípadoch ;e klient povinrrý zaplatiť Banke
z hodnoty predČasne splatene; sunry pop|atok za predčasnú splátku Úveru/jeho časti vo výške určerrej Šadzobníkom
poplatkov platného ku dňu realizácie preilčasnej splátky, Poplatok je splatný v deň realizácie predčasnej splátky
Uveru/jeho časti.

6,4. Banka je oprávnená, v súvislosti s Úverovou znlluvou a znlluvami na ňu nadvázujúcimi, spoplatniť cJ'alšie úkony a
skutoČnosti v zmysle. Sadzobníka poplatkov, ktorý ;e platný v deri vykonania úkonu alebo v deň, ked' nastane príslušná
skutoČnosť, pokial' Uverová zmluva neurčuje irlú výšku poplatku. Poplatok je splatný v deň vykonania úkonu alebo
v deň, ked'nastane príslušná skutočnost',

6.5. V pripade, ak je výŠka poplatku v Sadzobníku pop|atkov stanovená v určitom rozpátí, Banka Klientovi urči ;eho výšku,
priČom musí dodrŽať dané rozpátie, pokial'Úverová zmIuva neurčuje inLi výšku poplatku.

7. Úhrada nákladov
7.I. V prípade, ak v dós|edku Žiadosti Klienta, porr-ršenia Úverovej zm|uvy alebo inej zmluvy rnedzi Klientom a Bankr_iu zo

strany Klienta, alebo v dÓs|edku zmeny právneho predpisu alebo dokázatel'nej zmeny výkladu právneho predpisu cló.lde
k zvýŠeniu nákladov Banky v súvjs|osti s úverovýrn vzťahom podl'a Úverovej zmluvy, je Klient povirrný takétcl zvýšéné
náklady uhradiť do 30 dní po tom, čo mu boIa doručená písomná špecifikácia týchto nákladov zo strany Banky,
V súvislosti s poruŠením Úverovej zmluvy, a|ebo inej zmluvy medzi Klientom a Bankou, alebo zmlúv na tietó znrluvy
nadvázu;Úce zo strany Klienta sa za zvýŠenie nákladov považuje a; úhrada nákladov za všetky preukázatel'né a
zdokladované advokátske, poradenské, znalecké alebo iné náklady a honoráre, ako aj všetky finančné alebrr irré nák|atJy
a výdavky s tým súvisiace.
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Splácanie Úveru, inkaso a započítanie
Klient je povinný najneskÓr do piatich pracovných dní po pripisaní prostriedkov Nenávratného finarrčného príspevku
alebo jeho Časti na ÚČet Klienta doručit' Banke písomnú žiadosť o vykonanie splátky istiny Úveru vo výške
zodpovedajúcej výŠke Nenávratného finančného príspevku a|ebo jeho časti, ktorá mu bola pripísaná na účet.
V prípade, ak deň splátky istiny nebude pracovným dňom, sp|átka istiny Úveru bude vykorraná v najbližší nasIeclujúci
pracovný deň.
Posledná splátka istiny Úveru bude vykonaná v deň Amortizácie Úveru,
V prípade, ak deň sp|átky Úrokov nebude pracovným dňonr, splátka úrokov Úveru birde vykonaná v na;bližší nasledujúci
pracovný deň,
Posledná splátka úrokov Úveru bude vykonaná v deň Anlortizácie Úveru.
Splátky Úveru a splátky poplatkov vykoná Banka inkasným spósobom Z účtU Klienta č,ú.: 17o3574005/5600, IBANl
sK07 5600 0000 0o17 0357 4005.

B.4.i, Banka je oprávnená meniť ÚČet, cez ktory budú realizované splátky Úveru a sp|átky poplatkov. Každú takúto znrenu je
Banka povinná oznámit' Klientovi, pričom zmena nadobúcla účinnost] na tretí deri odo dňa doručenia oznánrenia o zmeňe
Klrentovi. Klient je následne povinný splátky Úveru a splátky pop|atkov zasielať na účet uvedený Bankou, pričom kažclú
platbu je povinný identifikovat' podl'a požiadaviek Banky.

B,4.2, Klientjepovinnýuhradiťakýkol'veksvojpeňažnýzávázokpodl'aÚverovejzmluvybezakýchkol'vekzrážok,ypríparle.ak
by Klient podl'a právneho predpisu zráŽku uskutočnii a Banka by v clósledku takéhoto jelro konania obdržala neúplnú
sumu splátky Uveru, Klient je povinný Banke bezodkladrle doplatit' zrážku tak, aby Barrka obclržala čiastku v zmysle
Uverovej zmluvy.

B,4.3. V prípade, Že na ÚČte Klienta nebude dostatok finančrrých prostriedkov na riadnu úhradu jeho splatných závázkov
z Uverovej znrluvy, budú inkasované prostriedky pouŽité na zaplatenie splatných závázkov Klienta v nasleclovnclrn
poradi:
splátky sankČných p|atieb, splátky poplalkov inkasovaných z dóvodu porušenia povirrností Klienta, sp|átkv poplatkov,
splátky naakumulovaných úrokov Úveru, splátka istiny Úveru,

B.5. Deň Amortizácie Úveru sa móže menii'v zmysle bocJu 1.2.4.3. Úverove; znrluvy.
8.6. Banka ]e oprávnená uspokojit'svo;e pohl'adávky z právnych úkonov, urobených pocJ|'a Úverovej zrnluvy, z platieb

prijírnaných na ÚČet K|ienta, alebo použit' na započítanie týchto poh|'adávok peňažné prostrieclky rla účtoch (pripadne
vkladných kniŽkách alebo iných vkladových produktoch) Klienta, ktoré mu vedie a|ebo burle viest' počaŠ trvania
Uverovej zntluvy a to bez ohl'adu rra sp|atriosť vzá.lomných poill'adávok. O takýchto úkonoch 1e Banka povinriá
bezodkladne informovať k!ienta,

B.6,1. Pre ÚČely zapoČÍtania pohl'adávok v cudzej mene sa použije kurz Banky clevíza *. nákup platný v deri vykonania
započítania.

B.7. K|ient oprávňuje Banku k inkasuprostriedkov zo všetkých jeho Účtov, ktoré nlu vedie alebo buc]e viesť (t.j. Banka je
oprávnená zaťažit'Účty K|ienta)" Ďalej Klient oprávňuje Banku, aby rezervovala resp. blokovaIa finarrčné pioitri.cty ,ia
ÚČtoch Klienta, ktoré mu vedie alebo bude viest', a to v prípade, ak na účte ltveclenom v článku B.4. Úverovej zrriluvy
nebude mať dostatok prostriedkov, ktoré by mohli slúžit'na vyrovttanie jeho sp|atných závázkov voči Banke.
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