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Všeobecné obchodné podmĺenky pre Úvery zo dňa 15.01  2020

Pľiloha

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery

Ténto  dokument  predstavuje Všeobecné  obchodné  podmenlq/  pre  Úvery  spoločncBti Všeobecná  úvgová  banka,  a,s„  ktoré  sÚ  prĺloho u
a neoddenteľnou  Súčasťou  zmluvy   o  úvere   uzawetei  nedzj  Vemerom  a  mnkom   ak  nk3  je   mdzi  Vemeĺom  a  DEnkom  výslovnec~\~utéinak.

1.       VÝkladovéDravldkáadefinicie

Ak  nie  je  medzi  Verkeľom  a  Džnĺkom  vysla/re  dohodnuté  inak,  nasledi+júce  pqjmy  uvedené  s vervm  pBnenom  budú  mť  v zmluve
o úvere nzšé wedený význam:

Bežný   účet  znamená   bežný  účet   mníka,  ktorého  čbb  je  uvedené  vzmluve  o úvere  pod  označenĺm  Bežný  účet.  V prbade,  že  je
poskytch/aiiý  kontokorentný   úver,  dochádza  k  poskyhutiu  peňažrých  prcso.iedkov  z  kontokorentnéhD  Úveru   na  ťarchu  BežnéhD  Účtu,
vecleného u  Verfteľa, ak nie je  na  pcxskytovanie kontokorentného ú\/eru výslovne dohodnutý mý ako Bežný Účet `

Cinnik Veri®efla znamená alduálne platný Ce"(  VUB, a.s. -Fbdnikatelia  a iné právnické osoby.

CZKAM3PRlfs znamená pre prblušné Úrokové obdobie sadzbu určenú Verfteľom ako sadzba:

t„     gájľak#vkčĹť+#+á±#ť;á;;Ť &#kLh##ľn#ať*g#ffi,ä& sv# E:::3::#T::::E=
stranu  alebo  službu,  ktorá  svqjiri  parametranii  naí`ĺiac  zodpc^/edá  pÔ\/odnej  sO.ane  a  služtx3)   pie  menu  CZK  a  pre  obdobie

Šä3##äziä%ľ#Fg3##::T::?čmbĽ,z##úvz#`#3?Úv##iťlť:L:äe,&##L#LIR#óž\}#:t:#
ak3bo

®)              ak né je  mažné postupa/ať podľa odseku (a) vyššé. tak sadzbL ktorú vemeľ v čase mdzi l2.00 hod.  až  l3.00 hod. v préluš ný
deň  uvedený v zmluve o úvere ponúka naí\ĺ)*namnejšim bankám na európskom  medzibankovom trhu ako sadzbu ponúkanú  rm
depozM pre menu CZK a pre obdobíe zhodné s prblušnym obdobhi uvedenýmv zmlu\/e o úvere alebo obdobie je"  najblzšie

Daňo`ĺá zrážka znamená  akúkorvek zúžku dane, splnenie  predda\/kc^/9  alebo zabezpečovacej  povinncsti  na daň,  ako aj  každy  pcplatok
(vrátane  úrokc^/  z  omeškanĺa  a  pokút  za  porušenk3  pch/innosti  s  nim.  súvisiacimD  z  platby  vykonanqj  rú  základe  zniluvy  o  Úvere  alebo
v súvisbsti s ňou.

Deň dočeľpania úveľu znamená pre termínovaný Úver ten z nasledovnych dm, ldorý nastane skôr:
-        deň, kedyje  Džníkovi poskytnutá posledná časť peňažnych proslr.edkov z  dohodnutej ce" výšky úveru.
-        alebo poslednýdeň Dobyna čerpané,dohodnutyvzmuve o úvere.

Deň   poskytnutia  znamená   každý   deň   osobftného   pckytnilĺa   peňažrvch   prcstriedkov,   v  ktoíy   dochádza   k odpBanh   peňažných
prostiiedkov.

•      z l^/ero\/ého účtu (v prbade peňažných prostriedkov poskyt"tých akotermínovany úver alebo ako re\/oh/ingo\/ý úver)
-alebo z toho účtu, na ldorom je poskytovaný  kontokorenlný úver, spravidla z Bežného účtu (v prpade peňažných prostriedkov

poskytnutýchakokontokorentnyúver).

DOLoba  iia čerpaiie znamená obdobĺe, ktoré končí dňom,  ldoú je uvedený v zmluve o úvae ako posledný  deň Doby na čerpaiie,  pr®adne
alto posledný deň,  kedy je ešte možné poskytnúť peňažné prostriedky; a začína dňom kedy sú splnené všetky nižšje  uvedené podrrienky.

;"t;;r{%úá:Xgä,##=Wá;+á;;t8#ä==;;#:g:gťš:š#ä:irž?%ľ\#vď#=gš#+ä#áruvyoúveľej,
EllRIBOR  znamená   pre   prblušné   Úrokové   obdobie  sadzbu  uľčenú  \/emeľom  ako   sadzba,   ldorá  sa  obiaví  o  11.00  hod.  SEČ  alebo

gi!ä#3ľ#éčaÉSĹňvÉ:"ŔóW.3Ížľb,ú3##+##i%ÉgY,á:%?#á#ksy#s#TVA#%#!ťan,##kTätäľ:|Lí|##Y#
strane  takei  službĺ,  akú Verfteľ  odc^ĺodnene  určí ako  sďanu  alebo  službu,  ktorá svqiimi  paranetram.  nah/iac  zodpc^ĺedá  p&ĺodnej  sb.ane

:i#%zä###E:#r#?b#bz#ľ!2náJĽ;ť#:s#a!#sá##,Ét%Íp#:l'#os,#äm#)TORpodľa
l]JFIAi]JFIA83EIFŠznamenápreprblušnéÚrokovéobdobiesadzbuurčenúVemeľom,akosadzba:

`a'       #:áš;aak#vkžá:ľ|##ĺ#+fa&ook žä:.# g|žš\ľ#,nyúdáeňáĽ;#t:í\i#g:ä%ľ5fi#F'Rs|# #odoĽni:#Ľ:FJ
stranu  alebo  sliižbu,   ĺdorá  svqjimi  parametrami  nah/iac  zodpc^/edá  pÔvodnej  strane  a  službe)   pre  nnenu  EUR  a  pre  obdobie
zhodné s  prblušnym  obdobím  uvedeným  v zmlwe  o  Úvere  alebo  obdobie jemu   najbližšh9,   pričom v  prpade.  že  takto  určená
sadzba  EURA83EIRS  bude  záporné čbb,  pre  iEeb/  tefto zmluvy  o úvae  sa  použíĺe  sadzba  EURA83EIRS  vo  vý5ke  0  (nub);
akst
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(b)                ak nk! je  možné  postupcwať podľa odseku (a) vyššé,  tak sadztx),  k(orú verľteľ  v čéEse  rnedzi  l2.00  hod.  až  l3.00  hod. v  Frbluš ný
deň uvedený v zmluve o úvae ponúka najvýzr`amejšlm bankám na európskom  medzibankovom trhu ako sadzbu ponúkanú na
depozftá pre menu EUR  a pre obdobe zhodné s prBlušným obdobím  uvedeným v zmluve o  úvere ak3bo obdobe jer"  najbližšk:.

Finančný dokument znamená (D zrriuvu o Úvere,  (ÍD každú a ktorukoľvek Ručfterskú listinu vystavenú kažcym a  ktorýnkoľvek  Ručfterom
v  súvislcsti so zmluvou  o  Úvere,  (iiD  ako  ai  akúkorvek  inú zmliivu  k(orá ie  uzéhĺretá,  ak!bo  iny  dokunčnt  ktoý  je vystaverý  -v súvBk)sti so
zmluvou o úvere, niekgn ab najmä za účelom priameho ak3bo nepriaimho zabezpečeniazáväzkov mnika zozmuvy o úvere.

Finančný trh znanená ÍTedzibankový trh krajĺn  eurozóny .

Fixná   úroková  sadzba  znamená   sadzbu   uvedenú   pod  Vmto  označenh  v  zmluve  o Úvge,     ktorá  sa  použije   pre  všetky   peňažné
prostriedky a po celú dobu,  kedy  sÚ podľa zrľluvy o  úvere poskytnuté a nesplatené, pokiaľ   nie je dohodnuté inak.

Fixovaná  úroková sadzba  znamená  pohyblivú  úrokcwú  sadzbu,  určenú  p.e  pwé  Úrokové  obdobn3  (ďak)j  Úrokové  obdobie  v  Frĺpade
Fkovanei  úrokwej  sadzby  aj  ako  Fixované  obdobb)  ako  saclzbu, výška  ktorej  je  uvedená  v zmluve  o úvere,  potom  pre  každé  ďaBie
nask}dujúce   FD(cwané  obdobk5  znamená  sadzbu   ďčenú  jednosúanne  Veľfteĺom   ktorej  výšku  Vďfter   qnamuje   mnkovi  na  výpise
z  úvacwého  ú3tu  prĺpadne  pbomným oznármnĺm,  pričom nedzi  hlavné  okolnosti,  ktoré  rnôžu  cwph^/" znenu výšky  Fkovanej  úrokovei
sadzby,  patrá  najmä  zmeny  na finančrých  b`hoch  a  oĹx>hodná  polftika  Vďneľa,  ako  aj   súvšiace  rkikové nákLady  a  celkový  rzikový  prcfil
DEnĺka,  vrátanejeho celkovej pbtobnej   dšciplĺny.
Ak m3 ie DEníkovi do upvnutia predchádzaiúceho Fixcwaného obdobia   oznámená nová výška   Fixovanej Úrokcwej sadzby,  použije sa pre
naiblžšenasbduiúceFHovanéobdobelávyškaF"cwanejúrokoveisadzpwnorábobpoužívanávFredchádzajikmF"ovanomobdobu

Kon®čný  deň splanosti znamená  dohodnutý deň spLatnosti tej  ®oslednej) spkitky  stiny  pcskyt"tých  peňažrých  prčtriedkcw,  ktorá je
s pkitná najnes kôr.

LIBOR znamená  pre  prblušné  Úrokové  obdobe sadzbu  určenú Veríteľom ako  sadzba, ktorá sa  objaví o  12.00  hod. SEČ abbo  približne
v tonlo  čase v driihý  pracovný  deň (t.i.  deň,  kedy  je v  prwádzke  mgdzibankový  platobrý systém CHAPS  v  Londýne  a v prpade  sadzD
LBOR pľe  menu  Euro  deň,  kedy je  v  prevádzke  systém TARGEl)  pred  začiatkom prblušného  Úrokového  obdobb  na  strane  LU30R01
a na strane LIBOR02 služby lliorľBon  REUTERS (abbo, ak dôjde  k z nT3ne v  označení strany ak}bo k zániku služby,  na takej strane takej
služky,  akú Verher  odčwodnene určĺ ako  súanu ak3bo službu,  ktorá svojim  parametrami  naiviac zodpcvedá  pÔvodnej sďane  a službe) pre
prBlušnú  menu  a pre  obdobie zhodné  s  prblušrým  Úrokovým obdobím  V  prĺpade,  Že  sadzba  LU30R podľa  predchádzajúcej  vev  bude
zápomé čBlo, pre účev tefto zmluvy o úvere sa použije sadzba LBOR vo výške  0 (s lovom nula).

Mhioriadna splátka znamená akúkoľvek platbu DEnka zo zmluvy o (erm'novanom úvere,  ktorá je vykonaná:  (D v ČaBe skoršom ako boka
spbtnost' takejto  pbtby  a/ak!bo  (iD  vo výške vyššej  než  bok) spla`né  v čase vykonania  takej  platby  -  pričom sa  považuje za  predčasné
spbtenie  termlnovaného  úveru  ak3bo jeho  čäti,  za  ktoré je  mnk zaviazaný  plath' poplatok/odpLatu,  a  to  aj  v  prípade,  že Vemď  dá  na
vykonanie Mmoriadnej spútky  súhlas, pokiaľ sa Vďfteľ s  Unko m nedohodne inak.  mm(  nie je oprávnený vykonať Mmoriadnu spkátku
bez predchádzajúceho pBormého súhkisu Verfteľa, vykonank3 Mmoriadnej spkatky  bez  predchádzaiúceho pbormého súhbsu Vďkeľa sa
považuie  za  Pr®ad  porušenia zmluvy.  Džník sa  zaväzuje,  že  o súhbs  na vykonanie  Mnurbdnej  spffitky  požiada  Verheľa  asFx)ň  15  dní
vopred-

Odkladacie   podmk)nky  znamená   podmienky   predk)ženk]   takých   dokurrentov,   ktoré   sú   uvedaié   v zmluve   o  Úvere   pod   aznašenĺm
Odkk]dacie pod "enky.

O`/ládajúca osoba znamená osobu označenú ako ovládajúca osoba v § 66a Obchodného zákonníka.

Ovládaná osoba znanená osobu označenú ako ovládaná osoba v § 66a obchodnéhozákonnĺka                                                                           (u

Podsta(ný  "3pľiaznivý  dopad  z"]mená  podstatný  nepri=ni\n7  dopacl  na  (a)  podnikateľskú  a/alebo finančnú sftuáciu  prblušnej  osoty;
a/ak3bo  (b)  schopnosť  prBlušnej  cÉoby  pm  jej  záväzbí  poďa  zrrluvy  o  úvere,  ručneľske/  listiny  abbo  iného  súvisigceho  dokunentu;
a/ak=bo (c) pbtnosť ak3bo vymožkernosť zmuvy o úvere, ručfteľskej listiny abbo  iného s Úvis iaceho dokurĺentu.

Pracovný deň znamená deň, ktoľy  nk! je dňom pracovrého pokoja podra zákona č.  241/1993 Zz. o Štá(nych svÁtkoch, dňoch praccwného
pokoja a  pamälných dňoch v znenĺ neskorš k>h predpisov a podľa zákona č. 311/2001  Z.z. Zákonnk práce v znení neskorších predpĽsov

PFUBOR znamená pre prslušné  Úrokové  obdobie sadzbu  určenú Verí[eľom ako sadzba,  ktorá sa objaví o  11.00  hod.  SEČ  ak3bo  priblEne
v tonlo   Čäe,v druhý   pracovry   deň  (t.j.   deň,   kedy  je  v  prewádzke   medzibankový  pLatobný  systém  CERTK5   v  Ftahe)   pred  začĺatkom
prblušného  Urokovém  obdobia  na  sO.ane  FRIBOF±  služby  Thomson   REUTERS  (akgbo,  ak  dôjde  k  zrmne  v  cznačenĺ strarv  ak3bo  k
zániku  služky,   na  takej  strane  takej  služb/,  akú  Vgíteľ  odôvodnme  určĺ  ako  stranu  ak3bo  s.lužbii,   ktorá  svojimi  paranetrami  najviac
zodpcwedá  pČ~odnej  sÓ`ane  a službe)  pre  prblušnú  rTenu  a pre  obdobie zhodné s  prblušrým Urokovým obdobm  V  prbade,  Že  sadzba
PRU30R podľa  predchádzajúcej vety  bide  záForné čBlo,  pre  ťčev  tejto zmuvy  o  Úvere sa  použije  sadzba  FRIBOR vo  výške  0 (slcwom
nula)

Pľípad poľušonia zmli^/y znam3ná ktorúkoľvekzo skutočností, kioré sú takto nazvané v  ČBnku  10  nžšie.

Ručite ľznamená každú osobu, ktorá ručíza záväzky Džníka vypývajúce zo zmluvy o úvere abbo súvis iace s ňou.

Sankck3   znamenajú   akékoľvek   obchodné,   územné,   ekonomické,   komodmé   akgbo   finarčné  sankcie,   errbargá   ak!bo   iné   podobné
reštriktĺvne opatrenia vypvvajúce z akéhokorvek predpisu ak;bo iného rozhodnutLa akejkorvek sankčnej autorRy.

Sankcionovaná o§oba znamená fyzickú ak3bo právnickú osobu, klorá:
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(a)              je uvedená v sankčnom zozname, je priamo ak;bo nepriam) vlastnená takou osobou,  priarm ak:bo nepriam) vlastnĺ takú  osobu
akgbo je osobou konajúcou v nrene takej osoby;

(b)               má  sk]k)  alebo  vykonáva  svoiu  Činnosť  v  Štáte  ak:bo  na  území,   k(oré  je  postihnuté  Sankciam,  je  zriadená  podľa  právneho
poriadku  takého Štátu  ak3bo územia, je  priamo  ak}bo  nepriamo vbstrená  takým Štátom ak;bo  územTm ak3bo je  osobou konajúcou v  nene
takého Štátu alebo Územa;  ak2bo

(c)                je  inak  dotknutá akyniikoľvek sankciam..

Sankčnáautoi.itaznamená:

(a)               Organzáciu spojených národov;

(b)               Spojené štáty americké;

(c)                Európsku  úniu  ak3bo  klorykoľvekzjej čkmských štátov: ak3bo

(d)               akykoľvek orgán ak}bo agentúru  ktoréhokoľvek štátu  ak!bo inštftúce uvedenei v  odseka;h  (a)  až (c)  vyššie,  vrátane  Mnisterstva
zahrančných vecĺ (ms) Spojených štátcw americkych,  Úradu pre kontrolu zahraničrých akth/  (OFAC)  Spojených štátov anericwch alebo
Fbkbdnice jej Veličenstva (HM Treas ury) Spojeného kráľovstva.

Sankčný zoznan znamená ktorýkorvekz na§k}dovnýchdokurTentov (v každom prpade v znenĺ akychkorvekjeho zmen  a doplnenD:
(a)               "Specialv  Desúnated  Nationals  and  Bk)cked  Fersons  List" vederý  úradom pre  konúolu  zahraničrych  ak(Ív  (OFAC)  Spoierych
Štálov an€rických;

(b)               "Consolk]ated  List  of  Financúl  sanctions  Targets"  a  "hvestrTent  Ban  LLst"  vedený  Fbkladnicou jej  veličenswa  (l"  Treasury)
Spoieného kráľovstva ;

(c)               "Uní(ed  Nbtions  secumy council consolidated Lisť vedený organizáciou spojených národov;

(d)               UconsoHdated  List of persons, groups and entftk3s  subject to  EU  Financial sanctions` vedený Európskou  komsioLi;  akgbo

(e)               akýkoľvek podobry zcznam vedený ak3bo vereine vyhkisený  sankčnou autorftou,  kloľy  obsahuje  k]entfikačné údaje  ®ôb  abbo
inštftúcií dotknutých akýmikoľvek Sankciami.

Skupinaznamená skupinu osôb tvorerú:  (D  Džnĺkom,  (jj)  každým Ručneľom a (iii)  každou osobou,  k(orá pckytuje zabezpečenie splnenia
záväzkcv  "Žníka  ak3bo  Fmčfteľa  zo zrnluvy  o  úvďe,  ako  aj  každou  osobou,  ktorá je  (n/)  OvLádanou  q;obou  abbo  Ovkidaiúcou  csobou
k(orejkorvekz osôb patriacich pod  (i) , (ii)  ak3bo (iii)  tohto odseku vyššie.

USDAM 3Lllš znamená pre prBlušné úokové obdobk3 sadzbu určenú VerReľom, ako sadzba.

(a)              ktorá sa objaví v čase rnedzi l2.00 hod.  až  l3.00 hod. v  p`blušný deň  uvedený v zntuve o  úvere m sďane usDAM3LIRS služby
ll`omson REUTERS (ak3bo,  ak dôjde k zmene v označení straw abbo k zániku službyr  na takej strane takej služty, akú Vemeľ
odôvodnene  určl ako  stranu  ak}bo  službu,  ktorá  svoji"  parannetrami  najviac  zodpovedá  pôvodnej  sďane  a  službe)  pre  menu
lJSD a pre obdobk5 zhodné s  prblušným obdobím uvedeným v zmluve o  úvere abbo obdobk3 jer"  najblžšie,  pričom v  prĺpade,
Že takto určená sadzba USDAl\«LIF3S  bude záporné čBlo,  pre učev znluvy o  úvae sa použije sadzba USDAhoLIRS vo výške
0  (nula); ak!bo

(b)               ak nie je  možné po§tupcwať podra  odseku (a) vyššk},  tak sadzba,  k(orú verfteľ  v čése rredzi  l2.00  hod.  až  l3.00  hod. v  prBluš ný
deň   uvedený  v  tejto  zrnluve  o  úvere  ponúka   najvýznarmejšm  bankám   na  európskom   nedzibankovom  trhu  ako   sadzbu
ponúkanú  na  depczná  pre  menu  USD a  pre  obdobie zhodné s prblušrým obdobm uvedeným v zmuve  o  úvere ak3bo  obdobk3
ier"  najbližšé.

Úvorový  účet  znamená  ®idenčrý  účel  vederý  Vďneľom v  súvislcsti  s (ermínovaným  Úvcrom  ak)bo  rwoMngcwým  úverom,   na ťarchu
ktorého  dochádza  k  pcskytnutiu  peňažných  Froso`iedkov  z  úvďu  a ktorého  čblo  Vďfter  qnám  Džnĺkovi  vo  výpise z  Úverového  ú5tu
zas ielanom Unn{ov i.

ÚrokovéobdobieznarTená:
(a)  v  pr®ade  pohyblĺvej  úrokovej  sadzb/  počRanej  s  poľľDcou  EURIBORu,  LIBORu  ak3bo   FRIBORu,  obdobk!,   ktorého  dkka  je  určená

v zmuve o úvere, a ktoré pvnie nasledovne:

(i)    prvé úrokovó obdobk3 sa začína:
(A) v  prbade  terniínovaného  a  revoh/ingwého  úveru v  bň  poskytnutia  prvej  osobkne  pckytnutej  časti  peňažných  pra5tiedkov

a vzťahuje  sa  na  všetb  peňažné  p.®trk!dky  posbítnuté  poČS  pwého  Úrokového  obdcbia,  pokiaľ  v zrnluve  o Úvere  nie  je
uvedené inak,

(8)  v   prbade  kontokorentného  Úveru  v deň,   kedy  je  Dtžnk   podra  zmluvy  o  Úvcre  oprávnený  prvykrát  pož@dať  o pc6kytnutk3
peňažných prostriedkov, pokmr v zmluve o úvere né je uvedené inak;

(ií)   každé  nasledujúce  Úrokové  obdobie  sa  začĺna  momntom  upynutia  predchádzajúa3ho  Úrokového  obdobb  a  vzťahuje  sa  na
všetw  peňažné  prosúiedky  posh/tnuté  počas  tohto  Úrokového  obdobb  aj  na  všetky  predtym poskytnuté  a nespbtené  peňažné
prostredky a
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(b)  v  prĺpade pohyblľvei Úrokovej sadzb/ poČRanei ako súčet ZákLadnej sadzD a  marže, obdobie, ktoré sa začína v deň,  ktorý je ako deň
účinnosti Zákbdnej  sadzby  uvedený v  cznámenl Verfteľa  o ncwej Základnej  sadzbe  a končí v deň  beprcso`edne  Fredchádzajúci dňu,
ktoľý   je   ako  deň   účinnosti  Základnej   sadzby   uvederý   v  najblžše   nasbdujúcom  oznánení   Verfteľa   o  ncwej   Základnej   sadzbe,
s výninkou prvého Úrokového obdobia, ktoré sa začína:

(i)    v   prbade  term'novaného   a  revowingového  úveru  v  bň   posbítnutía   pivei  cobí[ne  pckytnutej  Časti  peňažrých   prosďiedkov
a vzťahuje sa na všetky v tonto obdobĺ nesplatené pehažné prosiriedky, pokiaľ v zmluve o úvere nie je uvedené inak;

('j)še##cenE:#:rk#ekn#éä:,ťv#äkvvdzej|Lvkeegúteďep:nčkbnpk#',fzzAmKU#m°ÉúV%eD#ff#en#oÝntá;s8gn':ťaLe°d83ky±ntťt#

poskytnutia úverového rámca, vtedy prvé Úrokové obdobe začĺna v deň DátumJ  poskytnutia úverového rám:a;

(c)  v prbade Fkovanej úrokcvej sadzbĺ obdobie,  ktorého džka je uvedenév zmuve o Úveíe,  pričom každé na§k3dujúce Fkcvané obdobie
sa začína mrrentom  upvnutá predchádzajúceho FDtovaného obdobia  a prvé FExované obdobie začína:

(i)    v  prípade termlnovaného úveru v  bň poskytnutb pn/ej cBobítne posbtnu(ej Čsti peňažrých prcstriedkov a vzt'ahuie sa na všetky
v tonlo  obdobl  nespbtené peňažné prostriedky , pokiat v zmluve o úvere nie je uvedené inak;

(ii)   v   prípade   kontokorentného  úvďu  v  deň,   keqy   ie   Džnk   podľa   zmluvy   o  úvere   oprávnený   prvýkrát   pažädať   o pckytnutie
peňažných prostriedkov, a vzťahuje sa tiež na všeiky v tonto období nesplatené peňažné prostriedky .

Ftikíaľ  počas  punutia Fkovarého obdobia Vemeľ na žiadcxsť mnka Fkovanú úrokcwú sadzbu mmoriadne upraví,  ukončí sa prebiehajúce
FD(ované obdobie predčas ne, a s novou upravenou FD(ovanou úrokovou sadzbou začne pvnúť ai nové Fixované obdobie.

Základná  sadzba  znamená  platnú  a účinnú  sadzbu  určenu iednosúanne Vemeľom  ktorá  bob  pod  czna5ením  ..Základná  sadzba  prá`J
podnikateľské  Úvery"  p'e  menu zhodru  s  nenou  Úveru  napDsk3qy  cEnánená  na webovom sk]b Verí[eľa, pričom mdzi  mavné  okolnosti,
ktoré môžu ovpW" zmenu výšky Základnej sadzb/, patrĺ najmä:  (D znena výšky  liritnej Úrokovej sadzt)y  Európskej cenďálnej banky  pre
týždňové  REFO tendre  pre  prípad  Základnej  sadzb/  stancwenej v  mene  euro,  (ii)  zmena  výšky  sa]zb/  Federal  Funds  Target  Fúte  FED

íF;dkyer,íiĽyn:Fzú:o"kľves,yssááľbyl6é!kperjen,áerdo:ondeľ:#pďréc;#J#Íg:g±á#d,:en,d::dpzrgp:ĺtpaandwzeánHe!dvngr:aráczť;:tä:árean':;jiikzKrF(nNa,
zmena  vyšw  lirrftnei  úrokovej  sadzD  Bank  oĺ Engkand  pre jednodňové  REFO tendre  pre  p.Ípad  Zákbdnej  sadzEy stancvenei v  GBP,  (v)
ako aj zmeny  rozdk3lov medzi kótovaným medzibankovým úrokovým sadzbam a sadzbami uvedeným pod (0,  (ji),  (iii), (n/).

V zniluve o  Úvere:

(a)  nakladanb  znamená  predaj,  odpbtný  prwod,  bezodplatný  pre/od,  zántnu,  nájom,  odpbtné  ak}bo  bezodplatiié  prenechank3  do
uživania,  výpcžičku,   a to  tak  dobrovoľne  ako  aj  nedobrovoľne  (napr.  v  prpade  exekúcie),  a nakladať sa  bude  vykladať  v  súlade
s vyššk3 uvedeiým  prčom za nakladanie  s  pGerrkom sa  považuje aj  akákoľvek Činnosť sncrujúca k vzniku  ak3bo zrľene   st~by  na
takonlo  pozemku,  pokiar  ide o činnost'bez prechádzajúceho pboi"ého súhhsu Verhera;

(b)  má  sa za  to, že Prpad  porušenia zrnluvy  O.vá alebo preováva ak  mník tento  §tíw  neodsďánil  ak}bo  ak sa Verfteĺ  ďáv vypývajik)ich
z tohto stavu pbome nevzdal:

(c)  každý  odkaz  m  cobu  (vrátane Vďneľa  a  Džnka)  zahŕňa  aj jej  právrych  nástuFx>ov  ako  aj  pcEstupnkov  a  nadobúdatďcw  práv  abbo
záväzkcw,  ktorí sa stali postupnĺkmi alebo nadobúdateľmi práv ak)bo záväzkov v  súbde sozmuvou, do práv  a/ak!bo pwinnostl z  ktorej
vstúpili,

(d)   každý odkaz na akykoľvek dokument (vľátanezmluvy o Úvere) znamená prblušný dokument v  zneníjeho dodatkov a iných zmen.

2.     užsr

Fbdľa   spC6obu   pcskytmtia   a vT`átenia   peňažrých   prctriedkcw   uvedeného  vzmluve   o Úvďe   Vďfter   m3Že   pQskytnúť   Úvg   ako   (a)
termĺnovaný  úver, ak3bo (b) revowingový úver, ak3bo (C) kontokorentný úver.                                                                                                                                 U

Termĺnovaný  úveľ je Úver, z  ktorého môžu byť podľa dohody  DBnka a Vemeľa pcskytnue peňažné prostiedky jednoraz"o ak!bo na vÉc
krát  až   do  dohodnutej  výšky   úvau  stancwenej  vzniluve  o úvere,   prž±om  DĽmt  ie   povinný   poskytnuté   peňažné  prcúédky   vrá«
v spĽilk#h  abbo jednorazcwo  pocľa  dohody stancwenei v zmluve  o úvere,  a ľičom posLytnuté  peňažné  p.osúiedky,  ktoré uŽ  Džnk raz
vrátil, nk3  je  nmžné opätovne poskytnúť.

Revohĺingový  úva je  úver, z  ktoréh) niôžu  byť pcskytnuté peňažné prostriedky  na viackrát podľa  liritov  celkovej výšLv  úveľu  pre pľélušné
obdobk],  ktoré sú wedené v zmuve o Úvere a v  rámci každého C3kéhoto obdobia jednorzovo alebo na viackrát až dovýšw  liri(u celkovei
výšky  úveru Fre pr6lušné obdobie, pričom s  výnĺnkou po§k!dného obdobia ie  mnĺk v  posk3dný  deň každého obdobia pcvinný  posb/tnuté
peňažné  prosďíedky  vrá«  tak,  ap  v tento  deň  ceková  čiastka  všetwch  poskytnuvch  rx3ňažrych  prc6Úk3dkov  neFrevyšovaka  celkovú
výšku   Úveru  stancwenú   pre   naskgdujúce  obdobíe   a   v  pcsk3dry   deň   pcsk!dného   obdobia  je   mžník  povinný   vrátk'  všetw   posb/tnuté
a nesplatené  peňažné  prosúiedky.  Fbskytnuté  peňažré  prosúiedky,  ktoré  už  boH  raz  vrátené ie  rmžné  podľa zmluvy  o  Úvere  opätcwne
poskytnút'len  podľa liritov  celkovei výšky Úveru a na obdobia uvedenév  zmuve o úvere.

Kontokorentný  Úveľ  je  úva,  z ktoréh  rrôžu  byť  peňažné  FrGmedky  posb/tnuté  na  viackrát  poďa  lmov   ceu{ovej  výšky  Úveru  pre
prblušné  obdobia,  kloré sú uveclené v  zmuve  o úvere a v rámci  každého takéhoto  obdobia  na viacbát  až  do výšw  liri(u  celkovej  výšky
úveru  pre  prélušré   obdobie,  a to  fďmou   vykonania   pn{azov   na  úhradu   ppatieb   DEnka  z  Bežného   Účtu  vedenéh)   u  Veríteľa   ak3bo
akoukoľvek inou pbomne dohodnutou formou nakbdania so zostatkom na Bežnom Účte vedenom u Vemeťa,  aj ked' na to Džnĺk nerrÉ na
tonlo  Účte  dostatok peňažrých  prcsďíedkov,  prEom s  vyninkou  posk}dného  obdobja je  Džník v  posk}dný deň  každého obdoba  pwinný
poskytnuté peňažné  prcúédky vrá« tak,  ap v  tento  deň celková Čiastka  všetwch  pcskyt"Q7ch  peňažných  prctriedk"  neprevyšovala
celkovú výšku Úvau stanwenú pre nasledujúce  obdd)é  a v  pcsledný deň posbdného obdobia je  mník  povinrý vrátft' v§etky  poskytnuté
a ľ`esplatené peňažné prostrĺedky.

Ak   D[Žnk   Ziada   o   poskytnutie   peňažrých   prcs`rw3dkov  za   účelom  vypk]tenia  faktúr,   ktoré   Džník   predkbdá   spolu   so   Žbdosťou   o
poskytnutie  peňažrvch  prcstriedkcw,  pcskytuje Verfteľ  peňažné  prosriedky  (čgpanie  úveru)  zásadne  len  pria")  na  účet  Ú.etej  osoD,
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uvederý vo faklúre  -pokiaľ Verneľ  nebude výslovne súhlash; s Vm,  aby  boli takéto  pehažné  frcBtriedky  posMnuté   pripsanh  na  Bežný
účet  Džnĺka,   Ak je  v zmluve  dohodnuvm účebm Úveru spbtené  iného  úveru/iných  úvercw  (ďak2j  kgn  „Fôvodný  úver)  pckytuje Vemei
peňažné  prcsm3dky  (Čgpanie  úveru)  -  pokiaľ je  to  technicky  nmžné  -  zásadne  k>n  priamo  na  úverový  ú5et  FX)vodného  úveru  -  pokiaľ
Vemeľ nebude výsk)vne súhlasws tým, aby boli takéto peňažné prosm3dky poskytnuté  pripsaním na bežný účet Džnka.

3.      Odkladacio Dodmienkv

Ak sú  v zmluve  o Úvere dohodnuté  Odkladacie  podmenlq/,  Džnĺk sa  za\/äzi+je, Že  m svqje  náklady zadc^/áži a  predloží Verfterovi všetlq/kyy
dokumenty  na  sphené  Odkladack>h  podmienok  v  takgi  form  a  s takým  obsahom,  aké  sú  pre Verfteľa  akceptovat3ľné.  \/émeľ  nie  je
ppvinný  poslq/tnúť  DEnkovi  peňažné  prcstrĺedky,  ak forma  alebo  obsah  dokumentov  Odkladack)h  podmenok  predloženych  \/erkeľovĹ
nnebudupreverReľaakceptovateľré.

4.      Platbv

(a) Ak v zmuve  o úvere  nie É  uvedené,  kedy je  pohľadá\ĺka VerŔeľa splatnou,  takáto  pohľadá\ĺka je  splatnou  najnekôr  v iretí pracovrý

g##á#,d#ú#ä#::#i;#mľ#e#é:##L|#TaäžäíJFt%#gäštĹľR?š##'.siFť:###n:6p#*á#
poskytnutými  ako termĺnovaný  úver  alebo ako  rc^/oMngc^/ý Úver v  Frospech Uvem/ého  `Etu  a v súvislcsti s  peňažrým  prosoiedkam
poskytnuQ/mi ako kontokorentný  úver v  prospech Bežného účúJ vedeného u Vemeľa, alebo v  prcspech takého účtii,  ktorého Čbki bude
Hnĺkovi vopred  pBomne  oznámené  Verkeľom  a to  v jei  deň  splatnosti  a  v  mne  úveru.  mnĺk (ani žladen jeho  právny  nástupca)

:#o#ä+á:+:ťsnúLsé#ť#ľ+očL#+ľ##aá:#L:##sľ#áä##+###Ť#
žiaden   jeho   právry   nástupca)   započftať   ani   počžt§   doby,   kedy   je   akákoľvek   pohľadá\ĺka   Verhera  zo   zmluvy   o  Úvere   (alebo
z akéhokohĺek  s  ňou  súvisiaceho  dokun-ntu)  alebo  v  súvislcBti  s  ňou,   poslq/lmitá  zo  sbany  Verheľa  ako  zábezpeka  v  úverc^rých
operáciáchEurosysté".

@) V  prípade  akqikoľvek  platby  Vemeľcwi  On`átane započftanb  podľa čúnku  16  nžšh3  a  inkasa  poďa článku  17  nžšk3),  sa platba  použúe
najpn/  na zaplatenie  čiastok po splatnosti  Ak \émeľ  neurčí inak,  pbtba  sa započfta  najpr`/  na  Úhradu splatného  úroku  z  omeškanía,
potom  splatného   Úroku   (v   prípade   Frofihypo   Úverc^/   následne   ai   na   úhradu   poplatku   zi]   správu   termínovaného   úveru^/edeniieiee
Úveroĺého  Účtu)  a  napokon   splatnej  istiny  -  prevyši+júca sum]  platby  (M")riadna  splátka)  sa  zapc*fta  na  Úhradu  nesplatnei  Ístiny
počnúc splátkou  istiny  najbližšie nasled`+júcou  a  pokračujúc splátkanii  istmy  v  poradí od  najneskoršei doby  splatncstL  pokiaľ  Vemeľ  na
ŽĹadosť  DEníka  nebude  §úhlasď §  tým  aby sa  Mmoriadna  splátka  použfla  i"  rovnomgmé zn&enie  splátok  so zachovmh  k:h  doby
spbmost,

(c)  Zmluvné   súany  sa   dohodli   na  vylúčení  pľá\ĺa  mníka   určff   účel   plattv   inak,   a na  vyliĽ}ení  prblušných  častl  ustanaĺenla   §  330
0bchodnéhozákonníka.

5.      VÝDočet úroku. úrokz omeškania. úroko`/é obdobia

Verí[eľ  únamt+je Základnú  sadzbu  vyvesmím prblušnej  sadzb/  v  obchodrých  priestoroch Verfteľa  a jg zvoeĺnenh  na w eba/om sklle
Verheľa.  Verfteľ  a Hník  sa  dohodli,  že  každé  nc^/é  určenk3  alebo ziTena  Základnqi  sadzb/  je  pre  Hnka  zá\/äzné  odo  dňa  `Einnosti
p+Blušneisadzbyuvedenéhovoznámenlvemeľapodľapredchádzqiúceivety.

Verfteľ môže určff a kedykoľvek zmenh' Základnú sadzbu podľa svqiho vlastného vyhodnotenb sftuácie m finančnom trhu,  pričom prihliada
najml  na okolnosti uvedené v defink:ti Základnej  §adzby.

Ak je  úroková  sadzba  stanc^Íená  zmluvou  o  Were  ako  pohyblhĺá  Úrokoĺá  sadzba  a počfta  sa  s  pomDcou  EURIBORu,   LIBOFm  alebo
FRH30Ru,   na vsetlq/ poskymuté peňažné prostríedlq/ sa vzťahujú po sebe nasledujúce Úrokové obdobia.

##P#ÁL°koffiRu,#|#t#ffii#Ru,Räu;kaä!3&Fhv#z#ľ%*%h:a#kšŔ.#:#úffiľ###zadrqov#:##ľ##a
trhu presahujú LIBOR.   FRIBOR   alebo  ELRU30R   pre prBlušné Úrokové obdobie,  Verher
(a)  o take*o sftuácii bez zbytočného odkladu upovedomí mníka,  a
(|))  akonáMe  to  bude  praldíclq/  možné stanoví úrokovú  sadzbu  pre  prBlušné  Úrokové  obdobie  ako  súčet  (1)  nErže  `^redenei v  zmuve

o Úvere,  a (2)  sadzb/,   ldcrú  Vemer  určL   ako  percentuálna  sadzba  p.a.   pedstavujuca  náklad  reĺinarK:ovania Vemeľa z akéhokoľvek
zdrqia, ldorý si Verfteľ odôvodnene zvolil.

Každá člastka úroku podľazntuvy o  úvere, stanoveného percentuálne na ročnej báze ti)  a.) sa počfta s  použfthi  nasled`+júcehovzorca:

P = (A" / (360'100)

Mbetódou 365/360 dni v  roku,  kde.  (a)  Pje prbhišná čiastka úroku; (b) A je suma, z  ldorei sa úrok počfta; (c)  Dje počet skutočne upb/nutých
dnL  za ktoré sa úrok počfta; (d) Rje  sadzba stanovená podľa zmluvy o úvere; a (e) * @ znakom násobenia.

Ak ffink v prbade termínovaného alebo  revohĺingc^ĺého úveru neaplatĺ akúkorvek splatnú čiastku étir`/  na základe zmluvy o  Were alebo
v súvislcBti  s  ňou riadne  a včä,  zaväzt+je  sa zaplatff Vemeľc^/i za  dobu  oneškanĺa  okrem bežného  Úroku  ai  úrok z  oneškania  vo výške
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podľa sadzby  5 %  p.a„ Ak  "žnik v  prĺpade  kontokorentného  Úveru  ngaplatĺ akúkoľvek splatnú  čiastku  zápcmého zostatku  na  Účte,  m
LtLorom je   mi  poskytnutý  kontokorentný  Úver,     rĹadne  a včas,  zavaz`+je  sa  zplatď  Vemerovi  za  dobu  oimškanú  z  te*o  splatnei  ale
nezaplatenej čiastlq)ĺ  namesto bežného Úroku  len úrok z  om3Škanú vo výške poďa sadzby,  k(orou v  Čse takého orreškaná Vaheľ bežne
úročí nepovolené prečerpanía " bežných účtoch vedených u Vemeľa.

6.     QaJn

"Žnĺk  sa  zaväzuje vykonať  každú  platbu  poďa zmlLivy  o  twere alebo  v súvélosti s  ňou  be  zrzenia  alebo zadržania  akejkoľvek  ČHastlqí
s výninkou prbadu,  ak je právnym predpism požadovaná Daňová zrážka. Ak mníkovi ukladá právny  predpis pc^ĺhnosť vykonať bňovú
zrážku,  "žnk  msí (a)  vykonat'  Daňovú zrážku  v  lehote  a spôsobom vyžado\/arým pr6lušnym právnym predpbom,  (b)  bezodkladne  po
wkonanĺ Daňovej  zrážky  predložď Veífteľcwi  dôkaz  o tom  Že  bola  vykonaná,  a (c)  vykonať  platbu  Vemeľovi tak,  že táto  bude  zvýšená
otakú  člastku,  ldorá  zabezpečí,  aby  \/erfteľ  dostal  ai  po  vykonanĺ  Daňovei  zrážlq/  platbu  v  tak?j  výške,  vak?j  by  ju  bol  býval  dostal
v prpade,  ak by právny predpis neukladal DIžnl<ovi  povinnosťvykonať Daňovúzrážku.

Každá   čiastka   splatná   Verherovi   podľa   zmluvy   o  Úvere   alebo   v  súvislc6ti   s  ňou   Q/rátane   odplát   Vemeľa   a  nálTac|/   jeho   Účelne
a preukázateľne vynaložerých výdavko/) je  v zmluve  o úvge  uvedená  bez  dane z  pridanei  hodnob/,  ktorá  nbže  byt' splatná  v sth/islosti

33!:i3ä,!3älľ3ťk#%3?Ú`;#ľ##č*las#:3ľľil#:##?ovmnyzaplatiťve"lefov,okremsan"č,astkysplatn4pod'az,yluvy

7.     Záväznévvhlásmia                                                                                                                                                                                     11

Pre  účeb/ zniluvy o  úvere Džnk poskytL+je Verfteľovi nasédujúce vymásena:

(a)   mník  nti   (1)   pávnu  supjeldi\ĺhu,   a spôsobilosť  na   pá\ĺne   úkony   pcx]ľa  právrych   predpiscv   Skwenskej  republilq/,   ako   ai  riadne
oprávnenk! vykoná\/ať činnosť,  ldorú vykonáva. (2)  prčom v  prípade, ak f DEnk obcou alebo mstom  potom je obcou alebo nestom,
ktoré  je   právnbkou   ®obou   poďa  zákona  č.  369/1990  Zb.,  alebo  zákona  č. 401M990  Zb.   alebo  zákona  č.  377/1990  Zb.,  všetky
uvedené  zákoriy  v  ĺch  aktuálnom  znenĹ   alebo  Íných  zákonov,  ktoré  bh  nahradú,  (3)   prípadne  ak  mník je  sanmsprávnym  kraiom
(vyššhi  úzeľmym  celkom),  je  právnickou  osobou  podľa  zákona  Č.  3)2/2001  Z.  z„  v  aktuálnom znenL  alebo  iného  zákona,  klorý  ho
nahradĹ

(b)   DBník   zbkal   všetlq)/   súhlasy    a podníkol   všetlq/    kľolq/    poO.ebné   podľa.   (1)   právrvch   predpBov,   (2)   svqjich    interrých    predpba/
a dokumento\/,  pokiaľ  neiaké  interné predpisy  a dokumenty  exist`+jú, ako  ai  (3)  akýchkďvek  hých dokunentov,  ktorýľTi é viazany,  na

ft%ťľv#:Fn#ať:##Llľä#ÉaÉ##':š#!äľ=:!:áJ;[T'#ľt:Lä%:#L;f##ľ#an#vť:#6Y#sĽ#:#
zmuvy  o  Úvere a  plnením povhnostíz  nej  postupo\ĺal n@ĺyše ai v §úlade s  pravidlami a  postupmi týkajúcim.  sa verejného obstará`/ania
podľa prBlušnych právnych predpiso\/,

(c)  zntiJva o úvere a každý dokument,  ktoréhoje  Hník zmluvnou stranou v súvislostisozmuvou o úvereje pbtný a pre nehozáväzný,
(d)  uzavTetie  zmluvy  o úvere  a každého  dokumentu  v súvblasti so zmlLJvoLJ  o úvďe,  ktorého je  "žn k zmluvnou  stranou  a jeho  plnenie

povinností podľa takého  dokumentu  nie je  v  rozpore.  (1)  so žiadnym právr`/m predpisom  (2) so žiadnym z jeho  interrých  predpisc^/
a doku"mtov, pokĹaľ  nejaké interné predpisy a dokurTenty existuju, ani (3) sožiadnym lným dokunentom,  ldorýmje  vĹazaný,

(e)   rĺadna  účtc^/ná zá\/ierka  Džnka  (ak  rná  mnĺk Ovládanú  cSobu,  tak  konsolidovaná  a  ak má  Džnk povinnosť  audftu  riadnqi  úČ®vnej
závíerlq/,  tak  audkovaná)  naposledy  doručená VerReľcwĺ  (1)  bola  pripra\/ená v súlade  so sloven§lým  účtovrými  predpish,  ktoré  boli
konzistentne   aplikované   počas   celého   Účlovného   obdobia,   za    kloré   bola   pľipravená,    (2)    p®kyti+je   verrý    a  pravdi\/ý   obrz
o skutočnostĹach,   ldoré  sú  predmetom  Účto\mĺctva  DEno(a  a  o finančnej  snuácii  ku  dňu,   ku  ktorému  bola  vyhotwená,  to  všetko  za
predpokladu,  Že mnĺk  je povlnný vĺesť Účtovnĺctvo podľa osobftnych právnych predpiscw ,(o#n#f:#:###ď+#+nqľ#:%:::íť#:É::3:!::ftľžt'ka±akkk##Li#áÄ::::í##,j:áá::::::!l:;::ľúaLkLb
obdobiu,  v ktorom  bola  uzavretá  zmluva  o úvere,   nedcšb  ku  žiadnej  podstatnej  negathĺnei  zrTene  v jeho  fĺnarénej  skuáclj  (ak  ri
Hnĺk  Ovládanú  osobu, tak  konsolklo\/anei finančnei sftuáciD,  ti) všetko za  pedpokladu,  Že  Hnk je  povinný viesť účta/nk:t\ro poďa
osobftných právnych predpD§ov,

(g)   neprebieha  ani  nehrozí  žiaden  spor  ani  konanie  (vrátane  súdneho,   rczhodcovského  a  spávneho  konania),  ktoré  by  rmhli,  ak  by
skončili neprĺaznívo, núť Fbdstatný  nepriaznĺvý dopad na Dlžnka,

m)  každá   informácia   preďožená  Džnĺkom  v súvélosti  s  uzavreth  zmluvy   o ú\ere  je  sp'ávTia  a pravd^/á   ku  dňu,   ku   ktorému   bola
predložená  a "nĺk neopomenul  predložď Vďitera/i žiadnu  maínúciu,  ktorpj  predlQženie  by spči§obilo,  Že  iná  hfcľnúcia,  ktorá  bola
Verheľovi predložená by sa stala nepravdívc" alebo zavádzajúcou ,tD#gžä##2sv##::=+;:ľ#:ä#ä##::=#:+:áz+3#ť##:::ä%##n#g#fiĹ#%##
záväzkc^ĺ tretej osoby, s výnimkou záložnych práv, vykonateľrých notáľskych zSisnk: alebo iných  prá`ĺ za]ezpečenia,  údaje o ktorých
boli  pbomne oznámené Vemeľovi mno(om pred uzavrethzmluvy o  úvere,

0    "žník pod  sanlcíou  okarižkej  splatnosti  celej dEnei  surw ku  dňu, kedy sa vemeľ  da/edel  o  nepľa\ĺdwosti tohto vy"ásenb wátane
splatnosti   úrokov  za  celú   dohodnutú  dobu   úveru  vyhlas`+je,  Že   nemá   k  Vemeľc^/i  o§obkný  vzťah  poďa   §  35  zákona   o  bankách
č. 483/2001  Z.z  v zneni neskoršich predpisov ,

(k)   pri  vykonanĺ každqĺ  p]atby  pocra zmluvy  o  úvere  alebo  v s`^/islosti s  ňou  DžnD( použiĺe výhradre finančné  Frosďiedky,  ktoré sú jeho
vbstnlct\ĺom  a v  prpade, akje  Dlžn k fyzickou osobou a má prĺpadne  mal bezpodielové spoluvlastníct\/o mnželo\ĺ, potom ai finančné
prosúiedky,   ktoré   sÚ   v  bezpodĺelcivom   spoluvlas"ctve   manželov,   pĺpadne   sú   súčasťou   zaniknutého   azatiaľ   ne^/yF)criadaného
bezpodielovéhospolwlastnbtvamanželov,

(U    DEník vyseav`+je  každý  dokument  a  uzat\ĺára  každu zmluvu,  l«orej je zmluvnou stranou a každý  dokumnt  súvisiaci s takou  zmuvou,
vo Wastnom iTene  a na svoi vlastný Účet,

(m)  nemá Žiadne také záväzlq/ po lehote splatnosti vočižĺadnemu daňovému Úradu, voči Sociálnej poisťovnL voči zdra\ĺotrym poisťovniam,
colným úradom ani žiadne" úradu práce, o laorých by Vemeľa pbonme neinform\ĺal pred uzavreim zniluvy o Úvere.
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Všeobecné obchodné podmenky pre úveľy zo dňa 15.01.2020

8.      lnformačnéDovinnosti

8.1.     D) času úplného splnenia všetlq7ch peňažných záväzkc^/  na základe Zmluvy a  každého s  ňou súvéiaceho dokumentu vočiverfterc^/i,
sa  DBník zaväzi+je  doručovať Vérfieľovi  nasledovné  dokumenty,  prĺčom v   prípade dokunentov  uvederých v tomo  bode  8.1  sa  za
doručenie   okľem  Hstinnei   podoby   považuje   ai   doručenie   elek[roniclq/   na  e-mailovú   adresu  Verwa,   určenú   pocľa  článku   14.
Doručovanie tychto všeobecných obchodných podrienok pre úvery :

(a)   rĺadnu  úplnú  (wátane  pľíloh)   účtc^/nú  závierku  DIžníka  (ak  ri   Ovládanú  osobu,  tak  konsolido\ĺanú  a ak  nú  povinnosť  audftu
rĺadnej  účtc^/nqi  závierky,  tak  audftovanú  a spolu  so  správcu  audftora) za  každé z jeho  tčtc^/ných  obdobL   a to  be  zbytočného
odkladu  po  iom,  ako  bola  vyhotoĺená,  najneskôr však do 95  dní odo  dňa skončenb  prblušného účtc^/ného obdobia,  to všetko za
predpokladu,  že Uník je  povinný viesť  ú5tc^ĺnĺctvo podľa  o§obftných  právnych  predpiscw;  pričom pc`/innosť pa]ra tohto  bodu  (a)
má  DBník   len  v prĺpade. Žetakýto konT}letný dokument  nie je  verejne dostupný na stránke  www.ľeastenjz.sk,

®)  kópiu každého podaného daňového priznanb k dani z  pr§mu  DžnD(a, \/rátane dôkazu o jeho podanL  a to bez zbytočného odkladu
po tom  ako bolo podané,

(c)   priebežné  ÚĎtovné  výkazy  Hnka za  každý  kalendárny Štvrťrol< s  výnm(ou  posledného  kalendárneho  štvrftoka  v  roku,  a to  bz
zbytočného  odkladu   po   tom,   ako   boli  vyhotch/ené,   nainekôr  však  do   30  dnĺ  odo   dňa   skončenia   prBlušného  kalendárneho
štvrťroka, a/šak u "Žnka,  ldorý je  mestom,  obcou alebo sam)správnym krajom len  za predpokladu, že také  dokumenty je  DBnk
povhnývyhotovovať.

82      Do  času  úplného splnené  \éetlq/ch  peňažrých záväzkov na  základe zmluvy  o  úvere  a každého s  ňou  súvisiaceho  dokuiTentu  voči
VerkerovisaDžnĺkzaväz`+jeoznam)vaťvemerovk

(a)   každú zmenu v  postupoch,  podra ĺdorých sa vyhotovi+je riadna Účtovná závierka mnka a ďaBk3  inforrnácie v takom rozsahu` aby
umož" Verheľovi vykonat' pora/nanéfínančrei sftuácé DEníka pred zrrenou a  po zmene, to všetko za predpokladu, Že Hnkje
povmnývĺesťúčto\ĺnk:tvopodraosobftnýchprávnychpredpsov;

®)  každý  zámer  (1)  znEft'  základné  imanie   DĽnĺka,   ak   Hnĺk  základné   imané   má,   (2)   ziTmď  obchodné  meno,   názov,  skllo,
Štatutárr`/ orgán alebo člena štatutárneho orgánu Hníka, ak  ĺch mník nú a v  prpade, že je Džn ĺk fyzbkou osobou, kažcv zámer
a/alebo   rozhodnutie   zme"   svqie   osobré   údaie,   oEx:hodné   rreno   alebo   mĺesto   podnikanb,   (3)   podať  návrh   na   konkurz,
rešb.ulduralizáciu  alebo  obdobné  konanie  voči  DEníkov|  ukončď svqju  podnikaterskú  činnosť,  (4) zrrenftľ práv" formu,  ak je to
právne rmžné, v§túpff do liMdácie alebo  rozhodnúť o zrušení bez  rikvidácĺe mžníka, ak je to právne možné,  a to bez zbytočného
odkladu po tom  čo sa o takomo zámere dozvk3;

(®   každé  rozhodnutĺe  prBlušného  orgánu  mníka   o veci  uvedenej  v  odseku  (D  vyššé,  ak  talq/   orgán  Hníka  existuie,   a to  bez
zbytočného odkladu po tom  čo bolo takéto rozhodnutie prúaté;

(d)  hformácie  o akonkoľvek  existujúcom  alebo   hroziacom  spore  alebo  konanĺ  (vrátane   súdneho,   rQhodcovského   a sprá\/neho
konania),  ldoré by mohli,  ak by skončili nepriaznh/o,  m}t'  Fbdstatný  nepriaznhq7 dopad  na "žnD(a, a to bez zbytočného odkladu po
tom  Čo sa takéto informácie dozvedel;

(e)  že mnĺkovi bok> doručené upovedomenk3 o začatí exekúcie alebo výkonu rqhodnutia spolu s  kópiou takého upovedomenú, a to
bez zbytočného odkladu po torn,  Čoje takéto upovedorľenk3 doručené;

(f)    aktualizcwaný  zQnam  spoločnkov/akcionáraĺ   DIžnflta,   ak  existujú   spoločníci/akcionári   DGníka   a  ak   má   mnik   aspoň  jednu
Ovládanú  osobu,  tak  ai  aktual2ovaný  zoznam  O\/ládaných  csôb  Džníka,  a to  bez  zbytočného  odkladu  po  akeikoľvek  zmene
v ktoroľnkoľvek zoznarľe, ako ai  potom,  čo o to Vemeľ požiadal:

(g)  každú  zmenu v  údajoch tykajúcich sa  mno(a,  najrnä  pokĺar  íde  o   obchodné meno  alebo  názcw  Hnfta,   jeho  Štaú/tárne orgáw,
jeho sk]lo,  riesto podnikanb, a všetlq/ cstatné údaje zap6ané v  regbm v ktoromje DIžnft registrovarý (napr. obchodnom registrL
žívncterBkom regstrD, spolu s  predlcženh alduálneho  výpisii z toho regiso`a v ktorom je  Džník  registrovarý,  ako  ai  qnarnovať
každú zn"u v  osobe konečného užívateľa vyhod osoby mníka, a to všetko bez zbytočného odkladu odo dňa  takefto zmeny;

m)  skutočnosť, Že nastal Prípad  porušenúzmluvy a to bez zbytočného odkladu po toni,  ako sa o tom dozvedel;
0    každú  ďalšĺu  mormácĺu  týkqjúcu  sa  plnenia  povinncstí  podra  zmluvy  o  úvere  alebo v súvislcti  s  ňou  alebo  finančnqi  sftuácie

mnka,  a to bez zbytočného odkladu po tom,  čo o to Verheľ požiadal.

9.      VšeobecnéDovinnosti

D) úplného splnenia všetlq/ch peňažrých záväzkc^/  na základe zmluvy o  úvge a každého s  ňou súvjsiaceho dokumentu voči Vemeľcwi sa
ffiník  zaväzi+je pl" riadne a včas nasledujúce povinnosti:

(a)  dodržiavat' v  každom podstatnom smere \éetlq/  právne prect)isy a záväzné rczhodnutia,  narĺadenia,  licencie (bez ohľadu na  bh formu

®):éEŽĹi##'Užšfl#k#3:b#ž*š#ľi#:l##íť#::o#w#:####nikuprávazabezpečenia
alebo  k  zaťaženiLJ   právcm  tretqi  Goby,   k  jeho  gisti+júcem   ani  budúcemJ   rmietku   s  výninkou   prbadu,   ak  k  tomu  dal  Verfteľ
predchádzajúci pBomný s úhlas ;

(c)   nenakladať so svqjím rnajetkom s  výnmoou nakladania  s  mietkom pri výkone bežnei podnikateľ§kej Čhnosti osob/,  ktorá s  majetkom
nakladá za bežných trhových podmienoka s výnm(ou prpadu,  ak k tomu dal Vemeľ predchádzajúci psomný súhlas;

(d)  s výnimkou prbadu, ak  k to" dal Vemeľ  Fredchádzajik;ĺ pbomný  súhlas,  neuzavrieť. (D zrnlu\ĺu o úvere, zmluvu o pôžičke ani o inom
dočanom poskytnutí peňažných  prostriedkov Žiadneho  charakteru  O/rátane vydania  dlhopisu,  vystavenĹa  zmenky,  uzavretía  zmluvy
o finan5nom leasingu  alebo  inej  zmhvy s  podobným ekonom.ckým  účinkom),  na  základe  ldorqi  by bol  oprá\Íneľý  priiať alebo  pc^ĺhný
poslq/tniff peňažné  prostriedlq/ alebo  b/  prevzal pc^/hnosti ekonomclq/  podobné povinnosti vrátď  poslq/tnué  peňažné prostriedlq/ ;  (0
zmluvu,  na  základe  ldorej  by  doškt  ak3bo  mcihlo  dôisť  k vystaveniii  bankovei  záruky,  alebo  k  poslqĺtnutiu  iného  práva  zabezpečenia.
akoukoľvek tneťou osobou v  súvislosti s plnením jeho záväzkov;

(e)  neposkytnúť žiadne zabezpečenie  žiadneho  záväzku  žiadnej  inej  osd)y  s vyninkou  prDadu,  ak  k  to"  dal  Vemeľ  predchádzajúci
pBormy súhbs,
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(0    v  prĎade, akje "žnk podnikateľom zabezpečď aby v  hlavnom predmte podnikateľskqj činnosti DtžnDta nedošh) k Žiadnej podstatnei
zmene s vynínkou prípadu, ak k tom  dal Verkeľ predchádzajúci pbomný súhlas;

(g)   neuskutoč" a zabezpečff,  aby  nedcBk) k zlúčeniu ani spb/nutiu  Džn O(a so žĹadnou  inou osobou ani rozdeleniu na viacero osôb, akje
zlúčenie,  spvnutĺe  alebo  rozdelenie  mníka  v znvsk>  Obchodného  zákonníka  právne  možné,  s  výniľTttou  prpadu,  ak  k  tomi  dal
Vemer predchádzajúci pbomý súhlas;

(h)  pois«  svoi  majetok a zodpovedi"ť za svqiu  Činncť v  rczsahu  a spôsoEx)m  ldorým by  s  nákžkou  starcth/osťou bežne postipoval
iný  subĺeld vykonávajúci činnosti a vlas"aci maietok  porovnaleľné s činnosťami a nÉjetkom  prblušnei osoby :

(D    neudelff   v súw5lcti   so  žiadwm  svqjlm  dlhom  voči  akejkoľvek  cxiobe  súhlas  s vykonaternostbu  vo  fcrm   vykonaternqj   notáľskej
zápisnice s výninkou prĺpadu,  ak k tomu  dal Verfteľ predchádzaiúci pĺ§omý súhlas;

0    zabezpečď,  abĺ  všetlq/  penažné  prcEitrĺedlqí  posknnuté  na základe zrnluvy  o úvere  boli  použfté  výlučne  na  účel  stanc^ĺerý  zmluvou
o  úvere;

(k)   v  prbade  kontokorentného  úveru  nevypc^/edať zmluvu  o  vedenĺ toho  účtu,  m  ktorom Vemeľ  Džnĺkovi  poskyt`+je  kontokorentrý  Úver
(spra\ĺidla zmluvu  o vedenĺ  Bežného  účtu) uzawetú s Vemeľom ani  inak nezrušff tento  `Eet épravĺdla  Bežrý  tčet)  vedený  u Vemeľa
pred úplným splatenm záväzkov vypyvaúcich zo zmluvy o kontokorentnom úvere,

(D    preukázať Verheľc^/i zaplatenie  poistného za  nehnuteľný  majetok  -stavby, ku  ktoré"  bolo  zríadené zálcžné  právo na  zabezpečenie
pohľadá\ĺok Vemeľa v sw6losti s  touto zmluvc" o úvere,  bez ohľadu  na to, či je záložcom "žnlk alebo akákoľvek iná tnetia osoba, a to
po prvýkrát ku dňu  uzavretla zmluvy  o zriadenl záložného práva a následne pravĺdehe ku dňu splatnosti poistného,  najmnei však raz
ročne,  pričom  v  prípade,  že záložca  nezaplatí  poBstné  riadne  a  včs  alebo  sa  dopistí  iného  porušenia  prblušnqi  poislnej  zniluvy,
VerReľ  má  právo,  nie  však   pc^/innosť,  vo vlastnom  mene  a  na  úĎet záložcu  vykonať \četlq/  krolq/  smerujúce k odsú.áneniu  porušenia
povinnostizáložcu ako poisteného alebo poistmta, vrátane zaplatenĺa akéhokofvek poisiného dEného poďa prBlušnei poBmej  zmuvy;°###ľ##z%:ia8:r:#turiprik#:=äľ:=ä:::í:##oD?í;i::iR!:#ľ::`::;#::rpož"áäľ#+8ť±ľ#ľakerťem::#":ĺi:ľ:ĺi:::::U
povinnostĺ Džnka  podra  zmluvy  o  úvere  a každého  s  ňou  s`híisíaceho dokumentu  a  prardivcsti  a sprá\ĺncBti  infornticil predbžených
Vemeľow

(n)  v  prĺpade,  že   zmluva  o úvere je  povinne zverejňc^ĺanou zniluvou  podľa zákona 211/2000 Zz.  o  Sk)bode  infcrnúcii v  znenĺ neskoršbh
predpisw  (ďalqj  len  Zákon  o slobode  mormáciD,  je  DIžnk  povinný  zvereinft'  zákonnym spôsď)om túto  zmluvu  o  úvere,    ako  ai  jei
neskoľšie  uzavrelé  dodatky,  a následne je  povmrý  udľžiavať zmu\ĺu  o  Úveľe  a jei  prípadné  dodatky  takto  zverejnené  po  dobu  do
úplného zániku všetkých záväzkov zo zmluvy  o  úvere,  najmnej však počas  piatich  rokchĺ  od  nadobudnutia jei Účinnosti podľa zákona
Fbvinnosť podľa  predchádzajúcei vety  má  Hník tiež  pn  každqi z   tých si^/isiacbh  zmlúv  a  dohôd, v  ldorých sa táto zmluva  o úvge
uvádza ako zabez pečená poh radávka;

(o)    V prB)ade, že ručfteľská tistina alebo ĺný dokument,  podľa ktorého Ručker prevzalsvqje pc^/mnosti v swélosti s touto znluvou o úvoe
(d'alei  len  RučiteR5ká  Btha), je  poviiine  zverejňovanou zmluvou  podľa Zákona  o  slobode  mormácil, je  Džnm povinný  zabezpečff,
aby  každý  talqĺto  Fničkeľ  zverejnil  zákonným  spÔsobom  Ručfterskú  tistinu,  ako  ai  \ĺšetlqĺ  tK3  súvbiace zmluvy  a  dohody,  v  ktorých sa
takáto Ručkeľská listina uvádza ako zabezpečená pohľadá\/ka, pričom "Žník je  povhný zabezpečď,  aby zvgqjnené dokurrenty ostali
takto  zverejnené  po  dobu  do  Úplného  zániku  všetkýcli  zá\ĺäzkov  z  lakefto  Ručfteľskei  lBtiny,   najmnei  však  počas  piatich  rokov  od
nadobudnutĺa  účinnostl Ručkeľskei m5tLny  podľazákona:

(p)  v  prbade,   že  úver   podľa   tefto  zmluvy   o  úvere   bol  zabezpečerý  záložrým  právom,   kloré   bolo   regBtrc^/ané  v  prblušnom  registri
záložrých   práv,  je   Džnk  povinný  zabezpečff  po  zániku   zaregisďovaného  záložnéh  pľáva  ai  jeho  vý"z  v  prBlušnom    regi§tri
záložnych práv;

(q)  v prTpade,  že  Džm(  sa  v  znluve  o  úvere  za\/iazal  dodržiavať finančré  kovenanb/,  kloré  sÚ  popBané  vzorcom,  pľičom  vo  vzďci
je uvedený slovny popis  uk&ovateľa a tiež čéb riadku z púlušného tlačh/a finančnétiovýkazu schvák3nom Ministerstvom financiĺ SR.
v l«oromje ukazovateľ  wederý, sa zmluvné strary  dohodli, že v p bade, Že ak bude neskôr po uzavretĺzmluvy o  Úvere pcsudzcwaí`7
finančný  ukazcwateľ  uvádzarý  v  inom ČEsk!  riadku,  rozhodujúci  pre jeho  posúdenie je  význai"o zhodný  slovrý  popis  ukazcwateľa
v prblušnom tlačh/e schválenomMnbterstvomfinancil SR a nh3 zntnené čslo rĺadku;

(r)   zabezpečff,  aby  žiaclen  Člen  Skupiny  nepožičal,   nevyplatil  ani  inak  neposkytol  akékoľvek  peňažné  pcÉtriedky  zbkané  na  základe
zmluvy o  úvere priamo  alebo  neprĺamo:°*ľľ*;ä:g3š##z:É:;:;:::ĺbyľLť##g#T„äabrib°#ť#go%:#g:;i#k,ToúTa%ä3hJ

Sankcionovanú osobu vzťahujú; alebo

(ii)      akýnkoľvek  iným spÔsobom,  laorý  by  mohol  viesť  k  porušeniu  Sankciĺ  akoukorvek  osobou  ak3bo  k tomu,  že  Čkm  Skupiny
alebo člen jeho štatutárneho alebo Íného orgánu sa stane Sankcionovanou osobou.

(s)   zab€zpečď, aby žiaden Člen Skupiny, jeho priamy alebo nepriam/ \/lastnk  osoba priam  alebo neprĺar") vlastnená členom Skupiny  a
ani Žiaden člen jeho Štatutárneho alebo  iného  orgánu,  nebol  ir;astnkom akejkoľvek transakch8,  ktorá svojh Účelom ak3bo  dôsk!dkom
príamo  alebo  nepriamo obchádza alebo porušuje akékoľvek Sankcĺe;

(t)   zabezpečft',   aby   Žiaden   Člen   Skupiny   na   uskutočnenk!   akqikorvek   platby   poďa   Finančných   dokunentov   nepoužn   prosm3dk)/

#ňaľg#rožz:!S;:;%:S::!::::::)í:+el"°Dak3boalq7Chkcwekuansakcnsosanbionovanouosobou,aieboz
(u)  zabezpečff,  aby  kažcv  Člen  Skupiny,  jeho  prianiy  alebo  neprlaniy  vlasm  a  člen  jeho  Štatutárneho  ak3bo  iného  crgánu,  zstĺedol  a

uplatňoval   prĺmerané   kontnolné   mechanizrw   za   účelom   pre`rencie   akeikoľvek   aktmy,   ktorá   ty   bola   v   rczpqe   s pcwinnosťam
uvedenými vyššie pod pÉnrenami  (r) , (s) a (t) v predchádzajúcich odsekoch .

10.    Porušeniezmluvyo úvere

Každá z  nasleclujúcich skutočnostĺ sa považ`+je za Prpad porušenĺa zmluvy bez ohľadu na to, Či jej nastané  mhli  mník ak2bo  iná os oba
cwpm
(a)   Dlžnĺk nezaplatí čiastku  dEnú podľa zmluvy  o úvere  alebo  iného súvisiaceho dokunmtu v  deň jei  splatnosti spÔsobom vyžadaĺanym

v takom dokurnene;
(b)   "žnk  nedodržíakúkoľvek povmnosť \ĺypwajúcu zozmluvy o Úvere alebo iného sÚvšiacehodokumntu;
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(c)   ktorékorvek z vymisenĺ, ktoré bok) urobené ak3bo ktoré sa považcwalo za zapakované Džnkom v  zrrluve o úvere akgbo ktoronikorvek

±ná°kmbdseúvmBo'rae:°bTbaf:fuvTon#rep[ľstŤe:án:mwä?aknueT::i:#:t:nčbasin:jv-y#iráást::::'ak::et:nŤmn#h:tuďzáY,r#fiozd|vužynv°s9:áeko::
Č.  297/2008 Z. z.  o  cx;hraie  pred  legalizáciou prôm)v  z  tretnej Čĺnnosti a o  o:hrme  pred financwanĺm teror2r"  v znenl  neskďšĺch
predpiscv,   píbadne  zákona  ktoý   ho  mhradD,   boki   neFravdrié  v deň,   kedy   bolo   urobené  ak!bo  v deň,   keqy  sa   pcwažovalo  za
zopakované;

(d)  akákorvek  čiastka  dlhu  DBníka  nie  je  zapbtená  v  deň  jej  spbtnos(i,  aébo  sa  stane  predčsne  spkatnou  ak3bo  §pbtnou  na  prvé
požiadanb  vemeľa  -  ďetej  osob/,  akgbo  Vemeľa  v  prbade  čiastky  dEnej  podľa  akéhokoľvek  iného  dokumentu  uzavretého  medzi
Vemeĺom a mníkom  (vrátane  akýchkďvek  iných  zmlúv  o  úvere  abbo  s  nim. súvisiacbh  dokumentov),  ak;bo  hrczĺ,  že  sa  tak stane
v dôsbdku  porušenb povinnosti prBlušnej osoby;

(e)  "nĺk sa stane abbo mBže byť p"až"arý za platobne nechapného ak>bo predÉeného pre  Účev akéhokoľvek právneho preQ)Šu,
ktorý sa na neho vzťahuje;

(f)    mnĺk vyhtási  ak}bo  uzná  vd5i  ktorémukoľvek svoj"  verileľcwi ak3bo  akejkoľvek  inej  osobe  svoju  neschopncsť  splácať svoje  dBné
čiastky v čase ich spblnostĺ;

(g)  Džnk  začne rokovanie s viacerymi verfteľrni o  akejkoľvek reštrukturalizácli abbo zrľene spkatnosti svojho dlhu;
(h)  mnĺk ak3bo akákoľvek iná osoba podá návrh  na vyhlásenie konkurzu  na n"jetok  Džnĺka,  na reštrukturalzácíu abbo na začatk3 iného

podobného   konané   voči   Hnkovi   v  akejkoľvek   krai.ine,   to  všetko  za   p'edpokladu,   Že   vyhkisenie   konkurzu   na  maietok   DBnĺka,
reštrukturalzácia abbo začaté iného obdobného konank] voči Hnkovi je  právne m)žné;

(i)    dôjde  k návrhu  nazasadnute  Štatutárneho ak}bo  iného orgánu mníka  (ak3bo  k jeho  rQhodcwaniu  peľ rolbm),  ak taw  crgán  Džn«a
existuje,  za  účekim  prerokwania  návrhu  na  podank>  návrhu  na  vymisenk3  konkuizu,   na  reštiukturalizáciu,   na  likvk]áciu  alebo  na
z rušenie bez likvklácie;

0)    voči  mnkovi  bude  podaný  návrh  na  exekúciu,  výkon  rozhodnutb  abbo  na  podobné  konanhg,  ktorého  účelom  je   nútený  výkon
právopkatnéhorozhodnutia;

(k)   mník prestane vykonávať ak3bo nastalj okolnosti (vrátane zámeru prélušnej osď)y),  k(oré rnôžu smerovať k zast"eniu vykonávania,
jeho hbvného predmetu podnikateľskej činnostiv prípade,  ak je Hnk  podnikateľom.

(D    plnenk3  povinnosti Verfteía  akgbo mnĺka  podra  zmuvy o Úvere  ak3bo ktoréhokorvek  ĺného swisiaceho  dokum3ntu ie  v  rczpcre  alebo
sa dostane do rozporu s právnymi predpism abbo to prBlušná osoba tvrdí;

(m)  DEnĺk  spochybnĺ  pbtnosť  zrrluvy  o  úvere  ak}bo  iného  súvisía:eho  dokurrentu  z  akychkoľvek  dôvodov,  alebo  preiavl  svoj  úm/sel
odstúpďod takéhoto dokurmntu  akjbo ho vypovedať;

(n)  v prbade, akie  DEnĺk obchodnou spoločncsťou ak}bo družstvom,  a jednou ak3bo vbcerym navzáiom súvisiacm ak!bo  nesúvisĺmimi
transatciam. dôjde oproti stavu oznámenému Verfteľovi pred  uzatvorenhi zniluvy o úvere ku zmne vbstnk;lva podielu na základnom
iman ĺ a/ak!bo  hbsovacĺch  práva:h  DBnĺka  vo výške viac  ako é  percentuálny  podiel  určerý v  zniluve  o Were a ak taky  podél  nk; je
určený,  k akejkoľvek zmene  vbstnktva  podielu  na základnom  ii"nĺ  a/ak}bo  hlasovacĺch  právach  Džníka,  oki.em  prbadu,  ak  s  tým
Verfteľ vopred pbomne súmasí;

(o)  ktorákoľveko\ĺtiidaná osoba Džnka  (v prbade,  ak má  Džnk  aspoňjednu Ovládanú osobu) prestane byťieho Ovládanou osobou;
(p)  nastane  skutočncBt'  ak}bo  viac  navzájom  §úvisiacbh  ak3bo  aj  nesúvisiacbh  skutcÉno§tl,  ktoré  podľa  odôvodneného  názoru Verfteľa

budú rnať pravdepodobne Fbdstatný nepri&nivý dopad na mníka,
(q)  v prpade, ak bolo v  prospeh Verftera zrk]dené akékoľvek záložné pávo v sÚvšlosti so zmluvou o Úvere ak!bo akýnkoNek súvísiaclm

dokurmntom  dôjde  k znEeniu  hodnoty  FredrTetu  takého  zálcžného  práva  oproti  hodnote  akceptovarej  Verherom v  ča§e zriadenĺa
zák)žného práva,  ak)bo také záložné právo po jeho zriadení nevznikne,  abbo sazabezpečenie záväzkov  podra zmluvy  o  úvere  ak!bo
akéhokoľvek súvisiaceho dokurrentu  stane  paJra  odcModneného názcru Vemeľa  redostabčné, a  Hnĺk také  zabezpečenk3  nedoplnĺ
spôsobom a v k}hote určenej vo výzve Vemeľa:

(r)   v prĺpade,   ak  je   Hnk   sarnosprávnym   kíajom   (vyššh   Územným   cekom),   a Štátna   pokladnica   vzmysk3   pr6lušrých   právnych
predpiscv   neodsúhbsĺ   platbu   akejkoľvek   čĺgBtky,   ktorá   má   byť  zapbtená   DEnkom   podľa   zmuvy   o  wt7e   abbo   iného   s  ňou
súvisiacehodokumentu,

(s)   v prĺpade,  ak pohľadávka,  klorá é zabezFx9Čená Čo aj  k3n  čiastcÉne, zálcÉným právom k tomJ  i§tému  zálohu  ak}bo jeho  Časti,  ako je
zabepečená  pohradavka  Verfteľa  z  tefto zmuvy  o Úvere;  nk3  je  zapkitená  v deň jej  spk]tncsti,  ak)bo  sa  stme  predčasne  splatnou
ak3bo splatnou na prvé požiadank3 verftera -tretej osob/, ak}bo Verkďa v prbade Čiastky dEnei podra akéhokoľvek iného dokumentu
uzavTetého medzi Verfteľom a  Džnkom (vrátane aUchkďvek  irých zrnlúv  o  Úvere ak3bo s  nim. súvisiacich dokumentov).  abbo hrczĺ,
Že sa tak  stane v dôsledku  poriišenia povinnosti prélušnej osoby;

(t)    Vemeľ nadobudolodôvodnené podozrenk3, že konane
a.      mnka,  ak}bo
b.       mnĺkových ovládaných ak!bo ovkidajúcich osôb, alebo
c.      osôb poskytujúcich zabezpečené záväzkov"nka zozniluvy o  úvere, ah3bo
d.      osôb oprávnených konat'za "žníka,  ak3bo zajeho ovládané ak3bo ovkidajúce osoby, abbo
e.      osób oprávnených konaťza osoby poskytujúcezabezpečenie  záväzkov mníka zozmuvy o  úvere,

odporuje  právrym  predpbom  ak3bo  ich  obchádza,  ak3bo  je  v  rqpore  s  dobým  nTavm  ak3bo  so zása]am  pocwého  oEx:hodného
styku;

(u)  v prpade,  že  Čen  Skupiny,  jeho  prk)my  aébo  nepriamy  vkžštnĺk,  akákoľvek coba  priamo  abbo  nepriamo  vl=tnená Členom Skupiny
ak}bo ktorýkoľvek čkm Štatutárneho alebo iného orgánu ktorejkoľvekz  uvedených osôb , sa stane:

a     Sankcbnovanouosobou;

b.     účasoikom   akejkorvek   transah=ie   ak>bo   akéhokoľvek   iného    konania,    v  dôsk3dku    ktorého    by    sa   mohol   stať
Sankcionovanou os obou ;

c.     cieľom   (ak3bo   účastnkom)    akéhokoľvek   nároku,   vyšetrcwania    ak3bo    iného   konania   v  akejkoľvek     §iJvklcsti   so
Sankciami;

d.     účasmkom  akejkorvek  traľsakcie  abbo  inej  ak(ĺvfty,  ktorá  svoiím  Úček)m  ak!bo  dôsk!dkom  priamo  ak3bo  nepriamo
obchádza angbo poruš uje akékoľvek Sankck!;  ak!bo

účasú`kom  akýchkoľvek  obchodrých  abbo  iných  trarsakcií  ak>bo  aktivft.   ktorých   ú5Stnfl{om  by   boka  Sankcionovaná  oscba,   ak2bo  z
ktorých by maka  Sankcbnovaná osoba prospech v rozpore so Sankcianii, kloré sa na danú Sankcionovanú osobu vzťahujú
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11.    PoDlatk`rhdDlatv Dodľa cenníkaveriteľa a náhrad\ĺvýdavkov

Oltrem  poplatkov  a  odplát,  ktoré  é  "žník  povinny  zaplatď VerReľovi  poďa  bh  csobknej  vzájomei  dohody,  sa  "žník  zaväz`+je  plaw
Verheľc^/i  ai  všetlq/   poplatlq/  a  odplat)/  ldoré  swbú  so  zniluvou  o  úvere  a  ldoré  budú  uvedené  v Cenno(u  Verftera  v Čase  vykonanó
sioplatňovaného    Úkonu,    ato:    (a)   včiastkach    wederých   v  cennku   Verkera    pokĺaľ    nb   je   vzmluve   oÓ/ere   dohodnutá   výška
ppoplatku/odplaty    inak,    (b)    so   splatnosťou    bez   zbytočného   odkladu    po   `/ykonanl   spoplatňovaného    úkonu    W    pr®ade   uz"retia
zmluvy/dodatku  až  nadobudnuth jei  účinnostD  prbadne  tak,  ako je splatnoet'  uvedená nEšie,  a pokiaľ  níe je v zmluve  o úvere dohodnutá
alebo v Cennm  uvedená -splatnosť inak.

(a)   odplatu   za   dojednanie  záĺäzku   (uzavretie  zmluvy   o  Úvere)/poplatok  za   pckytnutĺe   Weru   -  v deň   izawretia  zmu\ĺy  o úvere,   ak)
najneskôr   v O.etí  pracc^/ný   deň   nsledujúci   po  dni   uza/retĺa  zmlu\/y   o  úvere,      prčom  v  prípade,   Že   znluva   o Úvere  je   povinne
zverejhovanou  zmlwou   podra  Zákona  oslobode  riormácú   odplata  é  splatná  v  deň   kedy   ml  Vemeľ  preukázané  nadobudnute
Účinnosti zmluvy o úvere, ale najneskôr v tretĺ pracovný deň nasledujúci po dni preukäzania nadobudnutia účinnostizmluvy o  úvere;

(b)  odplatu  za rez"ovanie  neposlq/tnutých peňažných  Frcstriedkov eá\ĺäzková praĺzá)  p i  komerčných  Úveroch v  ELJR a cudzei  nene
(termíno\/aný,  re`/oMngc^/ý, kontokorentný  úvď) -mesačne, vždy v  pcledrý praco\mý deh kalendárneho m3siaca, za ktoľý sa odplata
platí,  pričom odplata sa platĺ pn  kontokorentnom úvere, pn ldorom boli  dohodnuté odkladacie podmienky  -za dobu pcÉnúc dŕbm,  kedy
po  nadobudnutí Účhnosti zmluvy  o  úvere Veriteľ  akceptcwal splnenk} odkladacbh  podmienok;  pri  termhovanom úvere,  revohĺhgchĺom
Úvere a pi takom kontokorentnom úvere, ldorý  nemá dohodnuté odkladacie podmíenky  -  za dobu počn`k dňoni,  kedy zmluva o úvere
nadobudla  Účĺnnosť,  resp.  počnúc  najbližšé  nasledujúcim  Ftacovrým  dňom  po  nadobudnutí jei  účinnastt   pičom  doba  za  ldaú  sa
odplata platĺ,  končĺ pn všetkých typoch Úverov dňoni, kedy je  podľa zmluvy o  úvere naposledy možné peňažné prosmedlq/ poslq/tnúť,

(c)  odpbtu  za  nan7šenie  obie"/  Úveru  -v deň  izawretia  dodatku  k zmluve  o twere,  k(oým  sa zvyšuje  suma  Weru,  najneskôr  v
pracovný deň naséduiúci po dni uzavretia tohto dodatku;,

Úeu
(d)   odplatu  za  prolongáciu  splátlq/   Úveru  z  podneoi  klíenta  -  v deň   uzavretia  prblušného  dodatku  k  zmluve  o  úvae,   najneskôr  v ďetí

pracovný deň nasledujúci po dni uzavretia tohto dodalku;
(e)  odplatu za predč@né splatenó termínovaného úveru alebo jeho časti -v deň predčasného splatenú termĺnovaného úveru ak!bo jeho

časti  naineskôr v  piaty pracovrý deň kalendárneho rTesiaca nasledi+júceho po kalendárnom msiacL v  ktorom bol predčasne splateíý
termhovaný úver alebojeho  Časť,

(f)    odplatu za skrátenie konečnqj splatnosti kontokorentného alebo re\/oh/inga/ého úvau dodatkom k zmluve -v deň uz"retia dodatku k
zmluve o úvere. ldorým sa skrätila konečnä splatnosť úveru, najneskôr v tretĺ pracovný deň nask3dujúcí po dni uzavretia lohto dodalku,

(jg)   odplatu   za   poslqítnutie   konsolidačného   úverLi  v  rámci   reštruktuiitizácie   -zpodnetu   klienta     -v deň   uz"retĺa  zniluvy   o Úvere,
najneskôr v betl pracoĺry deň nžBledujúci po dni uza\ĺretia tefto zmluvy,  p'ičom v  prpade, že zrnluva o  úvďe je pc^/inne zverejňc^/anou
zmlu\/ou  podľa  Zákona  o slobode  Wormácií,  odplata  je  splatná  v deň  kedy   "1  verfteľ  peukázaľé  nadobudnutie  ú5mriosti zmluvy
o Úvere, ale naineskôr v lreH pracovný deň nasledujúci po dni preukázania nadobudnutia účinnosti zntijvy o  úvere:

(h)  odplatu  za  zabezpečenie  ďotesd  zmenlq/  -v deň  vykonanb  ďotestu  zmenky,  najneskôr  v  lehote  uvedenej  vo  výzve  Vemďa  na
zapbtene odp" .

(D    odplatu za vedenie úvem/ého Účtu -mesačne vždy v  25. deň kalendárneho rresiaca,  pičom ak tento deň prlpadne na sobotu,  nedeľu

oak"Sá;#::.ž#X::\Sía:g:íá:#+:ä:;;ľä#:;:ľj#R::S2ť%:ť#;khenúdodatkomakoa,zmyvdoku,,m,ochsúv6msozntwou
o Úvere  -  v deň   uzavretĺa   pršlušného  dodatku   k  zmluve   o  Úvere^ĺ deň  vykonania  zmny  v  dokunčntoch  sihíisiacich  so  zmuvou

tp:úe,zĺ:::::=;::::vkewťg#:::#š#;ľ;naťs#3qft;:a:;#::#o#::::#náľx#\::í:í=#:;:%podmmky_vdeňodcsbnú
upoménky

Ftikiaľ  Hn k vykoná\ĺa  plalbu  poplatku/odplaty  inak  ako  započftaním/inkasom z  Bežného  účtu, je  povinný  identffikovať takúto  platbu  ai
uvedenm  konštantného symbolu tak,  ako je uvedené v článku  17.  nižšk!.

ž#"eT##ELijť;#:i:::ľss##Evdáerúfterúg`:!:ž::XLir#+r:::a#ť#ť++=%:%ťLSV##++renw
v obchodných  priestoroch  Verfteľa,  ako  keby  svoi  súhlas  s takou  znnenou  vyjadril  výslovne.  V   prbade  rczporu  mdzi  ustanoveniam
Oennlka  Vemera  a ustancweniam.  zmluvy  o  Úvere  je  rghod\+júce  to,  Čo  je  uvederé  v  zrr]uve  o  úvae.  Okrem  toho  sa  DEnk  zaväzuje
zzaplatft' Verfteľwi  náhradu všdkých  účelne  a  preukázateľiw vynaložených  výdavkov,  ldoré Verkeľcwi  vzniknú  v  s`h/islcsti  s  uplatňa/anh
jeho nároko\/ zo zmluvy o úvere.

12.    Sľub odškodnenia a refínančné nákladv

mnĺk dáva  Vemeľcwi  sľub  ocskodnenía  a zaväzuje  sa, že  nahradí Vemerc^ri  na jeho  požĺadaníe  (a)  škodu,  ktorá  mu  vznikne z toho, že
Verfteľ   uzstrel  zmluvu   o úvere   a   s  ňou  súvBiace  dokumenty,   a (b)   všetlq/   náklady,   ktoré  Verkeĺ   `Eelne   apreukázateľne  vynaložĺ
v súvslosti so  zmlu\/ou  o Úvere  a  s  ňou  sÚvšiacim  dokumntmi  v  dôsledku  pr|jatia  ak!bo zrreny  akýchkoľvek  právrych  predpsov  ak3bo
opatrenL   nariadenl  alebo  rozhodnutl  akéhokoľvek  orgánu  dohľadu  nad Verkeľom  alebo  zmny  v  bh   interFretácti  alebo  aplikácii  po  dni
uzavretia zmluvy o úvere, vrátane akýchkoľvek povinnych nákladov, rezerv alebo požiada\/iek m kapitákivú prmnerano§ť.

F+e  účeb/   sľubu  odškodnenĺa  Dznk  potvrdzi+je  VemerwL  že  na  základe  svqjej  žjadc6ti  ho  požĺadal,  aby  s  mžnkom  uzavrel  zmwu
o Úvere a §  ňou súvisiace dokumenty, k čomu Verfteľ nebol povhny.

ta,ť;E:gs::#kp::#S:kôrTÍ%T##ťľdäť,s#S##+±í#:g#žľ#v::ĺ:::á#č,a%s%sĺä3ä:R;#±ä:35%::;
(ďalej  len  „Reflnančnó   náklad}r),  ktoré  po  zohíadnení  dohodnutého  §pÔsobu  splácania  Úveru  Vemeľ   určí  vychádzajúc  najmä  z
kladného  rozdielu  medzi:  (1+111)   -(H  +  N),  pričom:

„r é  Čĺastka  úrokov  zo  sunv:  pnedčasnqj  splátlq/,   ktorú  ČĹastku  D   bol  Verfteľ  zbkal  za  obdobie:  odo  dňa  úhraQ/
predčasnej   splátlq/   do   konca    prá\ĺe   prebiehajúceho    Úrokového   obdobLa   v  prpade,    ak   by    došk)    k splateniu
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termnovaného   úveru     ak!bo  jeho  Časti  v  pcÉledný  deň  vtedy   prebiehajúceho  Úrokového  obdobia;  vypočftaná   na
zákhde   úrokw?i   sadzbĺ:   uvedenej   v   zmluve   oúvae   a   stmovenej   dva   Pracwné   dni   pred   začiatkom   toho
prebk3hajúceho U.okového obdobĺa, počas ktorého bob  predčasná splátka vykonaná, znEenej o sumi  marže: a

•b':±ečč:ans:rs;|ráo,kóvdg%ér.bš3'o#e;ft,eášbpťJbr%i:šjá:'e#án#.%vTgh:rťbta.sbná's2ät?há;aúosEozbJ?',o#:a"úhh.r:gĽ

sadzbou pre obdobie (odo dňa úhra]y  piedčšnej spkátky  -do koma vtedy  práve prebiehaiú=eho Úrokového obdobia)
Ji.odsÉ:d#a,T=:av:nnge::v;šu:,ä:hľ:&:a.:v::E:h.ábdčeuf?:':,::#tď#oľ;:i:ohmm!i:t.:E:u:R:'BŠEň!'ií,y:hT;%:.yĹf:ebmRoo#!í:v:d:ÍúŽ.:

deň nk} É taky  EURIBOR vyhbsovaný,  potom sa poižúe sadzba vypcčRaná metódou lineárnej  interpohácie mdzi tým.
dvoma   hodnotami   EURU30Ru   vyhbsovarvm   v  Fbzhodujúci   deň   -   Fre   to   najbližšie   kra6ie   a  to   najblEšk:   dlhšie
obdobie,  na ktorétento EUFďBOR   vyhbsovanýje;

„llľ  je  čiastka  úrokw zo sumy  predča§nej spLátky; za  obdcbie odo dňa Úhra]y  predčasnej  splátb  do  Konečného dňa
spLatnosti termínovaného Úveíu; vypcčftaná na základe úrokovej sadzby vo výške Lĺkv"nej pré"e,  ktorá predstavuje
kladný rozdiel medzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú by  bol Verftď v  deň ktorý   dva Ftaccwné dni predchádza pľvé"
mu poskytnutia peňažrých pr®triedkov, zBkal zdroje na poshytniitk3 úveľu  na dobu do Konečného dňa sphatncsti   na
báze   poľvblivej   úrokovej  sadzty   -asadzbou,   ktorú   vdeň   ktoú      dva   F+accwné   dni  predchádzal   prvéľ"   Diu

%vsn#á,ikypeaňkäE#ephro®dtE#ku%de=t zz#gĺoedú:jg:é),TRBOR  (zodpc"edajúci  =  stinoverý  pre  obdob,e

.N. ie Čiastka úrokov zo surw   predčänej spkitky, za obdobie odo dňa úhrady  predččnej spLátky do Konečného dňa
spbtnosti terrnínovaného úveru; vypočftaná na zákJade úrokovej sadzby vo vyške Likvk]ftnej prémĹ9,  ktorá predstavuje
kbdný  rozdiel  medzi  tou  úrokovou  sadzbou, za  ktorú  by  bol Vďfteľ  v  deň  ktoý    dva  F+accwné  dni  predchádzal dňu
predčsnei  spffilky,  zBkal  zdroje  na  poskytnutie  úveru  na  dobu  do  Konečného  dňa  spk]tnosti  na  báze  pohyblh/ej

ž:odk.o#.'dä,aúgtvEU-R,aÉáaÉiz:ä,::äaľú.i:g,:Tcwe%apftea3gYd:€Bd:Lpnráfeťážz;'.dkh.ub:fadág.n:jBsk:btkyáenT|
zmuve o úvere).

(b)  V prb)ade,  že  peňažné  prosbk3dky  akjbo  ich  časť,  ktoré  boli  Džnkovi  poskytnuté  ako termTnovaný  úver § fixnou  úrokovou sacE:bou,
mnlk vráti skôr ako bob dohodnutá doba  spk]tnosti, z"äzuje sa mnk zapb" Verfteľovi aj čbstku reĺinarťnych nákkidov (ďak3j bn
„Refhančné   náklady`),   kloré  po  zohľadnení  dohodnutého  spÔsobu  spúcania   úveru  Verfteľ  uľčĺ  vychádzajúc  najmä  z    kladného
rozdielu rmdzi.  (l+llD   -(11  + N),  pričom

„ľ' ie  Čiastka  úrokov  zo  suĺry:  predčsne/  spétky,   k(orú  Čóstku   b/   bol  Verfteľ  zBkal  za  obdobie:  odo  dňa  Úhrady
predčsnei spétky  do Kona5ného  dňa splatncti v  Frpade,  ak by  došlo  k spbteniu  termlnovaného  Úvgu   v  Konečrý
deň  spLEitnosti, vypočftaná  na  zák]ade  úrokovej  sadzty: vyhkBovmei   v  Rozhodujúci deň,  ktoým je  v tonto  prípade

%hÉkť°oťpdwvwaéhporoaŔ°av::sd#::g:dhoázoanepč"n:#:dTausE#sntľt;ar,8:#Ťar#už%"st:äfš:ľiat°Sadzbapreobdobe

abbo  sadzba  EURH30R pre  krátke  úvery (t.i.  pokiaľ doba  cd  prvého Dla  po§kytnutia  do Konečného  dňa splatnosli je

ä3g,3:É,:%:,t;ĺíebäom§FadzaR:ť#3aEjE§kp::á#évúáťťh;tá,L,Párä#:##ehooffoab%CSvTÉn#a#pK"o:hečons#ä
poskytnutk]  do  Konečného  dňa  splatnasti  -  vyhlascvaná žiadna  taká  sadzba,  potom  sa  Fx)užĺie  sadzba  vypcčftaná
metódou  lineámej  interpokicie  nedzi týni dvom  hodnotami  prBlušného  EURIBORu/EUF`A83EIRSu   vyhlaswanýrni
v  Rozhodujúci   deň   -pre   to   najblžšie   kratšK3   a to   najbližšie   dlhšĹ3   obdobb,   na   ktoré    EURIBOFV   EURA83EIRS
vyhbsovanýje,

nlr je  Čiastka  úrokov, ktoré  b/  bol Verfteľ zĺskal  reinv6twaním surry  predčasnej spLátky  m  rredzibankovom trhu za
obdobie:   odo   dňa   Úhrady   redčasnej   spkatky   do  Korečného  dňa  spbtnosti  v  prpade,   ak   by   došlo   ksplateniu
termínovaného Úveru   v  Konečrý deň spbtnosti;   vypočftaná na základe úrokovej saczby: vyhla§cwanej v  Rozhodujúci

g3!óbKBoťdmBJkee:á:T3a

1  1 /1 5

prípade  deň,  ktorý  dva  Fraccwné  dni  predchádza  dňu  predčíBnej  spkitky;  a to  sadzba  pre
Úhrady predčasnei. §plátky do Konečného dňa spkatnosti, pričom sa použije sadzba'

ak3bo sadzba  EURBOR pre krátke úvery (t.j. pokíaľ doba odo dňa predč@nej spkatky do Konečného dňa spk]tnos`i ie

ä3g,g3Ét:::'t,,:b3,:ŠS,=:?oa,To%,BglapFp:rkeÉqltéÉ:vze#d`j;,:cľdriťaň'-d:bba,:dgrgňoab3áedbč=äÉ,ksepä:?ddňoaK::á;čá;::,
spňtky do Konečného dňa spbtnosti -vyhbscwaná Žiadna taká sadzba,  potom sa použúe sadzbavypočftaná metódou
lineárnej    interpolácie    rmdzi    tými    dvoma    hodnotami    prBlušného    EIJRIBORu/EIJF`A83EIRSu        vyhlascwaným
v  Rozhodujúci   deh   -   pre   to   najbtižše   kratšie   a  to   najblžšie   dlhšh3   obdobé,   na   ktoré   EURľBOFV   EURA83EIF`S
vyhbsovanýje;

„iir  je  čiastka  úrokov  zo  §u"  predčasnej  spňtky,  ktcrú  člastku  b/  bol Verfteľ  zBkal  za  dbdobé:  odo  dňa  Úhrady
predčasnej splátky  do Konečného  dňa splatnc6t{ v  prípade,  ak  by  doški  k spbteniu  terrnínovaného  úveľu   v  Konečrý
deň  spbtnostir  vypočRaná  na  základe  Úrokovej  sadzby vo  výške  Likvk]mej  préme,  ktorá  predstavuje  kladný  rQdk!l
medzl  tou   úrokovou  sadzbou,  za   ktorú   b/  Verneľ  v  Rozhoduiú=i  deň,   ktoým  je  v tonlo  prbade  deň,   ktory   dva
Ftacovné  dni  predchádza  prvér"  Dlu  poskytnutia  peňažrých  prcstrk3dkov,  zékal  zdľoje  na  posbtnuté  Úvgu  na

VÚB je Členom 5kupiny   lNTES4  E SANB40lo
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::ebduc#dKZK3re;nééhĽd&auspp:tsn;;;,u:,ábp€ňe#ä,hú;oáotľs,dskaoť:b±,apsrgdzo3od:b#o:údvEkdeeňód:ayĹť;oT;ctťuT,:ddnj
Konečného dňa  spLatnosti:

ak3bo EURIBOR pre krátke úvery (t.j. pokiaľ doba od rrvého Dla pcÉkytnutb do Konečného dňa spbtnosti je najviac  1

:opká''na:3::esd:#.aa#Pt.BkiFL#kr:.#vÚž3ľh.`álú,ÚPc?kd?rň:OnbBa,eo3,::#3bg:di::eky.t:up`:édho.š:äepč.nsét:n:í:
do   Konečného  dňa  splatncti  -  vyhlascwaná  ž@dna  úká   sadzba,  potom  sa  pcužije  sadzba  vypcčftaná   mgtódou
lĺneárnej    interpolácie    medzi    tými    dvoma    hodnotami    prBlušného    EURIBORu/EURA83EIRSu        vyhbswanými
v  Rozhodujúci   deň   -pre   to   najbližšk:   kratšk3   a to   naiblžšie   dlhšk}   obdobk3,   na   ktoré   EL/RIBOFV   EURA83EIRS
vyhbsovanýje;

a

„N"  ie  Čiastka  úrokov  zo  surw   predčasrei  spk]tky,  ktorú  čiastku  by  bol Verkeĺ  zÉskal  za  obddbje:   odo  dňa  úhrady
predčasnej splátky  do Konečného  dňa spbtncsti v  prpade,  ak  by  došk)  k spbteniu  termĺnovaného  úvďu   v  Konečrý
deň  spkitnosti,  vypočftaná  na  základe  úrokovej  sadzby vo  wške  Likvidftnej  préme,  ktorá  predstavuje  kladný  rczdiel
medzi tou úrokovou sadzboii, za ktorú by  bol Vgí[eľ zBkal zdroje na posbtnutie úveľii na obdobk3 do Konečného dňa

:3ä:bos-t:=adbŕo:,f%:redvú:::g;ksoan:n:ž,p:#:;nKe?%Étvô=:cpťen:bá::,:rveäÉhiedoadodg:av#o#::#tĹsndeL
Konečného dňa s pk]tnostĺ, zodpovedajúci:

abbo  EURIBOR pre krátke Úvery (t.j. pokmľ doba odo dňa úhrady  predčasnei spkitky do Konečného dňa spkatnosti je

R:T:ačcnélh;oá)Íaasbpbbo,:á:#.ad#ŠT:S.E',R:.F):e@d!haékä:ľď`;.jŔ:zohm#o.:adeoňdo-::a,eúE::b%eb%:äÉksepäá?d::
úhrady predčasnej spMtky  do Konečrého dňa spbtncBti  -vyhlsovaná Žiadna taká sadzba,  potom sa  použije  §adzba
vypcťftaná   metódou   lineárnej   interpoláck3   medzi  tym   dvorna   hodnotami   prélušného   EURIBORu/EURA83EIRSu
vymEtsovanými   v  Fbzhodujúci   deň   -pre   to   najblžšie   kratšie   a to   najbližšie   dlhšĺe   obdobe,   na   kioré   EURIBOF2/
EURA83EIRS   vymasovanýje.

(c)   V prípade úveru poskytniitého v inej mene  ako EUR  vykonáverfteľ výpočet výšky Féfinančných nákladov za obdobných podrrienok.

(d)  Záväzkom zaplatn'  Refinarťné náklady  nk! je  dotknutý záväzok  mníka  zaplatft' odplatu za predč5né splatenie termhovaného  úvďu,
pokiaľ  bob  taká  odpbta  v zmuve  o úvere  dohodnuiá. Vemď posbtne  mníkovi  na jeho  pažiadanie  inforľTÉciu  o vyške Refinančných
nákbdov,  náhradu ktorých žiada,  ako aj informáciu o výpočte tefto čiastb.  Džnft je  povinný zapb" Verftďcwi Refinančné nákAady  vo
výške ako vypočfta Vemeľ, a so spbtnosťou v deň  úhrady predčasnej spkitky, pokk]ľ Vemeľ neurčĺ spbtnosť na neskôr.

13.   Zmeiustrán

mník  nemôže  postúpď  ani  prevesť Žiadne  z  práv,  ktoré  r"  vyph^/aiú  zo zmluvy  o  úvďe  ahgbo  z dokurmntu  s  ňou  súvisiaceho  ani
previesť Žiadnu  povinncsť,  ktorá  mu  vyph^/a zo  zmuvy  o  úvere  ak!bo  z dokun.entu  s  ňou  súv§iaceho,  na Žiadnu  inú  osobu  s výnirľkou
prĺpadu,  ak  k tomu  dal  Verfteľ  predchádzaiúci  pBormý  súhbs.  Pre  účev  ustanovenia  §  151d  C»čianskeho  zákonníka  sÚ  všetky  práva
Džnĺka  vypvvajúce zo zmuvy o Úvere ak3bo z dokum3ntu  s hou súvisiaceho neprevodheľné.

pFFá:'tvv,ätsáo;ošn;os,:ľkíijškv:Té#.v.#haed'áiviÉ)eúe,d#a:ť.eekza.bz#ĺ:;o.ďu?vBgeehäég:5du.R3s±ú:,ffuasbňb.oupsr3ť,ätg#éak%eykká:á##%csU
ktorúkoľvekpovinnosť, ktorá mu  vypyva zo zmluvy o úvere ak}boz dokunentu s  ňou súvisiaceho, na inú osobu.

DBnlk výslovre súhbsĺ s Vm, že Verfteľ môže kedykorvek a bez dáBk3ho súmasu Džnfl{a  použď ktorékoľvek z Vgfteľcwých práv (vrátane
ktorejkoľvekz ieho pohľadávom vypwajúcbh zozmuvy o úvere ak!boz dokunentu s  ňou súvbiaceho ako zabezpečeniezáväzku Vemeľa.
mník ďak!j  výslcwne súhlasĺ s  každou zmenou v  osobe oprávnenej zozmuvy o  úveľe abbo z dokunť!ntu s  ňou súvisíaceho, ku ktorej by
došk) v dôsk!dku uplatnenia  práv z takéhoto zabezpečenb.

Zmena   v osobe   Vcrneľa   ak3bo   nadobJdnutie   ktoréhokoľvek   práva   ak3bo   pwinnosti   zo  zniluvy   o  úveie   ak3bo   z dokunentu   s  ňou
súvšiaceho bude vcči nžnĺkovi účinná momentom doručenia oznárrer`b o tejto zrTene DlžnD{ovi Vemeľom abbo mDrrentom preukázania
takej  zmeny  mnkovi  inou  osobou,  poďa  toho,  ktoú  moment  nas(ane  skôr.  Znena  v  osobe veriteľa  ani  nadobudnutk3  ktoréhokoĺvek
práva  ak!bo povinncsti zo zniluvy  o  wďe  ak!bo z dokunnentu  s  ňou §úvÉĺaceho  od Vgíteľa,  ku  ktorej dôjde  v súk]de s  vyššie  iJvedervm
nevyžaduje uzav retie Ž iad neho dodatku k Ž iadnemu dokurľentu.

14.    Doľučovanie

Akékowek   oznámene,   Žk]dosť   akgbo   inú   formálnu   korešpondenciu,   súvisiacu   §o   zmluvou   o  Úvge   ak}bo   iným   s  ňou   súvisiacim
dokumentom  si  zniluvné  strany   pcsielajú  na  adresu,   uveclenu  vzniluve  o úveíe   akgbo  vsúvŠBcom  dokunčnte,   prpadne   uvedenú
v oznámenl o zmene adresy prBlušnej zmluvnej strany , k(oré ie doručené druhei znluvnej strane,

Akékoľvek   oznán'ienie,   žiadosť   ak3bo   iná   formálna   korešpondencia,   sÚvLSLace   so   zmuvou   o  Úvge   ak3bo   iným   s  ňou   sÚvBBcim
dokumentom (a) musia byť realizované v pĎomnej forme, za ktorú -pokéľ sa znluvné sďany  nedohodnú  inak -sa nepovažuje fax, e-mail
ani  Íná  ek3ktronk;ká  kormnikácka,  a  (b)  budú  považované  za  doriťené  (1)  v  deň  doriéenia  záseky,  ak  bola zásieu{a  doručená  osobne
ak3bo  kuriérnou  službou,  ak3bo  (2)  v  deň  doručenb  zásielky,  najneskôr však  o  10:00  hod.  tetí  Pracovný  deň  nask2dujúci  po  dni  podania
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zzásiellq/,   ak  bola zásielka  poslaná  poštou,   a to  na  adresu  sklla  alebo  mesta  podnikania  prislušnej  zntijvnej  súarv   wedenú  v  záhlavl
zmluvy o úvere, alebo iné adresy, ktoré s i zmuvné strany navzSjomoznám.a podľa tohto článku.

Fbkkw  je  medzi   zmluvným  sďanami  pre  niektoré  dokumenty,  Qnánmú,  žiadosti  alebo mú  korešponderK:hi  spC6ob doru5enú  e-milom
výsk)vne   dohodnuv,  potDm platí.  že  sa  talQ/to dokument,  oznámenie,  žiadosť alebo iná formálna  korešpondencia  pc^/ažujú  za doručené
v deň   odoslanki   e-inailu,   ak   bol  e-mail  odoslaný   m  emailovú   adre§u   drdiqi  zmluvnqi   soarv   do  16.00  v  ldorýkoľvek   Praco/ný  deň,
v ostatných pr|padoch sa považuje e-mail za doručerý   až v Ftacovrý   deň  najbližšie nasledi+júci po dni odoslanía   e-rmih, to všetko vžqy
k}n za predpokladu, že prúenoca ema ilovei správy  pot`/rdil priĺatie emailovei správy odcslaním potvrdzujúcei emilovei správy a]osielateľovĺ
eem"lovei  sprá^/y.  Zmluvné  strany  si  posielaiú  v  dohodnut/ch  prípadoch  e-mail  na  e-mailovú  adresu  wedenú  v zmluve  o Útere  alebo
v §tivisiacom dokumente,  prpadne na e-mailovú adresu uvedenú v  aznámenĺ o adrese (o  zmene adresy)  prbhBnej zmluvnej strary,  ktoré
je doručené druhei zmluvnqi strane.

15.    Bankovó taiomstvo a m lčanlh/osť

Verí(eľ je viazaný  istano^ĺeniari právnych  predpsov zabezpeči+júcich  ochranu  bankového tajon6tva  a oprá\ĺnený využft'  každú v)hinku

poskytnutú  týmĺto  predpismi.   DEnk  dá\ĺa  Verkeľcvi  výslc^/rý  súhlas  s  pcBkytnuthi  informáciĺ  tvoriacich  predmet  bankového  tajomtva,
ktoré sa ho týkajú (vrátane kópĺe znilu\ĺy o Úvere a každého s ňou súvisiacich dokurnentov):

(a)  odborným   poradcom  Vemeľa   (vrátane   právrvch,   účtc^/rých,   daňaých   a  iných   pcradcov),   ktorí  sú   btď   vĺazaní   všeob«nou
profes ionálnou povm nosťou rľlčanlhĺosti alebo ak s a voči Vemeľ ovi zaviazali pov innosťou rnlčaMĺostľ

@)  pre účeb/ akéhokoľveksúdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konanb, ktorého je Vemeľ účas"(om:
(c)   osobe,  ktorá sa  na základe  rokova`ia  alebo  inei  komunikácie  s  Vemerom nbže  §tať oprávnenou  alebo  pc^/innou  zo zmlwy  o  úvge

alebo s ňou súv6ĺaceho dokumentu, ak sa takáto osoba voči Veriteľovi zaviazala povinnosťou mčanlh/osti,
(d)  osobe, s ktorou Verfteľ  rokuie o uzatvorení zrriuvy ozabezpečc^/acom prevode akéhokoľvek práva Vemeľa zozrriu\ĺy o  úvere alebo zo

sÚv§iaceho  dokumentu,  alebo  s  ktorou  Verfter  roki+je  o zabezpečenĺ  postúpenh  akejkoľvek  pohľadávlv  Verkeľa,   ktorá  vypbíva  zo
zmluvy   o Úvene alebo  zo  súvšiaceho  dokumentu,   alebo  osobe,  s  ktďou  Vertleľ  takú  zmlwu  (alebo  iné  podobné  dqjednané)   iž
uzatvorw

(e)  osobe, s ktorou VerReľ  roki+je o uzat\ĺorení zmuvy o po§túpenĺ pohľadávlq/ zozmluvy  o úvďe  alebo zo sÚvšiaceho doku"3ntu,   alebo
postupnD(ovL  na ktorého Verfteľ takúto pohľadávku už previedol;

(t)    osobe,  ktorá  pre Verfteľa spracúva dáta,  ako  ai subjektu.  ĺdorý je uvederý  na webovom sk]le Vemeľa v zQnam  sprcsúedkovaterw,
ak sa takáto  osoba voči Vemeľovi zaviazata povinnosťou mčanwostľtgjv(;:::=::;ť#s:i;;::::::os#obe#%:::g++##T\,c6v#+ľ#vftvz#ť#a:iáá:;:::*#gľ:g:wá##äiĹ#osŔtw#+
podobné postavem9 ,

(h)   pre  Účeb/  z\ĺerqĺnenia zmluvy  o Úvere  a   s  ňou súvisiacbh  dokurnentov  v  Obchodnom vstnm  podra  §  5a  ods.(®  Zákona  o slobode
informácH v  prpade, ak podľa cft. zákona   ide o povinnezverejhované zmluvy;

ti)    ak je  poslq/tnutte informácú vyžadované od Vemeľa právnym predpsmi alebo je nevyhnutné m plnenie zmluvy o úvere.

Džník   sa   za\/äzi+je   zachc^/ať   mlčanwosť   ovšetkých   skutočncstiach   súvsiacich   s  uza\/retbm   zrnluvy    o úvere   a   s  ňou   súvéiéx;ich
dclokumentov s vynjmkou  nasledujúck3h prbadov:
(a)   akje  poskytnutĺe informáck3 vyžadované od DEnĺka právnymi predpisnľ
®)  ak je  riormácia  pcBkytnutá  odborrým  poradcom  "žnlka  (vrátane  právrych,  Účtovrých,  daňcwých  a  iných  poradcov),  ktorí  sú  buď

viazanl \/Šeobecnou profesionáhou povinnosťou ľnlčanlh/osti alebo ak sa voči Hno(ovi  zaviazaH povinnosťou mlčanwostľ

(c)   pre účeD/ akéhokoľveksúdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konanb  ldorého je Hník  účastníkorn;  a
(d)  akje  mormácia poskytnutá s predchádzajúcmpbonmým súhlasom Verfteľa.

Osobné údaje osôb konajúck;h pri Lzavretl zmluvy  o  úveĺe núžu byť z  d&ĺodu riadenia rizk kon§olidovaného celku §poločne so zmlu\ĺnou
dol(umentáciou  poskytnuté  irým  subjeldom  v   rámci  skupiny/konsolidovaného  celku  KSP Group.  Viac  morricií  o  spracú\ĺaiĺ  osobných
údajov na w ww.vubst

16.    Zai)očĺtaniez Bežnéhoúčtu vedeného u veľiteľa

(a)  Dtžnflt  \ĺýslovne súhlasĺ s  Q/m,  Že Verfteľ  môže  kedykoľvek započftať  svqju  spkatnú  pohľadávku  alebo jej  Čšť,  ktcrú  ri  vcči  ffinĺkovi
na  základe zľnluvy  o Úvere alebo  dokumntu  s  ňou súĺisiaceho proti  akeĺkorvek pohradá\ĺke,  ktorú  má  mník voči Vemerovi (vrátane
pohľadá\ĺlq/   zakéhokoľvek   `Etu   \/edeného  Vemeľom),   bez   ohľadu    na   to,   či   É  táto   pohľadávka   Džníka   vači  Verheľaĺi   včase
započF[anĹa  splatná  alebo  nk!.  Ak sú započftavané porťadávky  iJčené v rôzrvch  menách, Veľfteľ je  oprávnený pre  LEeb/ započí[anĹa

prepočBat' čhastku  ldoreikoľvek pohľadávlq/  do  mny  druhej  pohľadávky,  prčom použúe  výn-nný  kirz  dgvza-nákup  (v  prípade  ak je
menou  úveru euro)  alebovýmenný  kuľz  de/Za-predaj  (v  prbade  ak je  mnou  úveru  m3na  iná  ako  euro),  ldorý  v Čse  prepcčftanĹa
bežne použwa pn svqjich menových obchodoch s  Vrni istým.  mnam.   V prbade započftanú  nedzi pohradávkami v  rôznych menách,
oboch  odlišrých  od  eiro,  poLžúe Verheľ prepočet ce  mnu  euro výmenným kurzom devEa  nákup  a  následne výmenný  l<`rz  dev2a
predaj, ldorý v čase prepočftanú bežne použĺva pn svqiich menových obchodoch s tým étým rmnami.

(b)  V prpade,  že  "Žnk  má  vedený   Bežný  Účet  uverheľa,  DBnĺk  na  tomo  svqjom  Bežnom  účte  (pokiaľ  sa  s  Verfteľom  nedohodne
výslovne  na  inom  svQiom  účte)  v čase  splatn®ti  akejkoľvek  čiastlq/   istiny,  odplat)/,   úroku  alebo  iného  prBlušenst\ĺa  podľa  zmluvy
o úvere,  zabezpečĺ  dostatok  peňažrních   pľcstiedkov   rú  b,   aty  Verkeĺ   mohol  vykonat'  započRané,   a  v  takonto   prípade  Verheeľ

=2RF#žž####p#&ti#{+++úľä+iš%##Vú#v::::::::,#:á#+:rí###+;:#zgĺ
Prôcovný  deň W prpade  kontokorentného úvau),   vždy však s  valutou dňa splatnostľ tým nie je  dotknuté  prá\/o Verfteľa  dornáhať  sa
zaplatenia dlžnej Čiastky akymkoľvek iným spÔsobom
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(c)  V prĺpade,   ak  v  dobe  kedykďvek  počnú=  dňom  splatnosti  akejkoľvek čiastky   Úroku,  odpkity,  alebo  iného  prélušerstva,  sÚvsBcej
s  peňažným  prosďedkam.  poskytnutýnii  ako  kontokorentný  Úvď,  ak3bo  akejkoľvek  čiastky,  ktorú  je  Veriteľ  oprávnerv  účtwať  na
ťarchu  Bežného  ú5tu  vedeného  u vemeľa  na zákLade  akejkoľvek  inei  dohody  rTedzi Veľfterom a  mníkom  nebude  na  Bežnom  účte
vedenom u Vďkeľa da5tatok peňažrých prc6triedkov na to, aby Vgneľ mohol vykonať zapd5ftane,  mnlk dáva tymo Verhercvi pokyn,
aby Vemeľ  takúlo  spbtnú  a ngapLatenú čkastku  zaú5tcwal  na  ťarchu  Bežného  Účtu vedeného  u Vafteľa,  a tD  aj v prbade,  ak  by  po
zaúčtovanl Čiastka  záporného zostatku  na  Bežnom účte  prevýšjla  lj"  celkovej výšky  kontokorentného  Úveru  p.e  prblušné  obdobie
stancvené  v zmluve  o  úvere. Ak je  takáto spkitná  a nezapkitená čiastka  určená v  inej  iTene  ako  ie  m3na,  v  ktorei ie  vedený  Bežrý)
účet,  Veíheľ  é  pre  účev  zaú5twania  podľa  Fredchádzajú3ej  vev  oprávnený  vykonať  prq)očftanie  podľa  odseku  (a)  vyššk3.   Fte
odstráneie  akýchkorvek  pochybnostl,  DBnDt  výslcwne súhbsi  s  ým  že zaúčtwaníe  akejkoľvek  spkatnej  a neapLatenej  čiastw  na
Bežný  účet poďa tohto odseku ie (D v rozsahu liriiu celkovej výšky  konlokorentného úvďu pre prblušné obdobie stanovmé v zmluve
o Úvere poskytnutb" peňažných  prcstriedkcw  poďa zmluvy  o  úvere, a (iD v  rczsahu,  v akom zaúčtcwaná čk]stka  prevyšuje tento  linft,
nepovok3ným prečerpanĺm na Bežnom účte vedenom u Vemeľa.

17.    SEPA  inkaso z Bežného účtuvodoného v inoi bankoa iné Dlatbv Dlžníka na Úverový účet

(a)

(d)

(e)

V prpade, že  "Žnk  nemá  vedený  Bežrý  ťčet  uverftera,  zaväzuje  sa  "žník  mať  vedený  Bežný  ú5et v  inej  banke,  za
súčasného splnenia všetkých nas k=dovrých podmenok:
(i)      Bežný   účet   Džnka   vedený   v  inej   banke   ie   vederv   vtakej   banke,    ktorá   je    aktívnym   priamym   Účastnkom

medzibankového platobného styku v  rámci SEFA  (Singb Euro  Fáyments Area) prk3storu;
`'''#žaáá,-avaveťľáruíĽh;o#:k:,:šau:#sínoá:p.Fa#i:p;äft!:ábs:kžtťa:,;ä,vťíuppňiin:eš:?egk?Éí:nž#n#uťäiään:H

k[oréhokoľvek z  údajov wedenych v  Mandáte na inkaso v SEPA, je  DEník povinný  bezodkladne dať nový Nbndát na
inka§o  v SEPA  s  ak(uálnym  Údajm  (napr.  v prpade  zneny  reĺcrercie  Mandátu,  zrreny  k]entffikátora Verhera   ako
prúem>u  inkasa, v prĺpade zm3ny čÉka Účtu mníka,  ktorého sa Mandát týka a  pod );

(iii)   Bežný účet v inej  banke ie vedený v nene EUFI
Ak  mnĺk  chce  p'e  ú5ev  tejto zmluvy  o  Úvge zame"  Bežný  ú5et v  inei  banke za  [ný  Bežrý  účet vederý v  inej  banke,  je
oprávnerý tak urobď oznámen ĺm doručeným Vei'fteľcvi aspoň 10 praccwrých dní vopred,  prčom sa zaväzuje zabezpečď aj
na aktuálnom zmenenom  Bežnom účte splnenie všetwch podrienok uvedených v tonlo čkinku pBm.  (a) vyššie,
Džnĺk  sa  zaväzuje  mať  na  svojom Bežnom účte  v  inej  banke dostatok peňažných  prosúiedkov  na  to,  aby  Verkeľ  nphol
vykonať   SEFA   inkaso   (i)   za   ú5elom  spbtenia   akejkoľvek   čiastky   úroku,   Úroku   z orreškania,  odpkaty   za  rezm/ovanie
neposkytnuvch  peňažrých  proso`k;dkov,  o®laty za zaslanie  každej  uporienky  o  nezapbtenĺ dBnei Čéstky, (iD za úček)m
vrátenia  pc6kytniivch  peňažných  prcsďiedkov  (pbtty  Štĺny),  (iii)  za  účelom spbtenía  odplaty  za  vedaik3  Úveravého  Účtu
podľa znluvy  o úvďe,  (V)  ako  aj za  úček)m   zapbtenia  poistného za  poštenk!  schopnc6ti splácať  úvg  spoiené s rizikam
kľúčcwej  osď)y,  poďa zmluvy  o Úveľe,  ak  bob  poistem3  dojednané. Ak  Džnk tento záväzok splnil,  Vgfteľ vykoná  SEFA
inkaso za Účelom zapbtenia pk)teb uvedených v  predchádzajúcej vete, ým však nie je dotknuté právoverfteľa domáhať sa
zapbtenia dEnej Čiastky  akýmkoľvek iným spÔsoĹx)rn. Verftel a  mnk súhlasia s tym, že pokiar sa až po tom, ako Vgfteľ  ku
koncu  mesiaca  vyšk3  preMklelnú  pcžladavku  na  SEPA   inkaso  konkrétnej  suniy   Úrokov   (u.okov  z  omeškanía/  odpbty  za
rezervwanie  nepckytnutých  p3ňažrých  Frosďiedkov), zmnĺ výška  ďokovej sadzby  ak3bo  surny dBnej  istiny  (ako údajov
rozhodrých  pre výpečet  úrokcw/  úrokcw  z  omeškanĺa/  odpkaty  za  reewcvanie  nepaekytnuých  peňažrých  prcstrk3dkcw),
prbadné  nezrovnalcsti    (vzniknuté  vzhľadom  na  newyhnúný  Čascwý  odstup  medzi  začLatkom  a  ukončenh  úkonu  SEFA
inkasa  prí  konkrétnej  platbe),  Vemeľ  vysporiada  Fri  najblžšej spŔtke  Úrokov/Úokov z  onťškania/odplaty  za rezavovank3
nepos kytnutých peňažných prostriedkov.
V  prbade ak peňažné prctriedky podľa zmluvy o Úvere budú prvýkrát pcskytnuté korK;om kak3ndárneho npsiaca, Veríteľ je
oprávnerv   inkascvať   prvú   platbu   úroku/odplav   za   rezervwanie   neposkytnuvch   Fx;ň.   prGtriedkw)   SEPA   inkasom,

g!iätdnnéepaéňná::nzcáJn#šÉnnasrouĺú#;:ángémseahľiä'azcaav.äzujep,ati,vpr®pffhúver.véhoúčusnasbdwn.U
identff ikáciou  platby lakto:

(i)      odpLatu   za   doiednanie   záväzku    (izžwretie   zniluvy    o  úvere)/poplatok   za    pcskytnute    Úveru   -s odporúčanym
označen ĺm pk]`by  konštantným §y rľt)olom 0858;

(Li)    odpbtu   za   poskytnutie   konsolidačného   úvgu   v rámci   rešďukturalzách3   (z podnetu   Džnka)    -s odporjéarým
označen ĺm pk]tby  konš(antným sy rľbolom 0858;

(LLL)   všetp  a5tatné  odplaty  (naFr.   od)k]tu  za  n"ýšenie  cbiemJ   úveru,  odplatu  za  Frok)ngác[u  spkitky  úveru  z  podnetu
ktienta,   odpk]`u   za   predčasné   §platenie   termnovaného   úvďu   ak3bo  jeho   časti,   odplatu   za   skrátenk3   konečnej
spbtnosti  rwohĺingcwého  Úvďu  dodatkom k z muve,  odpk)tu  za  zmenu/doplnené  z mluvy  o úvere z  podnetu  klienta
dodatkom  odplatu  za  zmeny  v  dokumentoch  sÚvBiacich  so  zmluvou  o Úvere -s odpďú5aným  označenrn  pbtby
konštantný m syrľbolom  0898.

Ak je  akákorvek platba súvisiaca so zniluvou  o  úveľe vykonaná  pbtbou z banb v  niektorej z  krajĺn  zapoienej  do  SEFA, j.e
DBnĺk  povinný  uviesť variabilný  symbol  pbtby  (d'ak>j  aj  VS)  a špccffbký  syrnbol  pk]tby  (ďak3j  aj  SS)  do  poľa  „Referencia
pbtkeľa/Orginator's  Refgence",  v Šftuktúre  WS[NIO]/SS[N10]",  pričom N10  znanená  č[selný  údaj  s  desiatim znakmi   V
prbade,  ak táto  banka  nespľbtupm pok;  „Fieferencia platfteľa/Orúinator's  Féfďence",  je  DBnk povinný vypm VS  a SS  v
poli  "   Fieferer€ia  proenĺ`cu/F`emtance  Lnforľration".    Ak  nžník  nebude  identffikovať  platbu  uvederým  spÔsobom,  pbtbu
Verfteí  vráti vo  výške znBenej  o  popk]tky  tej[o  bamy.  V prpade  pkatĺeb vykonávarých  z banky  z  krajiny   nEapojenej  do
SEPA,     je     DÉnk     povinný     uvk3sť    VS     a     Ssako     „Referenciu     prôemcumen"ance     infornútionu     v      štruktúre
(WS[N10]/SS[N10]"),   prĺčom N10 znamená čbelný  údaj s desiatim. znakm.
Ak ie  akákoľvek  platba  súvsĺaca  so  zmluvou  o  úvere  vykonaná  pbtbou  z  banky  v  nk!k(orej z  krajm  zapojenej do  SEPA,
Vemeľ  odponiča,  aky  nžnk uvádzal  konštantný symbol  (ďak3j  aj  KS) v poli „Fbferercia  pk]meľa/Originator's  Refgerx:eu,
v odporúčanej Šďuktúre (napríkpad "/KS[M]"), pričom M znan'ená  čšelný údaj so štyrm znakmi.  V prbade,  ak táto banka
nesprbtupnl pre  DIžníka  pole  „Refeíencia  pk]mďa/Or®inator.s  RefererK;e", Verftel  odpcrúča  vypm KS v  poli "  F3efgencia
prúenncu/Fémmance   infomation". V prbade  pbtieb    vykonávaných  z   krajĺn   nezapojených   do  SEPA,   Vemeĺ   odporú5a
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uwádzať KS ako „Fwerenciu prôemcu/F3emmance riormation" v  šďuktúre (naprDtlad "/KS[N4]"),  pričom M znamená čBelný
údai so Štyrmi znakm

18.     Oddeliteľnosťustanovonía ďalšie ubezDečmia

Jjclnotlh/é   ustanovenía   zmluvy   o Úvere   a každého   dokumntu   s  ŕbu   suvbíaceho  sú  vymáhateľné   nezá\/isk}   od   seba   a  neplatncBť
rtJoréhokorvek z  nich nebude mať žíaden vpb/v  na platncsť ctatrých ctanaĺenL s výninkou prbadov,  kedy je z  dc^ĺodu dôbžncti povahy
aJebo  Ínej  okolnosti  týkajúcej  sa  takéhoto  neplatného  ustanovenia  zrejnť,  Že  dané  ustanovenk!  nemže  byť  oddelené  od  ostalnýc h
pihšnýchusúnovenL

V prípade, že niektoré z  uvedených ustanovení bude neplatné,  pričomjeho neplatnosť bude spÔ§obená nk3ktorou jeho časťc",  bude dané
ustanwenie  platĺť tak,  ako  kel]y  bola predmetná časť vypistená a Vemer  ai  mník sa zaĺäzi+jú zabezpečk' i§kutočnenie \éetkých  b'okov
potrebných za  tým  účelom,  aby  boli  v  dotknutom ustano\/ení urobené také  zm3ny,  aby  bolo  dotknuté  ustanch/enie  platné  a  aby  malo  čo
najviac podobné účinlq/ ako pÔvodné znenk! dolknutého ustano\ĺenĺa

DIžník   potvrdzuie  Veriterwi   avemeľ   pot\ĺrdzL+je   Užnĺko\ĺ|   že   uzavrel  zmuvu   o Úvere   a kažqý   s  ňou   §úvsiaci   dokurmnt   s  plným
pochopenhijeho podmenok a že druhá zrriuvná stra"a v  rámi rokcwaní o zmuve o Úvere ani iného s  ňou súvi§iaceho dokurrentu ani pri

#Ľľtiú#iebažiadenzávézokvočidriheriuvngstrane,laorýb/nebolvysbvnewederývzmuveoúvereabbo
Vprbade,   že  zmluva   o  úvere   je   vzmysb   Zákona   oslobode   informáciĺ    č.   211/2000   Zz.   vzľenĺ   neskoršbh   predp5o/   povinne
zverejňovanou   zm[u\/ou,  je  DEnk  uzrozumený  s ým,  že   v súlade s  ustamvem  §  47a  Ot*ianskeho zákonníka  núže  takáto  zmlwa
nadobudnúť  účinnoeť  na/skôr v deň  nasledujúci  po  dni   jei  zverejnenh  a to  bez  ohľadu  na splnenie  odkladacích  podmenok a  ai  keď  sa
zzmvné strany dohodli inak.  Nadobudnutie účinnosti podra predchádzaiúcej vety sa týka ai dodatku k zmluve o úvere.

D[Znm  berk3  na  vedomie  a  súhlasĺ s  tym  že  Vemeľ  si  vyhradzi+je  prá\/o  odrrietnuť  vykonante  akéhokorvek  úkonu,  pokynu,  prá\ĺa  ak3bo

povhnosti   rú  záklacle  alebo v  súvislosti  §  akýnkoľvek  Finančnym dokunmtom  ak zistĺ  alebo  nadobudne  podozrenie,  Že  daný  úkon,

3gp;%ľg#ť#::':;:3:#n#ú#ľ#:ľ+:::É##ť#;:=B:;:=::#ľ:i:;::SL°;a##v#a*ťÝ###i%#'2
hracliska  iTiožného  ohrozenia  záunu  iia  ochrane  pred  legalizáciou  prômiv  z  trestnei  čmnosti,   na  ochrane  pred  daňc^ĺýnii  únikmi,   na
udržaní alebo obnovenl medzinárodného rieru a bezpečncstL  na ochrane základných rudských práv a dobrých mra\ĺov  alebo na bQii proti
terorizm.

19.     Zm env zmluw o úveneavšeobecnýchobchodných Dodmienok ore úven/

Z#naéľ::::!Z6##ť##mu#kĽ:*::l#:%:ľ#L*#+;\á%á#:##ä:::SLš:V##afľžflAkoľE#
uzavreté po drw Účinnosti prBlušnei zmny .

20.    F`ozhodné Drá\/o a m ožnost' mimo§údneho riešenia sDorov

Zmlu\/a   o úvere  sa   riadi   právnym   predpÉ;m   Slovenskej   republilq/   §  tym,  že  Verkeľ   a Hnĺk   sa   dohodli,   že  použhie   akéhokďvek
ustam/enia  ktoréhokor\ĺek právneho  predpisu  Slovenskei  republitq)/,  ktoré  nb je  kogentné, je  výslc^/ne  vylúčené v  rcEsahu,  v  kiorom by

jeho  použĺtie  mhk)   meniť   (Či  uŽ  úplne  alebo  Čia§ÓDčne)  význarT\   Účel  alebo  interpretáciu  ktoréhokorvek  ustam/enia  zmluvy   o  úvge.
Okrem toho  sa  Vaiteľ a DIžník dohoclli,  že  ustanovenia  § 361,  §  500,  § 503  ocb.3,  §  506 a  §  507  0bchodného zákonníka  sa  na  zmluvu
o Úvere nepoužiiú. F`te  odstránenb pochybnostL Verfteľ má zachované všetlq/ ďalšie práva, ktoré i" vypývajú z  právnych predpiscv.

Akýkďvek  spor,  nárok  alebo  razpor  vznmuQ}  zo  zmuvy   o  Úvere  alebo  v súvisk]sti  s  ňou  (vrátane  všetlqĺch  otázok   týkaj`bich  sa  Ú\
existence,  platnosti  atebo  ukončen®  je  mžné  riešď  ai v  rQhoclBa/skom  konaní  alebo  iným  m.mosúdnym  riešenh  sporo\/,  pokiaľ  sa
zmluvné  strary  tak výslovne  dohodnú,  to  všetko  v súlade  s osobftrýnii  predpism,  upravujúcimi    rozhodca/ské  rk3šené  spac^/  alebo  iné
mn"Údne  rk3Šenie  takýchlo  spom/   -   napr.  zákon  244/2002  Z.  z.  o rozhodccwskom  konaní  v  znenĺ  neskoršk;h  predpisov,  zákon  č.
420/2004Z   z. o mediácii  a o doplnenĺ nieldorych zákonov v znení neskoršk>h predpisov.
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