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ČI. I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Tieto Obchodné podmienky pre záruky (OPZ) sú účinné od 1.2.2007 a v plnom rozsahu nahrádzajú 
Obchodné podmienky pre záruky účinné od 1.4.2006 zmenené Obchodnými podmienkami pre záruky 
účinnými od 1. 8. 2006. Toto je úplné znenie OPZ účinných od 1.2.2007 v znení Dodatku č. 1 účinného od 
1.10.2010, Dodatku č. 2, ktorý je účinný pre Bankové produkty vedené na Obchodnom mieste určenom 
Zverejnením s účinnosťou od dátumu určeného Zverejnením, Dodatku č. 3 účinného dňa 1.2.2012 
a Dodatku č. 4 účinného dňa 1.2.2014. 

2. OPZ upravujú právne vzťahy Banky ako výstavcu Záruky a Príkazcu pri vystavovaní Záruky v prospech 
tretej osoby - Beneficienta ako oprávneného zo Záruky v súlade s VOP a právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky. OPZ tvoria súčasť Zmluvy o záruke a akejkoľvek inej zmluvy, uzavretej medzi 
Bankou a Príkazcom v súvislosti so Zárukou. 

3. Otázky neupravené v Zmluve o záruke sa riadia OPZ, VOP, s výnimkou časti VII, a právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky. V prípade rozdielnej úpravy ustanovenia Zmluvy o záruke majú 
prednosť pred ustanoveniami OPZ. Ustanovenia Zmluvy o záruke a OPZ majú prednosť pred VOP. 
Ustanovenia Zmluvy o záruke, OPZ a VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právnych 
predpisov, platných na území Slovenskej republiky. 

4. V prípade, ak sa Banka a Príkazca v Zmluve o záruke dohodnú, že 
 
a) pre Záruku platia Jednotné záručné pravidlá, spravuje sa Záruka Jednotnými záručnými pravidlami v     

rozsahu, v ktorom tieto neodporujú ustanoveniam Záruky; 
b) Záruka sa riadi iným právnym poriadkom, ako   je právny poriadok platný na území Slovenskej republiky, 

spravuje sa Záruka právnym poriadkom v nej uvedeným. 

ČI. II. 

Definície 

1. Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami, používané v OPZ, v Zmluve o záruke alebo v zmluvách a 
v dokumentácii, ktoré súvisia so Zmluvou o záruke, majú význam, ktorý je definovaný buď v Zmluve o záruke 
alebo v zmluvách s ňou súvisiacich, alebo je definovaný v týchto OPZ, alebo vo VOP. 

Vymedzenie pojmov: 

„Banková záruka" 
 
 

 

„Beneficient“ 
 
 
„Bežný účet" 

 

„Jednotné 
záručné pravidlá" 

„Korešpondenčná 
banka" 
 

„Krajina/krajiny 
cudzej meny" 

„Mena záruky" 

„OPZ" 

„Pohľadávka“  

„Poplatok za 
vypracovanie Záruky" 

„Poplatok za 
vystavenie Záruky" 

písomné vyhlásenie  Banky v Záručnej listine,  ktorým sa Banka (obyčajne 
neodvolateľné a bezpodmienečne) zaväzuje uspokojiť Beneficienta do výšky Záručnej 
sumy v prípade,  ak  Príkazca  nesplnil  určitý záväzok,  alebo  sú splnené iné 
podmienky určené v Záručnej listine (napr. predloženie určitých dokumentov); 
 
veriteľ, osoba, v prospech ktorej Banka vystavila Záruku, ktorá je oprávnená po   
splnení   podmienok   uvedených   v Záručnej   listine   žiadať   od   Banky zaplatenie 
Záručnej sumy; 
 
Účet Príkazcu, zriadený v Banke, prostredníctvom ktorého Príkazca splatí 
Pohľadávku Banky; 
 
 
jednotné pravidlá pre záruky splatné na požiadanie, publikované Medzinárodnou 
obchodnou komorou pod č. 758/2010; 
 
banka, ktorá pre Banku vykonáva úkony spojené so Zárukou (s jej vystavením, 
uplatnením a pod.), napríklad avizujúca banka, potvrdzujúca banka, platiaca banka, 
banka vystavujúca protizáruku a podobne; 

štát/štáty, v ktorom/v ktorých sa mena, v ktorej sa poskytuje Záruka, považuje 
za zákonný platobný prostriedok v čase poskytnutia Záruky; 
 
 
mena alebo meny, v ktorých je Banka povinná plniť Záručnú sumu a v ktorej je 
Príkazca povinný zaplatiť Banke Pohľadávku; 
 
 
obchodné podmienky Banky pre Záruky;  

pohľadávka Banky podľa čl. IV bod 6 OPZ 

poplatok stanovený v Zmluve o záruke za vypracovanie textu Zmluvy o záruke a 
Záruky, splatný v deň platnosti a účinnosti Záruky; 

poplatok stanovený v Zmluve o záruke za vystavenie Záruky vo výške dohodnutého % 
p. a. z aktuálnej Záručnej sumy, účtovaný odo dňa platnosti a účinnosti Záruky do dňa 
jej platnosti, resp. do dňa poukázania peňažných prostriedkov v prospech Beneficienta, 
splatný následne za každých 90 kalendárnych dní na báze aktuálny počet dní 
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v kalendárnom roku/360;
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„Predplatba"  
 
„Príkazca" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Prípad 
porušenia" 
 
 
 
 
 
„Príslušenstvo" 

                            
„Ručiteľ"               
 
                       
„Ručiteľská 
listina" 
 
„Skupina príkazcu" 
 
               
„Spracovateľský 
poplatok" 
 
                      
„Uplatnená suma"                              

„Úrok z 
omeškania" 
 

 

 

„VOP"                           

„Záručná listina" 

                          

„Záručná suma" 

„Záruka na 
zabezpečenie colného 
dlhu" 

peňažná suma vo výške Záručnej sumy a Príslušenstva;  
 
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, 
 

a) ktorá ako Príkazca rokuje s Bankou o poskytnutí Záruky, alebo 
b) ktorej záväzky ako Príkazcu Banka zabezpečila Zárukou, alebo 
c) na ktorej príkaz Banka zabezpečila Zárukou záväzky tretej osoby, určenej 

Príkazcom, 
a ktorá chce uzavrieť alebo uzavrela s Bankou Zmluvu o záruke a s ňou súvisiace 
zmluvy,  resp. osoba,  ktorá nastúpila na miesto Príkazcu (napr. dedením a pod.). 
Povinnosti Príkazcu platia aj pre osobu, ktorá nastúpila na miesto   Príkazcu   napr.   
prevzatím  záväzku,   alebo  osobu,   ktorá   pristúpila k záväzku   Príkazcu.   V prípade   
Záruky   na   zabezpečenie  colného  dlhu Príkazcom   je   vždy   dovozca   -   colný   
deklarant.   V prípade   Záruky  na zabezpečenie colného dlhu v rámci spoločného 
tranzitu Príkazcom je vždy vývozca alebo špedičná spoločnosť; 
 
prípad    akéhokoľvek    porušenia    akejkoľvek   zmluvnej    povinnosti    alebo 
zmluvného dojednania zo strany Príkazcu, alebo vznik právnych skutočností (aj tých,  
ktoré vzniknú nezávisle od vôle  Príkazcu),  ktoré sú ako  Prípad porušenia označené v 
čl. X. OPZ a v Zmluve o záruke a s ktorými sú spojené práva Banky uvedené v čl. X 
OPZ; 
 
úroky, Úroky z omeškania, poplatok z omeškania, náklady, poplatky a provízie 
účtované Korešpondenčnou bankou, náklady spojené s uplatnením (všetky typy 
Poplatkov, poštové náklady, telekomunikačné náklady, náklady spojené s vymáhaním 
Pohľadávky a pod.); 
 
osoba (vrátane Príkazcu), ktorá poskytne alebo poskytla v prospech Banky 
Zabezpečenie Pohľadávky alebo jej časti; 
 
písomné  vyhlásenie   Banky  obsahujúce  jej   záväzok  uspokojiť   konkrétnu 
pohľadávku Beneficienta, ak ju neuspokojí Príkazca alebo ním určená osoba, za 
záväzok ktorej Banka vystavila Záruku; 
 
všetky   osoby,   ktoré   sú   v zmysle   príslušných   ustanovení   Obchodného 
zákonníka   ovládané   Príkazcom,   ktoré   v zmysle   Obchodného   zákonníka 
Príkazca ovládajú alebo sú spoločne s Príkazcom ovládané treťou osobou; 
 
v Zmluve o záruke stanovený poplatok za spracovanie Žiadosti o záruku, stanovený 
percentom z celkovej sumy, na ktorú je vystavená Záruka, splatný v deň vystavenia 
Záruky; 
 
suma, požadovaná Beneficientom od Banky, na úhradu ktorej Beneficient vyzve Banku 
plnením zo Záruky; 
 
úrok, ktorý je Banka oprávnená vyúčtovať Príkazcovi v prípade, ak Príkazca neuhradí 
Banke v dohodnutej lehote Pohľadávku alebo jej časť. Základ pre výpočet Úroku z 
omeškania tvorí suma, s ktorou je Príkazca v omeškaní. Úrok z omeškania bude 
stanovený vo výške dohodnutej v Zmluve o záruke alebo vo výške aktuálnej debetnej 
úrokovej sadzby pre bežné účty platnej v Banke Zverejnením.  Úrok z omeškania má 
Banka právo - nie však povinnosť - Príkazcovi účtovať a to po celú dobu omeškania, a 
v prípade jeho vyúčtovania má Príkazca povinnosť tento uhradiť. Takto vyúčtovaný 
Úrok z omeškania sa stáva Príslušenstvom.  Banka má právo stanoviť dĺžku úrokového 
obdobia v prípadoch omeškania, t. j. periodicitu zúčtovania Úroku z omeškania buď k 
ultimu kalendárneho mesiaca, alebo štvrťroka, polroka, príp. roka; 
 
Všeobecné obchodné podmienky Banky; 
 
listina   vystavená    Bankou   ako   jednostranný   právny   úkon   adresovaný 
Beneficientovi, ktorej obsahom je Záruka; 
 
peňažná   suma,   do   výšky   ktorej  je   Banka   povinná   na   základe   výzvy 
Beneficienta po splnení podmienok uvedených v Zmluve o záruke a Záručnej 
listine zaplatiť Beneficientovi; 

solidárny záväzok Banky a Príkazcu v prospech Beneficienta - colnice, v ktorom sa 
Banka zaväzuje spoločne a nerozdielne s Príkazcom splniť colný dlh, ktorý vznikol 
Príkazcovi prepustením dovezeného tovaru do príslušného colného režimu bez ohľadu 
na miesto, kde vznikol a bez ohľadu na to, ktorý colný orgán ho vymeral. 
Zárukou na zabezpečenie colného dlhu v rámci spoločného tranzitu sa Banka zaväzuje 
zaplatiť colný dlh colnej správe v prípade, ak tento nezaplatí Príkazca, ktorý vznikol v 
tranzitnej krajine v rámci Spoločenstva v zmysle medzinárodného dohovoru o 
spoločnom tranzitnom režime medzi ES, EZVO a V4 v prípade, ak tovar neprešiel do 
krajiny určenia a nebol v nej riadne preclený. 
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 „Záruka" Ručiteľská listina, Banková záruka, Záruka na zabezpečenie colného dlhu; 
 
„Zmluva o záruke" zmluva o poskytnutí Záruky, uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 
                                                513/1991   Zb.  - Obchodný  zákonník v znení  neskorších  predpisov medzi 
                                                Bankou a Príkazcom, v ktorej zmluvné strany dohodli podmienky vystavenia  
 Záruky; 
 
„Žiadosť o záruku" písomná   žiadosť   Príkazcu   adresovaná   Banke   o vystavenie   Záruky   za 
                                                podmienok uvedených v žiadosti, podpísaná osobou, oprávnenou konať za 

         Príkazcu. 

ČI. III. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Vystavením Záruky Banka zabezpečuje riziká zmluvných partnerov - Príkazcu alebo tretej osoby určenej 
Príkazcom a Beneficienta - zo záväzkových vzťahov. Zárukou ako jednostranným písomným vyhlásením sa 
Banka zaväzuje uspokojiť Beneficienta do výšky Záručnej sumy, a to v prípade, ak Príkazca alebo tretia 
osoba určená Príkazcom nesplní určitý záväzok, alebo budú splnené iné podmienky stanovené v Záručnej 
listine. 

2. Predpokladom vystavenia Záruky je uzavretie Zmluvy o záruke medzi Bankou a Príkazcom, v ktorej Banka 
a Príkazca upravia podmienky vystavenia Záruky, výšku Poplatkov a náhrad a ostatné špecifiká 
determinujúce záväzky a oprávnenia Banky, Príkazcu, Beneficienta, príp. tretích osôb. 

3. Záruka je neodvolateľná okrem prípadu, ak by v Záručnej listine bolo uvedené inak. Ak sa Banka v 
Záručnej listine odvolá na Jednotné medzinárodné pravidlá pre záruky (t. č. publikácia č. 758/2010 MOK), 
má sa za to, že Záruka je neodvolateľná. 

4. Pluralita Príkazcov: pokiaľ uzatvára Zmluvu o záruke viac Príkazcov, zodpovedajú títo za všetky záväzky 
voči Banke vznikajúce v súvislosti so Zmluvou o záruke spoločne a nerozdielne. 

ČI. IV. 

Spôsob a podmienky vystavenia Záruky 

1. Na základe písomnej Žiadosti o záruku, obsahujúcej požiadavky Príkazcu na vystavenie konkrétneho 
typu Záruky uzavrie Banka s Príkazcom Zmluvu o záruke, obsahujúcu 
a) záväzok Banky vystaviť za Príkazcu alebo ním určenú osobu Záruku do určitej sumy v prospech 

určitého Beneficienta, a 
b) podmienky vystavenia Záruky, a 
c) podrobnú  úpravu vzťahov  Banky a Príkazcu vzniknutých  na  základe vystavenia Záruky a na 

základe plnenia Banky zo Záruky. 

2. Na uzatvorenie Zmluvy o záruke je Banka oprávnená požadovať od Príkazcu podklady, potrebné na riadne 
vystavenie Záruky, napríklad zmluvu Príkazcu alebo tretej osoby určenej Príkazcom a Beneficienta, na 
základe ktorej je Záruka požadovaná. Tieto doklady predkladá Príkazca v kópii. V prípade, ak je Príkazcom 
predložený dokument v inom jazyku, než v ktorom Banka vystavuje Záruku, predloží Príkazca Banke aj 
preklad uvedeného dokumentu do jazyka, v ktorom Banka vystavuje Záruku. 

3. Banka je oprávnená od Príkazcu požadovať súhlas so znením Záruky. To neplatí, ak Banka vystavuje 
nepriamu Záruku, v takom prípade vystaví Záruku Korešpondenčná banka v ňou používanej štandardnej 
forme. 

4. Pokiaľ Príkazca v Žiadosti o záruku neuvedie formálne náležitosti pre uplatnenie Záruky, nebude Banka 
vyžadovať od Beneficienta pri uplatnení Záruky predloženie žiadnych dokumentov alebo splnenie žiadnych 
podmienok. 

5. Na základe žiadosti Príkazcu o vystavenie Záruky Banka 
a) vystaví Záruku vo vlastnom mene priamo v prospech Beneficienta, t. j. vystaví tzv.   priamu záruku, 

alebo 
b) poverí vystavením Záruky Korešpondenčnú banku (obvykle banku Beneficienta), ktorá vystaví tzv. 

nepriamu záruku, za ktorú ručí Banka Príkazcu (tzv. protizáruka). 

6. Ak nie je v Záruke uvedené inak, znižuje sa hodnota záväzku Banky na plnenie zo Záruky o každú sumu 
vyplatenú Beneficientovi na základe Záruky. 

7. Práva zo Záruky je možné postúpiť len na tú tretiu osobu, ktorá je uvedená v Záruke. 
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ČI. V. 
Poplatky a Úrok z omeškania 

1. Príkazca je povinný zaplatiť Banke Poplatky vo výške dohodnutej v Zmluve o záruke, pričom úhrada bude 
vykonaná odpisom peňažných prostriedkov  z Bežného účtu, a to aj bez predloženia platobného príkazu 
majiteľom Účtu v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2, písm. c) Zákona o platobných službách, k čomu majiteľ 
Účtu týmto dáva Banke svoj súhlas alebo v prípade, ak na Bežnom účte nebude dostatok peňažných 
prostriedkov na uhradenie Poplatkov, odpisom z akéhokoľvek iného bežného účtu Príkazcu. 

2. Banka je oprávnená kedykoľvek jednostranne znížiť alebo odpustiť ktorýkoľvek z Poplatkov. Zníženie alebo 
odpustenie ktoréhokoľvek z Poplatkov Banka písomne oznámi Príkazcovi a v tomto oznámení najmä 
a) uvedie, ktorý Poplatok bol odpustený alebo znížený, a v akom rozsahu a 

b) určí deň, ku ktorému sa zníženie alebo odpustenie Poplatku stáva účinným. 

3. Pokiaľ je Príkazca v omeškaní so splácaním Pohľadávky a Banka mu vyúčtuje Úrok z omeškania, Príkazca 
je povinný zaplatiť ho Banke vo výške stanovenej v Zmluve o záruke. Dlžná čiastka sa úročí Úrokom z 
omeškania denne, od prvého dňa omeškania (vrátane), až do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu 
splatenia dlžnej čiastky (vrátane). 

ČI. VI. 
Plnenie zo Záruky, Uplatnená suma, Predplatba 

1. V deň, nasledujúci po dni, keď nastane Prípad porušenia, vznikne Banke nárok na zaplatenie Predplatby a 
Príkazca túto Banke uhradí v lehote uvedenej vo výzve Banky na jej úhradu tým spôsobom, že zabezpečí, 
aby na Bežnom účte bola suma rovnajúca sa Predplatbe, ktorú Banka  odpíše z Bežného účtu, a to aj bez 
predloženia platobného príkazu majiteľom Účtu v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2, písm. c) Zákona o 
platobných službách, k čomu majiteľ Účtu týmto dáva Banke svoj súhlas. 

2. V prípade, ak Beneficient požiada Banku o plnenie zo Záruky, Banka bezodkladne oznámi Príkazcovi 
prijatie požiadavky Beneficienta, ako aj výšku Uplatnenej sumy. 

3. V prípade, ak Beneficient požiada Banku o plnenie zo Záruky a Príkazca uhradil Banke Predplatbu, Banka 
uhradí Uplatnenú sumu z Predplatby. 

4. V prípade, ak je Uplatnená suma nižšia ako Záručná suma, Banka poskytne čiastkové plnenie, čím sa jej 
záväzok zo Záruky zníži o takto poskytnuté čiastkové plnenie. 

5. Banka plní Beneficientovi , ak je žiadosť Beneficienta o plnenie zo Záruky Banke doručená riadne, včas, a 
doložená všetkými potrebnými dokladmi v lehote uvedenej v Záruke. 

6. Pohľadávku tvorí: 
a) pohľadávka a Príslušenstvo, ktoré vzniknú z dôvodu plnenia zo Záruky vo výške Uplatnenej sumy ; 
b) pohľadávka a Príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti so zmenou základných 

zákonných predpokladov, na základe ktorých bola uzavretá Zmluva o záruke a vystavená Záruka; 
c) pohľadávka a Príslušenstvo, ktorá vznikne v prípade plnenia Banky zo Záruky, ak dôjde k odstúpeniu 

od Zmluvy o záruke alebo k jej vypovedaniu; 
d) pohľadávka a Príslušenstvo, ktorá vznikne v prípade plnenia Banky zo Záruky, ak zanikne Zmluva o 

záruke iným spôsobom ako splnením, vypovedaním alebo odstúpením; 
e) pohľadávka a Príslušenstvo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. vznikla v 

dôsledku plnenia Banky Beneficientovi bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu 
alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol; 

f) pohľadávka na uhradenie nákladov a zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy o záruke a všetkých 
ostatných zmlúv uzavretých medzi Bankou a Príkazcom v súvislosti so Zárukou a náklady, provízie a 
poplatky, účtované inou bankou v súvislosti so Zárukou, napríklad bankou, vystavujúcou protizáruku; 

g) pohľadávka a Príslušenstvo, ktorá vznikne na základe zmeny právneho vzťahu založeného Zmluvou 
o záruke a Zárukou (t.j. napr. pohľadávka, vyplývajúca zo zmeny výšky Záruky, ktorá je alebo bude 
vystavená a pod.), alebo nahradením záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o záruke a Záruky novým 
záväzkom, t. j. v prípade privatívnej novácie právneho vzťahu, založeného Zmluvou o záruke a 
Zárukou, 

h) pohľadávka na uhradenie Predplatby. 
Prípady uvedené v bode 6 písm. a) až h) tohto článku môžu nastať samostatne, alebo niektoré alebo 
všetky súbežne. 

7. V deň, keď Banka plní zo Záruky v prospech Beneficienta, vznikne jej voči Príkazcovi Pohľadávka na 
náhradu plnenia zo Záruky, a to vo výške Uplatnenej sumy a Príslušenstva. V takom prípade má Banka 
právo 
a) na náhradu Uplatnenej  sumy a Príslušenstva použiť plnenie Príkazcu z Predplatby, ak Príkazca 

Banke Predplatbu uhradil; ak Príkazca Predplatbu Banke neuhradil, tak: 
b) odpísať z Bežného účtu, a to aj bez predloženia platobného príkazu majiteľom Účtu v zmysle 

ustanovenia § 3 ods. 2, písm. c) Zákona o platobných službách, k čomu majiteľ Účtu týmto dáva 
Banke svoj súhlas  sumu vo výške Uplatnenej sumy a  Príslušenstva alebo ich neuhradenej časti; 
alebo 

c) ak na Bežnom účte nie je dostatok peňažných prostriedkov odpísať sumu vo výške  Uplatnenej sumy 
a Príslušenstva aj bez predloženia platobného príkazu majiteľom Účtu v zmysle ustanovenia § 3 ods. 
2, písm. c) Zákona o platobných službách, k čomu majiteľ Účtu týmto dáva Banke svoj súhlas , a to z 
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ktoréhokoľvek účtu Príkazcu v Banke; alebo 
d) žiadať uspokojenie Pohľadávky vo výške Uplatnenej sumy a Príslušenstva iným spôsobom. 

8. Banka má právo nevykonať akýkoľvek príkaz Príkazcu vo vzťahu k peňažným prostriedkom na 
ktoromkoľvek účte zriadenom v Banke, či inak neumožniť Príkazcovi nakladať s prostriedkami na 
ktoromkoľvek jeho účte zriadenom v Banke, pokiaľ prostriedky na Bežnom účte alebo ktoromkoľvek účte 
Príkazcu zriadenom v Banke nepostačujú na úhradu Pohľadávky alebo Predplatby. 

9. Pokiaľ je účet uvedený v bode 8 tohto článku vedený v inej mene ako je mena, v ktorej má byť Pohľadávka 
splatená, je Banka  oprávnená konvertovať splatnú Pohľadávku alebo jej časť kurzom devíza predaj, ak je 
účet vedený v zákonnej mene Slovenskej republiky a Pohľadávka je v cudzej mene, alebo devíza nákup, 
ak je účet vedený v cudzej mene a Pohľadávka je v zákonnej mene Slovenskej republiky, platným v Banke 
v deň realizácie inkasa, a to podľa kurzového lístka zverejneného Národnou bankou Slovenska. 

10. V prípade nesplnenia povinnosti Príkazcu uvedenej v predchádzajúcich odsekoch a nemožnosti Banky 
urobiť príslušné úhrady inkasným spôsobom podľa ustanovení OPZ a Zmluvy o záruke, bude Banka 
oprávnená využiť dohodnuté Zabezpečenie spôsobom, ktorý bude považovať za vhodný. 

11. Ak Príkazca uhradil Banke Predplatbu a Beneficient v lehote určenej v Záruke na jej uplatnenie 
a) nevyzve Banku na plnenie zo Záruky; alebo 
b) vyzve Banku na plnenie zo Záruky a Uplatnená suma a Príslušenstvo sú nižšie ako Predplatba; 
tak Banka vráti na Bežný účet Predplatbu alebo jej nepoužitú časť, a to najskôr jedenásty Obchodný deň po 
dni, keď zanikol záväzok Banky na plnenie zo Záruky. 

ČI. VII.                 

Trvanie Záruky 

1. Banka vystavuje Záruku na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. 

2. Záruka je platná a účinná dňom jej vystavenia. Výnimku tvoria prípady, ak je v Záručnej listine účinnosť 
Záruky viazaná na odkladacie podmienky. V takom prípade je Záruka účinná až splnením odkladacích 
podmienok. 

3. Záruka vystavená na dobu určitú je platná do dňa 
a) uvedeného v Záruke; alebo 
b) keď uplynie doba, na ktorú je Záruka vystavená; alebo 
c) vrátením originálu Záruky Banke spolu s písomným vyhlásením Beneficienta, že sa vzdáva práva na 

plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej 
neuhradenej časti; alebo 

d) spôsobom, uvedeným v Záruke. 

4. Záruka vystavená na dobu neurčitú je platná do dňa 
a) uplynutia výpovednej lehoty; alebo 
b) vrátením originálu Záruky Banke spolu s písomným vyhlásením Beneficienta, že sa vzdáva práva na 

plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej 
neuhradenej časti; alebo 

c) spôsobom, uvedeným v Záruke. 

5. Záruka sa považuje za vystavenú okamihom, keď ju obdrží Beneficient. V prípade, ak Príkazca v Žiadosti o 
záruku uvedie, že žiada Banku, aby požiadala Beneficienta o potvrdenie prijatia Záruky v určitej lehote, 
považuje sa Záruka za vystavenú dňom, ktorý ako deň prijatia označí Beneficient vo svojom potvrdení. 

6. Beneficient je povinný oznámiť Banke svoje nároky zo Záruky v dobe jej platnosti, v opačnom prípade jeho 
nároky zaniknú. 

7. Banka môže Záruku vypovedať v prípade, ak 
a) je možnosť výpovede a výpovedná lehota v Záruke uvedená; alebo 
b) o to Beneficient Banku požiada a zároveň vráti Banke originál Záruky. 

Uplynutím výpovednej lehoty zaniknú Beneficientovi neuplatnené práva a Banke povinnosti zo Záruky. To neplatí 
pre prípad colnej záruky. 
 
 

Čl. VIII.                    

Záväzky Príkazcu 

1. Záväzky Príkazcu vzniknuté vystavením Záruky Bankou budú trvať dovtedy, kým nedôjde k vysporiadaniu 
všetkých záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o záruke a z vystavenej Záruky. 

2. Príkazca 
a) neurobí žiadne kroky smerujúce proti tomu, aby Banka plnila Beneficientovi v súlade s vystavenou 

Zárukou, a v prípade plnenia Banky zo Záruky sa vzdáva akýchkoľvek námietok týkajúcich sa 
takýchto plnení Banky; 

b) uskutoční všetky úkony smerujúce k riadnemu zániku záväzku Banky z vystavenej Záruky; 
c) bude na žiadosť Banky predkladať Banke v kvalite, rozsahu a lehote stanovenej Bankou, všetky 
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dokumenty a informácie, ktoré bude Banka požadovať na účely sledovania vývoja jeho finančnej 
situácie; 

d) až do vysporiadania všetkých záväzkov zo Zmluvy o záruke a zo Záruky nezriadi žiadne 
Zabezpečenie, vecné bremeno alebo inú ťarchu alebo obmedzenie na svoj majetok alebo jeho časť, 
a taktiež nevyhlási, že súhlasí s jeho zaťažením alebo iným obmedzením na účel Zabezpečenia 
iného súčasného alebo budúceho záväzku, vrátane poskytnutia Záruky za nejaký súčasný alebo 
budúci záväzok, pokiaľ neposkytne Banke vopred Zabezpečenie rovnakej úrovne, rovnakého druhu 
a v rovnakej hodnote ako poskytol inému veriteľovi alebo nezíska predchádzajúci písomný súhlas 
Banky. Nezabezpečené záväzky Príkazcu voči tretím osobám nesmú byť Príkazcom prednostne 
uspokojované pred uspokojením záväzkov Príkazcu vyplývajúcim z právneho vzťahu založeného 
Zmluvou o záruke, (negatíve pledge, pári passu); 

e) počas trvania právneho vzťahu založeného Zmluvou o záruke, bez predchádzajúceho súhlasu 
Banky neprevedie, ani nepostúpi svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o záruke na tretiu 
osobu vcelku, ani čiastočne; 

f) poskytne Banke informácie o hroziacom alebo existujúcom Prípade porušenia, o všetkých 
skutočnostiach či okolnostiach, o ktorých vie alebo mohol vedieť, a ktoré majú alebo môžu mať 
nepriaznivý vplyv na schopnosť Príkazcu plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o záruke a zo Záruky, 
najmä na schopnosť splácať riadne a včas Pohľadávku, a to bezodkladne po tom, ako tieto okolnosti 
alebo skutočnosti nastanú. 

3.  Plnenie Zmluvy o záruke a finančnú situáciu Príkazcu bude Banka sledovať a hodnotiť počas celého 
obdobia platnosti Záruky na základe účtovných výkazov Príkazcu. Príkazca bude predkladať Banke do 30 
dní po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka účtovné výkazy (súvahu a výkaz ziskov a strát na 
štandardných tlačivách), opatrené pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu Príkazcu. 

ČI. IX. 
Záväzky a zodpovednosť Banky 

1. Banka nie je povinná Záruku vystaviť v prípade, ak 
a) jej vystavenie je v rozpore právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike; alebo 
b) internými predpismi Banky; alebo 
c) nastane Prípad porušenia. 

2. Banka 
a) bude s náležitou starostlivosťou kontrolovať požiadavky Beneficienta na plnenie zo Záruky, 

vyhlásenia a všetky dokumenty potrebné na plnenie zo Záruky, najmä z hľadiska ich formálnej 
správnosti a vzájomných súvislostí; 

b) bude výzvu na plnenie zo Záruky predloženú prostredníctvom autorizovaného telekomunikačného 
prenosu (kľúčovaná správa SWIFT) považovať za originál; 

c) vždy uspokojí Beneficienta peňažnou čiastkou, aj v prípade, že záväzok, za ktorý Banka ručí, nemá 
povahu platobného záväzku. V takom prípade Banka uspokojí Beneficienta maximálne do výšky 
Záručnej sumy, a to v takej sume, na akú by mal Beneficient nárok voči Príkazcovi alebo tretej osobe 
určenej Príkazcom v prípade, ak by Príkazca alebo tretia osoba určená Príkazcom porušili záväzok, 
ktorého plnenie je zabezpečené Zárukou; 

d) je oprávnená na plnenie zo Záruky aj bez predchádzajúceho upozornenia Príkazcu. Banka za škodu 
vzniknutú Príkazcovi z takéhoto plnenia nezodpovedá; 

e) na žiadosť Príkazcu poskytne Príkazcovi originály dokumentov, ktoré obdržala v súvislosti s plnením 
zo Záruky, a to 
(i)        k nahliadnutiu v prípade, ak tieto Banka potrebuje na ochranu svojich práv a na plnenie 

svojich povinností ; alebo                                                                                                               
(ii)       odovzdá, ak tieto nepotrebuje na ochranu svojich práv a na plnenie svojich povinností;  

f)   koná na účet a riziko Príkazcu v prípade, ak na realizáciu Žiadosti o záruku bude Banka využívať 
služby inej banky alebo iných osôb. Banka nezodpovedá za to, či budú požadované služby alebo iné 
činnosti realizované. 

 
3. Banka nezodpovedá za 

a) straty pri preprave akejkoľvek správy, listu alebo dokumentu, ani za oneskorenie, skomolenie alebo 
inú chybu, ktorá vznikne pri elektronickom prenose akýchkoľvek telekomunikačných správ, za chyby 
pri preklade alebo tlmočení technických výrazov; 

b) formu, primeranosť, presnosť, pravosť, falšovanie alebo právny účinok akéhokoľvek dokumentu 
predloženého pri uplatnení Záruky; 

c) škody, ktoré vzniknú v dôsledku udalostí pod kontrolou Príkazcu, alebo udalostí za ktoré Príkazca 
zodpovedá, alebo za škody vzniknuté v dôsledku porušenia alebo omeškania splnenia akejkoľvek 
povinnosti Príkazcu voči Banke; 

d) následky vzniknuté tým, že sa Záruka, na žiadosť Príkazcu riadi iným právom ako slovenským; 
e) škodu, ktorá vznikne Príkazcovi tým, že Banka plnila Záručnú sumu v prospech Beneficienta, ak na 

takéto plnenie Beneficient nemal voči Príkazcovi nárok. To isté platí aj v prípade, ak Banka plnila v 
prospech Beneficienta Záručnú sumu a právny úkon, na základe ktorého vznikol nárok na plnenie 
Beneficienta voči Príkazcovi, sa stal neplatným, neúčinným alebo odpadol. 

ČI. X. 
Prípady porušenia 

1. Za prípady porušenia sa považuje: 
a) omeškanie Príkazcu so splatením záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o záruke, alebo so zaplatením 

iného peňažného záväzku voči Banke o viac ako tri Obchodné dni; 
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b) omeškanie Príkazcu s plnením akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy o záruke, počítané odo dňa, 
v ktorom bola zaslaná písomná výzva Príkazcovi na odstránenie dôvodov omeškania; 

c) omeškanie Príkazcu so splácaním svojich záväzkov voči ostatným veriteľom, vyplývajúcich z iných 
zmlúv, z ktorých vyplýva peňažný záväzok Príkazcu, s výnimkou oneskorenia splácania z 
technických dôvodov; alebo ak Banka zistí, že Príkazca je platobne neschopný alebo predĺžený, 
resp. ak vstúpi čo i len s jedným veriteľom do rokovaní za účelom dosiahnuť reštrukturalizáciu 
úverov a záväzkov, resp. o moratóriu (t.j. cross-default); 

d) omeškanie Príkazcu splnením akéhokoľvek nepeňažného záväzku voči Banke z akejkoľvek zmluvy, 
alebo vyhlásenia, alebo právneho predpisu. Nesplnenie tejto povinnosti sa nepovažuje za Prípad 
porušenia, pokiaľ Banka Príkazcovi písomne oznámi, že poskytne dodatočnú lehotu na splnenie 
takejto povinnosti. Dodatočná lehota nemusí byť poskytnutá, ak Príkazca takúto povinnosť v 
priebehu predchádzajúcich šiestich mesiacov opakovane porušil; 

e) nadobudnutie postavenia ovládajúcej osoby akoukoľvek inou osobou, ktorá nie je ku dňu uzavretia 
Zmluvy o záruke vo vzťahu ku Príkazcovi ovládajúcou osobou v zmysle Obchodného zákonníka; 

f) pokiaľ ide o články VIII a XI OPZ: 
(i) porušenie tam akéhokoľvek uvedeného ustanovenia;  
(ii) zánik resp. čiastočný zánik niektorého z tam uvedených predpokladov,  
(iii) zistenie, že akákoľvek skutočnosť tam uvedená je nesprávna alebo neúplná,  
(iv) zistenie, že Príkazca poskytol nepravdivé alebo neúplné údaje alebo doklady, resp. ich 

zatajil. 
g) ak sa Banka hodnoverným spôsobom dozvedela o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok 

Príkazcu alebo Ručiteľa alebo o návrhu na povolenie reštrukturalizácie Príkazcu alebo Ručiteľa 
alebo o vstupe Príkazcu alebo Ručiteľa do likvidácie alebo došlo k ustanoveniu dočasného správcu, 
núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá prebrala všetky alebo časť právomocí 
štatutárneho orgánu Príkazcu alebo Ručiteľa, za podmienky, že Príkazca alebo Ručiteľ v lehote, 
určenej Bankou nepreukáže neopodstatnenosť tohto návrhu; 

h) strata oprávnenia Príkazcu, alebo pozastavenie alebo iné obmedzenie jeho oprávnenia k výkonu   
podnikateľskej činnosti alebo iného oprávnenia, ktoré je podľa názoru Banky nevyhnutné na výkon 
jeho podnikateľskej činnosti alebo na plnenie záväzkov podľa Zmluvy o záruke a zmlúv s ňou 
súvisiacich. Udalosť, ktorá môže byť dôvodom ku zrušeniu Príkazcu ako právnickej osoby alebo 
skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú taký následok; 

i)        právoplatné rozhodnutie štátneho, súdneho alebo rozhodcovského orgánu, o tom, že Príkazca 
porušil    právnu povinnosť, a toto porušenie má nepriaznivý vplyv na schopnosť Príkazcu plniť 
záväzky  zo  Zmluvy  o  záruke  a Zabezpečenia,  alebo  by  mohlo  viesť  k ohrozeniu  existencie  
Príkazcu, alebo jeho právnej spôsobilosti; 

j) podstatná zmena uskutočnená v prevádzke Príkazcu v jeho organizačnej zložke alebo na jeho inom 
majetku, ktoré skutočnosti by mohli podstatne ovplyvniť platobnú schopnosť Príkazcu (napr. začatie 
súdneho, rozhodcovského, správneho alebo obdobného konania, príp. exekúcie na majetok 
Príkazcu, resp. získanie vedomosti Bankou o príprave hore uvedených konaní);  

k)        zánik alebo obmedzenie platnosti úradného povolenia lebo iného povolenia (vrátane povolenia 
vydaného   orgánmi  spoločnosti   Príkazcu)   potrebného   k uzavretiu,  trvaniu   a k plneniam  podľa 
Zmluvy o záruke; 

I)        Rozhodnutie Príkazcu alebo príslušného orgánu o: 
                    (i)        zrušení Príkazcu likvidáciou alebo bez likvidácie, 
                    (ii)       zmene právnej formy Príkazcu, 
                    (iii)       kúpe, predaji alebo nájme podniku Príkazcu alebo jeho časti, 
                    (iv)      znížení základného imania Príkazcu, 
                    (v)       uskutočnení statusových zmien u Príkazcu, 
                    (vi)      takej záležitosti, ktorá by mala podľa príslušného zahraničného právneho poriadku obdobný 
                              účinok ako statusové zmeny u Príkazcu ktoré by podstatným spôsobom ovplyvnilo splatenie 

Pohľadávky, a Banka prejavila svoj písomný nesúhlas s týmito zmenami; 
m) zánik, čiastočný zánik alebo zníženie Zabezpečenia Pohľadávky alebo jej časti a Ručiteľ v lehote 

určenej Bankou Zabezpečenie Pohľadávky nedoplnil, okrem situácie ak sa Banka a Ručiteľ dohodli 
inak; 

n) ak Príkazca alebo Ručiteľ porušil alebo nesplnil povinnosť alebo zmluvné dojednanie dohodnuté 
v Zmluve o záruke, OPZ, VOP alebo zabezpečovacích alebo iných zmluvách; 

o) porušenie alebo nedodržanie zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, a to 
konaním alebo nekonaním Príkazcu alebo Ručiteľa a takéto konanie alebo nekonanie by mohlo mať 
nepriaznivý vplyv na schopnosť Príkazcu alebo Ručiteľa plniť záväzky zo Zmluvy o záruke 
alebo Zabezpečenia, alebo by mohlo viesť k ohrozeniu existencie Príkazcu alebo Ručiteľa, alebo ich 
právnej spôsobilosti. 

2. Prípady porušenia uvedené v bode 1 tohto článku pod písm. c), f) a k) má Príkazca možnosť napraviť alebo 
odstrániť v lehote 30 dní odo dňa vzniku takéhoto Prípadu porušenia. 

3. Príkazca je povinný bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvedel o ktorejkoľvek skutočnosti uvedenej 
v bode 1 tohto článku, písomne oznámiť Banke, že nastal alebo hrozí Prípad porušenia podľa bodu 1 tohto 
článku. 

4. V prípade, že nastal ktorýkoľvek Prípad porušenia podľa bodu 1 tohto článku, má Banka právo buď 
samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii: 
a) požadovať od Príkazcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% zo Záručnej sumy a v prípade, že 

Banka túto zmluvnú pokutu Príkazcovi vyúčtuje, má Príkazca povinnosť ju zaplatiť; 
b) neposkytnúť Záruku; 
c) vypovedať Zmluvu o záruke alebo od nej odstúpiť; 
d) žiadať zaplatenie Predplatby. 
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5. Banka je oprávnená postupovať podľa bodu 4 tohto článku aj vtedy, ak 
a) nastala zmena alebo zrušenie právnej normy alebo bola prijatá nová právna norma, regulujúca 

Záruku, vrátane normy, vydanej Národnou bankou Slovenska, alebo iným oprávneným orgánom; 
alebo 

b) došlo ku zmene interpretácie právnej normy; alebo 
c) sa vyskytla vyššia moc; 
a v dôsledku udalostí, uvedených v tomto bode pod písm. a) až c) by vystavenie Záruky  alebo vystavená 
Záruka sa stala nezákonnou, protiprávnou, nedovolenou alebo zakázanou. 

ČI. XI. 
Vyhlásenia Príkazcu 

1. Príkazca vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy o záruke: 
a) je právnickou osobou/fyzickou osobou podnikateľom riadne založenou a existujúcou podľa právneho 

poriadku Slovenskej republiky, ktorá má neobmedzenú spôsobilosť na práva a povinnosti a 
neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony; 

b) Zmluva o záruke je riadne podpísaná osobami oprávnenými konať za Príkazcu, ktoré neprekročili 
svoje oprávnenia. Všetky záväzky Príkazcu vyplývajúce z tohto záväzkového vzťahu sú platnými a 
vymáhateľnými záväzkami Príkazcu; 

c) uzavretie Zmluvy o záruke a plnenie povinností z nej vyplývajúcich neporušuje zakladateľské ani iné 
organizačné dokumenty Príkazcu a nie je v rozpore so žiadnou zmluvou, dokumentom, rozhodnutím 
súdu, nálezom rozhodcovského orgánu ani rozhodnutím správneho alebo iného orgánu, ktoré sú pre 
Príkazcu záväzné alebo ktorými sú dotknuté práva a povinnosti Príkazcu, alebo majú vplyv na stav 
jeho majetku, ani nepredstavuje porušenie ktoréhokoľvek právneho predpisu; 

d) mu nie je známe, že bol vo vzťahu k nemu podaný návrh na vydanie rozhodnutia alebo začatie 
súdneho, rozhodcovského, správneho alebo exekučného konania, ani že bolo začaté také konanie, 
ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho právne alebo ekonomické postavenie alebo schopnosť 
splniť ktorýkoľvek jeho záväzok vyplývajúci zo Zmluve o záruke alebo z prípadných ďalších 
záväzkových vzťahov súvisiacich so Zmluvou o záruke, a podľa jeho vedomia žiadny takýto návrh 
alebo konanie nehrozí; 

e) v čase od prijatia Žiadosti o záruku nedošlo k žiadnej podstatnej zmene týkajúcej sa právneho alebo 
ekonomického postavenia Príkazcu, či schopnosti Príkazcu splniť ktorýkoľvek jeho záväzok 
vyplývajúci zo Zmluvy o záruke, alebo iný záväzok súvisiaci so Zmluvou o záruke. Príkazca nie je v 
zmysle príslušných právnych predpisov v úpadku; 

f) všetky dokumenty a ďalšie písomné či ústne informácie, odovzdané alebo oznámené Banke v 
súvislosti s uzavretím Zmluvy o záruke alebo ktoréhokoľvek súvisiaceho dokumentu, sú ku dňu ich 
odovzdania alebo oznámenia pravdivé, úplné, správne a nie sú v žiadnom podstatnom ohľade 
zavádzajúce. Odo dňa, keď boli uvedené dokumenty a ďalšie informácie banke odovzdané alebo 
oznámené, nedošlo ku žiadnym podstatným nepriaznivým zmenám v záležitostiach, ktorých sa tieto 
informácie týkajú, ani v podnikateľskej činnosti Príkazcu; 

g) nemá v evidencii daní zaznamenané daňové nedoplatky, nemá splatné nedoplatky na poistnom a na 
penále na zdravotnom poistení, na poistnom a penále na sociálnom zabezpečení, na príspevku na 
zamestnanosť, cle, alebo iných podobných daniach, poplatkoch a iných platbách; 

h) nie je osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle príslušných právnych predpisov. 
 
2. Príkazca splnomocňuje Banku, aby na základe vlastného výberu poverila Korešpondenčnú banku 

prevzatím alebo potvrdením, alebo oznámením Záruky. Príkazca si je vedomý a súhlasí, aby v prípade 
protizáruky Korešpondenčnej banky alebo v prípade vyhlásenia Banky voči Korešpondenčnej banke bola 
použitá forma a spôsob, vyžadovaný Korešpondenčnou bankou alebo právnymi predpismi, ktorými sa riadi 
táto Korešpondenčná banka. 

 
3. Všetky vyhlásenia Príkazcu sa budú považovať za zopakované vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o záruke, pokiaľ Príkazca nedoručí Banke zmenu vyhlásenia. 

ČI. XII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Sporné otázky zo Zmluvy o záruke a zo zmlúv s ňou súvisiacich budú riešené na základe rozhodcovskej 
doložky obsiahnutej v Zmluve o záruke. 

2. Banka a Príkazca sa dohodli, že kde je v Záruke, Zmluve o Záruke, v OPZ alebo VOP stanovená úhrada 
jeho záväzkov inkasným spôsobom, platí, že Banka je oprávnená takúto sumu odpísať z Účtu v prospech 
oprávnenej osoby, ktorou môže byť aj Banka, a to aj bez predloženia prevodného príkazu Príkazcom 
v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2, písm. c) zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na čo Príkazca týmto dáva Banke svoj 
neodvolateľný súhlas. 

3. Banka má právo postúpiť svoje práva a Pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy o záruke a ostatných právnych 
vzťahov, ktoré súvisia so Zmluvou o záruke bankám alebo tretím osobám, resp. právo uzavrieť s tretími 
osobami zmluvy týkajúce sa spoločného financovania. Príkazca súhlasí, aby v takom prípade Banka 
poskytla tu uvedeným subjektom všetky potrebné údaje o Príkazcovi vrátane tých, ktoré tvoria predmet 
bankového tajomstva. 

4. Všetky záväzky a povinnosti, ktoré vzniknú Príkazcovi v súvislosti s právnym vzťahom založeným Zmluvou 
o záruke a zmluvami s ňou súvisiacimi, prechádzajú aj na právnych nástupcov Príkazcu, pričom v takomto 
prípade Príkazca ručí za zaplatenie Pohľadávky a zodpovedá za vymáhateľnosť aj iných práv a nárokov 
Banky vyplývajúcich zo Zmluvy o záruke alebo zmlúv s ňou súvisiacich. 
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5. V prípade, že Banka opomenie, alebo sa omešká s vykonávaním, alebo uplatnením akéhokoľvek práva 
alebo oprávneného nároku vyplývajúceho z právneho vzťahu, založeného Zmluvou o záruke, táto 
skutočnosť sa nebude považovať za zrieknutie sa Bankou týchto práv a nárokov. Práva a oprávnené 
nároky Banky vyplývajúce z právneho vzťahu, založeného Zmluvou o záruke a zmluvami s ňou súvisiacimi 
neobmedzujú, resp. nevylučujú uplatnenie iných práv a oprávnených nárokov, ktoré Banke vznikli alebo 
vzniknú z iných právnych úkonov alebo udalostí. 

6. Príkazca a Banka uzatvárajú Zmluvu o záruke a zmluvy s ňou súvisiace na dobu do vysporiadania 
všetkých záväzkov z nich vyplývajúcich. 

7. Banka je oprávnená Zmluvu o záruke vypovedať s účinnosťou odo dňa doručenia výpovede Príkazcovi, ak 
vo výpovedi nebude uvedená iná výpovedná lehota. Príkazca je oprávnený Zmluvu o záruke vypovedať s 
výpovednou lehotou jeden mesiac po doručení výpovede Banke. V prípade, ak Banka na základe Zmluvy o 
záruke už vystavila Záruku, výpovedná lehota neuplynie pred skončením jej platnosti a pred zaplatením 
Pohľadávky. 

8. Banka je oprávnená OPZ, v nadväznosti na vývoj právneho a podnikateľského prostredia, a s ohľadom na 
svoju obchodnú politiku, kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Banka určí aktuálne znenie OPZ Zverejnením. 
Príkazca je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou OPZ písomným oznámením doručeným Banke do 
15 dní, od kedy boli OPZ určené Zverejnením. Ak sa tak nestane, zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť v 
deň v nich uvedený, ak Príkazca 

 

a) po Zverejnení OPZ vykoná akýkoľvek úkon voči Banke; alebo 

b) pokračuje v prijímaní bankových služieb Banky tak, že zdanej situácie je zrejmé, že má vôľu v danom 
zmluvnom vzťahu s Bankou pokračovať; alebo 

c) svojím konaním potvrdí, že sa so znením zmenených alebo doplnených OPZ oboznámil. Ak Príkazca 
v uvedenej lehote vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou OPZ a nedôjde k dohode, Banka je oprávnená 
svoj zmluvný vzťah s Príkazcom vypovedať s okamžitou účinnosťou a vyhlásiť Pohľadávky za 
okamžite splatné. 

9. OPZ budú vyhotovené v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom v prípade rozdielnej interpretácie 
právne záväzná je slovenská verzia OPZ. 

 


