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1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Produktové obchodné podmienky pre faktoring Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú
v rozsahu uvedenom v tomto dodatku č. 2.

2.

OBSAH DODATKU

2.1. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa pôvodná definícia pojmov „Centrum hlavného záujmu“ nachádza
novým pojmom, ktorý znie:
Centrum hlavného záujmu

má význam uvedený v článku
3 ods. 1 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.
2015/848 z 20. mája 2015, o insolvenčnom konaní.

2.2. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa za definíciu pojmu „Druh Faktoringu“ vkladá nová definícia pojmu
„Elektronická služba“ v nasledovnom znení:
Elektronická služba

služba Banky, ktorá
komunikáciu s Bankou.

Klientovi

umožňuje

diaľkovú

2.3. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa pôvodná definícia pojmov „Faktúra“ nahrádza novým pojmom,
ktorý znie:
Faktúra

faktúra, iný účtovný alebo daňový doklad vystavený
Klientom Zákazníkovi k pohľadávke uvedenej na FPP
alebo v Zozname pohľadávok na postúpenie.

2.4. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa za definíciu pojmu „Klient“ vkladá nová definícia pojmu „Limit
Zálohy“, ktorý znie:
Limit Zálohy

časť Nominálnej hodnoty príslušnej faktúry vyjadrená
v percentách, do ktorej môže Banka poskytnúť Zálohu

2.5. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa pojem „Referenčná sadzba“ nahrádza novým pojmom, ktorý znie:
Referenčná sadzba

zverejňovaná sadzba, z ktorej Banka stanovuje Úrokovú
sadzbu;
najmä EURIBOR /ESTER /EUR LIBOR /LIBOR /PRIBOR/
BUBOR - sadzba p. a., určovaná v závislosti od aktuálnej
situácie na medzibankovom refinančnom trhu; jej výška
zodpovedá výške úrokovej sadzby depozít na pevne
stanovené obdobie v mene a sume porovnateľnej
s pohľadávkou Banky ponúknutej na medzibankovom trhu
pre príslušnú menu v Deň stanovenia.
Ak výška Referenčnej sadzby nie je príslušným zdrojom
v Deň stanovenia vyhlásená, pre určenie výšky Úrokovej
sadzby má Banka právo použiť Referenčnú sadzbu, ktorá
bola pred Dňom stanovenia vyhlásená naposledy alebo má
právo za východisko pre výpočet Úrokovej sadzby použiť
východiská platné pre situáciu ak je dohodnutý typ
Referenčnej sadzby zrušený.
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Ak je typ Referenčnej sadzby príslušným zdrojom, ktorý ju
zverejňuje zrušený alebo je tento typ Referenčnej sadzby
zrušený iným spôsobom, bude sa za východisko pre
výpočet Úrokovej sadzby považovať:
a) typ referenčnej sadzby, ktorým bol dohodnutý typ
Referenčnej sadzby podľa určenia príslušného zdroja
nahradený,
b) ak takáto nie je, tak ponuková sadzba pre vklady
v príslušnej mene na príslušnom medzibankovom trhu
stanovená relevantnou autoritou (napr. pre menu euro
Európskou bankovou federáciou, uvedená na
ktorejkoľvek inej stránke Reuters Monitor Money
Rates
Service),
pre
obdobie
rovnajúce
sa príslušnému Úrokovému obdobiu (alebo pre
časovo najbližšie obdobie) v Deň stanovenia,
c) ak takáto nie je, potom ponuková sadzba pre vklady
v príslušnej mene na príslušnom medzibankovom
trhu, uvedená na ktorejkoľvek stránke služby akú
Banka odôvodnene určí ako službu, ktorá svojimi
parametrami najviac zodpovedá službe pre obdobie
rovnajúce sa takémuto Úrokovému obdobiu (alebo
pre časovo najbližšie obdobie) v Deň stanovenia,
alebo
d) ak nie je možné postupovať podľa predchádzajúcich
bodov potom sadzba per annum vypočítaná Bankou
ako aritmetický priemer (v prípade potreby
zaokrúhlený na štyri desatinné miesta nahor) sadzieb
oznámených Banke minimálne tromi referenčnými
bankami, pri ktorých každá z referenčných bánk
ponúkala na príslušnom medzibankovom trhu vklady
v euro vo výške v podstate sa rovnajúcej výške
Čerpania okolo 11:00 hodiny (bratislavského času) v
Deň stanovenia porovnateľné s príslušným Úrokovým
obdobím (alebo pre časovo najbližšie obdobie),
e) ak nie je možné postupovať podľa predchádzajúceho
bodu, potom sadzba, ktorú Banka oznámi Klientovi
hneď ako to bude prakticky možné (avšak najneskôr
v deň kedy má byť úrok za dané Úrokové obdobie
splatný), ako percentuálnu sadzbu p.a. predstavujúcu
skutočný
náklad
refinancovania
sa
Banky
z akéhokoľvek zdroja, ktorý odôvodnene zvolí Banka
v súvislosti s Čerpaním;
Ak výška Referenčnej sadzby dosiahne v Deň stanovenia
zápornú hodnotu, t.j. hodnotu nižšiu ako 0 % p. a., Banka
je oprávnená pre účely stanovenia výslednej Úrokovej
sadzby zarátať hodnotu Referenčnej sadzby vo výške 0 %
p. a.
2.6. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa za pojem „Regresný faktoring“ vkladá nový pojem „Reverzný
faktoring“, ktorý znie:
postupovanie
pohľadávok
Banke
vyplývajúcich
Reverzný faktoring
z Obchodných prípadov, ktoré Zákazník písomne
bezpodmienečne uzná čo do dôvodu a výšky. ako
existujúce a nespochybniteľné pohľadávky Banky z Faktúry
zaradenej do Zoznamu pohľadávok na postúpenie, pri
ktorých Banka akceptuje Návrh Klienta na postúpenie
pohľadávky.
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2.7. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa pojem „Zákazník“ nahrádza novým pojmom, ktorý znie:
Zákazník

osoba, ktorej v rámci Obchodných prípadov vznikajú voči
Klientovi záväzky uhradiť pohľadávky, ktorých výška
zodpovedá cene dodaného tovaru alebo poskytnutej
služby. Zákazník má v rámci Obchodného prípadu obvykle
postavenie odberateľa tovaru alebo služieb.

2.8. V DEFINÍCIÁCH POJMOV sa za pojem „Zákazník“ vkladá nový pojem „Zoznam pohľadávok na
postúpenie“, ktorý znie:
Zoznam pohľadávok na
postúpenie

zoznam vytvorený Zákazníkom na formulári Banky
obsahujúci Faktúry, ktoré môže Klient ako dodávateľ vybrať
na financovanie v rámci Reverzného faktoringu.

2.9. Za časť 1 „Základné ustanovenia“ sa vkladá nová časť 2 s názvom „Faktoring“, a nový bod 2.1.,
v nasledujúcom znení:
2. FAKTORING
2.1.

POUŽITIE USTANOVENÍ O FAKTORINGU
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ustanovenia tohto článku sa použijú pre všetky
Faktoringové vzťahy, ktoré vznikajú na základe Rámcovej faktoringovej zmluvy okrem
Faktoringových vzťahov vzniknutých v súvislosti s Rámcovou faktoringovou zmluvou pre
Reverzný faktoring.

2.10.
2.11.
2.12.

Pôvodné časti 2 až 5 sa označujú ako 2.2. až 2.5.
V bode 2.2.4. sa na konci vkladajú tieto slová: „alebo prostredníctvom Elektronickej služby“.
Za bod 2.5: sa vkladajú nové body 2.6. až 2.7., ktoré znejú:

2.6. ZMENA PODMIENOK FAKTORINGU
2:6.1.

2:6.2.
2:6.3.

2:6.4.

Banka má právo kedykoľvek jednostranne odvolať alebo zmeniť Globálny faktoringový limit,
Faktoringový limit, Garančný limit, menu postupovaných pohľadávok, Maximálnu dĺžku
splatnosti Faktúry, Limit Zálohy, Odmenu, Úrokovú sadzbu, alebo Poplatky. Zmenu podmienok
faktoringu oznamuje Banka Klientovi listom, faxom, prostredníctvom elektronickej pošty emailom, prostredníctvom Elektronickej služby alebo telefonicky.
Zmena podmienok faktoringu nadobúda účinnosť oznámením Klientovi. Ak je zmena
podmienok faktoringu oznámená telefonicky, Banka následne zašle písomné potvrdenie.
Zmena podmienok faktoringu nemá vplyv na práva a povinnosti Banky a Klienta vzťahujúce sa
na Postúpené pohľadávky, vo vzťahu ku ktorým Banka akceptovala Návrh na postúpenie
pohľadávky pred účinnosťou zmeny podmienok faktoringu.
Ak príslušný Návrh na postúpenie pohľadávky nebol Bankou akceptovaný do okamihu účinnosti
zmeny podmienok faktoringu, bude Banka tento Návrh na postúpenie pohľadávky posudzovať
už v zmysle zmenených podmienok faktoringu.

2.7. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE BEZREGRESNÝ FAKTORING
Použitie ustanovení pre Bezregresný faktoring
2.7.1. Ak je Postúpená pohľadávka Bankou akceptovaná v rámci Bezregresného faktoringu, majú tieto
ustanovenia pre Bezregresný faktoring prednosť v prípade rozporu ostatných ustanovení
podľa tohto článku POP.
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Akceptácia pohľadávky
2.7.2. Ak by sa akceptovaním Návrhu na postúpenie pohľadávky v rámci Bezregresného faktoringu
presiahol súčet všetkých neuhradených Postúpených pohľadávok akceptovaných v rámci
Bezregresného faktoringu výšku Garančného limitu, môžu byť príslušné Návrhy na postúpenie
pohľadávky nad Garančný limit Bankou akceptované iba v rámci Regresného faktoringu, výška
Odmeny a Ostatných peňažných plnení je v takomto prípade rovnaká ako pre Bezregresný
faktoring, uvedená vo Faktoringovej zmluve.
2.7.3. Ak Banka neprijme Návrh na postúpenie pohľadávky v rámci Bezregresného faktoringu
z dôvodu, že Klient nesplnil podmienky pre postúpenie pohľadávky podľa Rámcovej
faktoringovej zmluvy, Faktoringovej zmluvy a zmluvy o postúpení pohľadávky, zaradí túto
pohľadávku do Správy pohľadávok ako Pohľadávku k inkasu.
Garančná úhrada a úhrada Protihodnoty
2.7.4. Za prípad insolventnosti alebo platobnej nevôle sa nepovažuje vznik Sporu.
2.7.5. Ak nastane Garančná udalosť a sú vo vzťahu k príslušnej Postúpenej pohľadávke splnené
všetky povinnosti Klienta podľa Rámcovej faktoringovej zmluvy, Faktoringovej zmluvy a zmluvy
o postúpení pohľadávky, Banka uskutoční Garančnú úhradu.
2.7.6. Suma Garančnej úhrady sa znižuje o sumu poskytnutej Zálohy.
2.7.7. Ak Zákazník vo vzťahu k Postúpenej pohľadávke riadne splnil Banke pred vznikom práva
Klienta na Garančnú úhradu, Klient má právo na úhradu Protihodnoty alebo doplatku na
Protihodnotu. Klientovi nevzniká právo na Garančnú úhradu.
2.7.8. Ak Zákazník vo vzťahu k Postúpenej pohľadávke v celom rozsahu plnil Klientovi a Klient
následne plnenie vydal Banke pred vznikom práva Klienta na Garančnú úhradu, Klient má
právo na úhradu Protihodnoty alebo doplatku na Protihodnotu. Klientovi nevzniká právo na
Garančnú úhradu.
2.7.9. Po vyplatení Garančnej úhrady Klientovi nevzniká právo na Protihodnotu. Po vyplatení
Garančnej úhrady, ak bola nižšia ako Nominálna hodnota Postúpenej pohľadávky, vzniká
Klientovi právo na doplatok na Protihodnotu okamihom riadneho splnenia Postúpenej
pohľadávky Zákazníkom. Doplatok na Protihodnotu je vo výške rozdielu medzi Nominálnou
hodnotou Postúpenej Pohľadávky a súčtom Garančnej úhrady a Zálohy, ak bola poskytnutá.
Ostatné osobitné ustanovenia pre Bezregresný faktoring
2.7.10. V rámci Bezregresného faktoringu Banka garantuje:
a)
pri bezregresnom faktoringu bez spoluúčasti stopercentnú úhradu Protihodnoty
Postúpenej pohľadávky
b)
pri bezregresnom faktoringu so spoluúčasťou úhradu Protihodnoty Postúpenej
pohľadávky zníženej o výšku dojednanej spoluúčasti
ak sú splnené podmienky Rámcovej faktoringovej zmluvy, Faktoringovej zmluvy a príslušnej
zmluvy o postúpení pohľadávky.
2.7.11. Banka vyplatí Klientovi Garančnú úhradu, ak:
a)
nastane Garančná udalosť,
b)
Zákazník neuhradí príslušnú Postúpenú pohľadávku ani v lehote 400 dní po vzniku
Garančnej udalosti Banka je oprávnená vyplatiť Garančnú úhradu aj pred uplynutím
tejto lehoty, a
c)
právo na Garančnú úhradu podľa Rámcovej faktoringovej zmluvy, Faktoringovej
zmluvy a zmluvy o postúpení pohľadávky právo nezaniklo.
2.7.12. Ak bola Postúpená pohľadávka akceptovaná v rámci Bezregresného faktoringu a Zákazník bol
v posledných 12 mesiacoch viac ako 30 dní v omeškaní so splácaním akýchkoľvek svojich
záväzkov voči Klientovi alebo Banke, Banka má právo Garančnú úhradu za Postúpené
pohľadávky voči tomuto Zákazníkovi odmietnuť vyplatiť. Ak Banka Garančnú úhradu už
uskutočnila, má Banka právo požiadať o vrátenie Garančnej úhrady vrátane Zálohy, ak bola
poskytnutá, a úhradu ďalších Ostatných peňažných plnení. Na Postúpené pohľadávky voči
Zákazníkovi v omeškaní sa hľadí, akoby boli akceptované v rámci Regresného faktoringu
a Klient ručí za vymožiteľnosť Postúpených pohľadávok voči Zákazníkovi v omeškaní.
2.7.13. Ak vznikne Spor a Klient alebo Banka obdrží oznámenie o Spore do uskutočnenia Garančnej
úhrady, plynutie lehôt pre vznik práva na Garančnú úhradu sa prerušuje. Banka Garančnú
úhradu neuskutoční a Banke vzniká právo na vrátenie Zálohy, ak bola poskytnutá.
2.7.14. Ak Banka Garančnú úhradu už uskutočnila, vzniká Banke právo na vrátenie Garančnej úhrady
a Zálohy, ak bola poskytnutá a na úhradu Odmeny a Ostatných peňažných plnení vo vzťahu
k Postúpenej pohľadávke.
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2.7.15. Ak je Spor právoplatne rozhodnutý v prospech Klienta a Klient uvedenú skutočnosť preukáže
Banke najneskôr do 365 dní odo dňa splatnosti Postúpenej pohľadávky, ktorej sa Spor týkal,
plynutie lehôt pre vznik práva na Garančnú úhradu pokračuje odo dňa, kedy boli Banke
odovzdané príslušné dokumenty, ktoré uvedenú skutočnosť preukazujú.
2.7.16. Ak najneskôr do 365 dní odo dňa splatnosti Postúpenej pohľadávky nedôjde k právoplatnému
rozhodnutiu alebo vyriešeniu Sporu v prospech Klienta, právo na Garančnú úhradu zaniká a
Banka je oprávnená od príslušnej zmluvy o postúpení pohľadávky odstúpiť.
2.7.17. Právo na Garančnú úhradu nevznikne:
a)
ak Postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním pohľadávky Zákazníka
voči Klientovi,
b)
ak súhrnná výška Postúpených pohľadávok v rámci jednej Faktoringovej zmluvy, pri
ktorých nastala Garančná udalosť, nepresiahne sumu 3.000,- EUR,
c)
ak nastane Prípad porušenia s výnimkou:
ca) omeškania Zákazníka uhradiť Postúpenú pohľadávku alebo jej časť o viac ako 30
dní po jej splatnosti, okrem prípadu ak vo vzťahu k tejto Postúpenej pohľadávke
vznikol Spor,
cb) vznikne Spor alebo iná skutočnosť, ktorej následkom je zbavenie alebo
obmedzenie povinnosti Zákazníka uhradiť Postúpenú pohľadávku,
cc)
existujú okolnosti, ktoré dôvodne nasvedčujú, že Zákazník je v úpadku alebo v
kríze,
cd) Podstatného nepriaznivého vplyvu vo vzťahu ku Zákazníkovi,
ce) Banka sa hodnoverným spôsobom dozvedela o pripravovanom alebo podanom
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Zákazníka alebo návrhu na povolenie
reštrukturalizácie Zákazníka alebo o pripravovanom alebo realizovanom vstupe
Zákazníka do likvidácie, alebo je pripravovaný alebo bol podaný návrh na začatie
súdneho výkonu rozhodnutia, exekučného konania alebo dobrovoľnej dražby na
majetok Zákazníka.
2.7.18. Banka je oprávnená Garančnú úhradu neposkytnúť alebo žiadať jej vrátenie:
a)
ak Klient poskytol ďalšie plnenie Zákazníkovi v rámci Obchodného prípadu v dobe, keď
Zákazník bol v omeškaní s úhradou splatnej Postúpenej pohľadávky alebo inej
pohľadávky Klienta alebo Klient vedel, že Zákazník je platobne neschopný, alebo
b)
ak Klient v rámci exportného faktoringu poskytne tovar alebo začne dodávky
dohodnutého plnenia v prospech Zákazníka, na ktoré sa nevzťahuje výhrada
vlastníctva.
Banka je v tomto prípade oprávnená odstúpiť od všetkých zmlúv o postúpení pohľadávky, pri
ktorých záväzok Zákazníka uhradiť Postúpenú pohľadávku ešte nezanikol v celom rozsahu.
2.7.19. Ak právo na Garančnú úhradu nevzniklo alebo zaniklo, vzniká Banke právo na vrátenie sumy
poskytnutej Garančnej úhrady vrátane Zálohy, ak bola poskytnutá, a na úhradu Ostatných
peňažných plnení.
2.7.20. Ak kedykoľvek po vyplatení Garančnej úhrady právoplatným rozhodnutím súdu,
rozhodcovského súdu alebo iného orgánu, oprávneného vydať takéto rozhodnutie, bude celkom
alebo čiastočne popretá príslušná Postúpená pohľadávka, Klient je povinný do 3 Obchodných
dní od doručenia výzvy vrátiť Banke príslušnú Garančnú úhradu zahŕňajúcu Zálohu, ak bola
poskytnutá a uhradiť Ostatné peňažné plnenia.

2.13.

3.

Za časť 2 sa vkladá nová časť 3, ktorá znie:

REVERZNÝ FAKTORING

3.1. POUŽITIE USTANOVENÍ O REVERZNOM FAKTORINGU
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ustanovenia tohto článku sa použijú iba pre tie
Faktoringové vzťahy, ktoré vznikajú na základe Rámcovej faktoringovej zmluvy pre Reverzný
faktoring.

3.2. POSTUPOVANIE POHĽADÁVOK
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3.2.1. Banka poskytuje Klientovi Reverzný faktoring výlučne na základe Elektronickej služby. Elektronická
služba je pre Klienta prístupná nepretržite s výnimkou prípadu systémovej údržby alebo
nepredvídateľnej technickej poruchy. Klient nemá na poskytovanie Elektronickej služby právny nárok
a Banka nezodpovedá za škodu, ktorá Klientovi vznikne z dôvodu neprístupnosti Elektronickej služby.
3.2.2. Banka sprístupní Klientovi jednotlivé pohľadávky určené k financovaniu v rámci Reverzného faktoringu
prostredníctvom Elektronickej služby. Zoznam pohľadávok zodpovedá zoznamu Faktúr, ktoré sú
potvrdené zo strany Zákazníka a zaslané Banke ako pohľadávky na postúpenie.
Návrh na postúpenie pohľadávky v rámci Reverzného faktoringu
3.2.3. Klient je oprávnený vybrať zo Zoznamu pohľadávok na postúpenie pohľadávky, ktoré má záujem
postúpiť v rámci Reverzného faktoringu na Banku. Tieto pohľadávky označí v rámci Elektronickej
služby v príslušnom riadku v Zozname pohľadávok na postúpenie. Každý samostatný riadok Zoznamu
pohľadávok na postúpenie, špecifikujúci pohľadávku podľa faktúry, ktorý Klient vybral prostredníctvom
Elektronickej služby, sa považuje za samostatný a neodvolateľný Návrh na postúpenie pohľadávky
podľa týchto POP. Banka príjme alebo odmietne Návrh na postúpenie pohľadávky v rámci
Elektronickej služby.
3.2.4. Klient nie je povinný navrhovať Banke postúpenie všetkých Pohľadávok voči Zákazníkovi; je na
rozhodnutí Klienta, ktorú Pohľadávku navrhne na postúpenie.
3.2.5. Klient nesmie navrhnúť na postúpenie pohľadávku:
a) ktorá vznikla zo zmluvy o budúcej zmluve, zo zmluvy o výmene, z komisionárskej, mandátnej
alebo sprostredkovateľskej zmluvy, zo zmluvy o obchodnom zastúpení, zo zmluvy o dodávkach
do konsignačného skladu alebo z iného obdobného záväzkového vzťahu na báze províznej
odmeny alebo cenových dohôd, keď je cenu oprávnený určovať alebo ovplyvňovať Zákazník,
b) na iné ako peňažné plnenie vo všeobecne zameniteľných menách,
c) považovanú za zálohu alebo platbu dopredu na plnenie poskytované Klientom až v budúcnosti,
d) ktorá vznikla z titulu zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania, sankcií, odškodnenia, nákladov na
výmenu, bezdôvodného obohatenia, náhrady škody spôsobenej Klientovi jeho Zákazníkom alebo
z iných protiprávnych úkonov alebo konania Zákazníka,
e) ktorej postúpenie odporuje dohode Klienta so Zákazníkom.
3.2.6. Klient zaväzuje vystavovať Faktúry vzťahujúce sa k pohľadávke uvedenej v Návrhu na postúpenie
pohľadávky, tak aby spĺňali všetky náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi
vzťahujúce sa k danej Faktúre, a to najmä:
a) číslo Faktúry,
b) aktuálnu identifikáciu Klienta: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, údaj o zápise v
obchodnom registri alebo v inej zákonom stanovenej evidencii a IČO/IČ alebo DIČ Klienta,
c) aktuálnu identifikáciu Zákazníka: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, údaj o zápise v
obchodnom registri alebo v inej zákonom stanovenej evidencii a IČO/IČ alebo DIČ Zákazníka,
d) fakturovanú sumu vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je účtovaná,
e) dátum vystavenia Faktúry,
f) dátum splatnosti Faktúry zodpovedajúci dohodnutému dátumu splatnosti pohľadávky,
g) predmet plnenia tak, aby bolo zrejmé, aký tovar alebo služby sa Zákazníkovi fakturujú,
h) číslo účtu, ktoré je rovnaké s číslom účtu Klienta určeného pre Reverný faktoring dohodnutý
v Rámcovej zmluve,
i) ďalšie náležitosti dohodnuté v rámci Obchodného prípadu a
j) ostatné náležitosti podľa právnych predpisov účinných ku dňu vystavenia Faktúry.
3.2.7. Na požiadanie Banky je Klient je povinný ku každému Návrhu na postúpenie pohľadávky predložiť:
a) originál Faktúry reprezentujúcej pohľadávku navrhnutú na postúpenie,
b) potvrdenú objednávku Zákazníka, prípadne kópiu zmluvy medzi Klientom a Zákazníkom,
c) kópiu dokladu o prevzatí tovaru Zákazníkom, napr. kópiu dodacieho, skladiskového, expedičného
alebo nákladného listu potvrdeného prepravcom alebo iný doklad o začatí prepravy tovaru alebo o
prevzatí tovaru Zákazníkom,
d) v prípade vývozu tovaru alebo služieb kópiu vývoznej Jednotnej colnej deklarácie vzťahujúcej sa
na vývoz tovaru, riadne uvoľneného do režimu vývozu a potvrdenej príslušným colným úradom,
alebo kópiu osvedčenia EUR 1 a podľa druhu prepravy kópiu medzinárodného prepravného listu,
CMR, carnetu TIR, carnetu ATA alebo iného dokladu o začatí prepravy tovaru, a
e) kópie ostatných dokumentov, ktoré sa vzťahujú na dodávku tovaru alebo služieb v rámci
Obchodného prípadu.
Akceptácia
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3.2.8. Banka akceptuje Návrh na postúpenie pohľadávky prostredníctvom Elektronickej služby zaslaním
Oznámenia o akceptácii, v ktorom uvedie pohľadávky, pri ktorých Návrh na postúpenie akceptovala.
Účinnosť akceptácie Návrhu na postúpenie pohľadávky nastáva okamihom doručenia Oznámenia
o akceptácii Klientovi.
3.2.9. Okamihom doručenia Oznámenia o akceptácii Klientovi je uzatvorená zmluva o postúpení
pohľadávky, a to samostatne vo vzťahu ku každej pohľadávke uvedenej v Oznámení o akceptácii.
Uzatvorením príslušnej zmluvy o postúpení pohľadávky dochádza k postúpeniu pohľadávky
a k prechodu príslušenstva a práv spojených s takouto Postúpenou pohľadávkou na Banku.
3.2.10. V rámci Reverzného faktoringu Banka akceptuje Postúpené pohľadávky výlučne v rámci
Bezregresného faktoringu.
3.2.11. Pohľadávky, ktoré Klient v rámci elektronickej služby neoznačil alebo pri ktorých Banka Klientov
Návrh na postúpenie pohľadávky neakceptovala, je Banka oprávnená zaradiť do Správy pohľadávok.
Ak Banka v Oznámení o akceptácii pohľadávku označí poznámkou, „k inkasu“, alebo inou obdobnou
poznámkou, prípadne bez poznámky,
Banka príslušný Návrh na postúpenie pohľadávky
neakceptovala a pohľadávku zaradila do Správy pohľadávok.
3.2.12. V rámci Správy pohľadávok je Banka pri Pohľadávke na inkaso oprávnená prijať plnenie od
Zákazníka a následne je povinná ho najneskôr do 3 Obchodných dní poukázať Klientovi. Pri
pohľadávkach voči ktorým Banka vykonáva Správu pohľadávok, Banka prijaté plnenie poukáže vždy
na účet, ktorý si Klientom dohodla v Rámcovej faktoringovej zmluve pre Reverzný faktoring ako Číslo
užívateľského účtu Klienta. Klient nemá na vykonávanie Správy pohľadávok voči Banke nárok; Banka
je oprávnená Správu pohľadávky kedykoľvek ukončiť jednostranným oznámením.
3.2.13. Pri pochybnostiach platí, že k postúpeniu pohľadávky a k jeho účinkom došlo v mieste sídla Banky.
Dohoda o podmienkach postupovania pohľadávok v rámci Reverzného faktoringu
3.2.14. Pre účely Reverného faktoringu budú aktuálne podmienky poskytovania Reverzného faktoringu vo
vzťahu k určitému Zákazníkovi, a to:
a) Identifikácia Zákazníka (obchodné meno/názov, adresa sídla/miesta podnikania, krajina
sídla/miesta podnikania, identifikačný znak (IČO, a pod.), daňové identifikačné číslo
b) Druh faktoringu
c) Typ faktoringu
d) Informatívna výška Diskontného úroku aktuálna k momentu vytvorenia ponuky (výška
Diskontného úroku je uvedené bez dane z pridanej hodnoty)
e) výška Poplatku za financovanú faktúru
určené Bankou vždy v ponuke, ktorú Banka vykoná zaslaním Zoznamu pohľadávok na postúpenie
v rámci Elektronickej služby. Ak Klient v rámci zaslaného Zoznamu pohľadávok označí pohľadávky
na postúpenie, má sa za to, že s ponukou Banky pre určenie podmienok Reverzného faktoringu vo
vzťahu ku konkrétnemu Zákazníkovi a konkrétnej pohľadávke súhlasí a zároveň Banke navrhuje,
aby došlo k postúpeniu vybranej pohľadávky za podmienok uvedených v ponuke Banky. Ak Banka
Návrh Klienta na postúpenie pohľadávky akceptuje, dôjde spolu s uzatvorením zmluvy o postúpení
pohľadávky aj k uzatvoreniu dohody o konkrétnych podmienkach poskytovania príslušného Druhu
a Typu Faktoringu voči konkrétnemu Zákazníkovi, t.j. dôjde k uzatvoreniu Faktoringovej zmluvy.
3.3. PROTIHODNOTA
3.3.1.
3.3.2.

Uzatvorením zmluvy o postúpení pohľadávky vzniká Klientovi právo na úhradu Protihodnoty, a to vo
výške Nominálnej hodnoty Postúpenej pohľadávky.
Klient je v deň vzniku nároku na úhradu Protihodnoty povinný zaplatiť Banke
a) diskontný úrok, ktorý bude vypočítaný ako nominálna hodnota Pohľadávky x Diskontná sadzba
x počet dní odo dňa Akceptácie Návrhu na postúpenie pohľadávky do dňa, ktorý bezprostredne
predchádza Dňu splatnosti Pohľadávky / 360 (ďalej „Diskontný úrok“)
Diskontná sadzba predstavuje súčet Referenčnej sadzby a marže (ďalej „Diskontná sadzba“),
pričom Banka určí Referenčnú sadzbu v mene a na obdobie fixované Bankou tak, aby bola
zhodná s obdobím od Akceptácie Návrhu na postúpenie pohľadávky do dňa splatnosti
pohľadávky; ak takáto sadzba nie je Bankou fixovaná, tak najbližšiu dlhšiu sadzbu. Deň
rozhodujúci pre zistenie výšky Referenčnej sadzby nastane jeden Obchodný deň pred dňom
Akceptácie Návrhu na postúpenie pohľadávky zo strany Banky;
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b)

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

3.3.8.

poplatok za financovanú faktúru vo výške určenej podľa Zoznamu pohľadávok na postúpenie,
splatný dňom Akceptácie Návrhu na postúpenie pohľadávky (ďalej „Poplatok za financovanú
faktúru“),

Diskontný úrok a Poplatok za financovanú faktúru, vrátane dane z pridanej hodnoty, sú splatné v deň
vyplatenia Protihodnoty Bankou Klientovi. Ich úhrada sa uskutoční započítaním pohľadávky Banky
na zaplatenie Diskontného úroku a Poplatku za financovanú faktúru proti pohľadávke Klienta na
zaplatenie Protihodnoty, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
Diskontný úrok a Poplatok za financovanú faktúru podliehajú dani z pridanej hodnoty, ktorú bude
Banka účtovať Klientovi v súlade s platnými právnymi predpismi. Banka vyhotoví faktúru
s náležitosťami v súlade s platnými právnymi predpismi. Banka je oprávnená do jednej faktúry
zahrnúť Diskontný úrok a Poplatok za financovanú faktúru počítaný z viacerých Postúpených
pohľadávok.
Protihodnotu Banka hradí vždy v mene, v ktorej je určená Nominálna hodnota Postúpenej
pohľadávky.
Banka uhrádza Protihodnotu do 5 Obchodných dní po vzniku práva Klienta na úhradu Protihodnoty.
Klient vyhlasuje, že všetky nároky medzi Klientom a Zákazníkom, ktorých následkom by boli
nasledovné prípady:
a) Klient vydá v súlade s podmienkami Obchodného prípadu Zákazníkovi dobropis, poskytne skonto
alebo vydá rozdielovú správu alebo iný obdobný doklad týkajúci sa Nominálnej hodnoty
Postúpenej pohľadávky alebo Zákazník z týchto dôvodov uhradí na účet Banky nižšiu sumu ako
Nominálna hodnota Postúpenej pohľadávky,
b) oprávnený zápočet pohľadávky Zákazníka voči Klientovi v rámci Klientom uznanej reklamácie,
alebo
c) nastane iný prípad podľa Rámcovej faktoringovej zmluvy alebo Faktoringovej zmluvy, alebo v
nich výslovne neuvedený, avšak svojou povahou alebo účinkami rovnaký alebo obdobný
budú na základe dohody so Zákazníkom vysporiadané ako nový nárok, a to oddelene od Postúpenej
pohľadávky.
Ak napriek uvedenému nastane niektorý z prípadov podľa predchádzajúceho bodu, a nároky budú
vysporiadané v rámci Postúpenej pohľadávky, má Banka právo na odstúpenie od zmluvy
o postúpení pohľadávok a na vrátenie Protihodnoty v plnom rozsahu. Právo Banky na zaplatenie
vyúčtovaného Diskontného úroku a Poplatku za postúpenie zostáva v plnom rozsahu zachované.

3.4. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA PRE REVERZNÝ FAKTORING
3.4.1. Elektornická služba pre Reverzný faktoring je služba, ktorá pri poskytovaní Reverzného faktoringu
zabezpečuje diaľkovú komunikáciu:
a) Klienta a Banky a
b) Zákazníka a Banky.
3.4.2. Banka poskytuje Klientovi Elektronickú službu pre Reverzný faktoring na základe Rámcovej
faktoringovej zmluvy pre Reverzný faktoring. Banka elektronickú službu Klientovi sprístupní
v primeranej lehote po účinnosti Rámcovej faktoringovej zmluvy pre Reverzný faktoring, najneskôr do
7 Obchodných dní. Pre úspešné poskytovanie a používanie elektronickej služby je potrebné, aby
Klient splnil technické predpoklady potrebné pre jej poskytovanie.
3.4.3. Banka pri podpise Rámcovej faktoringovej zmluvy pre reverzný faktoring oznámi Klientovi
Identifikačné číslo užívateľského účtu a dohodne heslo, ktoré je Autentifikačným údajom.
3.4.4. Klient berie na vedomie, že je nevyhnutné, aby Banku informoval o každej zmene údajov potrebných
na úspešné poskytovanie a používanie elektronickej služby pre Reverzný faktoring.
Požiadavky na bezpečnosť
3.4.5. Klient je povinný pri používaní elektronickej služby pre Reverzný faktoring a nakladaním
s Identifikačným a Autentifikačným údajom dodržiavať zásady bezpečnosti a vykonať všetky opatrenia
potrebné, aby zabránil ich zneužitiu, a to najmä:
a) po prebratí Identifikačného a Autentifikačného údaje vykonať všetky primerané úkony na
zabezpečenie ich ochrany a so zvýšenou starostlivosťou ich chrániť pred stratou, odcudzením,
a zneužitím alebo sprístupnením neoprávnenej osobe;
b) neumožniť použitie Identifikačného a Autentifikačného údaja tretej osobe;
c) zabezpečiť všetky elektronické prostriedky (napr. počítač, mobilný telefón), prostredníctvom
ktorých Klient používa elektronickú službu eFaktoring antivírusovou ochranou;
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d) v prípade straty, odcudzenia, zneužitia alebo neautorizovaného použitia Identifikačného
a Autentifikačného údaja alebo v prípade inej skutočnosti, ktorá môže ohroziť bezpečnosť
poskytovanej elektronickej služby (napr. možné napadnutie elektronického zariadenia
využívaného na prístup do elektronickej služby pre Reverzný faktoring malware-om alebo
vírusom), bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať Banku a požiadať ju o
zablokovanie prístupu k elektronickej službe pre Reverzný faktoring, a to prostredníctvom
nepretržitej služby SporoTel alebo v ktoromkoľvek Obchodnom mieste.
Vzhľadom na potrebu zachovávania bezpečnostných zásad pri používaní elektronickej služby pre
Reverzný faktoring sa porušenie uvedených povinností považuje za hrubú nedbanlivosť a závažné
porušenie Rámcovej faktoringovej zmluvy pre Reverzný faktoring a podmienok používania
elektronickej služby pre Reverzný faktoring.
3.4.6. Klient v plnom rozsahu zodpovedá za používanie elektronickej služby pre Reverzný faktoring
oprávnenou osobou, ktorú Klient poveril alebo splnomocnil na používanie elektronických služieb;
v prípade, ak sa osoba pri prihlásení do elektronickej služby pre Reverzný faktoring identifikuje
použitím Identifikačného a Autentifikačného údaju Klienta, má sa za to, že osoba, ktorá sa pri
prihlásení týmito údajmi identifikovala je oprávnenou osobou, ktorú Klient na konanie v jeho mene
a na jeho účet splnomocnil a všetky úkony vykonané touto osobou sú úkonmi vykonanými v mene
a na účet Klienta.
3.4.7. Z bezpečnostných dôvodov je Banka oprávnená Klientovi zmeniť Identifikačný údaj. Túto zmenu
Banka Klientovi oznámi.
3.4.8. Klient je povinný bezodkladne oznámiť Banke stratu, odcudzenie, zverejnenie alebo inú skutočnosť,
ktorá môže ohroziť bezpečnosť poskytovanej elektronickej služby pre Reverzný faktoring. Po tomto
oznámení Klienta Banka zablokuje prístup k elektronickej službe pre Reverzný faktoring pomocou
Identifikačného a Autentifikačného údaja. V mimoriadnych prípadoch je toto zablokovanie Banka
oprávnená vykonať aj na základe oznámenia tretej osoby.
3.4.9. Klient znáša stratu, ktorá vznikla v dôsledku použitia strateného alebo odcudzeného Identifikačného
a Autentifikačného údaja alebo jeho zneužitím treťou osobou.
3.4.10. Banka znáša stratu, ktorá vznikla po podaní žiadosti o zablokovanie prístupu do elektronickej služby
pre Reverzný faktoring Banke, ak Klient nekonal podvodne.
Blokácia elektronickej služby pre Reverzný faktoring
3.4.11. Ak má Banka dôvodné podozrenie zo zneužitia elektronickej služby pre Reverzný faktoring, Banka
môže túto elektronickú službu na nevyhnutnú dobu zablokovať.
3.4.12. O zablokovaní a následnom odblokovaní elektronickej služby pre Reverzný faktoring Banka Klienta
informuje.

2.14.
2.15.

Pôvodné časti 6 až 12 sa označujú ako časti 4 až 10.
V bode 4.6. sa na konci za písm. j) vkladá nové písm. k), ktoré znie
k) je riadne registrovaný ako partner verejného sektora, ak má na základe právnych predpisov
s ohľadom na vykonávanú činnosť túto povinnosť.

2.16.

Bod 4.8. sa nahrádza novým bodom 4.8., ktorý znie:

4.8. Klient je povinný bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady:
a) odovzdať Banke všetky dokumenty k Postúpenej pohľadávke a Obchodnému prípadu,
b) odovzdať Banke originálne vyhotovenie dobropisu, rozdielovej správy, oznámenie o skonte
alebo iný podobný dokument, z ktorého vyplýva zmena Nominálnej hodnoty Postúpenej
pohľadávky,
c) odovzdávať rozpisy inkás (platieb) a avíza o úhradách, po ich obdržaní od Zákazníka,
d) riadne a včas vyznačiť postúpenie Postúpených pohľadávok vo svojom účtovníctve podľa
právnych predpisov,
e) riadne a včas riešiť so Zákazníkom práva Zákazníka z vád tovaru a služieb a iné práva
Zákazníka tak, aby nedošlo k zníženiu Nominálnej hodnoty Postúpenej pohľadávky,
f) preukázať svoju schopnosť riadne a včas splácať pohľadávku Banky, plniť si ďalšie povinnosti
voči Banke podľa Rámcovej faktoringovej zmluvy, Faktoringovej zmluvy a zmluvy o postúpení
pohľadávky,
g) predložiť dokumenty na posúdenie jeho právneho a ekonomického postavenia,
h) predložiť všetky dokumenty potrebné pre overenie vyhlásení Klienta a informácií poskytnutých
Klientom alebo treťou osobou,
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i)
j)

k)

l)
m)
n)

o)

p)
q)
r)
s)

predložiť dokumenty preukazujúce existenciu zabezpečenia pohľadávky Banky,
doručiť Banke kópie daňového priznania vrátane príloh, s potvrdením prevzatia daňovým
úradom, a to vždy do 3 mesiacov po ukončení obchodného roka alebo do 6 mesiacov po
ukončení obchodného roka, ak Klient požiadal Banku o predĺženie tejto lehoty z dôvodu podania
žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
doručiť Banke, ak Klient má zákonnú povinnosť konsolidácie výsledkov hospodárenia
hospodársky spojených subjektov alebo overenia výsledkov hospodárenia audítorom
ka) konsolidované výsledky hospodárenia a
kb) kópie audítorom overených účtovných výkazov spolu s audítorskou správou o overení
výsledkov hospodárenia dosiahnutých v obchodnom roku, vrátane rozhodnutia o rozdelení
zisku, vyhotovenú podľa slovenských účtovných štandardov SAS, IFRS alebo US GAAP,
a to v lehote 6 mesiacov po ukončení každého obchodného roka,
doručiť Banke ročné účtovné závierky, a to vždy do 3 mesiacov po ukončení obchodného roka,
doručiť Banke výročné správy, ak má Klient zákonnú povinnosť ich vyhotovovať, a to vždy do 3
mesiacov po ukončení obchodného roka,
doručiť Banke priebežné účtovné výkazy v štandardizovanej forme SAS, IFRS alebo US GAAP
za obdobie od začiatku obchodného roka do konca príslušného štvrťroka, a to do 30
kalendárnych dní po ukončení každého kalendárneho štvrťroka,
doručiť Banke dokumenty, ktoré je povinný odovzdať spoločníkom, členom alebo majiteľom
akcií, dlhopisov, podielových listov alebo dočasných listov, a ktoré má povinnosť zverejniť, a to
najneskôr do 5 kalendárnych dní po tom, ako bol povinný tieto dokumenty zverejniť,
oznámiť Banke Centrum hlavného záujmu Zákazníka a jeho zmenu,
vyhotoviť a odovzdať Banke alebo Bankou určenej tretej osobe dodatočné potvrdenie o
postúpení Postúpenej pohľadávky alebo iné dokumenty preukazujúce jej postúpenie,
vymáhať splnenie Postúpenej pohľadávky vo svojom mene na účet Banky, ak ho tým Banka
poverila.
Pri Reverznom faktoringu je Klient plniť vyššie uvedené povinnosti podľa tohto bodu iba na
požiadanie Banky.

V Podmienkach určených Zverejnením Banka stanovuje podmienky zasielania a spracúvania vyššie
uvedených dokumentov a s ohľadom na charakteristiku Klienta určuje, v ktorých prípadoch tieto
dokumenty Klient zasiela výlučne na výzvu Banky.
Pri zasielaní dokumentov Banka preferuje doručovanie dokumentov prostredníctvom elektronickej
služby Business24.
Ak Klient zašle dokumenty, ktoré majú byť v zmysle podmienok určených Zverejnením zaslané do
Banky výlučne na výzvu Banky, pričom Banka takúto výzvu nezaslala alebo Klient zašle do Banky
dokumenty spôsobom, že v zmysle podmienok určených Zverejnením nie je možné ich automatizované
spracúvanie, je Banka oprávnená uplatniť si voči Klientovi osobitný Poplatok.

2.17.

V bode 5.1. v písm. d) sa na konci vkladajú tieto slová: „ak na základe POP má Klient túto
povinnosť“

2.18.

V bode 5.1. v písm. e) sa na konci vkladajú tieto slová: „ak na základe POP má Klient túto
povinnosť“

2.19.

Časti 6 a 7 sa vypúšťajú.

2.20.

Časti 8 až 10 sa označujú ako časti 6 až 8.

2.21.

V časti 7 sa pôvodný bod 7.3. nahrádza novým bodom, ktoré znie:
7.3. Banka je oprávnená akceptovať doručenie Bankou určených dokumentov aj z emailovej adresy
Klienta, ktorá bola dohodnutá ako korešpondenčná adresa Klienta alebo doručenie dokumentov
prostredníctvom Elektronickej služby. Banka má vždy právo žiadať predložiť originál
dokumentu.

2.22.

Za bod 7.3. sa vkladá nový bod 7.4., ktorý znie:
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7.4. Banka je oprávnená Klientovi doručovať dokumenty a informácie prostredníctvom Elektronickej
služby; za doručené sa považujú momentom ich sprístupnenia Klientovi v rámci Elektronickej
služby.

2.23.
2.24.

Pôvodný bod 7.4. sa označuje ako bod 7.5.
V časti Kontaktné údaje sa pôvodný pojem „Sporotel“ nahrádza pojmom „Klientske
centrum“

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 16. 5. 2020.
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