
7

Zmluvné strany majú právo písomne určit' inú adresu na doručovanie písornných podarrí, a to bez clocjatku k Úverovej
zmluve, Táto zmena je Účinná 5 pracovných dní po doručení písomného oznámenia druhej znllL]vnej strane.

13,5. Z dóvodu dostupnosti na pracoviskách Banky sa zmeny Sadzobníka pop|atkov Klientovi osobitne netloručujú,
13.6. Reklamácie, ktoré Klient uplatňuje voči výpisom z účtu a iným písomnýnr dokladom Banky, musia byť Banke dortrčené

písomne, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamovaných písomností. V opačnom prípade sa tieto pisomnosti
považujú za Klientom odsúhlasené.

14, Poskytovanie informácií a ochrana osobných údajov
I4.7. Klient súhlasÍ, aby Banka poskytovala všetky informácie týkajúce sa |iverovej zmluvy a|ebo vyplýva;úce z p|nenra

Uverovej zmluvy:
14,1.1. osobám, ktoré majú nárok vyplývajúci z právnych predpisov,
14.1.2. právnickým osobám, ktoré prianro alebo nepriamo ov|ádajú Banku, aiebo ktoré priamo alebo nepriarno Banka ov|áda,
14,1.3. externým audítorom a externým právnym poradcom, pod podmienkou zabezpečenia nrlčanlrvosti uzatvorenej

v zmluvách s týmito osobami, ak povinnost'rrilčanlivosti nevyplýva zo Zákona,
14.1,4. tretím osobám, ktoré vedú aiebo budú viest' registre poskytovaných nankových úverov alebo iných bankových

produktov,
14.1,5. tretím osobám za ÚČelom preverenia ekonomickej stabiIity Klienta pod podmienkou, že tretie osoby, ktorýr-rr sú

poskytnuté informácie o Klientovi sú viazané povinnost'ou rnlčanlivosti v zmys|e p|atných právnych preclpisov alebo na
základe uzatvorenej zmluvy s Bankou;

I4.2. Klient súhlasÍ, aby Banka v súvislosij s prezentovaním ,;ýsledkov svojej činnosti zverejni|a informáciu o tom, že je
financujúcou bankou Klienta,

I4,3, Klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov do informačného systérnu Banky a s ich poskytovaním do
informaČného systému osobám uvedeným v bode 14.1. Úverovej ztlluvy, a to aj v prípade cezhraničriého toku
informácií do krajín, ktoré poskytujú primeranú Úroveň ochrany v zmysle právnych predpisov, Tento súhlas Klienta je
poČas doby stanovenej právnymi predpismi, najrnenej vŠak do doby vysporiadania všetkých závázkov z Úverovej
zmluvy, neodvolate|'ný,

I4.4. Klient výs|ovne súhlasí s poskylnutím akýchkol'vek informácií týkajúcich sa tejto Úverovej zmluvy ako a; iných znrlúv
súvisiacich s touto Úverovou zmluvou alebo Projektom Riadiacemu orgánrr a|eóo Sprostreákovatel§kému Órgánu, alebo
prísluŠnému orgánu, ktorý je oprávnený nastúpiť ako pr4emca informačných a|ebo iných povinností na nliesto
Riadiaceho orgánu, alebo príslušným Orgánom zasiupujúcim Slovenskú republiku najmá (nie však výlučne) informácií o:
. úverovom vzt'ahu založenom touto Úverovou zmluvou, a o iných zrnIuvách súvisiacich s toutr: Úverovou ztTrluvou

a záložných zmluvách na zabezpečenie pohl'aclávok Banky z tejto Úverovej zmIuvy,
. termíne vykonania kontroly plnenia podmienok tejto znrluvy a zmlúv s ňou súvisiacich u klienta. klient súh|así, že

na predmetnej kontrole sa mÓŽe(u) zúČastniť aj zástupca(ovia) Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského
orgánu alebo Orgánu zastupujúceho SR,

o skutoČnostiach vyplývalÚcich z analýzy ekonomickej situácie Klienta, ktoré by viedli k zatriedeniu pohl'aclávky
Banky z iohto Úveru do triedy neštandardných poh|'adávok v znlysle prísIušného opatrerria Národne.; banky
Slovenska.

. akomkol'vek porušení podmienok tejto Úverovej zmIuvy,

. schválení dodatku k tejto Úverove; zmluve,

. odstúpení Banky od tejto Úverovej zrn|uvy alebo vyhlásení predča.qnej splatnosti Úveru a o dóvodoch odstúpenia
od tejto Úverovej zmluvy alebo vyh|ásenia predčasnej splatnosti Úveru,

. o začatí výkonu záložného práva zriacjeného v prospech Banky, podaní návrhu na vykonanie exekúcie alebo dražby
na majetok K|ienta, resp, po získaní take;to infornrácie o vedení exekúcie alebo dražby na majetok Klienta treťou
osobou,

. o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie k|ienta rep. o získaní informácie
o podaní takéhoto návrhu,

. o výsledku výkonu zálcžného práva, zániku resp. každej zmene obsahu zá|ožného práva,

. o podaní trestného oznámenia.

15. Záverečnéustanovenia
15.1. Úverová zmluva nadobúda piatnost'dňom.podpisu oborna zmluvnými stranami a účinnosť clňom nasledujúcim po dni,

kedy bolo Banke preukázané zverejnenie Uverovej zmluvy a znrlúv, ktoré tvoria jej neocldelitel'nú súčast'podl'a zákona
Č. 21112000 7,z., alo predložením pisomného potvrdenia o zverejnení Úverovej zmluvy a zm|úv, ktoré tvoria je]
neoddelitel'nú súČast', a|ebo zverejnením Uverovej zmluvy v Obchodnom vestníku na základe žiadosti Banky, pocll'a
tgho, ktorá z týchto skutočností tlastane skór.

15.2. Uverová zmluva sa uzatvára do sp|nenia všetkých závázkov Klienta vyplývajúcich z Úverovej zrnluvy.
15.3. Úverovú zmluvu je možné nrenit' len vzostitpne očíslovanými písonrnýrli rJodatkarli, ak nie 3e v Úverovej zmluve

stanovené inak.
15,3.1. Poplatky sú splatné v deň, kedy nastane skutočnosť podliehajúca poplatku, pokia|' Úverová zrnluva a|ebo Sadzobník

poplatkov nestanovi inak. Banka je oprávnená aj bez písomného dodatku k tejto znlluve meniť výšku, clruh a okrul,r
poplatkov uvedených v l,iverovej zmluve. Každá zmena poplatkov je účinná zverelnením nového Sadzobníka poplatkov
na internetovej stránke Banky a v ;ej prevádzkrrvých 1lriestoroch alebo písornrrým oznárrrením zaslarrým K|ienttlvi, Klient
súhlasí a podpisom na tejto zrnluve potvrCzu;e, že takto menené a oznémené poplatky sú pre zrnluvný vzt'ah, založený
touto zmIuvou, záváztlé.

15.3,2. K|ient potvrdzuje, Že Lrzatvára Úverovú zmluvu na vlastný účet a že uskutočnil vlastné ohodnotenie a posúdenie s
ohl'adom na ekonomické výhl'ady a riziká financovania s využitírn úrokovej sadzby.na zák|ade tejto Úverovej zmluvy a je
uzrozumený s moŽnosťou Úpravy Úrokove; sadzby v zmysle podmrenok te;to Úverovej zmluvy ako a; s pripadnýrni
rizikami financovanta s využitírn úrokovej sadzby na zák|ade tejto Úverove1 zmiuvy.

15.4. Zmluvné strany sa dohodli, Že Banka je oprávnená postúpiť tretej osobe pohl'adávku, ;ej časť alebo iné právo
vyplývajúce z tejto Uverovej zmIuvy. Kiient výslovne súhlasí s tým, že Banka je oprávnená sprístupniť údaje
predstavujúce bankové tajomstvo v zmys|e rlr-Íslušných ustanovení zákona č, 48312001 Z.z. o bankách osobe/osobám,
na ktoré hodlá previesť a/ alebo prevedie poh|'adávku, jej časť alebo iné právo vyplývajúce z tejto Úverovej zmluvy.

15.5, Táto Uverová zmIuva predstavuje úplnú a záváznú c]ohodu zmIuvných strán o;e; obsahu pričorn ustanovenia
odkazujúce na Úpravu povinností v budÚcnosti nemajú vp|yv na účinnosť ostatných ustanovetlí Úverovej ztnluvy. Al< sa
niektoré ustanovenia Uverovej zmluvy stanú nep|atnými alebo neÚčinnými, zmlr-rvné strany sa dohod|i, že uzatvoria

136412710614 strana B


