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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenskej sporiteľne, a. s. sa 

menia a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v tomto dodatku č. 2. 

 

 
 

2. OBSAH DODATKU 
 
 
2.1. V časti DEFINÍCIE POJMOV 
 
2.1.1. znenie pojmu „Centrum hlavného záujmu“ je nasledovné: 
 

„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.“ 

 
2.1.2. vypúšťa sa znenie pojmu „Eskontný úver“ 

 
2.1.3. znenie pojmu „Nezáväzná časť úverového rámca“ je nasledovné: 

 

„Nezáväzná časť 
úverového rámca 

 

 časť Úverového rámca, z ktorej Banka nemá záväzok poskytnúť 
Dlžníkovi peňažné prostriedky. Žiadosť o čerpanie tejto časti má Banka 
vždy právo odmietnuť tým že Úver neposkytne, a to bez ohľadu na to, či 
sú splnené Podmienky čerpania. Ak dôjde do Dňa konečnej splatnosti 
úverového rámca k splateniu Úveru alebo ukončeniu Rezervovania 
prostriedkov poskytnutých z Nezáväznej časti úverového rámca, sa táto 
časť naďalej považuje za Nezáväznú časť úverového rámca.“ 

   
2.1.4. dopĺňa sa nový pojem „Poplatok za monitoring“, ktorého znenie je nasledovné: 

„Poplatok za 
monitoring 

 

 poplatok za vykonanie všetkých úkonov súvisiacich s revíziou Dlžníka, 
Garanta a plnenia podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve, ktoré 
Banka vykonáva v priebehu Úverového vzťahu. Tento poplatok je 
splatný v ročnej periodicite ku dňu vykonania revízie, najneskôr však ku 
dňu výročia uzatvorenia Úverovej zmluvy.“ 

 
2.1.5. znenie pojmu „Poplatok za vypracovanie textu Záruky“ je nasledovné: 

 

„Poplatok za 
vypracovanie 
textu Záruky 

 

 poplatok za vypracovanie textu Zmluvy o záruke a Záruky splatný v deň 
vystavenia Záruky.“ 

2.1.6. dopĺňa sa nový pojem „Prísľub“, ktorého znenie je nasledovné: 

„Prísľub 
 

 na žiadosť Dlžníka vydané jednostranné vyhlásenie Banky 
o pripravenosti Banky Dlžníka financovať za podmienok určených 
Bankou alebo vystaviť pre Dlžníka ako Príkazcu Záruku za podmienok 
určených Bankou. Dlžník na vystavenie Prísľubu nemá právny nárok, t.j. 
Banka nie je povinná žiadosť o vystavenie Prísľubu akceptovať, a to bez 
uvedenia dôvodu. Platnosť Prísľubu skončí v deň uvedený v Prísľube.“ 
 

2.1.7. znenie pojmu „Provízia z nečerpanej časti úverového rámca“ je nasledovné: 
 

„Provízia 
z nečerpanej časti 
úverového rámca 

 poplatok počítaný denne percentom p. a. dohodnutým v Úverovej 
zmluve z nečerpanej výšky Úverového rámca zníženej o celkovú výšku 
Kontokorentného úveru splatný v štvrťročnej periodicite k ultimu 
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 príslušného kalendárneho štvrťroka (t. j. vždy k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 
a 31. 12. bežného roka). Ak bolo v Úverovej zmluve dohodnuté pravidlo 
splatnosti Úverovej pohľadávky výlučne v Obchodný deň, je tento 
poplatok splatný posledný Obchodný deň v kalendárnom mesiaci. Za 
posledné obdobie je Provízia z nečerpanej časti úverového rámca 
účtovaná v alikvotnej čiastke a splatná v Deň konečnej splatnosti 
úverového rámca; nárok na Províziu z nečerpanej časti úverového 
rámca vzniká dňom uzatvorenia Úverovej zmluvy a trvá až do Dňa 
konečnej splatnosti Úverového rámca.“ 

 
2.1.8. vypúšťa sa znenie pojmu „Rámec pre Eskontné úvery“ 

 
2.1.9. dopĺňa sa znenie pojmu „Rámec pre Splátkové úvery“, ktorého znenie je nasledovné: 

 

„Rámec pre 
Splátkové úvery 

 

 časť Úverového rámca, do výšky ktorej Banka poskytuje Dlžníkovi 
Splátkové úvery.“ 

 
2.1.10. znenie pojmu „Referenčná sadzba“ je nasledovné: 

 

„Referenčná 
sadzba 

 

 zverejňovaná sadzba, z ktorej Banka stanovuje Úrokovú sadzbu: 
a) BASE RATE, je sadzba p. a. administrovaná, t. j. určovaná Bankou, 

ktorú je Banka oprávnená jednostranne meniť z dôvodov zmeny 
finančného správania Dlžníka, zmeny rizikovosti Úverového vzťahu a 
z dôvodov, na základe ktorých možno meniť POP. Banka informuje 
Dlžníka o jej zmene Zverejnením, napr. BASE RATE 
KTK/CORP/PRIME RATE EUR, BASE RATE SPL Nezabezpečené, 
BASE RATE KTK Nezabezpečené. 

b) EURIBOR/EONIA/EUROLIBOR/LIBOR, prípadne iné – sadzba p. a., 
určovaná v závislosti od aktuálnej situácie na medzibankovom 
refinančnom trhu. Jej výška zodpovedá výške úrokovej sadzby depozít 
na pevne stanovené časové 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 použije Banka Referenčnú 
sadzbu, ktorá bola pred Dňom stanovenia vyhlásená naposledy.  
 
Ak je typ Referenčnej sadzby príslušným zdrojom, ktorý ju zverejňuje 

zrušený, 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 
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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 Dlžníkovi 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 ku Dňu stanovenia zápornú 
hodnotu, t. j. hodnotu nižšiu ako 0 % p. a., Banka je oprávnená pre účely 
stanovenia výslednej Úrokovej sadzby zarátať hodnotu Referenčnej 
sadzby pre dané Obdobie úrokovej sadzby vo výške 0 % p. a.“ 

 
2.1.11. znenie pojmu „Rezervovanie prostriedkov“ je nasledovné: 

 

„Rezervovanie 
prostriedkov 

 

 zníženie: 
a) Úverového rámca o výšku Úveru alebo Záruky uvedenú v Bankou 

vydanom Prísľube, 
b) Akreditívneho rámca o Akreditívnu sumu, a to od momentu otvorenia 

Akreditívu,  
c) Záručného rámca o Záručnú sumu, a to od momentu vystavenia 

Záruky, alebo 
d) Treasury rámca o výšku zabezpečenia požadovaného v súvislosti s 

Treasury obchodom, a to od momentu uzatvorenia Treasury obchodu 
alebo doručenia oznámenia o zmene hodnoty zabezpečenia 
Treasury obchodu; 

(platí aj pre modifikácie v tvare slovesa „Rezervovať prostriedky“ alebo 
prídavného mena „Rezervované prostriedky“).“ 

 
 
2.1.12. znenie pojmu „Skupina Dlžníka“ je nasledovné: 

 

„Skupina Dlžníka 
 

 a) Garant, 
b) osoby, v ktorých má Dlžník alebo ktoré majú v Dlžníkovi priamu alebo 

nepriamu účasť (vlastnícku, riadiacu alebo inú s obdobným, najmä 
ekonomickým, vplyvom alebo prepojenosťou) minimálne vo výške, 
ktorá individuálne alebo ak je to možné, tak v spojení s tretími 
osobami, zodpovedá 25 %, a 

c) osoby, v ktorých má rovnakú priamu alebo nepriamu účasť osoba 
podľa písm. b).“ 

 
 
2.1.13. znenie pojmu „Spôsob čerpania Úverového rámca“ je nasledovné: 

 

„Spôsob čerpania 
Úverového rámca 

 

 spôsob, akým možno Čerpať prostriedky z Úverového rámca, a to: 
a) poskytnutím: 

aa) Splátkového úveru,  
ab) Kontokorentného úveru,  
ac) Termínovaného úveru,  
ad) Refinančného úveru, alebo 

b) Rezervovaním prostriedkov z: 
ba) Úverového rámca, 
bb) Akreditívneho rámca,  
bc)   Záručného rámca, alebo 
bd) Treasury rámca.“ 

 
2.1.14. znenie pojmu „Spracovateľský poplatok“ je nasledovné: 
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„Spracovateľský 
poplatok 

 

 a) pri Úverovej zmluve: odplata za dojednanie záväzku Banky 
poskytnúť Dlžníkovi Úver alebo Rezervovanie prostriedkov, ktorá je 
splatná dňom uzatvorenia Úverovej zmluvy, alebo 

b) pri Zmluve o záruke: odplata za spracovanie Žiadosti o záruku; 
stanovená percentom zo Záručnej sumy, splatná v deň vystavenia 
Záruky. 

Povinnosť zaplatiť Spracovateľský poplatok má Dlžník aj v prípade, ak 
Lehota na čerpanie nezačala plynúť z dôvodu nesplnenia Podmienok 
čerpania.“ 

 
2.1.15. znenie pojmu „Statusová zmena“, je nasledovné: 

 

„Statusová zmena 
 

 nasledovná skutočnosť na strane Dlžníka: 
a) zrušenie,  
b) zlúčenie,  
c) zmena právnej formy,  
d) zmena výšky základného imania,  
e) kúpa, predaj alebo nájom podniku Dlžníka alebo jeho časti,  
f) zmena osôb oprávnených konať a spôsobu ich konania,  
g) zmena ostatných právnych skutočností uvedených vo výpise 

z registra,  
h) zmena spoločenskej zmluvy alebo stanov v rozsahu iných 

skutočností, ktoré sú Statusovou zmenou, alebo 
i) iná skutočnosť, ktorá môže mať podľa príslušného zahraničného 

právneho poriadku obdobný účinok ako ktorákoľvek z vyššie 
uvedených skutočností.“ 

 
 
2.1.16. znenie pojmu „Úver“, je nasledovné: 

 

„Úver 
 

 Splátkový úver, Kontokorentný úver, Termínovaný úver alebo Refinančný 
úver, poskytované na základe Úverovej zmluvy samostatne alebo pod 
Úverovým rámcom.“ 

 
2.1.17. znenie pojmu „Úverová provízia“, je nasledovné: 

 

„Úverová provízia 
 

 poplatok vypočítaný z celkovej výšky Úverového rámca, účtovaný 
a splatný v štvrťročnej periodicite k ultimu príslušného štvrťroka, t. j. vždy 
k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. bežného roka, s Úrokovou sadzbou vo 
výške stanovenej v Úverovej zmluve. Ak bolo v Úverovej zmluve 
dohodnuté pravidlo splatnosti Úverovej pohľadávky výlučne v Obchodný 
deň, je tento poplatok splatný posledný Obchodný deň v danom 
kalendárnom mesiaci. Za posledné účtovné obdobie je Úverová provízia 
počítaná v alikvotnej sume a účtovaná v Deň konečnej splatnosti 
úverového rámca; nárok na Úverovú províziu vzniká dňom uzatvorenia 
Úverovej zmluvy a trvá až do Dňa konečnej splatnosti úverového 
rámca.“ 
 

2.1.18. vypúšťa sa znenie pojmu „Záruka na zabezpečenie colného dlhu“ 
 

 
2.2. V časti POSKYTNUTIE ÚVERU ALEBO REZERVOVANIE PROSTRIEDKOV 
 

2.2.1. Body 2.2. a 2.3. znejú: 
 

2.2 Lehota na čerpanie začína plynúť dňom, v ktorom boli splnené Podmienky čerpania a 
končí sa najneskôr uplynutím posledného dňa Lehoty na čerpanie dohodnutého 
v Úverovej zmluve; ak dôjde k porušeniu Podmienok čerpania, skončí sa Lehota na 
čerpanie skôr, a to dňom ich porušenia. Ak nie je dohodnutá možnosť opätovného 
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čerpania Úveru, Lehota na čerpanie končí dňom vyčerpania celej výšky Úveru. Po 
skončení Lehoty na čerpanie Banka nie je povinná poskytnúť Úver alebo Rezervovať 
prostriedky. 

2.3 Banka poskytne Úver alebo Rezervuje prostriedky v deň splnenia Podmienok čerpania. 
Ak boli Podmienky čerpania splnené po 10. hodine Obchodného dňa, Banka je 
oprávnená uskutočniť Čerpanie až v nasledujúci Obchodný deň. Banka môže umožniť 
Čerpanie aj pred dňom splnenia Podmienok čerpania.   

 
2.2.2. Za bod 2.3. sa pridáva nový bod 2.4., ktorý znie: 

 
2.4    Ak Dlžník počas trvania Lehoty na čerpanie predčasne splatil Úver, ktorý nebol Čerpaný 

v celej dohodnutej výške Úveru, Lehota na čerpanie končí dňom predčasného splatenia 
Úveru. To neplatí, ak je dohodnutá možnosť opätovného čerpania Úveru.   

 
2.2.3. Pôvodné body 2.4. až 2.24. sa označujú ako body 2.5. až 2.25. 
2.2.4. V bode 2.8. sa na konci dopĺňa veta: 

„Takto vzniknuté nepovolené prečerpanie je ihneď splatné.“ 
 
2.3. V časti SPLÁCANIE ÚVERU 
 

2.3.1. V bode 5.4. písm. k) znie: 
 

k) Úverová pohľadávka, ktorá vznikla z Úveru poskytnutého pod Úverovým rámcom, je 
splatná najneskôr v Deň konečnej splatnosti úverového rámca, t.j. akýkoľvek Úver 
poskytnutý pod Úverovým rámcom je splatný najneskôr v Deň konečnej splatnosti 
úverového rámca, a to aj v prípade, ak splatnosť v Úverovej zmluve nebola dohodnutá 
alebo ak má byť splatnosť určená Bankou na výzvu. Ak je splatnosť Úveru v Úverovej 
zmluve určená lehotou, táto lehota skončí vždy najneskôr Dňom konečnej splatnosti 
úverového rámca.   

 
2.3.2. V bode 5.9 prvá veta znie: 

 
„Úverová pohľadávka z Kontokorentného úveru sa spláca priebežne z platieb došlých 
v prospech účtu Dlžníka, a to jej započítaním s pohľadávkou Dlžníka z účtu Dlžníka, na ktorom 
je Kontokorentný úver vedený.“ 

 
2.3.3. Bod 5.12. znie: 

 
5.12 . Ak pripadne deň konečnej splatnosti Kontokorentného úveru na iný ako posledný deň 

kalendárneho mesiaca, Banka môže istinu zúčtovať ku dňu splatnosti Kontokorentného 
úveru, Príslušenstvo a Poplatky môže zúčtovať v posledný deň tohto kalendárneho 
mesiaca; uvedené nemá vplyv na skutočnosť, že Pohľadávka z Kontokorentného úveru je 
v celom rozsahu splatná v deň splatnosti Kontokorentného úveru. Ak na účte, 
prostredníctvom ktorého je Kontokorentný úver poskytovaný, nie je na splatenie 
Kontokorentného úveru dostatočný disponibilný zostatok, je dňom nasledujúcim po dni 
konečnej splatnosti Kontokorentného úveru nesplatená suma považovaná na nepovolené 
prečerpanie. Príslušenstvo Kontokorentného úveru, Poplatky a úroky z nepovoleného 
prečerpania odpíše Banka z Účtu pre splácanie aj do nepovoleného prečerpania. 
Akékoľvek nepovolené prečerpanie  je Dlžník povinný ihneď splatiť.  

 
2.4. V časti ĎALŠIE POVINNOSTI DLŽNÍKA 

 
2.4.1. Bod 6.1. znie: 

 
6.1. Dlžník informuje Banku: 

a) o skutočnosti, že nastal alebo hrozí Prípad porušenia, a to bezodkladne, od okamihu, 
keď sa o tejto skutočnosti dozvedel, 

b) o Statusovej zmene, a to minimálne 30 dní pred dňom rozhodnutia o Statusovej 
zmene, ak je to možné, inak bezodkladne, od okamihu, keď sa o Statusovej zmene 
dozvedel, 
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c) o identifikácii osôb patriacich do Skupiny Dlžníka a o ich vzájomných právnych 
a ekonomických vzťahoch, a to ku dňu uzavretia Finančného dokumentu a potom 
vždy bezodkladne po každej zmene, 

d) o iných skutočnostiach špecifikovaných Bankou potrebných najmä na posúdenie 
alebo overenie jeho právneho a ekonomického postavenia Bankou, a to v lehote ňou 
stanovenej,  

e) o skutočnosti, že nastala zmena v registrácii Dlžníka v registri partnerov verejného 
sektora, ak má Dlžník v zmysle právnych predpisov s ohľadom na jeho činnosť 
povinnosť byť v tomto registri registrovaný, a to bezodkladne od kedy sa o tejto 
skutočnosti dozvie, a 

f) pokiaľ je správnym celkom alebo inou verejnou korporáciou, o schválenom ročnom 
rozpočte a výkaze o jeho plnení, do 30 dní od skončenia každého kalendárneho roka 
a o pripravovaných či prijatých zmenách najmä v rozpočte na príslušný rok. 

 
2.4.2. V bode 6.2. písm. e) znie: 
 
 

e) dokumenty, ktoré je povinný zo zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu 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, a 

 
2.4.3. V bode 6.4. písm. b) sa na konci dopĺňa text „(pari passu)“ 
2.4.4. V bode 6.4. písm. d) bod da) sa na konci dopĺňa text: „v línii až po konečného užívateľa 

výhod“ 
2.4.5. V bode 6.4. písm. e) sa na konci dopĺňa text: „ak podľa Finančných dokumentov má byť 

Pohľadávka Banky zabezpečená“  
2.4.6. V bode 6.4. písm. g) znie:  

 
„g) zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by hrozil alebo nastal Prípad porušenia,“  
 

2.4.7. V bode 6.4. sa vkladá nové písm. i), ktoré znie: 
 

i) byť počas trvania Úverového vzťahu riadne registrovaný ako partner verejného sektora, 
ak má Dlžník na základe právnych predpisov s ohľadom na vykonávanú činnosť túto 
povinnosť, a 

2.4.8. V bode 6.4. sa pôvodné písm. i) označuje ako písm. j) 
2.4.9. V bode 6.4. sa v písm. j) bod je) znie: 

 
„je) Dlžník súhlasí s právom Banky uhradiť pohľadávku poisťovne na zaplatenie poistného, 

ak ju neuhradí Dlžník, pričom náklady Banky vynaložené na úhradu poistného sa 
stávajú Príslušenstvom. Banka neakceptuje poistenie na prvé riziko, a“ 

 
2.4.10. V bode 6.5. písm. a) sa na konci dopĺňa text „(negative pledge)“, 
2.4.11. V bode 6.6. sa vypúšťa písm. d). 
 

 
2.5. V časti OSOBITNÉ USTANOVENIA K AKREDITÍVOM 

 
2.5.1. Body 7.2. až 7.5. znejú: 
 

7.2. Banka Akreditív neotvorí, ak 
a) pre Banku nie sú akceptovateľné Príkazcom požadované podmienky na otvorenie 

Akreditívu (ak neboli dohodnuté v Zmluve), napr. 
- Beneficient, v prospech ktorého má byť Akreditív otvorený,  
- právo, podľa ktorého sa má Akreditív riadiť,  
- kontrakt, ktorý má byť Akreditívom platený,  
- dĺžka platnosti Akreditívu,  
b) nastal Prípad porušenia, alebo  
c) otvorenie Akreditívu je v rozpore s právnymi predpismi. 
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Banka nie je povinná odmietnutie otvorenia Akreditívu odôvodňovať. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností, toto ustanovenie sa uplatní aj v prípade, ak je Akreditívny rámec 
poskytovaný pod záväznou časťou Úverového rámca. 

7.3. Akreditív sa riadi sa Jednotnými zvyklosťami a pravidlami pre dokumentárne akreditívy, 
revidovaným vydaním z roku 2007, publikácia č. 600 MOK v Paríži. Ak v Akreditíve nie je 
uvedené inak, Akreditív je neodvolateľný. 

7.4. Dňom plnenia z Akreditívu vznikne Banke voči Príkazcovi Pohľadávka  z Akreditívu, ktorá je 
ihneď splatná. 

7.5. Príkazca Pohľadávku z Akreditívu splatí: 
a) odpísaním peňažných prostriedkov Bankou z Účtu pre splácanie, a to aj bez predloženia 

platobného príkazu podľa zákona o platobných službách, a to po dobu trvania Zmluvy o 
akreditíve. Ak odpísanie peňažných prostriedkov nie je možné vykonať z Účtu pre 
splácanie, môže Banka vykonať odpísanie peňažných prostriedkov z akéhokoľvek účtu 
Príkazcu vedeného v Banke, alebo 

b) hotovostne alebo bezhotovostným prevodom.  
 
2.6. V časti OSOBITNÉ USTANOVENIA K ZÁRUKÁM 
 

2.6.1. V bode 8.1. sa na konci pridáva text: „a to na zabezpečenie záväzkov Príkazcu alebo tretej 
osoby určenej Príkazcom.“ 

2.6.2. Bod 8.3. znie: 
 
8.3. Banka nevystaví Záruku ak: 

a) pre Banku nie sú akceptovateľné Príkazcom požadované podmienky na 
vystavenie Záruky (ak neboli dohodnuté v Zmluve), napr. 

- Beneficient, v prospech ktorého má byť Záruka vystavená,  
- právo, podľa ktorého sa má Záruka riadiť,  
- kontrakt, ktorý má byť Zárukou zabezpečený,  
- dĺžka platnosti Záruky,  
b) nastal Prípad porušenia, alebo  
c) vystavenie Záruky je v rozpore s právnymi predpismi. 
Banka nie je povinná odmietnutie vystavenia Záruky odôvodňovať. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností, toto ustanovenie sa uplatní aj v prípade, ak je Záručný 
rámec poskytovaný pod záväznou časťou Úverového rámca. 

 
2.6.3. Bod 8.14. znie: 

 
8.14. Dňom plnenia zo Záruky vznikne Banke voči Príkazcovi Pohľadávka zo Záruky , ktorá 

je ihneď splatná.  
 

2.6.4. Bod 8.18. znie: 
 

8.18. Platnosť Záruky sa končí dňom uvedeným v Záruke.  
 

2.6.5. Bod 8.19. sa vypúšťa. 
2.6.6. Pôvodné body 8.20. až 8.27. sa označujú ako body 8.19. až 8.26. 

 
 

2.7. V časti VYHLÁSENIA 
 
Body 9.1. a 9.2. znejú: 
 
9.1. Klient ako Dlžník, Príkazca alebo Garant vyhlasuje, že: 

a) je osobou s plnou spôsobilosťou na právne úkony a osoby, ktoré konajú v jej mene majú plnú 
spôsobilosť na právne úkony, 

b) Finančné dokumenty, ktorých je Klient zmluvnou stranou, boli podpísané osobami oprávnenými 
konať za Klienta, ktoré neprekročili svoje oprávnenia, 

c) uzavrel Finančné dokumenty vo vlastnom mene a na vlastný účet, 
d) má všetky povolenia a súhlasy potrebné pre platné uzavretie Finančných dokumentov a pre 

uskutočnenie plnení v súvislosti s nimi alebo na ich základe, vrátane výkonu podnikateľskej 
činnosti, 
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e) uzavretie Finančných dokumentov nie je v rozpore so zmluvou, rozhodnutím príslušného orgánu a 
právnymi predpismi, ktoré sú pre neho záväzné, alebo ktorými sú dotknuté jeho práva a povinnosti, 

f) nenastal a nehrozí Prípad porušenia, 
g) neexistuje Právo tretej osoby, ktoré Banka neakceptovala, 
h) dokumenty a informácie odovzdané alebo oznámené Banke v súvislosti s Finančnými dokumentmi 

sú správne a úplné,  
i) Centrum hlavného záujmu Klienta je totožné s miestom jeho sídla a nebolo presunuté do inej 

jurisdikcie, a 
j) nie je spoločnosťou v kríze podľa Obchodného zákonníka 
k) je riadne registrovaný ako partner verejného sektora, ak má na základe právnych predpisov 

s ohľadom na vykonávanú činnosť túto povinnosť. 
9.2. Vyhlásenia podľa predchádzajúceho bodu sa považujú za zopakované Klientom, s ohľadom na 

okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania, v deň doručenia každej Žiadosti o čerpanie, v každý 
deň Čerpania a v posledný deň každého Úrokového obdobia. Zopakovaním Klient potvrdzuje, že 
vyhlásenia sú pravdivé a úplné ku dňu zopakovania. 

 
2.8. V časti PRÍPADY PORUŠENIA A ICH NÁSLEDKY 
 
2.8.1. V bode 10.1. sa za písm. l) vkladá nové písm. m), n) a o), ktoré znejú: 
 

m) počas trvania Úverového vzťahu bude ukončená registrácia Dlžníka ako partnera verejného 
sektora, ak má Dlžník na základe právnych predpisov s ohľadom na vykonávanú činnosť 
povinnosť byť registrovaný v tomto registri, 

n) Dlžník alebo ktorýkoľvek člen Skupiny Dlžníka alebo ktorýkoľvek člen štatutárneho alebo iného 
orgánu ktorejkoľvek z uvedených osôb sa stane osobou, voči ktorej sú uplatňované medzinárodné 
sankcie,  

o) Dlžník alebo ktorýkoľvek člen Skupiny Dlžníka uviedol nesprávne údaje alebo zamlčal údaje 
o majetkových pomeroch podstatné pre rozhodnutie Banky uzatvoriť Úverovú alebo 
Zabezpečovaciu Zmluvu alebo 

 
2.8.2. V bode 10.1. sa pôvodné písm. m) označuje ako písm. p).  
2.8.3. V bode 10.4. písm. e) znie:  
 

e) zvýšiť Úrokovú sadzbu o 2 % p. a.  na čas trvania Prípadu porušenia, alebo 
 
2.8.4. Za bod 10.4. sa dopĺňa nový bod 10.5., ktorý znie: 

 
10.5. Dôvody odstúpenia od Zmluvy dohodnuté vo VOP sa pre Úverovú zmluvu nepoužijú.     

 
 
2.9. V časti RÔZNE 

 
2.9.1. Bod 11.2. sa vypúšťa. 
2.9.2. Pôvodné body 11.3. až 11.9. sa označujú ako body 11.2. až 11.8. 
2.9.3. Bod 11.3. znie: 
 

11.3. Dlžník uhrádza Banke aj náklady spojené s:  
a) registráciou alebo podaním v súvislosti so zriadením a vznikom, trvaním, zmenou alebo 

zrušením Zabezpečenia (napr. náklady na registráciu záložného práva, vzdanie sa 
záložného práva, overenie podpisov, náklady Banky na obstaranie výpisov z obchodného 
registra, notárske, súdne, správne ) vrátane nákladov súvisiacich so spísaním notárskej 
zápisnice a odmena a náklady pre stavebného experta, 

b) ocenením predmetu Zabezpečenia realizovaným na ročnej báze, alebo 
c) vzniknuté v súvislosti s Revíziou. 

 
 
2.10. V časti ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
V bode 13.5. písm. b) znie: 
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b) Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., pre poskytovanie Úverov a 
Povolených prečerpaní Privátnym klientom a MIKRO podnikateľom vydané Bankou 
s účinnosťou od 1. 7. 2007, v častiach ktoré upravovali poskytnutie úverov pre klienta 
fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, a  

 
 
 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 1. 1. 2019.  
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