
Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 862/2020mz

Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 862/2020/UZ

(ďalej  len Dodatok) uzavretý medzi stranami:

Obec   Vinohrady   nad   Váhom,   IČO:   00306304,   Vinohrady  nad  Váhom   355,   925   55   Vinohrady  nad  Váhom

(ďalej len Dlžník) a

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy  1, 829 90 Bratislava,  Slovenská republika, IČO: 31320155,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.: 341m (d'alej  len Veritel').

Tento  Dodatok  mení  a  dopĺňa  zmluvu  o  kontokorentnom  úvere  č.   862/2020/UZ  uzavretú  medzi  Dlžníkom  a
Veritel'om  dňa 26.08.2020 v znení jej  predchádzajúcich  dodatkov  (ďalej  len  Zmluva  o  úvere)  v  súlade  s  článkom
19. prílohy Zmluvy o úvere Všeobecné obchodné podmienky pre úvery.

1.             Výldadové pravidlá a derinĺcie

1.1            V tomto Dodatku:

1.2

(a)            Deň účinku  dodatku znamená deň,  v ktorý veritel'  akceptoval  splnenie všetkých  dokumentámych
odkladacích podmienok uvedených v prílohe odkladacie podmienky tohto Dodatku, v takej  fome a
s  takým  obsahom,  aké  sú  pre  Veriteľa  akceptovateľné,  s  tým,  že  Deň  účinku  dodatku  nastane
najskôr  dňa   01.09.2022   pričom  v  prípade,   že   tento   Dodatok  je  v   zmysle  Zákona  o   slobode
infomácií   č.   211/2000   Z.z.   v  znenĺ   neskorších  predpisov  povinne  zverejňovaným,  je  Dlžník
uzrozumený  s  tým,  že  v  súlade  s  ustanovením  §  47a  Občianskeho  zákonníka  môže  byť  Dňom
účinku dodatku najskôr deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia;

(b)            Pokial'  nie je  v  tomto  Dodatku výslovne  uvedené  inak,  výrazy  s  vel'kým  začiatočným  písmenom
uvedené v Zmluve o úvere majú v tomto Dodatku význam, ktorýje im priradený v Zmluve o úvere.

Ustanovenia článku  1.  prílohy Zmluvy  o  úvere Všeobecné  obchodné podmienky  pre úvery  sa vzťahujú na
tento Dodatok rovnako, ako keby boli v celosti obsiahnuté v samotnom texte tohto Dodatku, s tým, že odkaz
na Zmluvu o úvere sa považuje za odkaz na tento Dodatok.

Zmeny

Veriteľ a Dlžnĺk sa dohodli, že počnúc Dňom účinku dodatku sa Zmluva o úvere mení a dopíňa nasledovne:

`a)          tEa:ľ:u,lo::yao:;ľin:éľ#úúc:ae:i::?;ĺaňš:pbne:c!::ic:kogjrneg:oodsm*j,e E;Šrauhš:h grodsárj3g:ovpruevdeĺ!::íav sč:gtk:s`ti

Celková výška úveru v dohodnutej  mene Obdobie
100 000,00 Deň účinku dodatku, ale najskôr

01.09.2022 -29.12.2022
10,00 30.12.2022 -31.12.2022

100 000'00 01.01.2023  -31.08.2023

(b)            dátum uvedený  v ustanovení  článku 2.2  bod (a) Zmluvy  o úvere  sa vypúšťa a nahrádza dátumom
31.08.2023;

(c)            dojednanie   uvedené   v   článku   6.   bod   6.2   prílohy   Zmluvy   o   úvere   Špecifické   podmienky
úveru sa vypúšťa a nahrádza nasledovne:

6.2    Dlžník vyhlasuje, že peňažné prostriedky podl'a tejto Zmluvy o úvere vráti tak, aby nedošlo k

porušeniu právnych pi.edpisov, ktoré sa ho týkajú, najmä aby nedošlo k porušeniu ustanovenia
§   17  ods.  2  Zákona  č.  583/2004  Z.z.  v  2menĺ  neskorších  predpisov,  o  splatení  návratných
zdrojov  financovania  použitých  na  úhradu   iných  ako   kapitálových  výdavkov,   do  konca
rozpočtového roka.
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Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 862/2020/UZ

(d)            text prílohy zmluvy o  úvere  „Všeobecné  obchodné  podmienky pre úvery"  sa vypúšťa a nahrádza
sa  textom  prílohy   „Všeobecné  obchodné  podmienky  pi.e  úvery",  ktorý  je  pripojený  k  tomuto
Dodatku. V prípade doterajších úprav a doplnení v zmluve o úvere, týkajúcich sa textujednotlivých
bodov  prílohy    Všeobecné  obchodné  podmienky  pre  úveiy,    sa  odkaz  na  čísla  článkov  a  bodov

posudzuje podľa toho textu  prilohy Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, ktorý bol platný v
čase vykonani a dotknutej úpravy.

3.            Záväzky Dlžníka

3.1           Dlžník  sa  zaväzuje   zaplatiť  Veritel'ovi   nasledovné   odplaty,   so   splatnost'ou  v   deň   uzavretia  Dodatku,
najneskôr v naj bližšie nasleduj úci pracovný deň:

Odplata Výška odplaty

Odplata za predlženie splatnosti kontokorentného úvem 100'00 EUR

(uzavretie dodatku k zmluve o úvere)

3.2           Dlžnĺk sa zaväzuje riadne a včas splniť všetky povinnosti, ktoré sú mu uložené týmto Dodatkom.

4.             Platnost'

V prípade, ak Deň účinku dodatku nenastane v lehote 60 kalendámych dní odo dňa podpisu tohto Dodatku,
tento Dodatok stráca platnosť a účinnosť v nasledujúci deň po uplynutí tejto lehoty.

5.             Závercčné ustanovenia

5.1            S  výnimkou  zmien  výslovne  uvedených  v  článku  2  vyššie,  ustanovenia  Zmluvy  o  úvere  zostávajú  v
platnosti a účinnosti v pôvodnom znenĺ. Akýkol'vek odkaz v Zmluve o úvere na,zmluvu o úvere sa odo Dňa
účinku dodatku považuje za odkaz na Zmluvu o úvere v znení tohto Dodatku.

5.2 Ustanovenia  prĺlohy  Zmluvy  o  úvere  Všeobecné  obchodné  podmienky  pre  úvery,  upravujúce  rozhodné

právo,  sa vzt'ahujú  na tento  Dodatok rovnako,  ako  keby boli v celosti  obsiahnuté v samotnom  texte tohto
Dodatku, s tým, že odkaz na zmluvu o úvei.e sa považuje za odkaz na tento Dodatok.

Odkladacie podmienky
Všeobecnéobchodnépodmienkypreúveryzodňa115.12.2021
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Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č.  862/2020mz

Dižník:   0 5,  ÁÚ.U`.   {U{Z

Dňa:......

Obchodné menomázov:  Obec Vinohrady nad Váhom

Meno:  lng. Eva Hanusová
Funkcia/Oprávnenie:  starostka obce

podpis:.......ĺ

Veriteľ:

Dňa:  ...0.3...AU6 ....Z022

Všeobecná úverová banka,  a.s.

---ff®ÉS
Meno:  Ing.  Eva Juriková
Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vzťahov senior pobočky Galanta,
Firemné obchodné centrum Nové Zámky na základe plnomocenstva zo dňa  19.07.2022

podpis:             '

Meno: Mgr. Pet alogh
manažér klientskych vzťahov pobočky Galanta,

Firemné obchodné  centrum Nové Zámky  na základe  plnomocenstva zo  dňa  19.07.2022

Podpis,
:  .  . ,
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Dodatok č.  2 k zmluve o kontokorentnom úvere č.  862/2020/UZ

Dižník:   o  §,  ÁÚ.b``.   ZUZZ

Dňa:......

Obchodné menoNázov: Obec Vinohrady nad Váhom

Meno:  Ing. Eva Hanusová
Funkcia/Oprávnenie:  starostka obce

podpis:.......(

Veritel,:

Dňa:  ...0.5...AU6 ....2022

Všeobecná úverová banka,  a.s.
-'%®ffl"ťŇÄpfffŔ

Meno:  Ing.  Eva Juriková
Funkcia/Oprávnenie:  manažér klientskych vzťahov senior pobočky Galanta,
Firemné obchodné centrum Nové Zámky  na základe  plnomocenstva zo  dňa  19.07.2022

podpis:              `

Meno:  Mgr.  Pet alogh
manažér klientskych vzť.ahov pobočky  Galanta,

Firemné obchodné centrum Nové Zámky  na základe  plnomocenstva zo  dňa  19.07.2022

Podpis:

.-.T`
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Dodatok č. 2 k zmluvc o kontokorenmom úvere č. 862/2020/UZ

Prĺloha

Odkladacie podmíenky

Písomné   potvrdenie   wstavené   a   podpísané   hlavným   kontrolórom   Dlžníka,   ktorým   potvrdzuje
dodržanie   podmienok   pre   prijatie   návratných   zdrojov   financovania  Dlžníkom   podl'a   príslušných
ustanovení  §   17  zákona  č.   583/2004  Z.z.   v  mení  neskorších  predpisov,  vo  forme   a  s  obsahom
akceptovatel'nými pre Veriteľa.

Písomné  potvrdenie  Dlžníka  alebo  Úradu  vlády  Slovenskej   republiky  o  zverejnení  tohto  Dodatku
v  súlade   so   zákonom  číslo   211/2000   Z.z.  v  znení  neskorších  predpisov,  vo   fome   a  s   obsahom
akceptovateľnými pre Veritel'a.

Výpis  z u2nesenia  obecného  zastupitel'stva,  na ktorom  bolo  rozhodnuté  o  prijatí  úveru  v konkrétnej
výške a na konkrétny účel v súlade sc) Zmluvou o úvere, v zmení tohto Dodatku.

mil



E VÚB BANKA
š!:ĺe:r:sóa,Mííán!se:s:nčr,s?g:iá8::i:voa3B:r::i:l::a5,2v5ubsk

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery zo dňa 15.12.2021

Pl.iloha

Všeobecné obchodné podmienky pľe úveľy

:ennetgdá:#eTne.nl;á?äs:ivuuíemYušjo.b3:::eoubzcahv:gtne#,;:#eporiäv3%nŤťooLo,č:?it,,eY:emoebdez:nváe:ľeerrooĽáabDa,2:ikoamsús,too;:esáoR:Ílonhuotä
inak.

i.       ±Ĺ±±|adové  Dravidlá a definLiÉ18

AknlejemedziVeritemaDlžnlkomvýslovnedohodnutéinak,nasledujúcepojmyuvedenésveľkýmpĺsmenombudúmďvzmluveoúvere
nižš.ie uveden\ý význa"

;g°äžgä;;i;v:e:ir3§::eknb#:Ívn:a:i:t8§oD#i'í:i,:Í:;é:::%:lrsg't;#he:ňvä:id:eí:%r::?(n:e=i:iv::z::;ýn!:°ýaoari:nlí:í:`;'|vče:ŤĹ';ya:äféhu'É:žňäFÉ-čt'u-,

i;i:ž:pÍ!;t,ií;t8:g:%Í,ifg:iľ!:j:::ľ;;z:ri:i;a;:;i::::mgii:!:jin:p;g;k;y;:Biik;g#;tjí:!i:::V:ÍA;#fi:Pá:čNi,:ĺi!i;i;,!3!uLfiasu?Ro;n:;::;;juäš3:Š:í#:t::c?%urä;:o;;

:!e:;;r;:z,:!#ns:;íbamä,íár,t;e:p2:s%iioi;;rcĺš:;vžoľegbmk;ií:kJ,i:znEnoíreéť,wpknočnoá;a:a#troansíubžabnakoJšé3ižcn,#,aps:šÍ%,ändáažg,gt:aznáyk'avdeer,iep,äJeniä

CennikVeritel'aznamenáaktuálneplatnýCer`nlkVÚB,a.s.-Podnikateliaainéprávnickéosoby.

CZKAM3PRIRSznamenáprepríslušnéÚrokovéobdobiesadzbuurčenúVeriterom,akosadzba:

ta,        §jí;í;;§3Íp;díľ,;í§b:§Ízĺĺ:§Í:n;á;Íd;;z:#:{aíoí§;:;3Í:;:n;š;;;3::;:;§:joí;ĺ;Í:8::r::§,Íjy:§ľ§Í;;*:eĺn;Íír;íí:g;;ž3sÍÄľj:prg:;:§;c:ž;e:: ;ígí:;bo;d§:3{::b;;ľ:{::ĺR:;

b,          i:!n;:zTJ,:d:r:e;:éez:m:,:vuzepK:::;::r:od;::og:äez;ug,ľg,g:ašír,ä;š!iyság:z:áa#:ar:eJv:eá!tí;o:m,aTs;ÍJ:eäi,k:o:veo;? :,!:oäj31d3oa:::bľ;o:p::n!;i;líu:,Íž

;v::t;::o:ut:rŤk:o:vuzzn:::gía:ľ:kaoľpvá#rž:k;oq:g:h,=p,pnoevrLen:::,d:anť#v=Ľv:,s:::,;:,bžzpp,:tčboyva;%oĽ:vn,:,n:ät,znáak,áä:,2#ua#žudvyeľeop:Fet3:

DeňdočerpaiilaúveiuznamenápretermĺnovanýÚvertenznasledovnýchdnLktorýnastaneskór:
•        deň, kedyje DIžnMovi poskymutá posledná časť peňažných prostriedkov z   dohodnutej celkovej výšky úverw
-         alebo po§ledný deň Doby na čerpanle, dohodnutývzmluve o úvere.

Deň   poskytniitia   znamená   každý   deň   o§obitného   poskytnuth   peňažných   prostriedkov,   v ktoú   dochádza   k odpĺsaniu   peňažných

ť    ;,o:sgkg;žnS:h%í#oa:tí::o:äni:e;i;#ohvg;oystE,::tkookvorpeonst#Ľťgr:hsaáov,tá,=:nBo:ž:ťhuov:Lá,::opr:#Svpo:#äžnoy?huťreor!,tr,edkov
prostriedkov:

J:e,ležgn;,šb,:T::e;::!ee#zľät;iTzu:c:u:z:o::ávffi,!oť#shti:än::uke:?ä:r:áeio:auäv:::p:r;e::eg%r,,!ľĽ;:a:Jáč5a!:ť53s?#Ŕga,::cv!ažzáaváik:u:t::,aľ;Í,;:::v#?tľ''#ákYä#ť%:e:

;í:::ä:s::;:o:iiv;:j#pija:Tini3ne;šátoíbži;3b;:dííäéS;n;u;;Ím::::::Ž:n,!,::ľ;;:Íg:k:X;i:ozsľii,eia;l;éí:i;;rg::äc:s::o:s:::nn;:;:d%šriií:šo::iíb;í,::iv::e#oäli:ieí::iY:,

:;:ke:,,rt;:t:í,g?gdep::g#,g;yTnaeä:áoatkwyä:,T?#kéudTa:nn,aí#uá3%:Ľyex,,ná,o:kčooJ,ä#nveiápmog,osi:ž#yNg:3toL;s:::%,ndgoäusTuežnb`),Bitzon%žglňa:
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E VÚB BANKA
VÚB, a.s„  Mlynské nívy 1, 829  90  Bratíslava 25
0bch.  reg.: Okresný súd  Bratislava  1
0ddiel:  Sa, Vložka č.  341/8,  lčo: 31320155,  vub.sk Všeobecné  obchoďné podmienky pre úvery zo dňa  15.12.2021

:,:ľ:::n;%#ľ,3:ťaR:srzpnoauTFvnaánúga;eo#p::eokv,á:ĺäcže#eúä:,:rdée§níapnEPuor,óepnsékg[eobop:orítcmkšnEĽda"äeaT;ktEnúrčúdg,;ooT2š.e;ež,r2o3n,:ágf3#S
o eleklronickej. identifikáciĺ a  dóveryhodných službách  pre elektronické (ransakcíe na vnútornom trhu a o zrušenĺ smemice  1999/93/ES.

EURIBOR znamená  pre prĺslušné  Úrokové obdobie sadzbu určenú Verĺterom  ako sadzba,  klorá sa objavĺ o  11.00  hod.  SEČ alebo približne
vtomiočasevdruriýpracovnýdeň(t.j.deň,kedyj.evprevádzkesystéml-ARGET)predzačiatkomprrslušnéhoÚrokovéhoobdobianas(rane
EURIBOR01  služby Thomson  REUTERS  (alebo,  ak dôi.de k zmene v označení §trariy alebo k zániku služby,  na takej slrane takej  služby,
akúVeriterodôvodneneurčrakostranualeboslužbu,klorásvojimiparamelraminajviaczodpovedápÔvodnej.straneaslužbe)preprĺslušnú
menu  a  pre  obdobie zhodné  s  prĺslušným  Úrokovým  obdobĺm. V prĺpade,  že  sadzba  EURIBOR  podra  predchádzajúcej  vety  bucle zápomé
čľslo,  pre Účely tejto zmluvy o  úvere sa  použije sadzba EURIBOR vo výške 0 (slovom  nula).

EURA83EIRS znamená pre prĺslušné  Úrokové obdobie sadzbu  určenú Verileľom,  ako sadzba:

(a)                ktorá sa objavĺ v čase medzi l2.00 hod. až l3.00 hod. v prlslušný deň na strane EURA83EIRS služby Tnomson REUTERS (alebo,
ak dôjde k zmene v označenĺ strany alebo k zánĺku služby,  na takej strane takej služby, akú Veri(eľ odôvoďnene  určĺ ako stranu
alebo  službu,  ktorá  svoj.ĺmi  parametrami  najviac zodpovedá  pÔvodnej  strane  a  službe)  pre  menu  EUR  a  pre  obdobie zhoďné s
príslušným  obdobĺm   uvedeným  v  zmluve  o  úvere  alebo  obdoble  i.emu  najbližšie,  pričom  v prĺpade,  že  lakto  určená  sadzba
EURA83EIRS bude záporné číslo, pre Účely tejto zmluvy o úvere sa použíje sadzba EURA83EIRS vo výške 0 (nula); alebo

(b)                ak nie j.e  možné  pos(upovať podra odseku  (a) vyššie,  tak sadzba,  ktorú veriter v čase medzi  l2.00  hod.  až  l3JJ0 hod. v prĺslušný

gg:o:Ytád;rneýmveznmu'uEVueRoaú;::eog33:.ľeaznh%'dffénsaFr,se,JuŠ!T,:aä:áTbL;:ť:áEsnk,ommvmz#:.Lb.aäkfvvá,TiI:Eoa:3ds.abdi::.äi3nnúais|Täre:

Flnančný dokument znamená  (i) zmluvu  o  úvere,  (ii)  každú  a ktorúkoľvek  Ručitel'skú  listinu vystavenú  každým  a  ktorýmkoľvek   Ručiteľom
v súvislos(i so zmluvou  o  úvere,  (iil)  ako  aj  akúkowek  inú zmluvu  ktorá je  uzavretá,  alebo  iný dokument  ktorý j.e vystavený  -v súvislosti  so
zmluvou o úvere,  nielen ale najmä za účelom priameho alebo nepriameho zabezpečenia záväzkov Dlžníka zo zmluvy o Úvere.

Finančný ti.h znamená medzibankový trh krajJn eurozóny.

Flxnáúrokovásadzbaznamenásadzbuuvedenúpodtýmtooznačenrmvzmluveoúvere,ktorá§apoužijeprevšetkypeňažnéprostriedky
a po  celú dobu.  kedy sú  podľa zmluvy o  úvere poskytnuté a  nesplatené,  pokiaľ  nieje dohodnuté inak.

Flxovaná  úroková  sadzba  znarnená  pohyblĺvú  úrokovú  sadzbu,  určenú  pre  prvé  Úrokové  obdobie  (ďalej  Úrokové  obdobie  v prĺpade
Fĺxovanei.  úrokovej  sadzby  aj  ako  Fixované  obdobie)  ako  sadzbu,  výška  ktorej  i.e  uvedená  v zmluve  o úvere,  potom  pre  každé  d'alšie
nasledujúce   Fixované   obdobie  znamená   sadzbu   určenú  jednostranne  Veri(erom,   klorej   výšku  Veriter  oznamuje   Dlžníkovi   na   výpise
z  úverového  Účtu  prĺpadne  pĺsomným  oznámemm,  pričom  medzi  hlavné  okolnosti,  ktoré  môžu  ovplyvniť zmenu  výšky  Fixovanej  úrokovej
sadzby,  patria  naj.mä  zmeny  na  finančných  trhoch  a  obchodná  politika  Veriteľa,  ako  aj   súvisiace  rizikové  náklady  a  celkový  rizĺkový  profil
DIžníka,  vrátane jeho celkovei. platobnej   dĺscíplíny.
Ak nie je  Dlžníkovi  do  uplynutia  predchádzajúceho  Fixovaného  obdobia   oznámená  nová  výška   Fixovanej  Úrokovej. sadzby,  použije sa  pre
najblĺžšie nasledujúce Fixované   obdobie tá výška  Fixovanej Úrokovej sadzby,  ktorá bola používaná v predchádzajúcom  Fixovanom  obdobĺ.

LÍstlnný dokument znamená akýkoľvek dokument doručovaný v lístinnej podobe.

Konočný  deň  splatnosti znamená  dohodnutý  deň  splatnosti  tej  (poslednej)  splátky Ístiny  poskytnutých  peňažných  prostriedkov,  ktorá je
splatná najneskôr.

Korošpondencia znamená  akékorvek  oznámenie,  žiadosť  (vrátane žiadosli  o.poskytnutie  peňažných  prostrledkov),  alebo  dokumenl  inej.
fomálnej korešpondencle,  súvisiaci so zmluvou  o  úvere alebo iným s  ňou súvisiacim dokumentom.

Kvalífikovaný  elektľonícl{ý  podpis    znamená  zdokonalený  elektronický  podpis  vyhotovený  s  použitľm  kvalifikovaného  zariadenia  na
vyhotovenie  elektronického  podpisu  a  založený  na  kvalifikovanom  certifikáte  pre  eleklronické  podpisy  v  zmysle  Nariadenia  Európ§keho

parlamentu  a  Rady  (EÚ)  č.  910/2014  z 23. j.úla  2014  o eleklronlckej  identifikáciĺ  a dôveryhodných  službách  pre  elektronické transakcie  na
vnútornom trhu  a  o zrušenĺ smemice  1999/93/ES.

LIBOR znamená  pre  príslušné  Úrokové  obdobie sadzbu  určenú Veriteľom  ako sadzba,  ktorá sa  objaví o  12.00  hod.  SEČ  alebo  primžne

Ľ,,É#p:g§:evn:T:ťopdr33:%d,.%ňvt;.{é€ágžkkee§ísjt%#rÁäáGdÉ#eeddzĺ:č:ätkkoo#:fubšnnýé:šsúérTkocvťA:§bvd:g,:d#:%t:axeprjpBagäôfdaz:š
§traneLIBOR02službyThomsonREUTERS(alebo,akdôjdekzmenevoznačenJstranyalebokzánikuslužby,natakejstranetakejslužby,
akú Veritel' odôvodnene určĺ ako stranu alebo službu,  ktorá svoj.imi  parametrami nai.viac zodpovedá pôvodnej strane a  službe) pre  prĺslušnú
menu a  pre obdobie zhodné s  prĺslušným  Úrokovým obdobĺm. V prípade, že sadzba  LIBOR podra predchádzaj.úcej. vety bude záporné číslo.
pre účely tejto zmluvy o úvere sa použije sadzba LIBOR vo výške   0 (slovom  nula).

Mlmoľíadna splátka znamená  akúkowek platbu  Dlžníka zo zmluvy o termínovanom  úvere,  ktorá i.e vykonaná:  (i.)  v čase skoršom  ako  bola
splatnosť  takej.to  platby  a/alebo  (ĺi) vo  výške  vyššej  než  bolo  splatné  v čase  vykonania  takej  platby  -  pričom  sa  považui.e  za  predčasné
splatenie temmovaného  úveru  alebo i.eho  časti,  za  ktoré je  Dlžnĺk zaviazaný  platiť  poplatok/odplatu,  a  to  aj  v  prĺpade,  že Veriter dá  na
vykonanie  Mimoriadnei. splálky súhlas,  poklal. sa Veriteľ s  Dlžnĺkom  nedohodne inak.  Dlžnĺk  nie je  oprávnený vykonať  Mimoriadnu  splátku
bez predchádzajúceho  pĺsomného súhlasu Veriteľa,  vykonanie  Mĺmoriadnej  splátky bez predchádzajúceho  pĺsomného  súhlasu Veritera  sa
považuje  za  Prípad  porušenia  zmluvy.  Dlžnrk  sa  zaväzuje.  že  o súhlas  na  vykonanie  Mimoriadnej  splátky  požiada  Veriteľa  aspoň  15  dnľ
vopred.
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Nonstop banking  znamená službu Veriteľa, ktorá umožňuje spoj.enie DIžníka s Veriteľom a kontrolu nad produkm prostredníctvom kanálov

Ŕ,3*tsrtoonpícbká#p,n%afek%#[%*ä,d5t%ání:03:o:j;r:t:::átB:žT{#gvĺt#aobíĺá,:#Ínogs,o3ĺ,tÄ#.o7me,É,vaíb;#,vántĺ,;,%:,;etákTotä#:abŔ:á,.t„agkt,:VÉb=
Automatický hlasový systém).

Odkladacle  podmienky  znamená   poclmienky  predloženia  takých  dokumentov,   ktoré  sú  uvedené  vzmluve  o úvere  pod   označením
odkladacie podmienky.

Ovládajúca osoba znamená osobu označenú ako ovládajúca osoba v § 66a Obchodného zákonníka.

Ovládaná osoba znamená osobu označenú ako ovládaná osoba v § 66a Obchodného zákonníka.

Podstatný  nepriaznivý  dopad  znamená  podstatný  nepriaznivý  dopad  na  (a)  podnikateľskú  a/alebo  finančnú  situáciu  príslušnej  osoby;
a/alebo (b) schopnosť príslušnej osoby plniťi.ej záväzky podľa zmluvy o úvere, ručiteľskej listiny alebo iného súvisiaceho dokumentu;  a/alebo

(c)  platnosť alebo vymožiteľnosť zmluvy o  úvere.  ručitel'skej listiny alebo iného  súvisiaceho dokumentu.

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja podra zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného
pokoj.a  a  pamätných dňoch v znenĺ neskoršĺch  predpisov a podľa zákona č.  311/2001  Z.z. Zákonník práce v znenl  neskorších predplsov

PRIBOR znamená  pre  príslušné  Úrokové  obdobie  sadzbu  určenú Veriteľom  ako sadzba,  ktorá  sa  objavĺ  o  11.00  hod.  SEČ  alebo  približne

;rtísffitš°néčhaos%r#o*#oporfg:šraýn:esira(:JÉpdÉľáokÉÉysijuežbvypTr:šídszokneRT#ÉbRa8{8#bE',a:%nóidsy€tzémmenceEVROT!:aíe#rea)n;ra::b:akč'zai#
sliižby,  na  takej  strane takej služby,  akú Veriteľ  odôvodnene  určĺ  ako  stranu  alebo  službu,  ktorá svojimi  parametrami  najvíac  zodpovedá
pÔvodnej s(rane a službe)  pre príslušnú  menu a  pre obdobie zhodné s  prĺslušným Úrokovým obdobĺm. V prípade, že sadzba  PRIBOR podl'a
predchádzajúcej  vety bude záporné  čĺslo,  pre účely tejto zmluvy o  úvere sa  použije sadzba  PRIBOR vo výške 0  (slovom  nu_la).

Pripad  porušenia zmluvy znamená ktorúkoľvek zo skutočností,  ktoré sÚ takto nazvané v  článku  10 nižšie.

F]rostriedok díal'kovej komunikácle znamená spôsob, ktorý sa môže bez súčasnej Ozickej prĺtomnosti poskytovateľa platobných služieb a
použĺvania  platobných  služieb  použiť  na  uzatvorenle  zmluvy,  prĺpadne  iného  dokumentu.  Ide  najmä,  nie  však  výlučne  o  služby  Nonstop
bankľng,  Multicash,  Biznis zóna  a  lnBiz.

Ručitel' znamená každú osobu, ktorá ručĺ za záväzky Dlžníka vyplývajúce zo zmluvy o úvere alebo súvislace s ňou.

Saiikcíe znamenajú akékolvek obchodné, územné, ekonomické, komoditné alebo fĺnančné sankcie, embargá alebo iné podobné reštriktívne
opatrenia vyplývajúce z akéhokoľvek predpisu alebo iného rozhodnutia  akejkoľvek Sankčnej  autority.

Sankclonovaná osoba znamená fyzickú alebo právnickú osobu,  ktorá:

(a)          je  uvedená v sankčnom  zozname, i.e  priamo  alebo  nepriamo vlastnená takou  osobou,  priamo  alebo  nepriamo vlastní iakú  osobu
alebo je osobou konajúcou v mene takej osoby;

(b)           má sĺdlo  alebo vykonáva svoju  činnosť v štáte alebo na  územĺ,  ktoré i.e  postihnuté sankciami, je zriadená  podľa  právneho  poriadku
takého Štátu  alebo  územia, je  priamo  alebo  nepriamo  vlastnená takým  štátom  alebo  územím  alebo je  osobou  konajúcou v mene
takého štátu  alebo územia;  alebo

(c)           je  inak dotknutá  akýmikoľvek sankciami.

Sankčná autoľlta znamená:

(a)                Organizáciu spojených  národ ov;

(b)                Spojené štáty amerĺcké;

(c)                Európsku úniu alebo ktorýkoľvek zjej  členských štátov;  alebo

(d)                akýkorvek  orgán  alebo  agentúrii  ktoréhokolvek štátu  alebo  inštitúcie  uvedenei. v  oclsekoch  (a)  až  (c)  vyššie.  vrátane  Mĺnis`erstva
zahraničných   vecĺ (DOS)   Spojených   štátov   amerických,   Úradu   pre   kontrolu   zahraničných   aktĺv   (OFAC)   Spoj.ených   Štátov
amerických alebo  Pokladnice jej Veličenstva  (HM  Treasury)  Spoj.eného kľáľovstva.

fa3nkčnýz33;gi:,;nDaemsfgnnáaľe:ÚNkät.::ášnaans]eg,oovcnktcdhpdeor:uoT:nLtiosY"(:ekdaežndýoTrgá'g:d:rvezknoen|[o:#2:i:aĽFčknJ;echhoazkT,|e,oaFdAocP,lnseF3,.:ených
Štátov amerických;

(b)               "Consolidated  Llst  of  Fĺnancial  sanctions  Targets''  a  "lnvestment  Ban  List''  vedený  pokladnicou  j.ej  veličenstva  (HM  Treasury)
Spojeného kráľovstva;

(c)                "United  Nations  security council  consolidated  List" vedený organizáciou spojených národov;

(d)               "Consolídated  List of persons,  groups  and entities subject to  EU  Financial sanctionsu vedený  Európskou  komisiou;  alebo

(e)               akýkoľvek podobný zoznam  vedený alebo verejne vyhlásený sankčnou  autoritou,  ktorý obsahuje identifikačné údaje  osôb  alebo
inštitúcií dotknutých akýmikol'vek Sankciami.
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Skuplna znamená skupinu osób tvorenú:  (i)  Dlžníkom,  (ii)  každým  Ručiteľom  a  (iií)  každou  osobou,  ktorá  poskytuje zabezpečenie splnenia
záväzkov  Dlžníka  alebo  Ručitel'a  zo  zmluvy  o  úvere,  ako  aj  každou  osobou,  ktorá je  (iv)  Ovládanou  osobou  alebo  Ovládajúcou  osobou
ktorejkol'vek z osôb  patriacich pod  (1),  (ii) alebo  (iii) tohto  odseku vyššie.

USDAIV13LIRS znamená pre prĺslušné  Úrokové  obdobie sadzbu určenú Veriteľom,  ako sadzba:

(a)                ktorá sa objavĺ v čase medzl  l2.00 hod. až l3.00 hod. v prĺslušný deň uvedený v zmluve o úvere na strane usDAM3LIRS služby
Thomson REUTERS (alebo,  ak dôjde k zmene v označení strany alebo  k zániku služby,  na takej strane takej služby,  akú Veritel'
odôvodnene určĺ ako stranu alebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpoveclá pÔvodnej strane a §lužbe) pre menu USD
a pre obdobie zhodné s prí§lušným obdobĺm uvedeným v zmluve o úvere alebo obdoble jemu najbližšle, pričom v prĺpade, že takto
určená sadzba  USDAM3LIRS bude záporné číslo, pre Účely zmluvy o úvere sa použij.e sadzba USDAM3URS vo výške 0  (nula);
a'ebo

(b)                ak nie je možné  postupovať podľa odseku  (a)  vyššie, tak sadzba,  ktorú veriteľ v čase medzi  l2.00 hod.  až l3.00  hod. v príslušný
deň uvedený v tejto zmluve o úvere ponúka najvýznamnejším bankám na európskom medzibankovom trhu ako sadzbu ponúkanú
na  depozitá  pre  menu  USD  a  pre  obdobie  zhodné  s  prĺslušným  obdoblm  uvedeným  v  zmluve  o úvere  alebo  obdobie  jemu
najbližšie.

Úverov-ý  účet znamená  evidenčný  Účet  vedený Veriteľom  v súvislosti  s termĺnovaným  úverom  alebo  revoMngový.m  úverom,  na  ťarchu
ktorého  dochádza  k  poskytnutlu  peňažných  prostriedkov  z úveru  a  ktorého  číslo  Veritel'  oznámi  DIžníkovi  vo  výpise  z Úverového  účtu
zaslelanom  Dlžn ĺkovi.

Úľokové obdobie znamená:
(a)   v  prípade  pohyblivej  úrokovej  sadzby  počítanei.  s  pomocou  EURIBORu,  LIBORu  alebo  PRIBORu,  obdobie,  ktorého  dĺžka  je  určená

v zmluve o úvere, a ktoré plynie nasledovne:

(i)    pivé úrokové obdobie sa začína:
(A):#Paah:;et3Tinao:3ä:khyopaeieavžonlšinpg,3š:,ľeod#e;:svk"D:äépops.kčy::u;i#h?eJú::f.bjténhe.P:gä#e;očf,átj3ezňma,ŽuTtc:3tésrteri:í::š

uvedené inak;
(8)  v  prípade  kontokorentného   úveru  v deň,   kedy  je   Dlžnĺk  podľa  zmluvy  o  úvere  oprávnený  pr\n7krát  požiadať  o  poskytnutie

(ii)každpée:äšreýdcuh"pcrgsárri3#,opbik:gíevszamzäšĺenäävoe:ee:!:ĹeuupY;::t?ái:SäťhádzajúcehoúrokovéhoobdobiaavzťahuJ.esanavšetky
peňažné prostriedky poskytnuté počas tohto Úrokového obdobia aj na všetky predtým poskytnuté a nesplatené Peňažné prostriedky
a

(b)   v prĺpade pohyblivej. úrokovej. sadzby počítanej  ako súčet Základnej. sadzby a maľže,  obdoble, ktoré sa začína v deň,  ktorý je  ako deň
účinnosti  Základnej. sadzby uvedený v oznámenĺ Veriteľa  o novej Základnej  sadzbe  a končl  v deň  bezprostredne  predchádzajúci  dňu,

§t;ghj:#kdo:E#5ľ::3:tiíz:Ŕ't%?ä:jas2gšľnyaľvedenývnajblížšienasledujúcomoznámenrveriteľaonovejzákiadnejsadzbe,svýnimkou
(i)    v  prĺpade   termínovaného  a  revoMngového   úveru  v Deň  poskytnutia   prvej   ošobitne   poskytnutej   časti   peňažných   prostriedkov

a vzťahui.e sa  na všetky v tomto období nesplatené  peňažné  prostriedky,  pokiaľ v zmluve  o úvere nie je  uvedené inak;
(")šr:rs',p,ieddeká:,nt:kki:e3;nath:žri::evgeúňJek,3d:';;á:|žun',i.pžÁkaňmD'##ááeúŤEONP*Vn;:Í.3#k.rš:gi:::at:ťeáepnoýskDnáTuu#oesňkanž:Z::

úverového rámca, vtedy prvé Úrokové obdobie začĺna v deň Dátumu poskytnutia úverového rámca;

(c)   v prípade Fixovanej Úrokovei. sadzby obdobie, ktorého dížka je uvedené v zmluve o úvere, pričom každé nasledujúce Fixované obdobie
sa začína momentom uplynulia predcháclza|úceho Fixovaného obdobia   a prvé Fixované obdoble začlna:

(i)    v pľĺpade termínovaného  Úveru v Deň  poskytnutia  prvej  osobilne  poskytnutej  časti  peňažných  prostriedkov  a vzťahuje sa  na všetky
v tomto obdobĺ ne§platené  peňažné prostriedky,  pokiaľ v zmluve o úvere  nie je  uvedené inak;

(ĺi)   v prľpade  kontokorentného úveru v deň,  kedy je  Dlžnĺk podľa zmluvy o  úvere  oprávnený prvýkrát požladať o  poskytnutie peňažných
prostriedkov, a vzťahuje sa tiež na všetky v tomto obdobĺ nesplatené peňažné prostriedky.

Pokiaľ počas  plynutia  Fíxovaného  obdobia Veriter na žiadosť Dlžnĺka  Fixovanú  úrokovú  sadzbu mimon.adne  upraví,  ukončí sa  prebiehaj.úce
Flxované obdobie predčasne, a s novou upravenou Fixovanou úrokovou sadzbou začne plynúť aj nové Fixované obdoble.

Základnä  sadzba  znamená  platnú  a účlnnú  sadzbu  určenú  j.ednostranne  Veritel'om,  ktorá  bola  pod  označenĺm  ''Základná  sadzba  pre
podnikateľské  úvery"  pre  menu  zhodnú  s  menou  úveru  naposledy  oznámená  na  webovom  §Ídle  Veriteľa,  pričom  medzi  hlavné  okolnostl,
ktoré môžu  ovplyvniť zmenu výšky Základnei. saďzby,  patrí  najmä:  (j) zmena výšky limitnej  úrokovej. sadzby Európskej  centrálneJ banky pre
týždňové  REPO tendre  pre  prípad  Základnej  sadzby  stanovenej  v mene  euro,  (ii)  zmena výšky sadzby  Federal  FLmds  Target  Rate  FED

ĺĺFm:;neerjáínršk3:S,rsnaýdž#gsuk§jA]áprroedj:#boadnň#roepá,á,9;:žErňeo3áípRaÉpz6kt,á#reejs::zpbrypsatánzoávk::ä#sTážĺgywsct:ndoojärnoe:hjtč2ŔTtFvn,az#Š#ä
výšky  límitnej  úrokovej  sadzby  Bank of England  pre jednodňové  REPO tendre  pre  prípad Základnej sadzby stanovenej  v GBP,  (v)  ako aj
zmeny rozdielov medzi kótovanými medzlbankovými úrokovými sadzbaml  a sadzbami  uvedenými  pod  (i),  (ii),  (iii),  (iv).

V zmluve o úvere:
(a)   nakladanie  znamená  predai.,   odplatný  prevod,   bezodplatný  prevod,  zámenu,  nájom,   odplatné  alebo   bezodplatné  prenechanie  do

užĺvania, výpožičku,  a to tak dobrovoľne ako aj nedobrovol'ne  (napr. v prípade exekúcie),  a  nakladat' sa bude vykladať v súlade s vyššie
uvedeným,  pričom  za  nakladanie s  pozemkom sa  považui.e aj  akákoľvek činnosť smerijjúca k vzniku alebo zmene   stavby na takomto
pozemku,  pokiaľ ide o  činnosť bez prechádzajúceho plsomného súhlasu Veriteľa;

4/16 vÚB je čienom skupiny  INrES4 E SAN1240m



E VÚB BANKA
#ĺe:r:sóa,Mťĺšn!sekksa:žr.:?f:já8::,:,:voa3B:r::,;l:::,2v5ubsk

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery zo dňa  15.12.2021

(b)   má  sa  za  to,  že  Prípad  porušenia zmluvy  tľvá  alebo  pretrváva  ak  Dlžnĺk tento  stav  neodstránil  alebo  ak sa Veriteľ  práv vyplývaj.úcich
z tohto stavu pÍsomne nevzdal;

(c)   každý odkaz na osobu  (vrátane Veritel'a a DIžnika) zahŕňa aj j.ej  právnych  nástupcov ako  aj  postupníkov a  nadobúdaterov práv alebo
záväzkov, ktor[ sa stali postupnlkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej
vstúpill;

(d)   každý odkaz na akýkoľvek dokument (vrátane zmluvy o úvere) znamená prĺslušný dokument v znení jeho dodatkov a lných zmien.

2.       Úver

PodľaspÔsobuposkytnutiaavráteniapeňažnýchprostriedkovuvedenéhovzmluveoúvereVeriteľmôžeposkytnúťÚverako(a)temínovaný
úver. alebo (b) revoMngový úver, alebo (c) kontokorentný úver.

Termĺnovaný úver ]e Úver, z ktorého  môžu byť podľa dohody DIžníka a Veritel'a poskytnuté peňažné prostriedky jednorazovo  alebo na viac
krát až do dohodnutej výšky úveru stanovenej v zmluve o úvere, pričom Dlžnlkj.e povinný po§kytnuté peňažné prostriedky vrátiť v splátkach
alebo jednorazovo  podľa  dohody stanovenej  v zmluve  o úvere,  a pričom  poskytnuté  peňažné  prostri.edky,  ktoré  už  Dlžnlk raz vrátil,  nie i.e
možné opätovne poskytnúť.

Revolvingový úverje úver, z ktorého môžu  byť poskytnuté  peňažné prostriedky na viackrát podra  limitov celkovej  výšky úveru  pre  prlslušné
obdobia, ktoré sú uvedené v zmluve o úvere a v rámci každého takéhoto obdobia jednorazovo alebo na viackrát až do výšky limitu celkovej
výšky úveru  pre  prĺslušné  obdobĺe,  pričom s  výnimkou  posledného  obdobia je  DIžnlk v posledný deň  každého  obdobia  povinný  poskytnuté

peňažnéprostriedkyvrátiťtak,abyvtentodeňcelkováčiastkavšetkýchposkytnutýchpeňažnýchprostriedkovneprevyšovalacelkovúvýšku
úveru  stanovenú  pre  nasledujúce obdobie  a  v posledný deň  posledného  obdobia je  Dlžnĺk povinný vrátiť všetky  poskytnuté  a nesplatené
peňažnéprostriedky.Poskytnutépeňažnéprostriedky,ktoréuŽbollrazvrátenéjemožnépodl'azmluvyoúvereopätovneposkytnúťlenpodľa
limitov celkovej výšky úveru  a  na obdobia  uvedené v zmluve o úvere.

Kontokorentný úverj.e úver, z ktorého môžu  byť peňažné prostriedky poskytnuté na viackrát podľa llmitov celkovej. výšky úveru  pre príslušné
obdobia,  ktoré sú  uvedené v zmluve o úvere  a v rámci  každého takéhoto  obdobia  na viackrát až do výšky llmitu celkovej výšky úveru  pre
príslušné  obdobie,  a to fomou  vykonania  prĺkazov na  úhradu  platieb  Dlžnlka  z  Bežného  účtu  vedeného  u  Veriteťa  alebo  akoukoľvek  inou
pÍsomnedohodnutouĺomounakladaniasozostatkomnaBežnomúčtevedenomuVerilera,ajked'natoDlžnlknemánatomtoúčtedostatok
peňažných  prostíiedkov,  pričom  s výnimkou posledného  obdobia je Dlžnlk v po§ledný deň každého  obdobia  povinný  poskytnuté  peňažné
prostriedky  vrátiť  tak,  aby v tento  deň  celková  čiastka  všetkých  poskytnutých  peňažných  prostriedkov  neprevyšovala  celkovú  výšku  úveru
stanovenú pre nasledujúce obdobie a v posledný deň posledného obdobia je Dlžník povinný vrátiť všetky poskytniité a nesplatené peňažné

prostriedky.

Ak Dlžník žiada o poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom vyplatenia faktúr. ktoré Dlžník predkladá §polu so Žiadosťou o poskytnutie
peňažnýchprostriedkov,poskytuj.eVeriterpeňažnépro§triedky(čerpanieúveru)zásadnelenpriamonaúčettretejosoby,uvedenývofaktúre
-poklar Veriteĺ  nebude  výslovne  súhlasiť s tým.  aby  boli takéto  peňažné  prostriedky  poskytnuté   priplsanĺm  na  Bežný Účet  Dlžnlka,   Ak je
v zmluve dohodnutým  účelom  úveru  splatenie  iného  úverunných  úverov (d'alej  len „PÔvodný úver')  poskytuje Veriter peňažné  prostriedky

!čúehr,Ľ3Tťi%gv:ť#:#i:Í3t;optá#ZicékšrTso,:i:áťyzás#:l:én#;Egn,aávae:oe#čúečteFgYžond,R:ľoúveruiokial'Veriteľnebudewslo-

3.      Odkladacie i]odntienkv

Ak sú v zmluve o úvere dohodnuté Odkladacie podmienky,  Dlžnlk sa zaväzi+je, že m svqje náklady zadováži a predložl (alebo zabezpečí,

:.::`,..;.-,.:i..`..,,.'...:i:.:;.......`..:..::._....:.,,:,.:...'......,`....,.;:..::,.:,.i,..::..::.:.;,,:::..:,,:".:;...::l.-:.:`:::.,.i........:;i...:t:,.:,,.:...:.:,.,.:`.:....:;'....lí.i,:.....:`..:.,.:..:....:::.,:...:,,.;..;,!..,:,.,.i.,,,`..:,:;...:.::.`...'.:..:':....;`'.,,:'...:'...`,,`"-.'...`...;:.,.,!.:..'..:.`,...`.:......l`,'.."...`:,`.`r:..

4.EE
•..;`...`;...;.,.::....:,.,.',,,:;...-.,:..:;::.,:....:`!.:....'.`;..:.!..:.,`.:....:iľ;:.:...`.,:,..:..:!.-::`;,`,"..:.:.:.`:.`.i`'i.:`..;..!.`,.,-..i,..,..,`..,,`..`.;,:,..'.::`::`;,'.:,:`,:l:,.`,i..:.;l.`.`....::.:`,,::,.:`..``.:..=..`.;..,,.!..i.`.;,.`ť`,;..:!...`.,,:.:,`.`,,.,`i,;`,:-....`:..:'..``:.;.`::.:,'!`:.`.:.'.`.:!,....``,:.:,`,,:.,:,.ť:.

•`..:`.`,`..:,`:.`;,`...,,....:,:.:;.:`.:...`,;.:..".,.::.,..:.-:....,...,ť.......":......:.:.:.....,.,:.:...:-:.....r!:.-.,.,`:.....,.;......"...ľ..:.,,....:.,i.......;i.,,,..:...l..i..).:..::.,.:....,....l...-.:....i:.:..'..:,`,..:.i.:`.i`:;\i.:_.,`........:.!.,:i

:,::...;t..:.:...i;::.,`.:,.\:..,:.;:.;..:,:..,`:,:,.:::::.,'.:,:,:.`;.,,..:...,..,;,`,:.;,...:,:;.!:;::.:....,,.:...::,.,..,......;.:i,...i.,:::.::....:,:..:.....:.,..,:.:::..::.:i.,:;.......:,;,i.,:,.i:..`,:..:.,.:;:.:.:..:;..,;.....;,,.::,`..,,:;::i:...,!,.::"..::.::.....,,:;:.:.,.::..:..::.,:....::,:.`.,;::.,::.::!..,:.:.i:.',i.,.:.;!,:,.;.:..,:,:.,:.:;.;.:....:,..,:,.:..,::::.!:..:::.:..;,:;,.;.:::..,!...`..:.:..:::.;..::;::.:.:.:-::...:,..,,.:.:,,:,.,i::....::,
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(c)   Zmluvné   s`rany  sa   dohodli   na   vylúčení   práva   Dlžníka   určiť   účel   platby   inak,   a  na  vylúčení   príslušných   častĺ   ustanovenia   §   33
0bchodného zákonníka.

5.      VÝDočet úroku.  úľokz omeškanki   úrokové obdobla

Veriteľ  oznam+je  Základnú  sadzbu  vyvesením  príslušnej  sadzby  v obchodných  priestoroch  Veriteľá  a jej  z\/ergnenlm  na  webo\/om  sľdle

Lj:k%:;;v#,;a`E#Ŕá:{#\häĺ\#\E##\\Ŕ#jág:ág:\\t;TákľadnSsadzbyÉpreD,žníkazáväznéododňaúčínností
Veriteľ môže  určiť a  kedykoľvek zmeniť Základnú sadzbu  podľa svojho vlastného vyhodnotenia situácie  na finančnom trhu,  pričom  prihliada
nnejmä na  okolnostĺ uvedené v defĺnĺcii Základnej sadzby.

#É#T{:{::::Í\#]aasl;::::#í\iáz::!:::;:::##3ä::Z%b#!i`;Íj!#!::::ťá#;3séad::iä%ľľLs::;::::ľocouEURiBORuLiBORuaiebo

Ak má  byť  úrok počĺtaný s pomocou  EURIBORu,  LIBORu  alebo  PRIBORu a ak nebudú existovať hodnovemé a prirnerané prostriedky m
urienie EURIBORu, LIBORu alebo PRIBORu, alebo ak Veri`eľ zistĺ, že jeho skutočné náklady m obstaranie zdrqjo\ĺ na medzibankovom trhu
presahi+jú  LIBOR, PRIBOR alebo EURIBOR pre príslušné Úrokwé obdobie, Veriteľ
(a)   o takqjto situácii  bez zbytočného odkladu upovedomĺ DIžníka,  a°3ia;:#\:a%#jg;i#!:#v#ur#ď#;:!Xä::::á::ťjg=p###ľi!ľ:!a:Ŕ:S:iä:ttt':::a3=::#a#;!:ŕ#,

ktorý si Veriter odôvodnene zvolll.

Každá čiastka úroku podľa zmluyy o úveTe, stanoveného percentuálne m ročne| báze ti). a.) sa počíta s použitím nasleduíúceho vzoica:

P = WtD" / ffll 00)

#;LťlLť#:L:RÍ##,,#ta)##++#2#i,!)oAj=lľä:(É)T#ž#š:#ľiä#Ĺf)DÉpočetskutočneuplynutých
Ak Dlžník v prípade temĺnovaného alebo revoMngového Úvem nezaplatí akúkol\/ek splatnú čiastku istiny na základe zmluvy o úvere alebo
v súvislostl  s  ňou  riadne  a včas,  zaväzi+je  sa  zaplatiť  Veriteľovi  za  dobu  omeškania  okrem  bežného  úroku  aj  úrok  z omeškania  vo  výške

podľa sadzby  5  %  pÁ.  Ak  Dlžník v prípade  kontokorentného  úveru  nezaplatĺ  akúkoľvek splalnú  čiastku  záporného  zostatku  na  účte,  na
ktorom  je  mu   poskytnutý  kontokorentný  úver.     riadne  a včas,  zaväzuje  sa  zaplatiť  Veriteľovi  za  dobu  omeškania  ztejto  splatnei  ale
nezaplatenej  člastky namiesto bežného  úroku  len  úrok z omeškania vo  výške  podľa sadzby,  ktorou v čase takého omeškania Veriteľ bežiie
úročí nepovolené prečerpania ria  bežných  účtoch vedených u Veriteľa.

6.     Pap9

Dlžník sa  zaväzuje  vykonať každú  platbu  podľa zmluvy  o úvere  alebo  v súvislosti  s  ňou  bez zrazenia  alebo  zadržania  akejkoľvek čiastky
s výnímkou prĺpadu, ak je právnymi predpismi požadovaná  Daňová zrážka. Ak Dlžníkovĺ ukladá právny predpis povinnosť vykonať Daňovú
ziážku,  Dlžník  musí  (a)  vykonať Daňovú  zrážku  v lehote  a spÔsobom  vyžadovaným  prlslušným  právnym  predpisom,  @)  bezodkladne  po
vyvykonanĺ Daňovej zrážky predložiť Veritel'ovi dôkaz o tom, že bola vykonaná,  a  (® vykonať platbu Veriteľovi tak, že táto bude zvýšená o takú
čiastku,  ktorá zabezpečí,  aby Veriteľ dostal ai  po vykonanľ Daňovej zrážky platbu v takej výške, v akej by ju bol býval dostal v prípade,  ak by
právny predpis  neukladal  Dlžnlkovĺ povĺnnosť vykonať Daňovú zrážku.

Každá   čiastka   splatná   Veritel'o\ri    podľa   zmluvy   o  ú\/ere   alebo   vsÚ\/ĺslosti   s  ňou    (vrátane   odplát   Veriteľa   a  náhrady   jeho   účelne
a preukázateľrie  vynaložených výda\/ko\O je  v zmluve  o úvene  uvedená  bez  darie z pridanej  hodnoty,  ktorá  môže  b)ď splatná  v sú\/islosti
s  platbou takej čiastlq/. Ak bude takáto daň splatná, Dlžníkje po\/inný zaplatiť Veriteľovi okrem samotnqj čiastky splatnej podľa zmlu\o/ o úvere
alebo v súvislosti s  ňou  aj  príslušnú  čiastku takejto dane.

7.      Záväzné vvhlásenla

Pre Účely zmluvy o  Ú\ĺene DIžník poskytuje Veriteľovi nasled`+júce vyhlásenia:

(a)   Dlžník  má   (1)  právnu  subjektivitu,   a spÔsobílosť  m  právne   úkony  podľa  právnych   predpisov  Slovenskei  republiky,   ako  aj   riadne
oprávnenie vykonávať činnosť, ktom vykonáva,  (Z)  pričom v prĺpade,  ak je Dlžník obcou alebo mestom. potom je obcou alebo rnestom,
ktoré je právnickou osobou podľa zákona č.  369/1990 Zb„ alebo zákoiia č. 401/1990 Zb. alebo zákona č. 37"990 Zb„ všetky uvedené
zákony  v ich  aktuálnom  znení,   alebo  ľných  zákonov,   ktoné   ich   nahradia,   (3)   prĺpadne   ak  Dlžníl(  je  samosprávnym   kr?jom   (vyššm
územným  celkom), je prá\mickou osobou  podľa zákona č.  302/2001  Z. z„  v aktuálnom znení.  alebo lného zákona,  ktorý ho  nahradí,

:".-...-:":,..::i,`:i:`.....:`:::.....,,,-::.:,....,..`:,:,.`!..:;...::;.`..:.`.`..i`:`..i.,`:`....i..::``.:`.`..:,.j.`,.,``:..,:`..`.;:...',.!..,..:',..`:::,`.,:``:,`.`:`..;...`,.`:..`....`...,.,,,".`':.,'`i.`..,...```.':..,.,!,...'`.`,:`:`.``..

aby platrLe uzavrel zmluvu o  úvene a  každý iný dokument s  ňou súvisiaci, ktorého je zmluvnou stranou a  aby pml všetky povinnosti, ktoré
v ňom na seba prevzal, a akje Dlžnĺk obcou, mestom, alebo §amospnávnym krajom, potom Dlžnĺk v súvislosti s uzavretím zmluvy o úvere
a plnenĺm povinnostĺ z nqj postupoval navyše ai v súlade s  pravidlami a postupmi týkaiúcimi sa verejného obstará\Íania podlä príslušných

právnych predpisov,
(c)   zmluva o úvene a kažclý clokument,  ktorého je Dlžník zmluvnou stranou v sú\/islosti so zmlu\/ou o úvere je platný a pĺe neho záväzný,

VÚBje členom skupiny  lNIES4 E] SANB40IO



E= VÚB B4NKA
VÚB,  a.s.,  Mlynské  nivy  i ,  829  9o  Bratĺslava  25

8Eáľá|:ĺes:,,,v3:!ek5an!.S3ú#;:t,ié'áYa3:32o,55,vub.sk Všeobecné obchodné  podmienky pre úvery zo dňa  15.12.2021

(d)   uzavretie  zmluvy  o úvere  a každého  dokumentu  v súvislosti  so  zmluvou  o úvere,  ktorého je  Dlžnĺk zmluvnou' stranou  a jeho  plnenie
povinnostĺ  podľa takého  dokumentu  nie je  v rozpore:  (1)  so  žladnym  právnym  predpisom,  @  so žiadnym  z jeho  interných  predpisov
a dokumento\ĺ,  pokiaľ nejaké intemé  predplsy a dokumenty existi+jú,  ani  @)  so žiadnym  iným dokumentom,  ktorým je viazaný,

(e)   riaclna  účtovná  závierka  Dlžnlka  (ak  má  DIžnK  Ovládanú  osobu,  tak  konsolldovaná  a  ak  má  Dlžník  povinnosť  aiiditu  riadnej  Účtovnqj
závierky,  tak  auditovaná)  naposledy  doručená  Veriteľovi  (1)  bola  pripravená  v súlade  so  slovenskými  účtovnými  predpismi,  ktoné  bolĺ
konzistentrie   aplikované    počas   celého   Účtovného    obdobia,   za   ktoré   bola    pripravená.    ®    poskytúe   vemý   a  pravdivý   obraz
o skutočnostiach,  ktoré  sú  predmetcim  Účtovn[ctva  Dlžníka  a  o finančnej  situácii  ku  dňu,  ku  ktorému  bola  vyhotovená,  to  všetko  za
predpokladu, že  Dlžníkje povinný viesť účtovnĺctvo  podľa osobitných právnych predpiso\/,

0    odo dňa, ku ktorému bola vyhotovená riadm účto\/ná závierka DIžnĺka (ak má Dlžnm Ovládanú osobu. tak konsolĺdo\/aná a  ak má Dlžník
povinnosť auďtu riadnej účtovnej závierky, tak auditovaná) za posledné účtovné obdobie Dlžnĺka predchádzajúce  účtovnému obdobiu,
v ktorom bola uzavretá zmluva o  úvere, nedošlo ku žiadnqj podstatnej negatĺvnej zmene v jeho finančnej situácii (ak má Dlžnĺk ovládanú
osobu. tak konsolidovanqj fĺnančnej situácii), to všetko za predpokladu, že DIžník je po\/inný viesť účtovníctvo podľa osobitných právnych

predp-'
(g)   neprebieha ani nehrozĺ žiaden spor ani konaníe Wrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili

nepriaznivo,  mať Podstatný nepriazni\qĺ dopad  na  Dlžnlka,

m)   každá infómiácia predložená Dlžnĺkom v súvĺslosti s uzavretím zmluvy o ú\/ere je správna a pravdivá ku dňu, ku !(torému bola predložená
a  Dlžnĺk  neopomenul  predložiť  Vériteľovi  žiadnu  informáciu,  ktorgi  predloženie  by  spÔsobilo,  že  iná  infomácia,  ktorá  bola  Veriteľovi

predložená by sa stala nepravdívou alebo zavádzajúcou,
0    Dlžnĺk  neuznal  žiaden  svqi  dlh  formou vyl(onateľnqj  notársk?j  zápisníce  voči  žiadnej  osobe  aní  nezriadĺl  žíadne  záložné  právo  ani  inéé

právo zabezpečenia  k žiadnemu svQjmu existi+iúcemu  alebo budúcemu  majetku.  ani  neposkytol  ručenie ani  iný spÔsob zabezpečenia
záväzkov tretej osoby, s výnimkou záložných práv, vykonateľných notárskych zápisníc alebo iných  prá\/ zabezpečenia,  údaje o ktorých
boli  pÍsonme oznámené Veriteľo\/í Dlžníkom  pred  uzavretĺm zmluvy o  Úvere,

®    Dlžnĺk  pocl  sankciou  okamžitej  splatnosti  celej  dlžnej  sumy ku  dňu.  kedy  sa  Veriteľ dozvedel  o  nepravdivosti tohto  vyhlásenla,  vrátane
splatnosti úrokov za celú dohodnutú dobu úve" vyhlas`+je, že nemá k Veriteľo\ĺi osobitný vzťah podlä § 35 zákona o bankách č. 483/2001
Z.z.  v znenĺ neskorších predpiso\/ ,

00   pri  vykcinaní  každej  platby  podľa zmlu\o/  o Úvere  alebo  v súvislosti  s  ňou  DIžnĺk  pouŽ{je  výhradne  fĺnančné  prostriedky,  ktoré  sú jeho
\/lastníctvom,  a v prípade,  akje Dlžník f)hzickou osobou a má prípadne mal bezpodielové spoluvlastnĺctvo manželov, potom aj finančné

prostriedky,   ktoné   sú   v bezpodielovom   spoluvlastnĺct\ĺe   manželov,   prípadne   sú   súčasťou   zaniknutého   a zatiaľ   nevyporiadaného
bezpodielového spoluwastnĺctva manželov.

W    Dlžnlk vystavi+je kažclý dokument a uzat\/ára každú zmluvu, ktoľej je zmluvnou stranou a každý dokument súvisíaci s takou zmluvou, vo
vlastriom mene a na svqi vlastný Účet,

(m) nemá žiadne také záväzky po lehote splatnosti voči žiadnemu daňovému úradu, voči Sociálnej poisťo\/ni, voči zdravotným poisťovniani,
colnýnn  úradom  ani žíadnemu  úradu  práce,  o  ktorých by Veriteľa  pÍsomne neinformoval  pred  uzavretĺm zmluvy o  úvere.

8.       lnformačnó  Do\/lnnostl

8.1       Do času úplného splnenia všetkých peňažných záväzkov na základe zmluvy a každého s ňou súvisiaceho dokumentu voči veriteľo\ĺi,
sa  Dlžník zaväzuje  doručo\/ať Veriteľo\/i  nasledovné  dokumenty,  pričom  v   prípade  dokurnentov u\/edených v tomto  bode  8.1  -bez
ohľadu  na možnosť doručovania dokumentov ako Listinných alebo Elektronických podl'a článku  14. tejto prílohy Všeobecr]é obchoďné
podmÁ9n/Ĺ)/ pne úveo/ - sa za  doručenie  považ`+je  Qj doručenie priarno  ria e-mailovú  adresu Veriteľa,  uvedenú  pre tieto  účely v zmluve
o úvere:

(a)   riaclnu úplnú  Qĺrátarie príloh)  účtovnú zá\/ĺerku  Dlžníka  (ak má Owádanú osobii, tak konsolldovanú a  ak má po\ĺinnosť auditu  riadnej
účto\/nej závierky, tak audito\ĺanú a spolu so správou audĺtora) za každé z jeho Účtovných období,  a to bez zbytočného odkladu po
tom,  ako  bola vyhotovená.  nqjneskôr však do  95 dní odo dňa skončenia  prĺslušného účtovného obdobia,  to všetko za  predpokladu,
že  DIžník je  povinný viesť účtovnĺct\/o  podl'a  osobitných  právnych  predpisov;  pričom  povinnosť podra tohto  bodu  (a)  má  DIžnlk   len
v prípade, že tak:no kompletný dokurnent nie je verejiie dostupný na stránke   www.reaisteruz.sk,

®)   kópiu  kažclého podaného daňového priznania k dani z pr[imu Dlžníka, vrátane dôkazu o jeho podaní.  a to  bez zbyúčného odkladu
po tom,  ako bob podané,

(c)   priebežné  Účto\/né  výkazy  DTžníka  za  každý  kalendárny  Štvrťrok  s výnimkou  posledného  kalendámeho  štvrťroka  v roku,  a to  bezz
zbytočného odkladu po tom,  ako  bolĺ vyhotovené,  na|neskôr však do 30 dnr odo dňa §končenia  príslušného  kalendámeho štvrťroka,
avšak u Dlžnĺka,  ktorý je mestom,  obcou  alebo samosprávnym  krajom  len za  predpokladu,  že také   dokumenty je  Dlžník  po\/inný
vyhotovovať.

8.2      Do  času  úplného splnenia  všetkých  peňažných  záväzko\ĺ  na základe zmluvy  o úvere  a každého  s ňou  súvisiaceho  dokumentu  voči
Veritel'ovi sa  Dlžník zaväzuje oznamovať Veriteľovi:

(a)   každú zmenu v postupoch,  podľa  ktorých sa vyhotovuje  riadna  účto\/ná  závierka  Dlžníka  a d'alšie informácie v takom  rozsahu.  aby
umožnĺli Veriteľo\/i vykonať porovnanie finančnej situácie  Dlžnĺka  pred zmenou  a  po  ziriene, to \ĺšetko za  predpokladu,  že  Dlžník je
povinný viesť účtovnĺct\/o podľa osobitných  právnych predpisov;

@)   každý zámer (1) znížiť záklaclné imanie  Dlžnlka.  ak Dlžnĺk základné imanie má,  @ zmeniť obchodné rneno,  názov,  sídlo, Štatutámy
orgán  alebo  člena štatutámeho orgánu  DIžníka,  ak ich  Dlžnĺk má  a v prípade,  že je  Dlžník fyzickou  osobou,  každý zárner a/alebo
rozhoclnutie  zmeniť  svqje  osobné  údaje,  obchodné  meno  alebo  miesto  podnikanía,  (3)  podať  návrh  na  konkurz.  reštrukturalizáciu
alebo obdobné konanie voči Dlžnĺkovi,  ukončiť svqju podnikateľskú čínnosť,  (4) zmeniť právnu formu, ak je to právne možné.  vstúpiť
do  likvidácie  alebo  rozhodnúť  o zrušení  bez  likvidácie  Dlžnĺka,  akje to  právne  možné,  a to  bez zbytočného  odkladu  po tom,  čo  sa
o takomto zámere dozvie;

(c)   každé   rozhodnutie   prĺslušného   orgánu   Dlžnĺka   o veci   uvedenej  v odseku   @)   vyššie,   ak  taký   orgán   DIžnĺka   existi+je,   a to   bez
zbytočného odkladu  po tom,  čo  bolo takéto rozhodnutie prijaté;
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E vÚB BAm
VÚB,  ô.s.,  Mlynské  nivy  1,  829  90  Bratíslava  25
0bch.  Íeg.:  Okresný súd Bratis[ava  1
0dďel:  Sa, Vložka  Č.  34i/B,  lčo: 31320155, vub.sk

(d)h`formácieoakomkorvekexisti+júcomak3bohroziacomsporeak"konanĺ(`/rátanesúclneho,rozhodcovskéhoasprávnehokonania),
ktoré by mohli,  ak by skončm nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad m Dtžnĺka, a lo bez zbytočného odkladu po tom, čo sa
takéto informácie dozvedel;

9.       Všeobecné  Dovínnosti

8#EE::::3ľá:a#ľ#':í:Ía#X:á::8::`Jä#ESš:::#:Š:#±aa\:äj\::í:#:i:ÍSľSť'adezmiu\ĺyoúvemakaždéhosňousúvisiacehodokumentuvoďveritďowsa
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o#Vver#ftď;ľsä::::::%g::::af±ľ##L#:::ĺi:;;S::L"j#,'tiťÉi:3íiáz:!:Lb°#b#=:i:::a#Zál3á::ňl::#mťľ:g:%
po  prvýkrát  ku  dňu  uzavrelia znilu\n/  o zriadenĺ záložného  práva  a  následne  pra\ĺiclelne  ku dňu  splamosti polstného,  najmenej však  raz
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Verĺwovi;
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E VÚB BANKA
VÚB,  a.s„  Mlynské nivy  1,  829 90  Bratislava 25
0bch.  reg.:  Okíesný súd  Bratislava  1

0cldjel: Sa,  Vložka Č. 341/8,  lčo: 31320155, vub.sk Všeobecné obchodné  podmienky pre úvery zo dňa  15.12.2021

(p)vprlpade,žeúverpodratejtozmluvyoúverebdzabezpečenýzáložnýmprávom,k(oréboloregistrovanévprĺslušnomregistiizáložných
práv,j.eDlžnkpovimýzabezpečwpozánikuzaregistrovanéhozáložnéhoprávaajjehovýmazvpríslušnomregistnzáložnýchpráv;

(q)   vprĺpade,  že  DlžnM  sa  v  zmluve  o úvere  zaviazal  dodržiavať  finančné  kovenanty,   ktoré  sú   popísané  vzorcom,   pričom  vo  vzorcĺ

í:k:;:o:#ki'í;;nžv:ariľ|sä:::i;;;'::aľoazm*:šíešľ;i:da;Ľuid?kgu!;:p|,ľ:ž:äcšiJ:prľ::,:i:,,v;a?::k:!;%ée::e;:Ô:r:p:o:%:í|:otnío:mT,:ťľ:otýeú:;Í;smp:fi;n:azdnác;:v,:en:Í
v prĺslušnom  (Iačive schválenom Ministerstvom financiĺ SR  a nie zmenené  člslo riadku;

(r)zabezpečmabyžiadenčlenSkupinynepožičal,nevyplatnaniinakneposkytolakékorvekpeňažnéprostriedkyzĺskanénazákladezmluvy
o úvere priamo alebo nepriamo:

(i)         na   účely  financovania   alebo   refinancovania   akýchkoľvek  obchodných   alebo   iných   aktivJt,   ktorých   účastnlkom   by   bola
Sankcionovaná  osoba,  alebo z ktorých  by mala Sankcionovaná  o§oba  prospech  v rozpore so Sankciami,  ktoré sa  na  danú
Sankcionovanú osobu vzťahujú; alebo

(íí)       akýmkoľvek  iným  spôsobom,  ktorý  by  mohol vĺesť k  porušeniu  Sankcn  akoukolvek  osobou  alebo  k to"  že  člen  Skupiny
alebo  členjeho štatutámeho alebo iného  orgánu sa stane Sankcionovanou osobou.

(s)zabezpečMabyžiadenčlenSkupiny,jehopriamyalebonepriamyvlastnlk,osobapriamoalebonepriamovlasinenáčlenomSkupinya
ani  žiaden  člen jeho  Štatutámeho  alebo  iného  orgánu,  nebol  účaslníkom  akej.koľvek tran§akcie,  ktorá  svojím  účelom  alebo  dôsledkom
priamo alebo nepriamo obchádza alebo porušLije  akékoľvek Sankcie;

(()    zabezpečM    aby   žiaden   člen   Skupiny   na   usku(očnenie   akejkoľvek   platby   podl'a    Finančných   dokumentov   nepoužH   proslriedky

g#ňť:#áf:kivĺ:,kztcohräo§Núevkroazk;i:[: ssoagáci%|ávma,?ej  o-  a,ebo  akýchkoľvek  transakc"  so  sankcionovanou  osobou   a,ebo  z
(u)   zabezpečĺť,  aby  každý  člen  Skupiny,  jeho  prĺamy  alebo  nepriamy  vlastnĺk  a  člen  jeho  štatutámeho  alebo  iného  orgánu,  zaviedol  a

uplatňovalprimeranékontrolnémechanizmyzaúčelomprevencieakejkorvekak(ivity,ktorábybolavrozporespovinnosťamíuvedenými
vyššie  pod  pĺsmenami  (r),  (s)  a  (t)  v predchádzajúcich odsekoch.

10.    Poľušéniezmluwo úvere

Každá  z nasledujúcich  skutočnostĺ  sa  považuje za  Prĺpad  porušenia zmluvy  bez omadu  na  to,  čĺ jej.  nastanie  mohli  Dlžnĺk  alebo  iná  osoba
Ovplyvniť:

(a)DlžníknezaplaWčiastkudlžnúpodl'azmluvyoúverealeboinéhosúvisiacehodokumentuvdeňjejsplatnoslispÔsobomvyžadovaným
v takom dokumente;

(g)P,lšrnéĺ#onwegfžR;:ľáúskeonľekktopr:V;no,:Suťro%g,n#ecbuozkotozrT,äawp:vúavžeor;a;;ežao;:á::;ťavhséa5Fžt,k€omkuvmzemn,tuujeoúverea|eboworomko|Vek

kntg:,s3:',sá'a::Tu:iebooú3:žrne":zmaJrr:,dá'oševTätTndeokduoT:Ľt3n`tnJeéeens,ai§at-hYŕs,g:,:ž:aí::t:čDn,Š:kaúo,vuaz,:r::;,ew?#jäťvozuĹv;srfänzaáíá::adč:

d,i:e:díi:::oesvk,:p,:ĺitak3an:;c#raD:!::Íodn#J%ea!#ieť,n,:br#e:ňšjp:::sf:S:í:eoJsi:n:|:k:etoá;abo3,::u:rro:b:Seä!:a::äfi:::,I:n:;:k:,d:yb;ásri;#áu:v:aío:=::!ta3d,:aľ::,
veritel'a  -  tretej   o§oby,   alebo  Veriteľa  v prĺpade  člastky  dlžnej   podl'a   akéhokorvek  iného  dokumenm   uzavretého   medzi  Veritel'om
a Dlžnĺkom  (vrátam  akýchkowek iných  zmlúv o úvere  alebo s nimi súvi§iacich  dokumentov),  alebo  hrozĺ,  že  sa  tak slane  v dô§ledku
porušenĺa  povinnostĺ  príslušnej  osoby;

(e)   DIžnk sa star® alebo  môže byť považovaný za  platobne  neschopného  alebo  predĺženého  pre účely akéhokorvek právneho  predpisu,
ktorý sa na neho vzťahuje;

(0    Dlžnk  vyhlási  alebo  iizná  voči  ktorémukorvek  svojmu  veriterovi  alebo  akej.koľvek  inej  osobe  svoju  neschopnosť splácať  svoj.e  dlžné

g,g,ažsnt,Ýzva!:Será#;apľ::nso:t,,ácerým,venteľm,oakeJkowekrešt"k,ura,,zác"a,ebozmenesp,atnost"voJhod,hu|
`h';e::dtnášk|a:ia::zk:o:Íakt',;:ákoií:3o!;e:iia?#oág::J:krfhéN:e:k#!aj#ľ;;oči:Dä,!:kFk::n::epm;:Íe;n3#!.ážľ;::,n;hr,eášste"nľturka!,#tuua,::omnáJ.átaočkat;e,ž:fkha:

``'g:í:t:Úä,nzáavätä,ä:zp:s:odknoujáeníäantäĺ:ĽĽenhaopa:á::,:n:ä:rhoúgnáan#,,ä::kn:e,ĺ;enbkou:Ju:hnoa::*oudk:ť,aa|,,žágFur,:o:,ikmv)iäá|íaak,šbo:gnáanz:š:íj3

bez likvidácie;

0)    voči   Dlžnĺkovi  bude  podaný  návrh   na  exekúciu,   výkon   rozhodnutla   alebo   "  podobné  konanie,   ktorého  účelom  je  nútený  výkon
právoplatnéh o  rozhodnutia;

(k)   Dlžnk prestane vykonávať alebo nastaH okolnosti  (vrátane zámeru prĺslušnej  osoby),  ktoré môžu smerovať k zastaveniu vykonávania,
jeho  hlavného predmetu podnikateľskej činnosti v prípade,  akj.e  Dlžník podnikatel'om;

(1)plrieniepovinnostiVeriteraaleboDlžnĺkapodl'azmluvyoúverealeboktoréhokolvekĺnéhosúvisiacehodokumentujevrozporealebosa
dostane do rozporu s  právnymi predpismi alebo to prĺslušná osoba tvrdí;

(m)  Dlžnw  spochybnĺ  platnosť  zmluvy  o  úvere  alebo  iného  súvisĺaceho  dokumentu  z akýchkorvek  dôvodov,   alebo  prej.avĺ  svoj.  úmysel

tn,;dpsrtĺ::,áe:datkajkeéhDq;:Íao#h%:`:oau,e§bpoo,:%nťgťoovueäfeť6od"žstvom,a,ednoua,ebov,acerý"navzájom§uv,s,ac,m,a,ebonesúv,sjac,mí
transakciami dójde oproti stavu oznámenému Veri(erovi pred  uzatvorenĺm  zmluvy o úvere ku zmene vla§tnĺctva podielu na základnom
imanĺ  a/alebo  hla§ovacích  právach  Dlžnĺka  vo  výške  viac  ako j.e  percentuálny  podiel  určený  v zmluve  o  úvere  a  ak  taký  podiel  nie je
určený,  k  akejkorvek zmene  vlastnĺctva  podielu  na  základnom  imanĺ  a/alebo  hlasovacĺch  právach  Dlžníka,  okrem  prípadu,  ak s tým

to,%:rr,í%vwoepŕegvRíá:Tä%ssáEía3,,žnĺkaMrĺpade,akmáD,žn,kaspoňjednuov,ádanúosobu,prestaneMjehoov,ádanouosobou
(p)nastaneskutočnosťaleboviacnavzájomsúvisiacichaleboajnesúvisiacichskutočnostĺ,ktorépodraodóvodnenéhonázoruVeriteľabudú

mať pravdepodobne Podstatný neprlaznivý dopad na Dlžnĺka;
(q)   v prĺpade,  ak bolo v prospech Veritera zriadené akékoľvek záložné právo v súvislosli §o zmluvou o  úvere alebo  akýmkorvek súvlsiacim

dokumentom,  dôjde  k znĺženiu  hodnoty  predmelu  takého  záložného  práva  oproti  hodnote  akceptovanej  Veritel'om  v čase  zriadenia
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E VÚB BANKA
VÚB,  a.s„  Mlynské  nivy  1,  829  90  Bľatislava  25

83áľ;,Íes:.,:v3š!eksant.s3úť|%:ií'ôľa3:32o,55,vub.sk Všeobecné  obchodné poďmienky pre  úvery zo dňa  15.12.2o2

záložného práva,  alebo také záložné  právo  po jeho zriadení nevznikne,  alebo sa zabezpečenie záväzkov podľa zmluvy o úvere  aleb
akéhokoľvek  súvisiaceho  dokumentu  stane  podľa  odôvodneného  názoru Veritel'a  nedostatočné,  a  Dlžník  také  zabezpečenie  nedopln
spÔsobom a v lehote určenej vo výzve Veriteľa;

(r)    v prípade,  akje  Dlžnlk samosprávnym  krajom  (vyšším  územným celkom), a štátna pokladnica v zmysle  príslušných právnych  predpiso

•:..:,.,;.`..:,.:.':`::;::`:,.:'::::::..:,-`:..:.;:`.`:;..`,;.....,"..,.`::.::'.,::\`_t.i..,...:',`..:,:.:.,.,i..`.:;.,:.`.``.``.`:.:`.`,i:`:':.',i-,,`:..',`:...`,`:.``:..',.,-.:...:;i`':."i.,.,`.:..``:,:,`..`.:.`'....:....`.:,:;'i:.::.:',``,`,.``,.`.`i.'..:.':.;:,:,.,'....:`.!..,.i`.``,`:`!`:.:`;'!::`,::`..,::,:....

r`l:.,:.:...:.l.....,,.!-,:.....,.,..,.,:,,:...."..,...,,:.,.:,!,.iTl.;.:.,.........,.;`:,...:i,.:.:.i...:.-`.`,.i...;i...:,.:..,:....i<....:..:.......:....,`:;.`i.'...i..,.:.,i.i:..:.:.,.``!,`...,i...:,.::l...l....!`.i::.:.,.....,::..,.-...,.:...:::;,

že sa tak stane v dôsledku  porušenia  povinnosti prlšlušnej osoby;

W    Veriteľ nadobudol  odôvodnené podozrenie, že  konanie
a.       Dmĺka,ak3bo
b.       Dlžnlkových ovládaných alebo ovládajúcich osôb, alebo
c.       osôb poskyti+júcich zabezpečenie záväzkov Dlžnĺka zo zmluvy o úvere, alebo
d.       osôb oprávnených konať za Dlžníka,  alebo za jeho ovládané alebo owádajúce osoby, alebo
e.       osôb oprávnených konať za osoby poskyt`+júce zabezpečenie  záväzkov Dlžnĺka zo zmluvy o  ú\/ere,

odporuje právnym predpisom alebo ich obchádza, alebo je v rozpore s dobrými mravmi alebo so zásadami poctivého obchodného styku;

(u)   v prĺpade,  že  člen  Skupiny. jeho  priamy  alebo  nepriamy \ĺlastník,  akákoľvek  osoba  pnamo  alebo  nepriamo  \riastnená  členom  Skupiny
alebo  ktorýkoľvek člen štatutárneho alebo iného  orgánu ktorgkoľvek z uvedených  osôb, sa stane:

a.     Sankcionovanou  osobou;

b.     Účastnĺkom    akejkoľvek    transakcíe    alebo    akéhokoľvek    iného    konania,    v dôsledku    ktorého    by   sa    mohol    stať
Sankcionovanou  osobou;

c.     cieľom  (alebo účastníkom) akéhokoľvek nároku, vyšetrovania alebo iného konania v akqjkoľvek   sú\/islosti so Sankciami;

d.     Účastnĺkom  akejkoľvek  transakcie  alebo  lnej  aktivity,  ktorá  svQjím  účelom  alebo  dôsledkom  priamo  alebo  nepriamo
obchádza alebo porušuje  akékoľvek Sankcie;  alebo

účastnĺkom akýchkoľvek obchodných alebo lných transakcií alebo aktivít, ktorých účastnĺkom by bola Sankcionovaná osoba, alebo z ldorých
by mala Sankcionovaná osoba prospech v rozppre so Sankciami, ktoré sa m danú Sankcionovanú osobu vzťahujú.

11.    Poi)latkv/odi]lat`/ i]odľa Cennika Veritelá a náhľadv vÝdavkov

Oltrem poplatkov a odplát, ktoréje DIžník povinný zaplatiť Veriteľovl podľa lch osobitnej vzájomnej dohody, sa Dlžnĺk zaväzuje platiťveriteľo\ĺi

aj  všetky poplatky a  odplaty ktoré súvisia so zrnluvou  o Úvere a  ktoné  budú  uvedené v Cenníku Veritel'a v časé vykonania  spoplatňovaného
úkonu,  a to:  (a)  v čiastkach  uvedených  v Cenníku  Veriteľa  pokiaľ  nie je  v zmluve  o  úvere  dohodnutá  výška  poplatku/odplaty  inak,  ®)  so
silatnosťou bez zbytočného odkladu po vykonanĺ spoplatňwaného úkonu W prípade uzavretia zmluvy/dodatku až nadobudnutím jq účinnostD
p+ĺpadne tak,  ako je splatnosť uvedená  nižšie,  a pokiaľ nie je v zmluve o  úvere dohodnutá  alebo v Cenníku uvedená -splatnosť inak.

(a)   odplatu za dojednaníe záväzku (uzavretie zmlu\o/ o úvene)/poplatok za poskytnutie úveru -v deň uzavretia zmluvy o ú\/ere, ale najneskôr
v tretí pracovný deň nasledujúci po dni uzavretia zmluvy o úvere.  pričom v prípade, že zmluva o úvere je povinne zverejňo\/anou zmluvou

podľa  Zákona  o slobode  informácií,  odplata je splatná  v deň  kedy  mal  Veriteľ preukázané  nadobudnutie  účinnosti  zmluvy  o  úvere,  ale
najneskôr v tretí pracovný deň  nasledi+júci  po dni preukázania  nadobudnulia Účinnosti zmluvy o  Ú\/ere;

@)   odplatu  za  rezervovanie  neposkytnutých  peňažných  prostriedkov Qáväzková  provízla)  pri  komerčných úveroch v EUR a cudzej  meiie
«ermínovaný,  revol\/ingový, kontokorentný ú\/er) -mesačne, vždy v posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa odplata
platĺ,  pričom odplata sa  platĺ  pri kontokorentnom  úvere,  pri  ktorom  boli dohodnuté  odkladacíe  podmienlq/ - za dobu  počnúc dňorn.  kedy
po  nadobudnutí  účinnosti zmluvy o  úvene  Veriteľ akceptoval  splnenie  odkladaclch  podmienok;  pri temínovanom  úvere,  revol\/Íngovom
úvere a pri takom kontokorentnom úvere.  ktorý nemá dohodnuté odkľadacie podmienky -   za dobu počnúc dňom,  kedy zmluva o Úvere
nadobudľa  Účinnosť,  resp.  počnúc  najbližšie  nasledujúcim  Pracovným  dňom  po  nadobudnutí jej  účinnosti;  pričom  doba  za  ktorú  sa
odplata  platĺ,  končí pri všetkých typoch úvero\/ dňom,  kedyje podľa zmluvy o  úvere  naposledy možné peňažné prostriedky poskytnúť;

(c)   odplatu  za  navýšenie  obiemu  úveru  -  v deň  uzavretia  dodatku  k  zmlu\/e  o  úvere,  ktorým  sa  zvyši+je  suma  úverii,  najneskôr  v tretí

(o3#ľ?za?##\L:ä#úd:##;ii#3#2;#S#ä#,-vdeňuzavretiaprís|ušnéhododatkukzm|uveoúverqnajneskôrvtretí
pracovný deň  nasledi+júci  po dni uzavretia tohto  dodatku;

(e)   odplatu za predčasné splatenie termínovaného úveru alebo jeho časti -v deň predčasného splatenia temĺnovaného úveru alebo jeho
časti,  najneskôr v piaty pracovný deň  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom rnesiaci. v ktorom bol predčasne splatený
temínovaný ú\/er alebo jeho časť,

0    odplatu za skrátenie konečnej splatnosti  kontokorentného  alebo revoMngového úveru dodatkom  k zmlu\ĺe -v deň uzavretia dodatku k
zmluve o úvere,  ktorým sa skrátila konečná splatnosť úveru,  najneskôr v tretĺ pracovný deň  nasled`+júci po dni  uzavretia tohto dodatku,

(g)   odplatu za poskytnutie konsolidačného úveru v rámci reštrukturalizácie -z pódnetu klienta  -v deň uzavretia zmluvy o ú\/ere,  najneskôr
v tretí pracovný deň nasledujúci po dni uzavretia tejto zmluvy,  pričom v prípade, že zmlu\/a o úvere je poviniie zverejňovanou zmluvou
podra  Zákona  o slobode  informáciĺ,  odplala je  splatná  v deň  kedy  mal  veriter preukázané  nadobudnutie  účinnosti  zmluvy  o  úvere,  ale
najneskôr v tretí pracovný deň  nasledujúci  po dni preukázania  nadobudnutia účínnosti zmluvy o ú\/ere;

W   odplatu  za  zabezpečenie  protestu  zrnenky  -v deň  vykonania  protestu  zmenky,  najneskôr  v lehote  uvedenej  vo  výzve  Veriteľa  na
zaplatenie odpw

0    odplatu za vedenie úverového účtu -mesačne vždy v 25. deň kalendámeho mesiaca, pričom ak tento deň pripadne na sobotu,  nedeľu
alebo s\/ĺatok, vtedy v najbližší predchádzajúci  pracovný deň);

0    odplatu za zmenu/doplnenie zmluw o úvene z podnetu klienta dodatkom, ako aj zmeny v dokumentoch §úvisiacich so zmluvou o úvere
-  v deň  uzavretla  príslušného  dodatku  k  zmluve  o úvere/v deň  vykonania  zmeny  v dokumentoch  súvisiacich  so  zmluvou   o úvere,
najneskôr v tretí praco\ĺný deň nasledi+júci  po dni uzavretia tohto dodatku/dni vykonania zmeny;

00   odplatu  za  zaslanie  každej  upomienky  o  nezaplatení  dlžnej  sumy,  resp.  o  neplnenĺ  akejkoľvek zmluvnqj  podmien[q/ -v deň  odoslania
upomienky.
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Poklal'  Dlžník  vykonáva  platbu  poplatku/odplaty  inak  ako  započítaním/ĺnkasom  z Bežného  účtu,  i.e  povinný  identifikovať  takúto  platbu  aj
uvedením  konštantného  symbolu tak, ako je  uvedené v článku  17.  nižšie.

Dlžník bol v plnom rozsahu oboznámený s Cenníkom Veritel'a platným v čase uzavretla zmluvy o úvere,  čo  potvrdzuje svojĺm podpisom na
zmluve o úvere.  DIžnlk výslovne súhlasí s tým, že každá zmena v Cennĺku Veritera bude pre neho v celom rozsariu záväzná i.ej vyvesenĺm
v obchodných priestoroch Veritera, ako keby svoj súhlas s takou zmenou vyjadril výslovne. V prípade rozporu medzl ustanovenlami Cenníka
Veritelaaustanoveniamizmluvyoúverej.erozhodujúceto,čojeuvedenévzmluveoúvere.Okrem{ohosaDlžnlkzaväzujezaplatiťVeriterovi
náhradu  všetkých  účelne  a preukázateľne  vynaložených  výdavkov,  ktoré  Veriteľovi  vzniknú  v súvislosti  s  uplatňovaním  jeho  nárokov  zo
zmluvy o úvere.

12.  Sl'ub odškodneiiia a ľefínančné nákladv

Dlžník  dáva  Veriteľovi  sľub  odškodnenia  a zaväzuje  sa,  že  nahradí  Veriteľovi  na jeho  požiadanie  (a)  škodu,  ktorá  mu  vznikne  z toho,  že
Veriter uzavrel zmluvu  o  úvere a s  ňou súvisiace dokumenty,  a (b) všelky náklady,  ktoré Veriteľ účelne a preukázateľne vynaložĺ v súvislosti
so  zmluvou  o  úvere  a  s  ňou  súvisiacimi  dokumentmi  v dôsledku  prijalia  alebo  zmeny  akýchkoľvek  právnych  predpisov  alebo  opatrenl,
nariadenĺaleborozhodnutíakéhokoľvekorgánudohľadunadVeriteľomalebozmenyvichinterpretáciialeboaplíkáciipodniuzavretiazmluvy
o úvere, vrátane akýchkolvek povinných nákladov, rezerv alebo požiaclaviek na kapitálovú primeranosť.

Pre účely sľubu  odškodnenia  Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že na základe svojej žiadosti ho  požiadal, aby s  Dtžníkom  uzavrel zmluvu o úvere
a s  ňou  súvisiace dokumenty,  k čomu Veriteľ nebol  povinný.

(a)   V prípade, že peňažné prostriedky alebo lch časť, ktoré boli Dlžníkovi poskytnuté ako termrnovaný úver s oohvblivou úrokovou sadzbou,
Dlžnĺk vráli  skôr ako  bola  dohodnutá  doba   splalnosti,  zaväzuje sa  Dlžnlk zaplatiť Veriteľovi  aj  čiastku  refinančných  nákladov  (d'alej  len
„Reflnančné náklady"),  ktoré po zohl'adnenĺ dohodnutého spôsobu splácania úveru Veritel' určí vychádzajúc nai.mä z  kladného rozdielu
medzi:  (1+111)  -(11  +  IV).  pričom:

•#gčäisans#pľár,okkyoďozko.ns.uampyí3:epd,iab:;:J;j3g:áí%r:tfo";éäig:t#o3Ya3o;rxár:tee,ľa:'S;aíošioRbsdp?::3Ĺi3tgn#ovúahnr3iš

úveru    alebo  jeho  časti  v posledný  deň  vtedy  prebiehajúceho  Úrokového  obdobia:  vypočítaná  na  základe  úrokovej
sadzby:  uvedenej  v zmluve  o úvere  a  stanovenej  dva  Pracovné  dni  pred  začiatkom  toho  prebiehajúceho  Úrokového
obdobia, počas ktorého bola predčasná splátka vykonaná, zníženej o sumu maľže; a

!';:d!ei:::ns;t,:easgú!rá:ttiľjt;3d::náb?yai:e:d,#:iTľe3::p::':ré:ih:aíiá;tío,v::Ľ.Toki:ngé:häre?dgyä:ib:;;sp%:t;yTijúú.o;b:d;oz:#.:k:#:do#:,bEáh;r::a;
J!e%;a:Éb;a3šE;::t;,iáF:k#'á:d:zo:v:d:ňcáuašpr:e:d::h;oidä:e|Úc3e:hiáetiy:,::p::jčé:;i!e:n:!:::t#pá.di::ň?''á::,ä§:eé#d::bT;3:po:!:!:v::iu:::,ť3o:i

nie  i.e  taký  EURIB0F{  vyhlasovaný,  potom  sa  použije  sadzba  vypočĺtaná  metódou  lineárnej  interpolácie  medzi  tými
dvoma hodnotami EURIBORu vyhlasovanými v Rozhodujúci deň -pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie,
na  ktoré tento EURIBOR vyhlasovaný i.e;

„llľ je čiastka  úrokov zo sumy predčasnej splátky;  za  obdobie  odo dňa  úhrady predčasnej  splátky do  Konečného dňa
splatnosti termĺnovaného  úveru;  vypočltaná  na základe  úrokovej sadzby vo  výške  Likviditnej  prémie,  ktorá  predstavuje
kladný rozdlel medzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú  by bol Veriteľ v deň ktorý   dva  Pracovné dni  predchádza prvému
Dňu poskytnutia peňažných prostriedkov, získal zdroi.e na poskytnutie úveru na dobu do Konečného dňa splatnosti   na

;:ia3,Ž:n:ý:cyäb,i#:úrj:t!;i::3d::,:::d:3ú::::;o:u:,kÉou*,ágeRň,ižo#gdpa::3::nsétgT;#c#ed33'dBť,éT:v::!eiodiž#ynä#

„lv.` je čiastka úrokov zo sumy  predča§nej splátky; za obdobie odo dňa  Úhrady predčasnej splátky do  Konečného dňa
splatnosli termĺnovaného  úveru;  vypočltaná  na základe úrokovej  sadzby vo výške  Likviditnej  prémie,  ktorá  predstavuje
kladný  rozdiel  medzi  tou  úrokovou  sadzbou,  za  ktorú  by  bol  Veriter v deň  ktorý    dva  Pracovné  dni  predchádzal  dňu
predčasnejsplátky.získalzdrojenaposknnutieúverunadobudoKonečnéhodňasplatnostinabázepohyblivejúrokovej.

EaudÉPByo.R:;zaoddzpboovuédkatj3#gteaňnokjgpýpdršaoFdmo::evT:v:={epjr#žckhyágí:,b€ľaujep[3ddčĺ2Íäeívsepjétnkáyúzmm::v:oápú:ť:g,:júc,

(b)   V prípade,  že  peňažné  prostriedky  alebo  ich  časť,  ktoré  boli  Dlžníkovl  poskytnuté  ako temĺnovaný  Úver s fixnou  úrokovou  sadzbou,
DIžnlk vráti  skôr ako  bola  dohodnutá  doba   splalnosti,  zaväzuje sa  DIžnĺk zaplatiť Veriteľovi  aj  čiastku  refinančných  nákladov (d`alej  len
„Reflnančné náklady"), ktoré po zohľadnenĺ dohodnutého spôsobu splácania úveru Veriteľ určí vychádzajúc najmä z  kladného rozdielu
medzi:  (1+111)  -(11  +  lv),  pričom:

„rje  čiastka  úrokov  zo  sumy:  predčasnej  splátky,  ktorú  čiastku  by  bol  Veriteľ  získal  za  obdobie:  odo  dňa  Úhrady
predčasnej  splátky  do  Konečného  dňa  splatnosti  v prĺpade,  ak  by  došlo  k splateniu  termĺnovaného  úveru   v  Konečný

!teoňúsE,va:nÉ:Éi;.Wr:čd,i:np:endaciáá,žfep:räáouv3`ňsuaá::%:n#.Fas:š::žjnyycRopzr:3tdr:j!:io:::,tko'osTdmz';eavptroemot3dporipeadvedižekňé
od prvého  Dňa poskytnutia do Konečného dňa splatnosti,  pričom sa použije sadzba:
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alebo  sadzba  EURIBOR  pre  krátke  úvery  (t.j.  pokiaľ doba  od  pwého  Dňa  poskytnutia  do  Konečného  dňa  splatnosti je     \\

ä3J;Visapqa'tnr:sk,)i;já'á,R3i:aadkzob|a r:r,TVBŠ:ElpRoskiäí: dŔ:žh5vdeuľú!i.á.epňo-kľi: ,geog:e:#oĽfeh: dpžfepoods;:ä:,:aDdň: g:snkeyč,Ľá,ä      \
do Konečného dňa splatnosti -vyhlasovaná žladna taká sadzba, potom sa použije sadzba vypočítaná metódou lineárnej
interpolácie  medzi tými dvoma  hodnotami  prĺslušného  EURIBORu/EURA83EIRSu   vyhlasovanými v  Rozhodujúci deň -

pre to najbližšie kratšie  a to najbližšie dlhšie obdobie,  na ktoré  EURIBOR/ EURA83EIRS vyhlasovaný je;

„lľ je  čiastka  úrokov,  ktoré  by  bol Veriteľ zĺskal  reinvestovanĺm  sumy  predčasnej  splátky  na  medzibankovom  trhu  za
obdobie:   odo   dňa   Úhracly   predčasnej   splátky   do  Konečného   dňa   splatnosti   v prípade,   ak   by   došlo   ksplateniu
temínovaného  úveru   v Konečný deň splatnosti;   vypočítaná na základe úrokovej §adzby:  vyhlasovanej v Rozhodujúci

:edižíáoov;#eň:túohTi#?ddčea%::j:tpq#áváopkaocnoevčnnééä:iäá:dsc#:nzás,i:grtJ3iŕ:änpe!:2i::t:á;d:i:,sadzbapreobdobie

alebo sadzba  EURIBOR  pre krátke  úvery (t.j.  pokiaľ doba  odo dňa  predčasnej  splátky do, Konečného dňa  splatnosti je

ä:,;vĺ3:,:t:::{ĺ,P:edb,:š:ädazfoaíEťo%Ba3vE,aRksp%rk:a7,3éR%ž:gdtut,:,ÍcTodk:äľ.d:ľeajgdporedňoabdp#ečavsä,ž,.ksp:ádtšyddňäKp::áš:sénhe:.
splátky do Konečného dňa splatnosti -vyhlasovaná žiadna taká sadzba, potom sa použije sadzba vypočĺtaná metódou
lineárnej    interpolácle    medzi    tými    dvoma    hodnotami    príslušného    EURIBORu/EURA83EIRSu        vyhlasovanými
v Rozhoduj.úci   deň   -pre   to   najblĺžšie   kratšie   a to   naj.bllžšle   dlhšie   obdobíe,   na   ktoré   EURIBOR/   EURA83EIRS
vyhlasovanýj.e;

„llľ  je  čiastka  úrokov  zo  sumy predčasnej  splátky,  ktorú  čiastku  by  bol  Veritel.  zĺskal  za  obdobie:  odo  dňa  úhrady
predčasnej splátky  do Konečného  dňa splatnosti  v prípade,  ak by došlo  k splateniu  temĺnovaného  Úveru   v Konečný
deň  splatnosti,  vypočĺtaná  na  základe  úrokovej  sadzby  vo  výške  Líkviditnej  prémie,  ktorá  predstavuje  kladný  rozdiel

Tn:d#8ähúár3ž:v3#duzbDo;[Z:.#;ún:#ave.rétňe:žvn3gih.ord.äu`,iic:ddkeoňv,,kí?s#j3dY.t,Pemioap;:Psakdnendu:i:,átvoe?ud::Pdrág:väá
Konečného dňa splatnosti na báze fixnej úrokovej sadzby -a sadzbou, ktorú v deň, ktorý dva Pracovné dni predchádzal
pivému  Dňu  poskytnutia  peňažných  prostriedkov,  mal  pre  obdobie  v dĺžke  odo  Dňa  poskytnutia  do  Konečného  dňa
splatnosti:

alebo  EURIBOR  pre  krátke úvery  (t.j..  pokíaľ doba od  pivého  Dňa  poskytnutia  do  Konečného dňa splatnosti j.e najviac  1

:opí[;tna:Stľ:esá,á#aE:Pť%F,aRv§aEr:o#révú#hot:.,jnpc:kj3rňťoníájgdprE„oébt%bpeň:dpĺ2Sšnoäu;,;édhoo5%äeš:S*yotnäíĺä
do Konečného dňa splatnosti -vyhlasovaná žiadna taká sadzba. potom sa použije sadzba vypočĺtaná metódou líneárnej
interpolácie medzĺ tými dvoma  hodnotami  príslušného  EURIBORu/EURA83EIRSu  vyhlasovanými v  Rozhodujúci deň -

pre to najbllžšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie,  na ktoré  EURIBOR/ EURA83EIRS vyhlasovanýje;

a

„lvu  i.e  čiastka  úrol(ov  zo  sumy   predčasnej  splátky,`  ktorú  člastku  by  bol  Veritel'  získal  za  obdobie:  odo  dňa  úhrady
predčasnej  splátky do Konečného  dňa splatnosti  v prípade,  ak  by  došlo  k splateniu temínovaného  úveru   v Konečný
deň  splatnosti,  vypočĺtaná  na  základe  úrokovei.  sadzby  vo  výške  Likviditnej  prémie,  ktorá  predstaviije  kladný  rozdiel
medzi tou  Úrokovou sadzbou, za  ktorú  by bol Veriteľ zľskal zdroje na  poskytnutie  úveru  na obclobíe do  Konečného dňa
splatnosti na báze fixnej úrokovej sadzby, v deň, ktorý dva Pracovné dni predchádza dňu vykonania predčasnej splátky
-a sadzbou,   ktorú  včase  vykonania  predčasnej  splátky  mal   pre  obdobie  v dížke  odo  dňa  predčasnej  splátky  do
Konečného dňa splatnosti, zodpovedaj`úci:

alebo  EURIBOR  pre  krátke  úvery  (t.j.  pokiaľ doba  odo  dňa  úhrady  predčasnej  splátky  do  Konečného dňa  splatnosti je

k:j::ačcné'h:oá)Íaa:e#,:ágtŤíädŤhuš#gg'|RFokp,;ea:;TŔ:š:T|,(;.J`Ŕg:hk:a:'u,Púoc:adeoňd:Í,šajeú::äd:b%ebišavsäEjksp:ád'šydgä
úhrady predčasnej splátky do  Konečného dňa splatnosti -vyhlasovaná žíadna taká sadzba,  potom sa  použije  sadzba
vypočĺtaná   metódou   lĺneárriej   interpolácie   medzi   tými   ďvoma   hodnotamí   prrslušného   EURIBORu/EURA83EIRSu
vyhlasovanými   v Rozhodujúci   deň   -pre   to   najblížšie   kratšie   a to   najblĺžšie   dlhšie   obdoble,   na   ktoré   EURIBOR/
EURA83EI RS vyhlasovaný je.

(c)   V prípade úveru poskytnutého v inej  mene ako  EUR vykoná Veriteľ výpočet výšky Refinančných  nákladov za  obďobných podmienok.

(d)   Záväzkom zaplatĺť Refinančné náklady nie je dotknutý záväzok DIžníka zaplatiť odplatu za predčasné splatenie temĺnovaného úveru,
pokial' bola taká  odplata  v zmluve o  úvere  dohodnutá.  Veritel' poskytne  Dlžnĺkovi  na jeho  požiadanie  Ínfomáciu  o výške  Refinančných
nákladov,  riáhradu  ktorých žiada,  ako  aj  infomácĺu  o  výpočte tejto  čiastky.  DIžnlk j.e  povinný zaplatiť Veritel'ovi  Refinančné  náklady vo
výške  ako vypočíta Veriteľ,  a so §platnosťou v deň  úhrady predčasnej. splátky,  pokial'Veriteľ neurčĺ splatnosť na neskôr.

13.    Zmeiia strän

Dlžnĺk nemôže postúpiť ani previesť žiadne z práv, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o Úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho ani previesť
žiadnu povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho, na žiadnu inú osobu s výnimkou prĺpadu,  ak k
tomu dal Veritel' predchádzajúci prsomný súhlas. Pre účely u§tanovenia § 151 d Občianskeho zákonníka sú všetky práva  Dlžnlka vyplývajúce
zo zmluvy o  úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiacerio neprevoditeľné.
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8:áľä|:resga.,:;ŠiŔsan!.s3ú##ič'áYa3]32o,55"b.sk
Všeobecné obchodné  podmlenky pre úvery zo dňa  15.12.2021

Dlžnm výslovne súhlas[ s q/m, že Veritel' môže kedykorvek a bez jeho ďalšieho s`mlasu  postúpiť alebo  previesť ktorékoľvek z Veriteľových

ľ%á:t#i€:aľ+::a:3ľ::;::;:!)::rí:::##\;;í;;:::ž#"}3:%ĺ:!::S:#m#ľ###z#:::i::s:::::,smňgriuri::::::;::ehoakedykoľvekpreviesť

!.,!``ť:.`.;..`...`...-`..J-,.....`.!;,..``.,...,:`.;.:.,,......`...:..:.....:.:i::.,.;.`..:.:i,.`-,...:`.`..-l!.::.::..,:`,,..,:..`i`.;...,`...:..:L:..l.";,.`í.`.:,..i:`..,``:`::,,..;.!i....:..,..n.``-.``....:`:`.:.,:i`.,.:.`.`,.i.:`...:..

DIžmk ďalei výsloviie súhlasí s každou znienou v osobe oprávnenej zo zmluvy o ú\ĺere alebo z dokumentu s ňou súvlsiaceho, ku ktorej by
došlo v clôsledku uplatnenia  prá\/ z takéhoto zabezpečenia.

Zmena v osobe Verite[á alebo nadobudnutie ktoréhokoľvek práva alebo povinnosti zo zmlu\q/ o úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho
bbude voči  Dlžmkovi účinná rnomentom doi.učenia oznámenia o tejto zmene Dlžníkovi Veritel'om alebo momentom preukázania takej zrneny
Dlžnĺkovi  inou  osobou,  podľa  toho,  ktorý  moment  nastane  skôr.  Zmena  v osobe  Veritel'a  ani  nadobudnutie  ktoréhokoľvek  práva  alebo
povinnosti  zo  zmluvy  o  úvere  alebo  z dokurnentu  s  ňou  sú\/isiaceho  od  Veritel'a,  ku  ktonei  dôjde  v súlade  s vyššie  uvedeným  nevyžaduje
uzavretie žiadneho dodatku k Žiadnemu dokurnentu.

14.    Doručovanio a soôsob komunlkácie

•...-.`....,:.:-,..i.:.....ľ...`,.`,i...`:i::,.i;`.`,,:.`,..:!:`....:.:;,i,..:.!..:.:...j.::.:::...:..,i....,i.i:..:.',.,..,..:``.....:,:.,-.:ť,..,,..::.:.:.::`.:..:,,..:",:,`,.::.:::!`.:..:.`...:;.::::..,,:`i:`:..,.:,.:.;..,..i:;,.....:::.,..`::':;::..!`;...,.:',.,.::..,...`.:-.::;.:.,..,`::.i,:..,.::...!.`i":..:..-:.:..:!.,

zásielka doručená osobne alebo kuriémou službou,  alebo @ v deň doručenla zásielky,  najneskôr však o  10:00 hod. tretĺ Pracovný
deň  nasledujúci  po  dni  podania zásielky,  ak  bola  zásielka  poslaná  poštou,  a to  m  adresu  sĺdla  alebo  rniesta  podnikania  prr§lušnei
zmluvnej strany uvedenú v záhlavl zmluvy o úvere, alebo iné adresy, ktoné si zmluvné strany navzajom oznámia podľa tohto článku;

Lg#j3iJgJ;ľť::ä:::::7:::#á:g:::iía%ľ3í`á:::í:::ľj::í:::Sň;;ľ#g:t#ä:;:::Sg*#dokumentKorešpondencb-považu„
®)           alebo  ako  Eleľ«ronický  dokument  vyhotovený  a doručovaný  len  elektronicky,  pri  využlvanl  služby  Nonstop  banking,  podpisovaný

tcj     ##E:=R:ä::;:;#i:#í::::r#ä8:::ľ##3:í:a:;R3:::ä#::Z:,#ľ:í::Xa##Ĺ shžby Biznb zóm,.
dohodnutých  podmienok,  poclpiso\/aný  výhradne  Kvalifikovaným  elektronlckým  podpisom,  pokiaľ  za  Dlžníka    konajú  a  podpisujú

žá:::í:E:ľE::::::#dľž#ťL##Š#+::k:#ťLa,g##ú####g:;Sá:::::.podm,enkyvč,ánku
oprávnené o§oby - nie je považované za splnomocnenie podpĺsať/uzavrieť za  Dlžníka - ani zmluvu o úvere ani jej dodatky/zmeny.

Ľe#rítď#;E;á:;;::ý##ľL#Kzúa##ĺ#ľrámdsmžbyBÍz,"zónaajtakýE,ekhonĺcký
(d)           Poklarslužba Nonstop banking alebo služba Biznis zóna  -alebo ď iná obdobná služba, ktoráju nahradĺ  -prestane byť z akýchkoľvek

dôvodov -Dlžníkovi  poskytovaná,  zmlu\ĺné  strany doručujú  a  komunikt+jú  prostrednĺctvom  Listinných  dokumentov popísaných  pod
písm.  (a)  vyššie.

(e)            Bez  ohľadu  ria  vyššie  uveclené,  zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  dokumenty  Odkladac[ch  podmienok  Dlžník  doručt+je,  prípadne

oEg#g::;#ľ#+##pim###j#\gťľ#ťž::íá:;:3í#fi*::::::;;:::;:::S::::;:::S::g*b
gg:;;;::;;e::í::í:::Fa",ebo\ĺgs::\:#:ä::::ľ+##3Ŕ::ľľ#:::;ľľ::;:Zsá#zab#odu#:Ĺ±:éť#ľ#:3:::k#3ľ::Ľ::í::ľakžť#a#:a:#Tľľ#T::ľ#
:.:.::.,.,"....`-..::....u.=,;.,,,"..,....!...::::,.:,,,.:....ii:...."...,:..:...:.,.;,.."..-..:.`..-:...,,....,`,.........!..!....;.:.";.,"!,..,........,,.`:.....:.`j....,..,.:.;,,l..:.,.i..:..,,:``!l.,.i,:.,...:,,..!...:.'.:....

mallovq  správy  potvrdil  pr[jatie  e-mallovej  správy  odoslaním  potvrdzi+júcej  emailovej  správy  odosielateľovi  e-mailovqj  správy.
Zmluvné  strany  si  posielqjú  v dohodnutých  prípadoch  e-mail  ria  e-mailovú  adresu  u\/edenú  v zmluve  o  úvere  alebo  v súvisiacom
dokumente,  prípadne  ria  e-mailovú  adresu  uvedenú  v oznárnení  o adrese  (o   zrnene  adres}O  prĺslušnej  zmlu\/nej  strany,  ktoré  je
doručené druhqj zmlu\ĺnej strane.

@)           Pri  koi"nikácii  medzi  Veritel'om  a treťou  osobou    (najmä  Ručiteľom),  je  vždy  len  so  súhlasom  zúčastnených  strán,  možné  pri
dohodnutých dokumentoch ich vyhotovenie,   poclpisovanie Kvalifikovaným ebktronickým podpisom a ich vzájomné doručovanie -za

g;:::g`žä:#jg::iísľú#####:!a;:#::::#:#::ľ:#:::r:ngé+ľ:#:#:#j#gäkĺaťršm,ato@mmoshžby
m)           Pokiaľ je  medzi   zmluvnýmĺ  stranaml  pre  niektoré  dokumenty,  oznámenla,  Žiadosti  alebo  inú  korešpondenciu  spôsob  doručenia  e-

mallom výslovne   dohodnutý, potom platí, že sa takýto dokument,  oznámenie, žiadosť alebo iná fomálna korešpondencla považujú
za  doručené  v deň  odoslania  e-mailu,  ak  bol  e-maH  odoslaný  m  ernailovú  adresu  druhej  zmluvnej  strany  do  16:00  v ktorýkoľvek
Pracovný deň. v ostatných prípadoch sa považuje e-mail za doručený  až v Pracovný  deň najbllžšie nasledi+júci  po dni odoslania   e-
mailu,  to  všetko  vždy  len  za  predpokladu,  že  pr|jemca  emailovej  správy  potwdil  prijatie  emailovej  správy  odoslanĺm  potvrdzujúcej
emailovej správy oclosielateľo\/i emallo\/ej správy. Zmhvné strany si poslelajú v dohodnutých prĺpadocti e-maH na emailovú  adresu
uvedenú v zmluve o úvene alebo v súvisiacom dokumente,  prípadne na e-mailovú adresu uvedenú v oznámení o adrese (o  zmene
adresy)  príslušnej zmluvnej strany,  ktoré je doručené druhe|  zmluvnej strarie.

15.    Bankové talomstvo a mlčanllvost'

:......:t..\,.,`.i.;.....::..,...:..;r..:.i:..i.,......,.::l.::i.,:;::ť...:,,:{:",,!.:...:::`....:...:...,:,,.l.....:::..`..::....:.,.`-...:.;.:,:..,,i.,:.,`..:-:...:...`.i.:..l...,.,:..:..:`:...:....:=:ľ,...,.:.L..,.:.:..,::.,=:..:.....,..`.,,....:.=,:...!.!.,

sa ho týkajú (\/rátane kópie zmluvy o úvere a každého s ňou súvisiacich dokumentov):

(a)   odbomým    poradcom   Veriteľa    (vrátaiie    právnych,    účtovných,    daňových   a  iných    poradcov),    ktorí   sÚ   bud'   \/iazaní   všeobecnou
profesionálnou  povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa vočl Veri(eľovi zaviazalĺ povinnosťou mlčanlivosti;

@)   pre  účely akéhokoľvek súdneho,  rozhodcovského,  správneho alebo iného  konania,  ktorého je Veriteľ účastnlkorn;
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(c)   osobe,  ktorá §a na základe rokovania alebo inej komunikácle s Veriteľom môže stať oprávnenou alebo povinnou zo zmluvy o  úvere alebo
s  ňou súvisĺaceho dokumentu,  ak sa takáto osoba voči Veríteľovi zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;

(d)   osobe, s ktorou Veriler rokuj.e o uzatvorenĺ zmluvy o zabezpečovacom prevode akéhokoľvek práva Veritera zo zmluvy o úvere alebo zo
súvisiaceho  dokumentu,  alebo  s  ktorou  Veriter  rokuje  o zabezpečenĺ  postúpením  akejkorvek  pohľadávky  Veri(el'a,  ktorá  vyplýva  zo
zmluvyoúverealebozosúvisiacehodokumentu,aleboosobe,sktorouVeritertakúzmluvu(aleboinépoclobnédojednanie)užuzatvoril;

(e)   osobe, s ktorou Veriter rokuje o uzatvorenĺ zmliivy o postúpenl pomadávky zo zmluvy o úvere alebo zo súvisiaceho dokumentu,   alebo
postupníkovi,  na  ktorého Veriteľ takúto  pohradávku uŽ previedol;

(0    osobe, ktorá pre Verítera §pracúva dáta,  ako aj subjektu, ktorýje uvedený na webovom srdle Veriteľa vzozname sprostredkovateľov, ak
sa takáto  osoba voči Veriteľovi zaviazala  povinnosťou mlčanlĺvostĺ;

(g)   Veriterovej  Ovládanej  osobe,  Veriterovei.  Ovládaj.Úcej.  osobe,  osobe,  vo  vzťahu  ku  ktorej  má  Veriteľova  Ovládajúca  osoba  pos(avenie
Ovládanej  osoby  alebo  podobné  postavenie  a osobe,  v ktorej  má  Veriteľova  Ovládajúca  osoba  postavenie  OvládaJúcej  osoby  alebo
podobné postavenie ;

(h)   pre  účely  zverejnenia  zmluvy  o  Úvere  a    s  ňou  súvisiacich  dokumentov  v Obchodnom  vestnĺku  podľa  §  5a  ods.(6)  Zákona  o slobode
informácií v prípade,  ak podľa cit. zákona   ide  o povinne zverejňované zmluvy;

(i)     ak i.e po§kytnutle infomácie vyžadované od Verĺtera právnym predpisml alebo je nevyhnutné na plnenĺe zmluvy o úvere.

Dlžnĺk sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisíacich s  uzavretím zrnluvy o  úvere a s  ňou súvisiacich dokumentov
s výnimkou  nasledujúclch prípadov:

(3)ä#:iĽ:#ánciáiep;nsf:„mnásieoťbžoa#a;3rääcDo,ánÉk,2nq!áv,nvŤáT:::egE;#;"č,ovnýc„aňowchainýchporadcov),ktor'súbuďviazan'
všeobecnou  profesionálnou  povinnosťou mlčanlívostĺ alebo  ak sa voči  DIžnĺkovi zaviazali  povinnosťou mlčanlivo§ti;

(c)   pre účely akéhokolvek súdneho. rozhodcovského, správneho alebo iného konanía, ktorého je Dlžnlk účastnĺkom; a
(d)   ak je  infomácla poskytnutá s  predchádzajúcim pĺsomným súhlasom Veriteľa.

Osobné  údaje  osôb konajúcich  pri  uzavretĺ zmluvy o  úvere môžu  byť z dôvodu  riadenia  rĺzĺk  konsolidovaného  celku spoločne so zmluvnou
dokumentáciouposkytnutéinýmsubjektomvrámciskupiny/konsolídovanéhocelkulspGroup.Vĺacĺnformáciíospracúvaníosobnýchúdaj.ov
na www.vub.sk.

16.    Započítanje z Bežného účtu vedeného u Veľiteľa

(a)   Dlžník výslovne súhlasĺ s tým, že Veriteľ môže kedykoľvek započítať svoju splatnú pohľadávku alebo jej časť, ktorú má voči  Dlžnĺkovi na
základe  zmluvy  o  úvere  alebo  dokumentu  s  ňou  súvisiaceho  pro(i  akejkorvek  pohl.adávke,  ktorú  má  Dlžnĺk  voči  Veritel'ovi  (vrátane
pohradávkyzakéhokorvekúčtuvedenéhoVeriteľom),bezohl'adunato,čijetátopohradávkaDlžnĺkavočiVeriterovivča§ezapočĺtania
splalná  alebo  nie.  Ak  sú  započĺtavané  pohl'adávky  určené  v rôznych  menách,  Veri.teľ je  oprávnený  pre  účely  započltania  prepočĺtať
čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohradávky, pričom použij.e výmenný kurz devĺza-nákup (v prĺpade ak je menou úveru
euro)alebovýmennýkurzdevíza-predaj(vprĺpadeakjemenouúverumenaináakoeuro),ktorývčaseprepočĺtaniabežnepoužĺvapri
svoj.ĺch menových obchodoch s týml  istými menami. V prĺpade započĺtania medzi pohradávkami v rôznych menách,  oboch odlišných od
euro,  použije Veriteľ prepočet cez menu euro výmenným  kurzom  devĺza  nákup  a  následne výmenný  kuiz devĺza  predaj,  ktorý v čase
prepočĺtania  bežne  používa pri svojich menových  obchodoch s  tými istými menami.

(b)Vprĺpade,žeDlžnĺkmávedenýBežnýúčetuVerĺiera,Dlžníknatom(osvojomBežnomúčte(pokiarsasVeri(el.omnedohodnevýslovne
na   inom  svojom   účte)   v čase  §plalnosti   akej.koľvek  čiaslky  is(iny,   odplaty,   úroku   alebo   ĺného   prĺslušenstva   podra  zmluvy  o  úvere,
zabezpečĺdostatokpeňažnýchprostriedkovnato,abyVen.termoholvykonaťzapočĺtanie,avtakomtoprípadeVeri(erzapočítanievykoná,
pričom  ak  deň  splatnosti  akejkolvek  čiastky    nie  je  Pracovným  dňom,  Veriler  vykoná  účiovnú  operáciu  započĺtania  až  v    najblĺžšie
nasledui.úci  Pracovný  deň  (v prĺpade  termínovaného  alebo  revoMngového  úveru)  prĺpadne  v  najbližšie  predchádzaj.úcĺ  Pracovný  deň
(vprĺpadekontokorentnéhoÚveru),vždyvšaksvalutoudňasplatnosll;týmniej.edotknutéprávoVeriteradomáhaťsazaplateniadlžnej
číastky akýmkoľvek iným spÔsobom.

(c)   V prĺpade,  ak  v dobe  kedykorvek  počnúc  dňom  splatnos(i  akejkorvek  čiastky  úroku,   odplaty,   alebo  iného  prĺslušenstva,  súvisiacej
s  peňažnými  prostriedkami poskytnutými ako  kontokorentný úver,  alebo  akej.kol.vek čiastky,  ktorú i.e Veriter oprávnený účtovať na ťarchu
Bežného účtu vedeného u Veriteľa  na základe akej.koľvek inej. dohody medzi Veriteľom a  Dlžníkom,  nebude na Bežnom účte vedenom
uVeri(eradostatokpeňažnýchprostriedkovnato,abyVeri(ermoholvykonaťzapočítanle,DlžnlkdávatýmtoVeri(erovipokyn,abyVeriler
(akúto  splatnú  a nezaplatenú  čias(ku zaúčtoval  na  ťarchu  Bežného  účtu  vedeného  u Veritel.a,  a to  aj  v prĺpade,  ak  by  po  zaúčlovanĺ
čiastka  záporného  zostatku  na  Bežnom  účle  prevýšila  limit  celkovej  výšky  kontokorentného  úveru  pre  prĺslušné  obdobĺe  §(anovené  v
zmluve  o úvere. Ak je (akáto splatná a nezaplatená čiastka  určená v inej mene ako je  mena,  v ktorej. je vedený Bežný)  účet, Verĺter je
pre   účely   zaúčtovania   podľa   predchádzaj.úcej   vety   oprávnený   vykonať   prepočltanie   podra   odseku   (a)   vyššie.   Pre   odstránenie
akýchkoľvekpochybnostĺ,DIžnĺkvýslovnesúhlasĺstým,žezaúčtovanleakejkorveksplatnejanezaplatenejčiastkynaBežnýúčetpodľa
tohtoodsekuje(i)vrozsahulimitucelkovejvýškykontokorentnéhoúverupreprĺslušnéobdobie§tanovenévzmluveoúvereposky(nutĺm

peňažných   prostriedkov   podra   zmluvy   o úvere,   a (li)   vrozsahu,   vakom   zaúč(ovaná   čiastka   prevyšiije   lento   limit,   nepovoleným
prečerpanĺm na Bežnom účte vedenom u Veriteľa.

i7.   8EPA lnkpo z Búno t)čtii wdonéh v lno] b.nJoe d l)i. Dt.in Dfznĺb m lJ"toťÝ Očd

(a)               Vprípade,  Že  Dlžník  nemá  vedený  Bežný  účet  u Veriteľa,  zaväzuje  sa  DIžník  mať  vedený  Bežný  Účet  vinej  banke,  za
súčasného splnenla všetkých nasledovných podmienok:

(i)      Bežný   účet   Dlžníka   vedený   vinej   banke   je   vedený   vtakej   banke,    ktorá   je   aktĺvnym   príamym    úča§tníkom
medzibankového platobného styku v rámcl SEPA (Single Euro Payments Area)  priestoru;

(ií)     Dlžník  dal  -  a nezrušil  - Mandát  na  inkaso  v SEPA zo  svojho   Bežného  účtu  v inej  banke,  v prospech Veríteľa,  bez
obmedzenia výšky inkasovanej sumy,  s typom  platby opakujúca sa  platba,  a splnil všetky ostatné podmienky potrebné
na  to,  aby  Veriter  mohol  vykonať  SEPA  inkaso  podľa  tohto  článku  17.  V prĺpade  neskoršej.  zmeny  (neaktuálnosli)
ktoréhokol'vek z údajov uvedených v Mandáte na lnkaso v SEPA, j.e Dlžník povinný bezodkladne dať nový Mandát na
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inkaso  v SEPA  s  aktuálnymi  údajmi  (napr.  v prípade  zmeny  referencie  Mandátu,  zmeny  identifikátora  Veriteľa    ako
prljemcu inkasa,  v prľpade zmeny čísla  účtu Dlžníka,  ktorého sa  Mandát týka  a  pod.):

(íii)   Bežný účet v inej banke j.e vedený v mene EUR.
(b)               Ak  Dlžník chce  pre  účely tejto zmluvy o úvere zameniť Bežný  účet v inej  banke za  iný Bežný účet vedený v inej  banke, je

oprávnený tak urobiť oznámením doručeným Veriteľovi aspoň  10 pracovných dní vopred,  pričom sa zaväzuje  zabezpečiť aj
na aktuálnom zmenenom  Bežnom účte splnenie všetkých podmienok uvedených v tomto článku pĺsm.  (a)  vyššie,

(c)                Dlžn[k  sa  zaväzuje  mať  na  svoi.om  Bežnom  účte  v inej  banke  dostatok  peňažných  prostriedkov  na  to,  aby veriteľ  mohol

(d)

(e)

vykonať   SEPA  'inkaso   (i)   za   účelom   splatenia   akejkoľvek   čiastky   Úroku,   úroku  z  omeškanla,  odplaty  za   rezervovanie
neposkytnutých  peňažných  prostriedkov,  odplaty za zaslanie  každej  upomienky o nezaplatenr dlžnej  čiastky,  (ii) za  účelom
vráteni_a  poskytnutých  peňažných  prostriedkov  (platby  istiny),  (iĺi)  za  účelom  splatenla  odplaty  za  vedenie  úverového  Účtu

podľa  zmluvy  o  úvere,  (iv)  ako  aj  za  účelom   zaplatenia  poistného  za  poistenie  schopnosti  splácať  úver  spoj.ené  s  rizikaml
kľúčovej  osoby,  podľa  zmluvy  o  úvere,  ak  bolo  poistenie  dojednané.  Ak  Dlžník  tento  záväzok  splnil,  Veriteľ  vykoná  SEPA
inkaso za  účelom zaplatenia  platieb  uvedených v predchádzaj.úcej vete,  tým však nie je dolknuté  právo Veriteľa  domáhať sa
zaplatenla dlžnej  čiastky akýmkorvek iným  spÔsobom. Veriteľ a  Dlžník súhlasia s tým, že pokiaľ sa  až po tom,, ako Veritel' ku
koncu  mesiaca  vyšle  pravidelnú  požiadavku  na  SEPA  inkaso  konkrétnej  sumy  úrokov  (úrokov  z  omeškan-ia/  odplaty  za
rezervovanie  neposkytnutých  peňažných  prostriedkov), zmení výška  úrokovej  sadzby alebo  sumy dlžnej, istiny (ako  údajov
rozhodných  pre  výpočet  úrokov/  úrokov  z omeškania/  odplaty  za  rezervovanie  neposkytnutých  peňažných  prostriedkov),
prípadné  nezrovnalosti    (vzniknuté  vzhľadom  na  nevyhnutný  časový  odstup  medzi  začiatkom  a ukončenĺm  úkonu  SEPA
inkasa  pri  konkrétnej  platbe),  Veriteľ  vysporiada  pri  najbližšej  splátke  úrokov/úrokov  z omeškania/odplaty  za  rezervovanie
neposkytnutých peňažných prostriedkov.
V prípade ak peňažné prostriedky podľa zmluvy o úvere budú pr\q/krát poskytnuté kon.com kalendámeho mesiaca, Veriteľ je
oprávnený inkasovať pivú platbu úroku/odplaty za rezervovanie neposkytnutých peň. prostriedkov) SEPA inkasom, prípadne
aj  na konci najbližšie  nasledujúceho  kalendárneho mesiaca.
Ostatné  peňažné záväzky  Dlžnĺka zo zmluvy o úvere   sa  Dlžnĺk zaväzuje  platlť v prospech  Úverového účtu  s nasledovnou
identifikáciou platby takto:

(i)      odplatu za dojednanie záväzku (uzavretie zmluvy o úvere)/poplatok za poskytnutie úveru -s odporúčaným označenĺm
platby konš(antným symbolom 0858;

(íi)     odplatu   za   poskytnutie   konsolidačného   úveru   v rámci   reštrukturalizácie   (z podnetu   Dlžnĺka)     -s  odporúčaným
označenľm  platby konštantným symbolom  0858;

(iii)   všetky  ostatné  odplaty  (napr.  odplatu  za  navýšer)ie  objemu  Úveru.  odplatu  za  prolongáciu  splátky  úveru  z podnetu
klĺenta,  odplalu za predčasné §platenie temínovaného úveru alebojeho časti, odplatu za skrátenie konečnej splatnosti
revolvingového  úveru  dodatkom  k zmluve,  odplatu za  zmenu/doplnenie  zmluvy o úvere  z podnetu  klĺ'enta  dodatkom,
odplatu  za  zmeny  v dokumentoch  súvisiacich  so zmluvou  o úvere - s odporúčaným  označenĺm  platby  konštantným
symbolom 0898.

Ak je  akákoľvek platba súvisiaca so zmluvou o úvere vykonaná  platbou z banky v nlektorei. z krajín zapoj.enej do SEPA, je
Dlžník  povinný  uviesť  variabilný  symbol  platby  (ďalei.  aj  VS)  a špecifický  symbol  platby  (ďalej  aj  SS)  do  poľa  „Referencia

platitel'a/Originator's  Referenceu,  v Štruktúre  "~S[N10]/SS[NIO]".  pričom  NIO  znamená  čĺselný  údaj  s  desiatimi  znakmi.  V
prípade,  ak táto  banka  nesprĺstupní  pole  „Referencia  platiteľa/On.ginator's  Reference", je  Dlžník  povinný  vyplniť VS  a  SS v
poli  "  Referencia  príjemcu/Remittance  infomation".    Ak  Dlžník  nebude  identifikovať  platbu  uvedeným  §pÔsobom,   platbu
Veri(eľ vráti vo výške zntženej o poplatky tejto banky. V prípade platieb vykonávaných z banky z krajiny nezapojenej do SEPA,
je Dlžník povinný uviesť VS a SS ako „Referenciu prljemcu/Remĺttance infomation" v  Štruktúre ('WS[N10]/SS[N10].'),  pričom
N10 znamená čĺselný údaj s desiatimi znakmi.
Akje akákoľvek platba súvisiaca so zmluvou o  úvere vykonaná platbou z banky v niektorej z kraj.ĺn zapojenej do SEPA, Veriteľ
odporúča,    aby  Dlžník    uvádzal    konš(antný   symbol    (d'alei.    aj    KS)  v poll    „Referencia    platiteľa/Origlnator's    Referenceu,
v odporúčanej  štruktúre  (napríklad  "/KS[N4ľ').  pričom  N4 znamená  číselný údaj  so štymi  znakmí.  V  prípade,  ak táto  banka
nesprístupnĺ  pre  Dlžníka  pole  „Referencia  platiteľa/Originator's  Referenceu,  Veritel'  odporúča  vyplniť  KS v  poli  "  Referencia

príjemcivRemittance   information''. V prípade   platieb    vykonávaných   z   kraj.ĺn   nezapojených   do   SEPA.   Veriteľ  odporúča
uvádzať KS  ako „Referenciu  prĺjemcii/Remittance infomation" v Štruktúre (napríklad "/KS[N4]''),  pričom  N4 znamená číselný
údaj so Štymi znakmi.

18.     Oddelitel'nosť ustano`/ení a ďalšie ubezDečenia

Jednotlivé   ustanovenia   zmluvy   o were   a každého   dokurnentu   s ňou   súvisiaceho   sÚ   vymáhateľné   nezávisle   od   seba   a neplatnosť
ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vply\/ na platnosť ostatných ustanovenĺ,  s výnimkou prlpadov, kedyje z dôvodu dôležitosti povahy
alebo  inej  okolnosti  týkajúcej  sa  takéhoto   neplatného   ustanovenia  zrejmé,  že  dané  ustanovenie  nemôže  b}ď  oddelené   od   ostatných
prĺsmšných usta mven L

V prípade, že  niektoné z uvedených ustanovení  bude  neplatné,  pričom jeho  neplatnosť bude spÔsobená nlektorou jeho  časťou,  bude dané
ustanovenie  platiť tak.  ako keby bola  predmetná  časť vypustená  a Veritel' qj  DIžník sa za\/äzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov
potrebných  za  tým  účelorn,  aby  bolĺ  v dotknutom  ustariovenĺ  urobené  také  zmeny,  aby  bolo  dotknuté  ustario\/enie  platné  a  aby  malo  čo
najviac podobné  účinky ako pÔvodné znenie dotknutého ustanovenia.

DIžník powrdzi+je Veritel'ovi a Veritel' pot\/rdzi+je Dlžnĺko\/1, že uzavrel zmluvu o  úvere a  každý s  ňou súvisiaci dol(ument s  plným pochopenĺm

jeho podmienok a že druhá zmluvná strana v rámci rokovaní o zmlu\/e o Úvere ani iného s ňou sú\/isiaceho dokumentu ani pn jeho uzavretĺ
neprevzala m seba žiaden záväzok voči druhej zmlu\/ngj strane, ktorý by nebol výslovne uvedený v zmluve o Úvene alebo ktorý by nevyplýval
zo zákor"

V prĺpade, že zmluva o Ú\/ere je v zmysle Zákona o slobode infórmáciĺ  č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov povinne zvergňovanou
zzmluvou, je Dlžník uzrozumený s tým, že  v súlade s ustanovenĺm § 47a Občianskeho zákonnĺka môže takáto zmluva nadobudnúť účinnosť
najskôr v deň  nasled`+júci  po  dni   jgj  zverejnenia,  a to  bez  ohľadu  na  §plnenie  odkladacích  podmienok  a  aj  ked' sa  zmlu\/né  strany dohodlĺ
inak. Nadobudnutie účinnosti podlá predchádzajúcej vety sa týka aj dodatku k zmlwe o úvere.
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o  úvere uzavreté po dni  účinnosti príslušnej zmeny.
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