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Príloha

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery

Tento dokument predstavuje Všeobecné obchodné podrrienky pre úvery spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., ktoré sú prjloho u
a neoddelitel'nou súčasťou zmuvy o were uzavretej medzi Veriteľom a Dlžníkom, ak nie je medzi Veriteľom a Dlžníkom výslovne dohodnuté
inak.

1. Výkladové pravidlá a definície

Ak nie je medzi Veritel'om a Dlžníkom výslovne dohodnuté inak, nasledujúce pojrrv uvedené s veľkým pís menom budú rrať v zrnuve o úvere
nižšie uvedený význam:

Bežný účet znamená bežný účet Dlžníka, ktorého číslo je uvedené v zrriuve o úvere pod označením Bežný účel. V prípade, že je
poskytovaný kontokorentný úver, dochádza k poskytnutiu peňažných prostriedkov z kontokorentného úveru na ťarchu Bežného účtu,
vedeného u Veriteľa.

Cenník Veritel'a znamená aktuálne platný Cenník VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby.

CZKAM3PRIRS znamená pre príslušné Úrokové obdobie sadzbu určenú Veriteľom ako sadzba:

(a) ktorá sa objaví v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v príslušný deň na s1rane CZKAM3PRIRS služby Thomson REUTERS
(alebo, ak dôjde k zmene v označení s1rany alebo k zániku služby, na takej strane takej služby, akú Veriteľ odôvodnene určí ako
stranu alebo službu, ktorá svojim pararretrarn najviac zodpovedá pôvodnej strane a službe) pre menu CZK a pre obdobie zhodné s
príslušným obdobím uvedeným v zrríuve o úvere alebo obdobie jemu najbližšie, pričom v prípade, že takto určená sadzba
CZKAM3PRIRS bude záporné číslo, pre účely zmuvy o úvere sa použije sadzba CZKAM3PRIRS vo výške O (nula); alebo

(b) ak nie je možné postupovať poďa odseku (a) vyššie, tak sadzba, ktorú Veritel' v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v prísluš ný
deň uvedený v zrrtuve o úvere ponúka najvýzna mnejš ím banká m na európskom medzibankovom trhu ako s adzbu ponúkanú na
depozitá pre menu CZK a pre obdobie zhodné s príslušným obdobím uvedeným v zrríuve o úvere alebo obdobie jemu najbližšie.

Daňová zrážka znamená akúkoľvek zrážku dane, splnenie preddavkovej alebo zabezpečovacej povinnosti na daň, ako aj každý poplatok
(vrátane úrokov z omeškania a pokút za porušenie povinnosti s nim súvisiacim) z platby vykonanej na základe zmuvy o úvere alebo
v súvislosti s ňou.

Deň poskytnutia znamená každý deň osobitného poskytnutia peňažných pros1riedkov, v ktorý dochádza k odpísaniu peňažných pros1riedkov
z ÚVerového účtu (v prípade peňažných pros1riedkov poskytnutých ako termínovaný úver alebo ako revovinqový wer) alebo z Bežného účtu
(v prípade peňažných prostriedkov poskytnutých ako kontokorentný úver).

Doba na čerpanie znamená obdobie, ktoré končí dňom, ktorý je uvedený v zrrtuve o were ako posledný deň Doby na čerpanie, prípadne
ako posledný deň, kedy je ešte možné poskytnúť peňažné prostriedky; a začína dňom kedy sú splnené všetky nižšie uvedené podrnenky: (i)
zrnuva o úvere je riadne uzavretá, (ii) zrnuva o úvere nadobudla účinnosť (najmä v prípade povinne zverejňovanej zmuvy o were), a (iii)
Veriteľ akceptoval splnenie každej Odkladacej podrnenky v prípade, že boli nejaké Odkladacie podrnenky dohodnuté.

EURIBOR znamená pre príslušné Úrokové obdobie sadzbu určenú Veriteľom ako sadzba, ktorá sa objaví o 11.00 hod. sEč alebo približne
v tomto čase v dru~ pracovný deň (t.j deň, kedy je v prevádzke systém TARGET) pred začiatkom príslušného Úrokového obdobia na strane
EURIBOR01 služby Thomson REUTERS (alebo, ak dôjde k zmene v označení strany alebo k zániku služby, na takej strane takej služby, akú
Veriteľ odôvodnene určí ako stranu alebo službu, ktorá svojimi pararretrarn najviac zodpovedá pôvodnej strane a službe) pre príslušnú menu
a pre obdobie zhodné s príslušným Úrokovým obdobím V prípade, že sadzba EURIBOR podľa predchádzajúcej vety bude záporné číslo, pre
účely tejto zmuvy o úvere sa použije sadzba EURIBOR vo výške O (slovom nula).

EURAB38RS znamená pre príslušné Úrokové obdobie sadzbu určenú Veritel'om, ako sadzba:

(a) ktorá sa objaví v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v príslušný deň na s1rane EURAB3EIRS služby Thomson REUTERS (alebo,
ak dôjde k zmene v označení strany alebo k zániku služby, na takej s1rane takej služby, akú Ve rite!' odóvodnene určí ako stranu
alebo službu, ktorá svojimi pararretrarn najviac zodpovedá pôvodnej strane a službe) pre menu EUR a pre obdobie zhodné s
príslušným obdobím uvedeným v zrríuve o úvere alebo obdobie jemu najbližšie, pričom v prípade, že takto určená sadzba
EURAB3E1RS bude záporné číslo, pre účely tejto zmuvy o úvere sa použije sadzba EURAB3E1RS vo výške O (nula); alebo

(b) ak nie je možné postupovať podl'a odseku (a) vyššie, tak sadzba, ktorú Veritel' v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v príslušný
deň uvedený v zrríuve o úvere ponúka najvýznamnejším bankám na európskom medzibankovom trhu ako sadzbu ponúkanú na
depozitá pre menu EUR a pre obdobie zhodné s príslušným obdobím uvedeným v zrríuve o úvere alebo obdobie jemu najbližšie.

Finančný trh znamená medzibankový trh krajín eurozóny.
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Fixná úroková sadzba znarrená sadzbu uvedenú pod týrrto označením v zrnuve o úvere, ktorej výšku nie je oprávnená jednostranne rreniť
ani jedna zo zrnuvrýcn strán, a ktorá sa použije pre všetky peňažné prostriedky a po celú dobu, kedy sú podl'a zmuvy o were poskytnuté a
nesplatené.

Fixovaná úroková sadzba pre Profihypo úvery, znarrená pre prvé Úrokové obdobie (ďalej Úrokové obdobie aj ako Fixované obdobie)
sadzbu, uvedenú v zrnuve o úvere v článku II. ZÁKLADNÉ PODMIENKY v bode 2.1, potom pre každé ďalšie nasledujúce Fixovaré obdobie
sadzbu určenú jednostranne Veriteľom, ktorú Veritel' oznamuje Dlžníkovi vždy písomným oznárrením rnnirrálne dva mesiace pred začatím
toho príslušného Fixovaného obdobia, v ktorom sa má sadzba použiť, pričom medzi hlavné okolnosti, ktoré rróžu ovpyvniť zmenu výšky
Fixovanej úrokovej sadzby pre Profihypo úvery, patria najmä zmeny na finančných trhoch a obchodná politika Veriteľa, ako aj súvisiace
rizikové náklady a celkový rizikový profilOžníka, vrátane jeho celkovej platobnej disciplíny.

Ak nie je Dlžníkovi do uplynutia predchádzajúceho Úrokového obdobia doručené ani poďa pravidiel pre doručovanie v článku 14.
Všeobecných obchodných podrnenok pre úvery žiadne oznámenie o výške Fixovanej úrokovej sadzby pre Profihypo úvery, použije sa pre
Úrokové obdobie Fixovaná úroková sadzba pre Profihypo úvery, použ ivaná v predchádzajúcom Fixovanomobdobi.

Fixovanú úrokovú sadzbu pre Profihypo úvery Veritel' určí ako súčet Základnej úrokovej sadzby pre Profihypo úvery, vo výške ktorú rrala ku
dňu uzavretia zmuvy o úvere a Hrubej rrarže.

Hrubá marža znamená zložku Fixovanej úrokovej sadzby pre Profitlýpo úvery, pričom jej výšku Veritel' stanovuje individuálne pre každého
Ožníka a individuálne pre každé jednotlivé Fixované obdobie. Pri jej stanovení Veritel' prihliada najmä na svoje obchodné a rizikové náklady
s úvisiace s touto zrrtuvou o úvere.

Konečný deň splatnosti znamená dohodnutý deň splatnosti tej (poslednej) splátky istiny poskytnutých peňažrýcn prostriedkov, ktorá je
splatná najneskôr.

LIBOR znamená pre príslušné Úrokové obdobie sadzbu určerú Veriteľom ako sadzba, ktorá sa objaví o 12.00 hod. SEČ alebo približne
v terno čase v drutlí pracovflý' deň (t.j. deň, kedy je v prevádzke medzibankový platobný systém CHAPS v Londýne a v prípade sadzOý
LIBOR pre menu Euro deň, kedy je v prevádzke systém TARGET) pred začiatkom príslušného Úrokového obdobia na strane L1BOR01 a na
strane L1BOR02 služby Thomson REUTERS (alebo, ak dôjde k zmene v označení strarv alebo k zániku služby, na takej strane takej služOý,
akú Veritel' odôvodnene určí ako stranu alebo službu, ktorá svojim pararretrarn najviac zodpovedá pôvodnej strane a službe) pre príslušnú
menu a pre obdobie zhodné s príslušným Úrokovým obdobím. V prípade, že sadzba LIBOR podl'a predchádzajúcej vety bude záporné číslo,
pre účely tejto zmuvy o úvere sa použije sadzba LIBOR vo výške O(slovom nula).

Odkladacie podm ienky znamená podrnenky predloženia takých dokumentov, ktoré sú uvedené v zrnuvs o úvere pod označením
Odkladacie podrnenky.

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 pocstatrý neoriazrwý dopad na (a) podnikateľskú a/alebo finančnú situáciu príslušnej osoby;
a/alebo (b) schconosr príslušnej osoby plniť jej záväzky poďa zmuvy o úvere, rtčiteľskej listiny alebo iného súvisiaceho dokumentu; a/alebo
(c) platnosť alebo vymožitel'nosťzmuvy o úvere, ručitel'skej lístiny alebo iného súvisiaceho dokumentu.

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je dňom pracovrého pokoja poďa zákona Č. 241/1993 Zz. o štátrvch sviatkoch, dňoch pracovného
pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisova podl'a zákona Č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

PRIBOR znamená pre príslušné Úrokové obdobie sadzbu určenú Veritel'om ako sadzba, ktorá sa objaví o 11.00 hod. SEČ alebo približne
v terno čase v druhý pacovrý deň (t.j. deň, kedy je v prevádzke medzibankový platobný systém CERTIS v Prahe) pred začiatkom
príslušného Úrokového obdobia na strane PRIBOR= služby Thomson REUTERS (alebo, ak dôjde k zmene v označení strarv alebo k z áiiku
služby, na takej strane takej služby, akú Veritel' odôvodnene určí ako stranu alebo službu, ktorá svojim pararretrarn najviac ZOdpovedá
pôvodnej strane a službe) pre príslušnú menu a pre obdobie zhodné s príslušným Urokovým obdobím. V prípade, že sadzba PRIBOR podľa
predchádzajúcej vety bude záporné číslo, pre účely tejto zmuvy o úvere sa použije sadzba PRIBOR vo výške O(slovom nula).

Prípad porušenia zmluvy znamená ktorúkol'vekzo skutočností, ktoré sú takto nazvané v článku 10 nižšie.

Ručite l' znamená každú osobu, ktorá ručí za záväzky Dlžníka vyplývajúce zo zmuvy o úvere alebo súvisiace s ňou.

USDAM3L1RS znamená pre príslušné Úrokové obdobie sadzbu určenú Veritel'om, ako sadzba:

(a) ktorá sa objaví v čase medzi 12.00 hod. až 13.00 hod. v príslušflý' deň uvedený v zrnuve o úvere na strane USDAM3L1RS služby
Thomson REUTERS (alebo, ak dôjde k zmene v označení strarv alebo k zániku služby, na takej strane takej služby, akú Verite!'
odôvodnene určí ako stranu alebo službu, ktorá svojim parametrami najviac zodpovedá pôvodnej strane a služ be) pre menu USD a
pre obdobie zhodné s príslušrvrn obdobím uvedeným v zrnuve o úvere alebo obdobie jemu najbližšie, pričom v prípade, že takto
určená sadzba USDAM3L1RS bude záporné číslo, pre účely zmuvy o úvere sa použije sadzba USDAM3L1RS vo výške O (nula);
alebo

(b) ak nie je možné postupovať podl'a odseku (a) vyššie, tak sadzba, ktorú Veritel' v čase medzi 12.00 hbd. až 13.00 hod. v príslušflý'
deň uvederý v tejto zrríuve o úvere ponúka naf.iýznamnejším bankám na európskom medzibankovom trhu ako sadzbu ponúkanú
na depozitá pre menu USD a pre obdobie zhodné s príslušným obdobím uvedeným v zniuve o úvere alebo obdobie jemu najbližšie.

2/14 VÚB je členom skupiny INTES4.1iffi SPtND40IO



~VÚBBANKA
VUB, a.s.. Mlynské nivy 1,82990 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, 1(0: 31320155, vub.sk Všeobecné obchodné podrnenky pre úvery zo dňa 24.05.2017

ÚVerový účet znamená evidenčrý účet vedený Veritel'om v súvslostí s termínovaným úverom alebo revolvingovým úverom, na ťarchu
ktorého dochádza k poskytnutiu peňažných prostriedkov z úveru a ktorého číslo Veritel' oznám Dlžníkovi vo výpise z ÚVerového účtu
zasielanom Dlžníkovi.

Úrokové obdobie znamená:
(a) v prípade pohyblivej úrokovej sadzby počftane] s pormcou EURIBORu, LIBORu alebo PRIBaRu, obdobie, ktorého dlžka je určená

v zrriuve o úvere, a ktoré plynie nasledovne:

(i) prvé Úrokové obdobie sa začína:
(A) v prípade termínovaného a revovinqovéno úveru v Deň poskytnutia prvej osobitne poskytnutej časti peňažných prostriedkov

a vzťahuje sa na všet~ peňažné prostriedky possytnuté počas prvého Úrokového obdobia, pokia l' v zrríuve o úvere nie je
uvedené inak;

(B) v prípade kontokorentného úveru v deň, kedy je Dlžník podl'a zmuvy o úvere oprávnený prvýkrát požiadať o poskytnutie
peňažných prostriedkov, pokia l' v zrríuve o úvere nie je uvedené inak;

(ii) každé nasledujúce Urokové obdobie sa začina rmmentom uplynutia predchádzajúceho Úrokového obdobia a vzťahuje sa na všet~
peňažné prostriedky poskytnuté počas tohto Urokového obdobia aj na všetky predtým poskytnuté a nesplatené peňažné prostriedky a

(b) v prípade pohyblivej úrokovej sadzby počfane] ako súčet Základnej sadzby a marže, obdobie, ktoré sa začína v deň, ktorý je ako deň
účinnosti Základnej sadzby wederl)Í v oznámení Veritel'a o novej Základnej sadzbe a končí v deň bezprostredne predchádzajt:.ci dňu,
ktorý je ako deň účinnosti Základnej sadzby uvederý v najbližšie nasledujúcom oznámen íVeritel'a o novej Základnej sadzbe, s výnimkou
prvého Úrokového obdobia, ktoré sa začína:

(i) v prípade termínovaného a revolvingového úveru v Deň poskytnutia prvej osobitne poskytnutej časti peňažných prostriedkov
a vzťahuje sa na všetky v tomto obdobi nesplatené peňažné prostriedky, pokiaľ v zrnuve o úvere nie je uvedené inak;

(ii) v prípade kontokorentného weru v deň, kedy je Dlžník podl'a zmuvy o úvere oprávnený prvýkrát požiadať o poskytnutie peňažrých
prostriedkov, ak je však v zrnuve o úvere v článku II. ZÁKLADNÉ PODMIENKY výslovne osobitne wedený Dátum poskytnutia
úverového rámca, vtedy prvé Urokové obdobie začína v deň Dáturru poskytnutia úverového rámca;

(c) v prípade Rxovanej úrokovej sadzby pre Profihypo úvery obdobie, ktorého dÍžka je uvedené v zrnuve o úvere v článku II. ZÁKLADNÉ
PODMIENKY v bode 2.1, pričom každé nasledujúce Fixované obdobie sa začína rmmentom uplynutia predchádzajúceho Rxovaného
obdobia a prvé Fixované obdobie začína:

(i) v prípade termínovaného úveru v Deň poskytnutia prvej osobitne poskytnutej časti peňažných prostriedkov a vzťahuje sa na všet~
v tomto období nesplatené peňažné prostriedky, pokia l' v zrnuve o úvere nie je uvedené inak;

(ii) v prípade kontokorentného weru v deň, kedy je Dlžník podľa zmuvy o úvere oprávnený prvýkrát požiadať o poskytnutie peňažrvch
prostriedkov, ak je však v zrnuvs o úvere výslovne osobitne uvedený Dátum poskytnutia ú/erového rámca, vtedy prvé Fixované
obdobie začína v deň Dáturru poskytnutia úverového rámca.

Základná sadzba znamená platnú a účinnú sadzbu určenú jednostranne Veritel'om, ktorá bola pod označením "Základná sadzba pre
podnikatel'ské úvery" pre menu zhodnú s menou úveru naposledy oznámená na webovom sídle Veriteľa, pričom medzi hlavné okolnosti, ktoré
rróžu ovplyvniť zmenu výš~ Základnej sadzby, patrí najrrä: (i) zmena výšky lirrstne] úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky pre týždňové
REPO tendre pre prípad Základnej sadzby stanovenej v mene euro, (ii) zmena výšky sadzby Federal Funds Target Rate FED (Federálny
rezevrý systém USA) pre jednodŕové operácie pre prípad Základnej sadzby stanovenej v amerických dolároch, (iii) zmena výš~ limtne]
úrokovej sadzby českej národnej banky pre dvoj1ýždňové REPO tendre pre prípad Základnej sadzby stanovenej v CZK, (iv) zmena výšky
limtnej úrokovej sadzby Bank of England pre jednodňové REPO tendre pre prípad Základnej sadzby stanovenej v GBP, (v) ako aj zmeny
rozdielov medzi kótovaným rreczibankovým úrokovým sadzbarn a sadzbám uvedeným pod (i), (ii), (iii), (iv).

Základná úroková sadzba pre Profihypo úwry znamená platnú a účinnú sadzbu určenú na základe obchodnej a úrokovej politiky
jednostranne Veritel'om, ktorá bola pod označením "Základná úroková sadzba pre Profihypo úvery" pre jednotlivé typy Fixovaného obdobia
naposledy oznámená na webovom sídle a na obchodných rriestach Veritel'a, prčorn medzi hlavné okolnosti, ktoré rróžu ovplyvniť zmenu
výšky Základnej úrokovej sadzby pre Profihypo úvery, patria najmä zmeny refinančných sadzieb na Finančnomtrhu.

V zrnuve o úvere:
(a) naklada1ie znamená predaj, odplatný prevod, bezodplatrý prevod, zámenu, nájom, odplatné alebo bezodplatné prenechanie do užívania,

výpožičku, a to tak dobrovol'ne ako aj nedobrovol'ne (napr. v prípade exekúcie), a nakladať sa bude vykladať v súlade s vyššie uvedeným
(b) má sa za to, že Prípad porušenia zmuvy trvá alebo pretrváva ak Dlžník tento stav neodstránil alebo ak sa Veritel' práv vyplývajúcch

z tohto stavu písorme nevzdal;
(c) každý odkaz na osobu (vrátane Veritel'a a Dlžníka) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdatel'ov práv alebo

záväzkov, ktorí sa stali postupnjkrn alebo nadobúdateľrn práv alebo záväzkov v súlade so zrnuvou, do práva/alebo povinnosti z ktorej
vstúpili; .

(d) každý odkaz na akýkol'vek dokument (vrátane zmuvy o úvere) znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a inýchzmien.

2. ÚVer

Podl'a spôsobu poskytnutia a vrátenia peňažrých prostriedkov wedeného v zrnuve o úvere Veräeľ rrôže poskytnúť úver ako (a) termínovaný
úver, alebo (b) revolvingový úver, alebo (c) kontokorentný úver.

Termínovaný úver je úver, z ktorého rróžu byť podl'a dohody Dlžníka a Veritel'a poskytnuté peňažné prostriedky jedncrazovo alebo na viac
krát až do dohodnutej výšky úveru stanovenej v zrnuve o úvere, pričom Dlžník je povinný poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť v splátkach
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alebo jednorazovo pod'a dohody stanovenej v zrríuve o úvere, a pričom poskytnuté peňažné prostriedky, ktoré už Dlžník raz vrátil, nie je
rrožné opätovne poskytnúť.

Revolvingový úver je úver, z ktorého rróžu tJýť poskytnuté peňažné prostriedky na viackrát poďa limt ov celkovej výšky úveru pre príslušné
obdobia, ktoré sú uvedené v zrríuve o úvere a v rám::i každého takéhoto obdobia jednorazovo alebo na viackrát až do výšky limtu celkovej
výšky úveru pre príslušné obdobie, prčorn s výnimkou posledného obdobia je Dlžník v posledný 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 poskytnuté a nesplatené
peňažné prostriedky. Poskytnuté peňažné prostriedky, ktoré už boli raz vrátené je rrožné podl'a zmuvy o úvere opätovne poskytnúť len pod'a
lírntov celkovej výšky úveru a na obdobia uvedené v zrnuve o úvere. .

Kontokorentný úver je úver, z ktorého rróžu byť peňažné prostriedky poskytnuté na viackrát podľa ärntov celkovej výšky úveru pre príslušné
obdobia, ktoré sú uvedené v zrnuve o úvere a v rárrcí každého takéhoto obdobia na viackrát až do výšky limtu celkovej výšky úveru pre
príslušné obdobie, a to formou vykonania príkazov na úhradu platieb Dlžníka z Bežného účtu vedeného u Verite!'a alebo akoukol'vek inou
písorme dohodnutou formou nakladania so zostatkom na Bežnom účte vedenom u Verite!'a, aj keď na to Dlžník ne má na to mto účte dostatok
peňažných prostriedkov, pričom. s výnimkou posledného obdobia je Dlžník v posledný 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 poskytnuté a nesplatené peňažné
prostriedky .

Ak Dlžník žiada o poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom vyplatenia faktúr, ktoré Dlžník predkladá spolu so Žiadosťou o poskytnutie
peňažných prostriedkov, poskytuje Veritel' peňažné prostriedky (čerpanie úveru) zásadne len priarro na účet tretej osoby, uvedený vo faktúre -
pokia l' Verite!' nebude výslovne súhlasiť s tým, aby boli takéto peňažné prostriedky poskytnuté pripísaním na Bežný účet Dlžníka, Ak je
v zrríuve dohodnutým účelom úveru splatenie iného úveniiných úverov (ďalej len "Pôvodný úver") poskytuje Verite!' peňažné prostriedky
(čerpanie úveru) - pokial' je to technicky rmžné - zásadne len priarro na úverový účet Pôvodného úveru - pokia l' Veriteľ nebLde výslovne
súhlasiť s tým, aby boli takéto peňažné prostriedky poskytnuté pripísaním na bežný účet Dlžníka.

3. Odkladacie podmienky

Ak sú v zrnuve o úvere dohodnuté Odkladacie podrnenky, Dlžník sa zaväzuje, že na svoje náklady zadováži a predloží Veritel'ovi všetky
dokumenty na splnenie Odkladacích podrrienok v takej forme a s ta~m obsahom, aké sú pre Veritel'a akceptovate!'né. Verite!' nie je povinný
poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky, ak forma alebo obsah dokumentov Odkladacích podmienok predložených Veritel'ovi, nebudú pre
Veriteľa akceptovatel'né.

4. Platby

Ak v zrrtuve o úvere nie je uvedené, kedy je pohľadávka Veritel'a splatnou, takáto pohl'adávka je splatnou najneskôr v tretí pracovný deň odo
dňa doručenia výzvy Verite!'a na zaplatenie. S výnimkou prípadu platby forrmu započítania podl'a článku 16 nižšie alebo platby forrmu inkasa
podľa článku 17 písm. (c) nižšie, Dlžník uhradl každú dlžnú čiastku v súvslosti s peňažným prostriedkami poskytnutým ako terminovaný úver
alebo ako revolvingový úver v prospech Uverového účtu a v súvislosti s peňažným prostriedkam poskytnutým ako kontokorentný úver
v prospech Bežného účtu vedeného u Veritel'a, alebo v prospech takého účtu, ktorého číslo bude Dlžníkovi vopred písorme oznámené
Verite!'om, a to v jej deň splatnosti a v mene úveru. Dlžník nerróže započítať žiadnu svoju poti'adávku voči akejkoľvek pohl'adávke Veriteľa
vyplývajúcej zo zmuvy o úvere alebo súvisiacej s ňou.

V prípade akejkoľvek platby Veritercvi (vrátane započítania pod'a článku 16 nižšie a inkasa podl'a článku 17 nižšie), sa platba použije najprv
na zaplatenie čiastok po splatnosti. AkVerite!' neurčí inak, platba sa započíta najprv na úhradu splatného úroku z omeškania, potom splatného
úroku (v prípade Profihypo úverov následne aj na úhradu poplatku za vedenie úverového účtu) a napokon splatnej istiny (v prípade
poisteného Profihypo úveru následne aj na úhradu poistného).

V prípade akejkoľvek platby Veritel'ovi (vrátane započítania podla článku 16 nižšie a inkasa podl'a článku 17 nižšie), ktorá je vykonaná (čo aj
len v niektorej svojej časti) pred dohodnutou splatnosťou (najmä mrro splátkového kalendára), ak Veriteľ neurčí inak, platba sa zap očíta na
úhradu istiny počnúc splátkou istiny najbližšie nasledujúcou a pokračujúc splátkarn istiny v poradí od najneskoršej doby splatnosti.
V prípade Profihypo úverov, akákol'vek platba rnrro splátkového kalendára rrôže byť vykonaná za podrnenok upravených v úverovej zrrfuve
a po uzavretí dodatku k úverovej zrnuve. pokial' úverová zrrsuva neurčuje inak, pričom v prípade, ak na evidenčný účet Veriteí'a je poukáza ná
platba v inej výške ako bola dohodnutá, platba nebude vôbec zúčtovaná a bude poukázaná späť na Bežný účet Dlžníka, pokial' je vedený
u Veriteľa,

Zrnuvné strarv sa dohodli na vylúčení práva Dlžníka určiť účel platby inak, a na vyličen! príslušných častí ustanovenia § 330 Obchodného
zákonníka.

5. Výpočet úroku. úrok z omeškania. úrokové obdobia

Verite!' oznamuje Základnú sadzbu vyvesením príslušnej sadzby v obchodných priestoroch Verite!'a a jej zverejnením na webovom sole
Verite!'a. Verite!' a Dlžník sa dohodli, že každé nové určenie alebo zmena Základnej sadzby je pre Dlžníka záväzné odo dňa účinnosti
príslušnej sadzby uvedeného v oznámeníVeritel'a podl'a predchádzajúcej vety.

Verite!' rróže určiť a kedykol'vek zmeniť Základnú sadzbu pcd'a svojho vlastného vyhodnotenia situácie na finančnom trhu, pričom prihliada
najmä na okolnosti uvedené v definícii Základnej sadzby.
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Akje úroková sadzba stanovená zrnuvou o were ako pohýblivá úroková sadzba a počjta sa s porrocou EURIBORu, LlBORu alebo PRIBORu,
na všetky poskytnuté peňažné prostriedky sa vzťahujú po sebe nasledujúce Úrokové obdobia.

Ak má byť úrok počjtaný s porrocou EURIBORu, L1BORu alebo PRIBORu a ak nebudú existovať hodnoverné a primerané prostriedky na
určenie EURIBORu, LIBORu alebo PRIBORu, alebo ak Veritel' zistí, že jeho skutočné náklady na obstaranie zdrojov na medzibankovom trhu
presahujú LIBOR, PRIBOR alebo EURIBOR pre príslušné Úrokové obdobie, Verite!'
(a) o takejto situácii bez zbytočného odkladu upovedomí Dlžníka, a
(b) akonáhle to bude prakticky rrožné stanoví úrokovú sadzbu pre príslušné Úrokové obdobie ako súčet (1) marže uvedenej v zrríuve o úvere,

a (2) sadzby, ktorú Veriteľ určí, ako percentuálna sadzba p.a. predstavujúca náklad refinancovania Veritel'a z akéhokoľvek zdroja, ktorý si
Veriteľ odôvodnene zvolil.

Každá čiastka úroku podl'a zmuvy o úvere, stanoveného percentuálne na ročnej báze (p. a.) sa poč ta s použitím nasledujúceho vzorca:

P = (A*D*R) / (360*100)

Metódou 365/360 dní v roku, kde: (a) P je príslušná čiastka úroku; (b) A je suma, z ktorej sa úrok počfta: (c) D je počet skutočne uplynutých
dní, za ktoré sa úrok počäa, (d) Rje sadzba stanovená podľa zmuvy o úvere; a (e)' je znakom násobenia.

Ak Dlžník v prípade termínovaného alebo revolJingového weru nezaplatí akúkoľvek splatnú čiastku istiny na základe zmuvy o úvere alebo
v swtslostt s ňou riadne a včas, zaväzuje sa zaplatiť Veritel'ovi za dobu omeškania okrem bežného úroku aj úrok z omeškania vo výške poďa
sadzby 5 % p.a. Ak Dlžník v prípade kontokorentného weru nezaplatí akúkoľvek splatnú čiastku záporného zostatku na Bežnom účte riadne
a včas, zaväzuje sa zaplatiť Veriteľovi za dobu omeškania z tejto splatnej ale nezaplatenej čiastky narnesto bežného úroku len úrok
z omeškania vo výške pcd'a sadzby, ktorou v čase takého omeškania Veriteľ bežne úroči nepovolené prečerpania na bežrých účtoch
vedených u Veriteľa.

6. Dane

Dlžník sa zaväzuje vykonať každú platbu poďa zmuvy o were alebo v súvislosti s ňou bez zrazenia alebo zadržania akejkoľvek čiastky
s výnirrl<ou prípadu, ak je právnym predpism požadovaná Daňová zrážka. Ak Dlžníkovi ukladá právny predpis povinnosť vykonať Daňovú
zrážku, Dlžník musí (a) vykonať Daňovú zrážku v lehote aspôsobom vyž adovarýrn príslušným právrvrn predpisom, (b) bezodkladne po
vykonaní Daňovej zrážky predložiť veríteroví dôkaz o tom, že bola vykonaná, a (c) vykonať platbu Veriteľovi tak, že táto bude zvýšená o takú
čiastku, ktorá zabezpečí, aOý Veriteľ dostal aj po vykonaní Daňovej zrážky platbu v takej výške, v akej by ju bol býval dostal v prípade, ak by
právny predpis neukladal Dlžníkovi povinnosť vykonať Daňovú zrážku.

Každá čiastka splatná Veritel'ovi poďa zmuvy o úvere alebo v súvislosti s ňou (vrátane odplát Veriteľa a náhrady jeho účelne a preukázatel'ne
vynaložerých výdavkov) je v zrnuve o úvere uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá môže Oýf splatná v súvislosti s platbou takej čiastky.
Ak bude takáto daň splatná, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi okrem sarrotnej čiastky splatnej podľa zmuvy o úvere alebo v swislosf s ňou
aj príslušnú čiastku takejto dane.

7. Záväzné vyhlásenia

Pre účely zmuvy o úvere Dlžník poskytuje Veritel'ovi nasledujúce vyhláseria:

(a) Dlžník má (1) právnu subjektivitu, a spôsobilosť na právne úkony pod'a právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj riadne
oprávnenie vykonávať činnosť, ktorú vykonáva, (2) prčorn v prípade, ak je Dlžník obcou alebo mestom, potom je obcou alebo mestom,
ktoré je právnickou osobou poď a zákona č. 369/1990 Zb., alebo zákona Č. 401/1990 Zb. alebo zákona Č. 377/1990 Zb., všetky uvedené
zákony v ich aktuálnom znení, alebo iných zákonov, ktoré ich nahradia, (3) prípadne ak Dlžník je sarrosprávrvm krajom (vyšším
úzernným celkom), je právnickou osobou podľa zákona Č. 302/2001 Z. z., v aktuálnom znení, alebo iného zákona, ktorý ho nahradí,

(b) Dlžník získal všetky súhlasy a podnikol všetky kroky potrebné pod'a: (1) právnych predpisov. (2) svojich interrých predpisov
a dokumentov. pokiaľ nejaké interné predpisy a dokumenty existujú. ako aj (3) akýchkďvek iných dokumentov, ktorým je viazaný, na to,
aby platne uzavrel zmuvu o úvere a každý iný dokument s ňou súvisiaci, ktorého je zrnuvnou stranou a aby plnil všetky povinnosti, ktoré
v ňom na seba prevzal, a ak je Dlžník obcou, mestom, alebo sarrosprávrvm krajom, potom Dlžf)ík v súvislosti s uzavretím zmluvy o úvere
a plnením povinností z nej postupoval navyše aj v súlade s pravidlam a postupm týkajúcim sa verejného obsterávania podl'a príslušrých
právnych predpisov,

(c) zrnuva o úvere a každý dokurnent, ktorého je Dlžník zrnuvnou stranou v súvislostiso zrnuvou o úvere je platný a pre neho záväzný,
(d) uzavretie zmuvy o úvere a každého dokumentu v súvislosti so zrríovou o úvere, ktorého je Dlžn ík z rríuvnou stranou a jeho plnenie

povinností podľa takého dokurnentu nie je v rozpore: (1) so žiadnym právnym predpisom, (2) so žiadrvrn z jeho interných predpisov
a dokurnentov, pokia!' nejaké interné predpisy a dokumenty 'existujú, ani (3) so žiadnym iným dokumentom, ktorým je viazaný, ..

(e) riadna účtovná závierka Dlžníka (ak má Dlžn ík Ovládanú osobu, tak konsolidovaná a ak má Dlžník povinnosť auditu riadnej účtovnej
závierky, tak audäovmá) naposledy dortčená Veriterov: (1) bola pripravená v súlade so slovenským účtovným predpism, ktoré boli
konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia, za ktoré bola pripravená, (2) poskytuje verrý a pravdivý obraz o skutočnostiach,
ktoré sú predrnetom účtovníctva Dlžníka a o finančnej situácii ku dňu, ku ktorému bola vyhotovená, to všetko za predpokladu, že Dlžník je
povinný viesť účtovníctvo podl'a osobitnýchprávnych predpisov,

(f) odo dňa, ku ktorému bola vyhotovená riadna účtovná závierka Dlžníka (ak má Dlžník Ovládanú osobu, tak konsolidovaná a ak má Dlžník
povinnosť auditu riadnej účtovnej závierky, tak auditované) za posledné účtovné obdobie Dlžníka predchádzajúce účtovnému obdobiu,
v ktorom bola uzavretá zrríuva o úvere, nedošlo ku žiadnej podstatnej negatívnej zmene v jeho finančnej situácii (ak má Dlžník Ovládanú
osobu, tak konsolidovanej finančnej situácii). to všetko za predpokladu, že Dlžník je povinný viesť účtovntctvc pod!'a osobitrý ch právrvch
predpisov,

(g) neprebieha ani nehrozí žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a sp ávnebo konania), ktoré by rrohš, ak by skončili
nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad na Dlžníka,
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(h) každá informácia predložená Dlžníkom v súvislosti s uzavretimzrrluvy o úvere je správna a pravdvá ku dňu, ku ktorému bola predložená
a Dlžnik neopomenul predložiť Veríteľcvi žiadnu informáciu, ktorej predloženie by spôsobilo, že iná informácia, ktorá bola Veriteľovi
predložená by sa stala riepravdivou alebo zavádzajúcou,

(i) Dlžnik neuznal žiaden svoj dlh formou vykonatel'nej notáske] z ápisnce voci žiadnej osobe ani nezriadil žiadne záložné právo ani iné
právo zabezpečenia k žiadnemu svojru existujúcemu alebo budúcemu majetku, ani neposkytol ručenie ani iný spôsob zabezpečenia
záväzkov tretej osoby, s výnirrkou záložných práv, vykonatel'ných notá'skych zápisníc alebo iných práv zabezpečenia, údaje o ktorých
boli písorme oznámené Veriteľovi Dlžníkom pred uzavretimzrrluvy o úvere,

O) Dlžník pod sankciou okamžitej splatnosti celej dlžnej surrv ku dňu, kedy sa Veritel' dozvedelo nepravdivosti tohto vyhlásenia, vrátane
splatnosti úrokov za celú dohodnutú dobu úveru vyhlasuje, že nemá k Veritel'ovi osobitný vzťah pcd'a § 35 zákona o bankách č. 483/2001
Zz. v znení neskoršich predpisov,

(k) pri vykonaní každej platby poďa zrrluvy o úvere alebo v súvslosti s ňou [)žník použije výhradne finančné prostriedky, ktoré sú jeho
vlastnictvom, a v prípade, ak je [)žník fyztkou osobou a má prípadne mal bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, potom aj finančné
prostriedky, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, prípadne sú súčasťou zaniknutého a zatial' nevyporiadaného
bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

(l) OOnik vystavuje každý dokument a uzatvára každú zrrluvu, ktorej je zrrluvnou stranou a každý dokument súvisiaci s takou zrrluvou, vo
vlastnom mene a na svoj vlastný účet,

(m) nemá žiadne také záväzky po lehote splatnosti voci žiadnemu daňovému úradu, voci Sociálnej poisťovni, voci zdravotným poisťovniam,
colným úradom ani žiadnemu úradu práce, o ktorých by Veritel'a písorme neinformoval pred uzavretím zmuvy o úvere.

8. tnformačné povinnosti

8.1. Do času úplného splnenia všetkých peňažných záväzkov na základe Zmuvy a každého s ňou súvisiaceho dokumentu voči Veritel'ovi, sa
[)žnik zaväzuje donučovať Veritel'ovi nasledovné dokumenty, prčorn v prípade dokumentov uvedených v torrto bode 8.1 sa za doručenie
okrem listinnej podoby považuje aj doručenie elektronicky na e-mailovú adresu Ve ritel'a, určenú podl'a článku 14. Doručovanie týchto
V šeobecných obchodných podmenok pre úvery:

(a) riadnu úplnú (vrátane prjlch) účtovnú závierku Dlžníka (ak má Ovládanú osobu, tak konsolidovanú a ak má povinnosť auditu riadnej
účtovnej závierky, tak auditovanú a spolu so správou auditora) za každé z jeho Lčtovných období, a to bez zbytočného odkladu po
tom, ako bola vyhotovená, najneskôr však do 95 dni odo dňa skončenia príslušného Lčtovného obdobia, to všetko za predpokladu, že
Dlžnik je povinný viesť účtovníctvo poďa osobitných právnych predpisov; prčorn povinnosť pod'a tohto bodu (a) má Dlžník len
v prípade, že takýto kompletný dokument nie je verejne dostupný na stránke www.registeruz.sk.

(b) kópiu každého podaného daňového priznania k dani z prijmu Dlžníka, vrátane dôkazu o jeho podani, a to bez zbytočného odkladu po
tom, ako bolo podané,

(c) priebežné óčtovré výkazy Dlžníka za každý kalendárny štvrťrok s výnirrkou posledného kalendárneho štvrťroka v roku, a to bez
zbytočného odkladu po tom, ako boli vyhotovené, najneskôr však do 30 dní odo dňa skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka,
avšak u Dlžníka, ktorý je mestom, obcou alebo samosprávnym krajom len za predpokladu, že také dokumenty je Dlžník povinný
vyhotovovať.

8.2 Do času úplného splnenia všetkých peňažných záväzkov na základe zmuvy o úvere a každého s ňou súvisiaceho dokumentu voči
Veritel'ovi sa Dlžník zaväzuje oznamovaťVerrtel'ovi:

(a) každú zmenu v postupoch, podl'a ktorých sa vyhotovuje riadna účtovná závierka Dlžníka a ďalšie informácie v takom rozsahu, aby
umožnili Veriteľovi vykonať porovnanie finančnej situácie Džnka pred zmenou a po zmene, to všetko za predpokladu, že OOník je
povinný viesť účtovníctvo podl'a osobitných právnych predpisov;

(b) každý zámer (1) znížiť základné imanie OOníka, ak Dlžník základné imanie má, (2) zmeniť obchodné meno, názov, sídlo, štatutárny
orgán alebo člena štatutárneho orgánu Dlžníka, ak ich Dlžn ík má a v pripade, že je OOn ík fyzickou osobou, každý zámer a/alebo
rozhoonuie zmeniť svoje osobné údaje, obchodné meno alebo mesto podnikania, (3) podať návrh na konkurz, reštrukturalizáciu
alebo obdobné konanie voci OOníkovi, ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, (4) zmeniť právnu formu, ak je to právne možné, vstúpiť
do likvidácie alebo rozhodnúť o zrušení bez likvidácie [)žníka, ak je to právne možné, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa
o takomto zámere dozvie;

(c) každé rozhodnutie príslušného orgánu OOníka o veci uvedenej v odseku (b) vyššie, ak taký orgán OOníka existuje, a to bez
zbytočného odkladu po tom, čo bolo takéto rozhodnutie prijaté;

(d) informácie o akorrkol'vek existujl.com alebo hroziacom spore alebo konaní (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania),
ktoré by mohli, ak by skončili nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad na Dlžníka, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa
takéto informácie dozvedel;

(e) že OOníkovi bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie alebo výkonu rozhodnutia spolu s kópiou takého upovedomenia, a to bez
zbytočného odkladu po tom, čo je takéto upovedomenie doručené;

(t) aktualizovaný zoznam spoločníkov/akcionárov [)žníka, a k existujú spoločníci/akcionári Dlžníka a ak má OOnik aspoň jednu Ovládanú
osobu, tak aj aktualizovaný zoznam Ovládaných osôb [)žníka, a to bez zbytočného odkladu po akejkoľvek zmene v ktororrkol'vek
zozname, ako aj po tom, čo o to Veritel' požiadal;

(g) každú zmenu v údajoch týkajúcich sa OOníka, najmä pokia l' ide o obchodné meno alebo názov Dlžníka, jeho štatutárne orgány, jeho
sídlo, miesto podnikania, a všetky ostatné údaje zapísané v reqistrl, v ktorom je Dlžník registrovaný (napr. obchodnom reqstri,
živnostenskom registri), spolu s predloženim aktuálneho výpsu z toho reqstra, v ktorom je [)žník registrovaný, a to bez zbytočného
odkladu odo dňa takejto zmeny;

(h) skutočnosť, že nastal Prípad porušenia zmuvy a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tom dozvedel;
(i) každú ďalšiu informáciu týkajúcu sa plnenia povinností podl'a zrrluvy o úvere alebo v súvislosti s ňou alebo finančnej situácie Dlžníka,

a to bez zbytočného odkladu po tom, čo o to Veriteľ požiadal.
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9, Všeobecné povinnosti

Do úplného splnenia všetkých peňažných záväzkov na základe zmuvy o úvere a každého s ňou súvisiacero dokurrentu voči Veritel'ovi sa
Dlžník zaväzuje plniť riadne a včas nasledujúce povinnosti:

(a) dodržiavať v každom podstatnom srrere všetky právne predpsy a záväzné rozhodnutia, nariadenia, licencie (bez ohl'adu na ch formu
a názov) vydané príslušným orgánm, týkajúce sa ochrany životného prostredia, ktoré sa na Dlžníka vzťahujú;

(b) nezriadiť žiadne právo zabezpečenia k svojmu existujúcemu ani budúcemu majetku, ani dovoliť aby došlo k vzniku práva zabezpeč enia
alebo k zaťaženiu právom tretej osoby, k jeho existujúcemu ani budúcemu majetku s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ
predchádzajúci písormý súhlas;

(c) nenakladať so svojím majetkom s výnimkou nakladania s majetkom pri výkone bežnej podnikatel'skej činnosti osoby, ktorá s majetkom
nakladá za bežných trhových podrrienok a s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veritel' predchádzajúci písomný súhlas;

(d) s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci písormý súhlas, neuzavrieť: (i) zmuvu o úvere, zmuvu o pôžičke ani o inom
dočasnom poskytnutí peňažných prostriedkov žiadneho charakteru (vrátane vydania dlhopisu, vystavenia zrrenky, uzavretia zmuvy
o finančnom leasingu alebo inej zmuvy s podobným ekonornckýrn účinkom), na základe ktorej oý bol oprávnený prijať alebo povinný
poskytnúť peňažné prostriedky alebo by prevzal povinnosti ekonorncky podobné povinnosti vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky; (ii)
zmuvu, na základe ktorej by došlo alebo mohlo dôjsť k vystaveniu bankovej záruky, alebo k poskytnutiu iného práva zabezpečenia,
akoukol'vektreťou osobou v súvislosti s plnením jeho záväzkov; .

(e) neposkytnúť žiadne zabezpečenie žiadneho záväzku žiadnej inej osoby s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci
písormý súhlas;

(t) v prípade, ak je Dlžn ík podníkatel'om, zabezpečiť aby v hlavnom predrrete podnikateľskej činnosti Dlžníka nedošlo k žiadnej podstatnej
zrrene s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci písormý súhlas;

(g) neuskutočniť a zabezpečiť, aby nedošlo k zlúčeniu ani splynutiu Dlžníka so žiadnou inou osobou ani rozdeleniu na viacero osôb, ak je
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Dlžníka v zmysle Obchodného zákonníka právne možné, s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veritel'
predchádzajúci písormý súhlas;

(h) poistiť svoj majetok a zodpovednosť za svoju činnosť v rozsahu a spôsobom, ktorým by s náležitou starostlivosťou bežne postupoval iný
subjekt vykonávajúci činnosti a vlastniaci majetok porovnateľné s činnosťami a majetkom príslušnej osoby;

(i) neudeliť v súvslosti so žiadryrn svojím dlho m voči akejkol'vek osobe súhlas s vykonatel'nosťou vo forrre vykonatel'nej notárskej z ápisnce
s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci písormý súhlas;

(j) zabezpečiť, aOý všetky peňažné prostriedky poskytnuté na základe zmuvy o úvere boli použité výlučne na účel stanovený zrnuvou
o úvere;

(k) v prípade kontokorentného úveru nevypovedať zmuvu o vedení Bežného účtu uzavretú s Veritel'om ani inak nezrušiť Bežný účet vedený
u Veriteľa pred úplným splatením záväzkov vyplývajúcich zo zmuvy o úvere;

(l) preukázať Veritel'ovi zaplatenie poistného za nehnutel'ný majetok - stavby, ku ktorému bolo zriadené záložné právo na zabezpečenie
pohl'adávok Veríteí'a v súvislosti s touto zrnuvou o were, bez ol-ľadu na to, či je záložcom Dlžník alebo akákoľvek iná tretia osoba, a to po
prvýkrát ku dňu uzavretia zmuvy o zriadení záložného práva a následne pravidelne ku dňu splatnosti poistného, najrrenej však raz ročne,
pričom v prípade, že záložca nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia príslušnej postnej zmuvy, Veriteľ mi
právo, nie však povinnosť, vo vlastnom rrene a na účet záložcu vykonať všetky kroky srrerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti
záložcu ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa príslušnej poistn ej zmuvy;

(m) umožniť Veritel'ovi na jeho požiadanie prístup k informiciám, vrátane prístupu k dokurrentom, prístup do priestorov a k akémukol'vek
majetku Dlžníka (najmä k zásobám, avšak bez obrredzenia na zásoby), aké bude Verítel' požadovať za účelom preverenia plnenia
povinností Dlžníka podl'a zmuvy o were a každého s ňou súvisiaceho dokurrentu a pravdivosti a správnosti informicií predložených
Veritel'oví;

(n) v prípade, že zrnuva o úvere je povinne zverejňovanou zrnuvou pod'a zákona 211/2000 Zz. o slobode informicii v znení neskorších
predpisov (ďalej len Zákon o slobode informiciO, je Dlžník povinný zverejniť zákonným spôsobom túto zmuvu o úvere, ako aj jej
neskoršie uzavreté dodatky, a následne je povinný udržiavať zmuvu o úvere a jej prípadné dodatky takto zverejnené po dobu do úplného
zániku všetkých záväzkov zo zmuvy o úvere, najrrenej však počas piatich rokov od nadobudnutia jej účinnosti podl'a zákona. Povinnosť
podl'a predchádzajúcej vety mi Dlžník tiež pri každej z tých súvsiacich zrríúv a dohôd, v ktorých sa táto zrríuva o úvere uvádza ako
zabezpečená pohl'adávka;

(o) v prípade, že ručitel'ská listina alebo iný dokurrent, podl'a ktorého Ručítel' prevzal svoje povinnosti v súvislosti s touto zrnuvou o úvere
(ďalej len Ručitelská listina), je povinne zverejňovanou zrnuvou podľa Zákona o slobode informicií, je Dlžník povinný zabezpečiť, aby
každý takýto Ručitel' zverejnil zákonným spôsobom Ručitel'skú listinu, ako aj všetky tie súvisiace zmuvy a dohody, v ktorých sa takáto
Ručitel'ská listina uvádza ako zabezpečená poH'adávka, pričom Dlžník je povinný zabezpečiť, aOý zverejnené dokurrenty ostali takto
zverejnené po dobu do úplného zániku všetkých záväzkov z takejto Ručitel'skej listiny, najrrenej však počas piatich rokov od nadobudnutia
účinnosti Ručitel'skej listiny podl'a zákona;

(p) v pripade, že wer pod'a tejto zmuvy o úvere bol zabezpečený záložným právom, ktoré bolo reqstrované v príslušnom reqstri záložrých
práv, je Dlžník povinný zabezpečiť po zániku zaregistrovaného záložného práva ajjeho výmaz v príslušnom registri záložných práv;

(q) v prípade, že Dlžník sa v zrríuve o úvere zaviazal dodržiavať finančné kovenanty, ktoré sú popisané vzorcom, pričom vo vzorci je uvedený
slovný popis ukazovatel'a a tiež čísla riadku z príslušného tlačila finančného výkazu schválenom Mnisterstvom financií SR, v ktorom je
ukazovatel' uvedený, sa zrríuvné strany dohodli, že v prípade, že ak-bude neskôr po uzavretí zmuvy o úvere posudzovaný finančný
ukazovatel' uvádzáný v inom čísle riadku, rozhodujúci pre jeho posúdenie je významovo zhodný" slovný popis ukazovateľa v príslušnom
tlačive schválenom Mnisterstvom financií SR a nie zrrenené číslo riadku.

10, Porušeniezmluwo úvere

Každá z nasleduíúcch skutočnosti sa považuje za A"ípad porušenia zmuvy bez oh'adu na to, či jej nastanie mohli Dlžník a lebo iná osoba
ovplyvniť:

(a) Dlžník nezaplatí čiastku dlžnú pod'a zmuvy o úvere alebo iného sivrsieceho dokurrentu v deň jej splatnosti spôsobom vyžadovaným
v takom dokumente;

(b) Dlžník nedodrží akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo zmuvy o úvere alebo iného súvisiaceho dokurrentu:
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(c) ktorékol'vek z vyhlásení, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v zrnuve o úvere alebo ktororrxoľvek
inom súvisiacom alebo Dlžníkom predloženom dokurrente (vrátane žiadosti Dlžníka, na základe ktorej bola zrnuva o úvere uzavretá),
bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované;

(d) akákoľvek čiastka dlhu Dlžníka nie je zaplatená v deň jej splatnosti, alebo sa stane pecčasne splatnou alebo splatnou na prvé požiadanie
veritel'a - tretej osoby, alebo Veritel'a v prípade čiastky dlžnej podl'a akéhokol'vek iného dokurrentu uzavretého rredzi Veritel'om
a Dlžníkom (vrátane akýchkol'vek iných zrríúv o úvere alebo s nim súvisiacich dokurrentov), alebo hrozí, že sa tak stane v dôsledku
porušenia povinnosti príslušnej osoby; ,

(e) Dlžník sa stane alebo môže t:1ýťpovažovaný za platobne neschopného alebo pedlženého pre Lčely akéhokol'vek právneho predpsu,
ktorý sa na neho vzťahuje;

(t) Dlžník vyhlási alebo uzná voči ktorérrukolvek svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky
v čase ich splatnosti;

(g) Dlžník začne rokovanie s viacerým veritel'ni o akejkoľvek reštrukturalizácii alebo zrrene splatnosti svojho dlhu;
(h) Dlžník alebo akákoľvek iná osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na reštrukturalizáciu alebo na začatie iného

podobného konania voči Dlžníkovi vakejkol'vek krajine, to všetko za p'edpoklaou, že vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka,
reštrukturalizácia alebo začatie iného obdobného konania voči Dlžníkovi je právne možné;

(i) dôjde k návrhu na zasadnutie štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu per rollam), ak taký orgán Dlžníka
existuje, za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, na reštrukturalizáciu, na likvidáciu alebo na zrušenie
bez likvidácie;

(j) voči Dlžníkovi bude podaný návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon
právoplatného rozhodnutia;

(k) Dlžník prestane vykonávať alebo nastali okolnosti (vrátane zárreru príslušnej osoby) , ktoré môžu srrerovať k zastaveniu vykonáv ania,
jeho hlavného predrretu podnikatel'skej činnosti v prípade, ak je Dlžník podnikatel'om;

(l) plnenie povinnosti Veritel'a alebo Dlžníka podľa zmuvy o úvere alebo ktcréhokol'vek iného súvisiaceho dokurrentu je v rozpcre alebo sa
dostane do rozporu s právnym predpism alebo to príslušná osoba tvrdí;

(m) Dlžník spochybní platnosť zmuvy o úvere alebo iného súvsiaceho dokurrentu z akýchkol'vek dôvodov, alebo prejaví svoj úrrysel odstúpiť
od takéhoto dokurrentu alebo ho vypovedať;

(n) v prípade, ak je Dlžník obchodnou spoločnosťou a jednou alebo viacerým navzájom súvisiacim alebo nesúvisiacini transakciarn dôjde
oproti stavu oznárrenénu Veritel'ovi pred uzatvcrením zmluvy o úvere ku zrrene vlastníctva podielu na základnom imaní a/alebo
hlasovacích právach Dlžníka vo výške viac ako je percentuálny podiel určený v zrnuve o úvere a ak taký podiel nie je určený, k akejkoľvek
zrrene vlastníctva podielu na základnom imaní a/alebo hlasovacích právach Dlžníka, okrem prípadu, ak s tým Veriteľ vopred písomne
súhlasí;

(o) ktorákoľvek Ovládaná osoba Dlžníka (v prípade, ak má Dlžník aspoň jednu Ovládanú osobu) prestane byť jeho Ovládanou osobou;
(p) nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj neswislacch skutočností, ktoré pod'a odôvodneného názoruVeritel'a budú

mať pravdepodobne Podstatný nepriaznivý dopad na Dlžníka;
(q) v prípade, ak bolo v prospech Veritel'a zriadené akékoľvek záložné právo v súvislosti so zrnovou o úvere alebo akýni<ol'vek súvsiacim

dokurrentom, dôjde k zníženiu hodnoty predrretu takého záložného práva oproti hodnote akceptovanej Veritel'om v čase zriadenia
záložného práva, alebo také záložné právo po jeho zriadení nevznikne, alebo sa zabezpečenie záväzkov pod'a zmuvy o úvere alebo
akéhokol'vek súvslaceho dokurrentu stane pcdl'a odôvodneného názoru Veritel'a nedostatočné, a Dlžník také zabezpečenie nedoplní
spôsoboma v lehote určenej vo výzveVeritel'a;

(r) v prípade, ak je Dlžník samosprávnym krajom (vyšším územným celkom), a Štátna pokladnica v z rrvs le príslušných pávnych predpisov
neodsúhlasí platbu akejkol'vek čiastky, ktorá má byť zaplatená Dlžníkom podl'a zmuvy o úvere alebo iného s ňou súvisiaceho dokurrentu;

(s) v prípade, ak pohl'adávka, ktorá je zabezpečená čo aj len čiastočne, záložným právom k tonu istérru zálohu alebo jeho časti, ako je
zabezpečená pohl'adávka Veritel'a z te~o zmuvy o úvere; nie je zaplatená v deň jej splatnosti, alebo sa stane predčasne splatnou alebo
splatnou na prvé požiadanie veriteľa - tretej os ot:1ý, alebo Veritel'a v prípade čiastky dlžnej podl'a akéhokol'vek iného dokurrentu
uzavretého rredzi Veritel'om a Dlžníkom (vrátane akýchkol'vek iných zrríúv o úvere alebo s nim súvisiaceh dokurrentov), alebo lYozí, že
sa tak stane v dôsledku porušenia povinnosti príslušnej osoby; .

(t) Veritel' nadobudol odôvodnené podozrenie, že konanie
a. Dlžníka, alebo
b. Dlžníkových Ovládaných alebo Ovládajúcich osôb, alebo
c. osôb poskytujúcich zabezpečenie záväzkov Dlžníka zo zmuvy o úvere, alebo
d, osôb oprávnených konaťza Dlžníka, alebo zajeho Ovládané alebo Ovládajúce osoby, alebo
e. osôb oprávnených konaťza osoby poskytujúce zabezpečenie záväzkov Dlžníka zo zmuvy o úvere,

odporuje právnym predpisom alebo ich obchádza, alebo je v rozpore s dobrým rrravrn alebo so zásadami poctivého obchodného styku.

11, PoplatkY/odplaty podl'a Ce nnika Veriteľa a náhrady výdavkov

Okrem poplatkov a odplát, ktoré je Dlžn ík povinný zaplatiť Veritel'ovi poďa ich osobitnej vzájomnej dohody sa Dlžník zaväzuje platiť Veritel'ovi
aj všetky poplatky a odplaty, ktoré budú uvedené v Cenníku Veritel'a v čase vykonania spoplatňovaného úkonu, a to (a) v čiastkach uvedených
v Cenníku Veriteľa, (b) so splatnosťou bez zbytočného,odkladu po vykonaní spoplatňovaného úkonu tyípadne tak, ako je uvedené nižšie, (c)
v prípade platby inak ako započftaním'inkasom z Bežného účtu, s uvedením konštantného syrrtJolu ako je uvedené v článku 17. nižšie, to
všetko pokiaľ nie je v zrnuve o úvere, uvedené inak:

(a) odplatu za dojednanie záväzku (uzavretie zmuvy o úvere)/poplatok za poskytnutie úveru - v deň uzavretia zmuvy o úvere, ale najneskôr
v tretí pracovný deň nasledujúci po dni uzavretia zmuvy o úvere, pričom v prípade, že zrríuva o úvere je povinne zverejňovanou zrnuvou
podl'a Zákona o slobode infcrmácií, odplata je splatná v deň kedy mal Veritel' peukázané nadobudnutie účinnosti zmuvy o úvere, ale
najneskôr v tretí pracovný deň nasledujúci po dni preukázania nadobudnutia účinnosti zmuvy o úvere; a poplatok za poskytnutie úveru (v
prípade Profihypoúveru) - najneskôr v deň, kedy dochádza prvýkrát k poskytnutiu peňažných prostriedkov z úveru;

(b) odplatu za rezervovanie neposkytnulých peňažných prostriedkov (záväzková provízia) pri korrerčných úveroch v BJR a cudzej rrene
(termínovaný, revolvingový, kontokorentný úver) - rresačne, vždy v posledný pracovný deň kalendárneho rresiaca, za ktcrý sa odplata
platí, pričom odplata sa platí pri kontokorentnom úvere, pri ktorom boli dohodnuté odkladacie podrnenky - za dobu počnúc dňom, kedy po
nadobudnutí účinnosti zmuvy o úvere Ventet akceptoval splnenie odkladacích podmienok; pri termínovanom úvere, revolvingovom úvere
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a pri takom kontokorentnom úvere, ktorý nemá dohodnuté odkladacie podrnenky - za dobu počnúc dňom, kedy zrríuva o úvere
nadobudla účinnosť, resp. počnúc najbližšie nasledujúcim R"acovným dňom po nadobudnutí jej účinnosti; pričom doba za ktorú sa odplata
platí, končí pri všetkých typoch úverov dňom, kedy je podl'a zmuvy o úvere naposledy možné peňažné prostriedky poskytnúť;

(c) odplatu za navýšenie objemu úveru - v deň uzavretia dodatku k zrríuve o úvere, ktorým sa zvyšuje suma úveru, najneskôr v tretí
pracovný deň nasledujúci po dni uzavretia tohto dodatku;

(d) odplatu za prolongáciu splátky úveru z podnetu klienta - v deň uzavretia príslušného dodatku k zrríuve o úvere, najneskôr v tretí pracovný
deň nasledujúci po dni uzavretia tohto dodatku;

(e) odplatu za predčasné splatenie termínovaného úveru alebo jeho časti - v deň predčasného splatenia termínovaného úveru alebo jeho
časti, najneskô- v piaty pracovrý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol predčasne splatený
termínovaný úver alebo jeho časť,

(f) odplatu za skrátenie konečnej splatnosti kontokorentného alebo revolvinqového úveru dodatkom k zmluve - v deň uzavretia dodatku k
zrnuve o úvere, ktorýmsa skrátila konečná splatnosť úveru, najneskôr v tretí pracovný deň nasledujúci po dni uzavretia tohto dodatku,

(g) odplatu za poskytnutie konsolidačného úveru v rámci reštrukturalizácie - z podnetu klienta - v deň uzavretia zmuvy o úvere, najneskôr
v tretí pracovný deň nasledujúci po dni uzavretia tejto zmuvy, prčorn v prípade, že zrnuva o úvere je povinne zverejňovanou zrrsuvou
podl'a Zákona o slobode informácií, odplata je splatná v deň kedy mal veriteľ preukázané nadobudnutie účinnosti zmuvy o úvere, ale
najneskôr v tretí pracovný deň nasledujúci po dni preukázania nadobudnutia účinnosti zmuvy o úvere;

(h) odplatu za zabezpečenie protestu zmenky - v deň vykonania protestu zmenky, najneskôr v lehote uvedenej vo výzve Veriteľa na
zaplatenie odplaty;

(i) odplatu za vedenie úverového úč111- mesačne vždy v 25. deň kalendárneho mesiaca, pričom ak tento deň pripadne na sobom, nedeľu
alebo sviatok, vtedy v najbližší predchádzajúci pracovný deň, (v prípade R"ofihypo úveru je poplatok splatný v deň splatnosti mesačnej
splátky úveru)

(j) odplatu za zmenu/doplnenie zmuvy o úvere z podnetu klienta dodatkom, ako aj zmeny v dokumentoch súvisiacich so zmuvou o úvere -
v deň uzavretia príslušného dodatku k zrnuve o úverelv deň vykonania zmeny v dokumentoch súvisiacich so zrnuvou o úvere, najneskôr
v tretí pracovný deň nasledujúci po dni uzavretia tohto dodatku/dni vykonania zmeny,

(k) odplatu za zaslanie každej upornenky o nezaplatení dlžné] sumy, resp. o neplnení akejkoľvek zrnuvnej podrnenky - v deň odoslania
upornenky .

Dlžník bol v plnom rozsahu oboznámený s Cenníkom Veriteľa platným v čase uzavretia zmuvy o úvere, čo potvrdzuje svojím podpisom na
zrnuve o úvere. Dlžník výslovne súhlasí s tým, že každá zmena v Cenníku Veritel'a bude pre neho v celom rozsahu záväzná jej vyvesením
v obchodných priestoroch Veríteta, ako keby svoj súhlas s takou zmenou vyjadril výslovne. V prípade rozporu medzi ustanoveniam Cenn íka
Veritel'a a zmuvy o úvere je rozhodujúce to, čo je uvedené v zrríuve o úvere. Okrem toho sa Dlžník zaväzuje zaplatiť Veritel'ovi náhradu
všetkých účelne a preukázatel'ne vynaložených výdavkov, ktoré Veritel'ovi vzniknú v súvislosti s uplatňovaním jeho nárokov zo zmuvy o úvere.

12. Sl'ub odš kodnenia a re finančné náklady

Dlžník dáva Veriteľovi sľub odškodnenia a zaväzuje sa, že nahradí Veritel'ovi na jeho požiadanie (a) škodu, ktorá mu vznikne z toho, že Veritel'
uzavrel zmuvu o úvere a s ňou súvisiace dokumenty, a (b) všetky náklady, ktoré Veritel' účelne a preukázatel'ne vynaloží v súvislosti so
zrnuvou o úvere a s ňou súvisiacim dokurrentrn v dôsledku prijatia alebo zmeny akýchkol'vek právnych predpis 01/ alebo opatrení, nariadení
alebo rozhodnuti akéhokol'vek orgánu doh'adu nad Veriteľom alebo zmeny v ich interpretácii alebo aplikácii po dni uzavretia zmuvy o úvere,
vrátane akýchkol'vek povinných nákladov, rezerv alebo požiadaviek na kapitálovú primeranosť.

Pre účely sľubu odškodnenia Dlžník potvrdzuje Veritel'ovi, že na základe svojej žiadosti ho požiadal, aby s Dlžníkom uzavrel zmuvu o úvere a
s ňou súvisiace dokumenty, k čomu Veriteľ nebol povinný.

(a) V prípade, že peňažné prostriedky alebo ich časť, ktoré boli Dlžníkovi poskytnuté ako termínovaný úver soohyblivou úrokovou sadzbou,
Dlžník vráti skôr ako bola dohodnutá doba splatnosti, zaväzuje sa Dlžník zaplatiť Veríteľo/i aj čiastku refinančných nákladov (ďalej len
"Refinančné náklady"), ktoré po zohľadneni dohodnutého spôsobu splácania úveru Veriteľ určí vychádzajúc najmä z kladného rozdielu
medzi: (1+111)- (II + tv), pričom:

J' je čiastka úrokov zo sumy: predčasnej splátky, ktorú čiastku by bol Veriteľ získal za obdobie: odo dňa úhrady
predčasnej splátky do konca práve prebiehajúceho Úrokového obdobia v prípade, ak by došlo k splateniu termínovaného
úveru alebo jeho časti v posledný deň vtedy prebiehajúceho Úrokového obdobia; vypočítaná na základe úrokovej sadzby:
uvedenej v zmuve o úvere a stanovenej dva R"acovné dni pred začiatkom toho prebiehajúceho UrokOllého obdobia,
počas ktorého bola predčasná splátka vykonaná, zníženej o sumu marže; a

"II" je čiastka úrokov, ktoré by bol Veritel' získal reinvestovaním sumy predčasnej splátky za obdobie: odo dňa úhrady
predčasnej splátky do konca vtedy práve prebiehajúceho Úrokového obdobia; za trhovú sadzbu, pričom trhovou sadzbou
pre. obdobie (odo dňa úhrady predčasnej splátky - do konca vtedy práve pre.biehajúceho Urokového obdobia) je sadzba:
EURIBOR vyhlasovaná v rozhodujúci deň (ďalej len Rozhodujúci deň), ktorým je v torrto prípade deň, ktorý dva
Fracovné dni predchádza dňu predčasnej splátky; pre om tento EURIBOR je vyhlásený pre obdobie v dlžke (odo dňa
predčasnej splátky - do konca prebiehajúceho Úrokového obdobia); a pokia l' pre také obdobie v Rozhodujúci deň nie je
taký EURIBOR vyhlasovaný, potom sa použije sadzba vypočjtaná metódou lineárnej interpolácie medzi tými dvoma
hodnotam EURIBORu vyhlasovanýrn v Rozhodujúci deň - pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré
tento EURIBOR vyhlasovaný je;

"liľ' je čiastka úrokov zo sumy predčasnej splátky; za obdobie odo dňa úhrady predčasnej splátky do Konečného dňa
splatnosti termínovaného úveru; vypočftaná na základe úrokovej sadzby vo výške Likviditnej prémie, ktorá predstavuje
kladný rozdiel medzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú by bol Veritel' v deň ktorý dva Pracovné dni predchádza prvému
Dňu poskytnutia peňažných prostriedkov, získal zdroje na poskytnutie úveru na dobu do Konečného dňa splatnosti na
báze pohyblivej úrokovej sadzby - a sadzbou, ktorú v deň ktorý dva Pracovné dni predchádzal prvérru Dňu poskytnutia
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peňažných prostriedkov, mal: zodpovedajúci BJRIBOR, (zodpovedajúci = stanovený pre obdobie rovnakej dlžky ako bola
jeho dlžka uvedená v zrnuve o úvere); a

"tV" je čiastka úrokov zo sumy predčasnej splátky; za obdobie odo dňa úhrady predčasnej splátky do Konečného dňa
splatnosti termínovaného úveru; vypočäaná na základe úrokovej sadzl::rý vo výške Likviditnej prémie, ktorá predstavuje
kladný rozdiel rredzi tou úrokovou sadzbou, za ktorú by bol Veriteľ v deň ktorý dva Pracovné dni predchádzal dňu
predčasnej splátky, získal zdroje na poskytnutie úveru na dobu do Konečného dňa splatnosti na báze pohýblivej úrokovej
sadzby - asadzbou, ktorú v deň ktorý dva Pracovné dni predchádzal dňu predčasnej splátky, mal: zodpovedajúci
BJRIBOR, (zodpovedajúci = stanovený pre obdobie rovnakej dlžky ako bola jeho dlžka uvedená v zrríuve o úvere).

(b) V prípade, že peňažné prostriedky alebo ich časť, ktoré boli Dlžníkovi poskytnuté ako terminovaný úver s fixnou úrokovou sadzbou, Dlžník
vráti skôr ako bola dohodnutá doba splatnosti, zaväzuje sa Ožník zaplatiť Veritel'ovi aj čiastku refinančných nákladov (ďalej len
"Refinančné náklady'), ktoré po zoh!'adnení dohodnutého spôsobu splácania úveru Verite!' určí vychádzajúc najmä z kladného rozdielu
rredzi: (I+IIQ -(II + IV), pričom:

"ť' je čiastka úrokov zo sumy: predčasnej splátky, ktorú čiastku by bol Verite!' získal za obdobie: odo dňa úhrady
predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti v prípade, ak by došlo k splateniu termínovaného úveru v Koneční deň
splatnosti, vypcčftaná na základe úrokovej sadzl::rý:vyhlasovanej v Rozhodujúci deň, ktorým je v tomto prípade deň, ktorý
dva Pracovné dni predchádza prvému Dňu poskytnutia peňažrýcn prostriedkov; a to sadzba pre obcobíe v dlžke od
prvého Dňa poskytnutia do Konečného dňa splatnosti, pričom sa použije sadzba:

alebo sadzba BJRIBOR pre krátke úvery (t.j pokia l' doba od prvého Dňa poskytnutia do Konečného dňa splatnosti je
najviac 1 rok); alebo sadzba BJRAB3EIRS pre dlhé úvery (t.j. pokia!' doba od prvého Dňa poskytrutia do Konečného dňa
splatnosti je dlhšia ako 1 rok); avšak pokia!' v Rozhodujúci deň - nie je pre obdobie v dlžke od prvého Dňa poskytnutia do
Konečného dňa splatnosti - vyhlasovaná žiadna taká sadzba, potom sa použije sadzba vypočjtaná rretódou lineárnej
interpolácie rredzi tým dvoma hodnotam príslušného EURIBORu/EURAB3EIRSu vyhlasovaním v Rozhodujúci deň -
pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré BJRIBOR/ BJRAB3BRS vyhlasovaný je;

"Iľ' je čiastka úrokov, ktoré by bol Veritel' získal reinvestovcním sumy predčasnej splátky na rredzibankovom trhu za
obdobie: odo dňa úhrady predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti v prípade, ak by došlo k splateniu
termínovaného úveru v Koneční deň splatnosti; vypočítaná na základe úrokovej sadzby: vyhlasovanej v Rozhodujúci
deň, ktorým je v tomto prípade deň, ktorý dva Pracovné dni predchádza dňu predčasnej splátky; a to sadzba pre obdobie
v dlžke odo nňa úhrady predčasnej splátky do Konečného dňa splatností, pričom sa použíje sadzba:

alebo sadzba BJRIBOR pre krátke úvery (t.j. pokia!' doba odo dňa predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti je
najviac 1 rok); alebo sadzba BJRAB3EIRS pre dlhé úvery (t.j, pokia!' doba odo dňa predčasnej splátky do Konečného dňa
splatnosti je dlhšia ako 1 rok); avšak pokiaľ v Rozhodujúci deň - nie je pre obdobie v dlžke odo dňa predčasnej splátky do
Konečného dňa splatnosti - vyhlasovaná žiadna taká sadzba, potom sa použije sadzba vypcčtaná rretódou lineárnej
interpolácie rredzi tým dvoma hodnotam príslušného EURIBORu/EURAB3EIRSu vyhlasovaním v Rozhodujúci deň -
pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré BJRIBOR/ BJRAB3BRS vyhlasovaný je;

"liľ' je čiastka úrokov zo sumy predčasnej splátky, ktorú čiastku I::rýbol Veriteľ získal za obdobie: 000 dňa úhrady
predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti v prípade, ak by došlo k splateniu termínovaného úveru v Koneční deň
splatnosti, vypočftaná na základe úrokovej sadzl::rývo výške Likviditnej preme, ktorá predstavuje kladný rozdiel rredzi tou
úrokovou sadzbou, za ktorú by Veritel' v RozhJdujúci deň, ktorým je v torrto prípade deň, ktorý dva Pracovné dni
predchádza prvému Dňu poskytnutia peňažných prostriedkov, získal zdroje na poskytnutie úveru na dobu do Konečného
dňa splatnosti na báze fxne] úrokovej sadzl::rý- a sadzbou, ktorú v deň, ktorý dva Pracovné dni predchádzal prvému Dňu
poskytnutia peňažných prostriedkov, malpre obdobie v dÍžke odo Dňa poskytnutia do Konečného dňa splatnosti:

alebo EURIBOR pre krátke úvery (t.j. pokial' doba od prvého Dňa poskytnutia do Konečného dňa splatnosti je najviac 1
rok); alebo sadzba BJRAB3 EIRS pre dlhé úvery (t.j pokia!' doba od prvého Dňa poskytnutia do Konečného dňa splatnosti
je dlhšia ako 1 rok); avšak pokia!' v Rozhodujúci deň - nie je pre obdobie v dtžke od prvého Dňa poskytnutia do
Konečného dňa splatnosti - vyhlasovaná žiadna taká sadzba, potom sa použije sadzba vypočftaná metódou lineárnej
interpolácie medzi tým dvoma hodnotam príslušného EURIBORu/EURAB3EIRSu vyhlasovaním v Rozhodujúci deň -
pre to najbližšie kr.atšie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré EURIBOR/ BJRAB3BRS, vyhlasovaný je;

a

"IV" je čiastka úrokov zo sumy predčasnej splátky, ktorú čiastku I::rýbol Verítel' získal za obdobie: odo dňa úhrady
predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti v pripade, ak by došlo k splateniu terminovaného úveru v Koneční deň
splatnosti, vypcčňaná na základe úrokovej sadzby vo výške Likviditnej preme, ktorá predstavuje kladný rozdiel rredzi tou
úrokovou sadzbou, za ktorú by bol Verite!' získal zdroje na poskytnutie úveru na obdobie do KonečnéhJ dňa splatnosti na
báze fix nej úrokovej sadzby, v deň, ktorý dva Pracovné dni predchádza dňu vykonania predčasnej splátky - a sadzbou,
ktorú v čase vykonania preočasnej-splátky mal pre obdobie v dlžke odo dňa predčasnej splátky do Konečného dňa
splatnosti, zodpovedajúci:
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alebo EURIBOR pre krátke úvery (t.j pokiaľ doba odo dňa úhrady predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti je
najviac 1 rok); alebo sadzba EURAB3EIRS pre dlhé úvery (t.j pokia l' dcoa odo dňa úhrady predčasnej splátky do
Konečného dňa splatnosti je dlhšia ako 1 rok); avšak pokiaľ v Rozhodujúci deň - nie je pre obdobie v dlžke odo dňa
úhrady predčasnej splátky do Konečného dňa splatnosti - vyhlasovaná žiadna taká sadzba, potom sa použije sadzba
vypočjtaná metódou lineárnej interpolácie medzi tými dvoma hodnotami príslušného EURIBORu/EURAB3EIRSu
vyhíasovanýrn v Rozhodujúci deň - pre to najbližšie kratšie a to najbližšie dlhšie obdobie, na ktoré EURIBOR/
EURAB3ElRS vyhlasovaný je.

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

(d) Záväzkom zaplatiť Refinarčné náklady nie je dotknutý záväzok Dlžníka zaplatiť odplatu za predčasné splatenie termínovaného úveru,
pokia!' bola taká odplata v zrnuve o úvere dohodnutá. Verite!' poskytne Dlžníkovi na jeho požiadanie informáciu o výške Refinančr1jch
nákladov, náhradu ktorých žiada, ako aj informáciu o výpočte tejto čiastky. Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi Refinančné náklady vo
výške ako vypočíta Veriteľ , a so splatnosťou v deň úhrady predčasnej splátky, pokia!' Verite!' neurčí splatnosť na neskôr.

13. Zmena strán

Džník nemôže postúpiť ani previesť žiadne z práv, ktoré mu vyp~vajú zo zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho ani previesť
žiadnu povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zmuvy o úvere alebo z dokumentu s ňou súvsiaceho, na žiadnu inú osobu s výnimkou prípadu, ak k
tomu dal Veritel' predchádzajúci písormý súhlas. Pre účely ustanovenia § 151d Občianskeho zákonníka sú všetky práva Dlžníka vy p~vajúce
zo zmuvy o úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho neprevodite!'né.

Dížnik výslovne súhlasí s tým, že Veritel' môže kedykol'vek a bez jeho ďalšieho súhlasu postúpiť alebo previesť ktorékol'vek z Veritel'ových
práv (vrátane ktorejkol'vek z jeho pohl'a:Jávok) vyp'fvajúce zo zmuvy o úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho a kedyko!'vek previesť
ktorúkoľvek povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho, na inú osobu.

[)žník výslovne súhlasí s tým, že Veritel' môže kedykol'vek a bez ďalšieho súhlasu Dlžníka použiť ktoréko!'vek z Veritel'ových práv (vrátane
ktorejkol'vek z jeho pohl'adávok) vyp~vajúcich zo zmuvy o úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho ako zabezpečenie záväzku Veritel'a.
[)žník ďalej výslovne súhlasí s každou zmenou v osobe oprávnenej zo zmluvy o úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho, ku ktorej by
došlo v dôsledku uplatnenia práv z takéhoto zabezpečenia.

Zmena v osobe Veritel'a alebo nadobudnutie ktoréhokol'vek práva alebo povinnosti zo zmuvy o úvere alebo z dokumentu s ňou súvisiaceho
bude voči Džníkovi účinná momentom doručenia oznámenia o tejto zmene Džníkovi Veritel'om alebo momentom preukázania takej zmeny
Dlžníkovi inou osobou, poďa toho, ktorý moment nastane skôr. Zmena v osobe Veritel'a ani nadobudnutie ktoréhokol'vek práva alebo
povinnosti zo zmuvy o úvere alebo z.dokumentu s ňou súvisiaceho od Veritel'a, ku ktorej dôjde v súlade s vyššie uvederýrn nevyžaduje
uzavretie žiadneho dodatku k žiadnemu dokumentu.

14. Doručovanie

Akéko!'vek oznámenie, žiadosť alebo inú formálnu korešponderciu, súvisiacu so zrnuvou o úvere alebo iným s ňou súvisiacim dokumentom si
zrrfuvné strany posielajú na adresu, uvedenú v zrríuve o úvere alebo v súvsiacom dokumente, prípadne uvedenú v oznámení o zmene
adres y prís lušnej zmluvnej strany, ktoré je doručené druhej zrnuvne] strane,

Akékol'vek oznámenie, žiadosť alebo iná formálna korešpondercia, súvisiace so zrríuvou o úvere alebo iným s-ňou súvisiacim dokumentom (a)
musia byť realizované v písormej forme, za ktorú - pokiaľ sa zrríuvné strany nedohodnú inak - sa nepovažuje fax, e-mail ani iná elektronická
komunikácia, a (b) budú považované za doručené (1) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou,
alebo (2) v deň doručenia zásielky, najneskôr však o 10:00 hod. tretí Fracovrý deň nasledujúci po dni podania zásielky, ak bola zásielka
poslaná poštou, a to na adresu sídla alebo miesta podnikania príslušnej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmuvy o úvere, alebo iné adresy,
ktoré sizmuvné strany navz ájornoznárna podľa tohto článku.

Pokial' je medzi zrnuvrýrn stranarn pre niektoré dokumenty, oznámenia, žiadosti alebo inú korešpondenciu spôsob doručenia e-rnailom
výslovne dohodnutý, potom platí, že sa takýto dokument, oznámenie, žiadosť alebo iná formálna korešpondercia považujú za ooričené
v deň odoslania e-rrailu, ak bol e-mail odoslaný na emailovú adresu druhej zrnuvne] strany do 16:00 v ktorýkol'vek Pracovrlj deň, v ostatrých
prípadoch sa považuje e-mail za doručerý až v Pracovrlj deň najbližšie nasledujúci po dni odoslania e-mailu, to všetko vždy len za
predpokladu, že prijerrca emailovej správy potvrdil prijatie emailovej správy odoslaním potvrdzujúcej emailovej správy odosielatel'ovi
emailovej správy. Zmuvné strany si posielajú v dohodnulých pripadoch e-rnail na e-mailovú adresu uvedenú v zrnuve o úvere alebo
v súvisiacom dokumente, prípadne na e- mailovú adresu uvedenú v oznámení o adrese (o zmene adresy) príslušnej zrnuvnej strarv, ktoré je
doručené druhej zrnuvne] strane. '

15. Bankové tajomstvo a mlčanlivosť

Veritel' je viaz arý ustanoveniam právnych predpsov zabezpečujúcich ochranu bankového tajomstva a oprévnerý využiť každú výnimku
poskytnutú týmto predpism. Dlžník dáva Veritel'ovi výslovný súhlas s poskytnutím informácií tvoriacich predmet bankového tajomstva, ktoré
sa ho týkajú (vrátane kópie zmuvy o úvere a každého s ňou súvisiacich dokumentov):

(a) odborným poradcom Veriteľa (vrátane právnych, účtov r1jch, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou
profesionálnou povinnosťou mčanlivosti alebo ak sa voči Verite!'ovi zav iazali povinnosťou rrtčenlivosti;

(b) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Veriteľ účastníkom;
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(c) osobe, ktorá sa na základe rokovania alebo inej komunikácie s Verite!'om môže stať oprávrenou alebo povinnou zo zmuvy o úvere alebo
s ňou súvisiaceho dokurrentu, ak sa takáto osoba vočiVerite!'ovi zaviazala povinnosťou mčanlivosti:

(d) osobe, s ktorou Veríte!' rokuje o uzatvorení zmuvy o zabezpečovacom prevode akéhokdvek právaVerite!'a zo zmuvy o úvere alebo zo
súvsiaceho dokurrentu, alebo s ktorou Verite!' rokuje o zabezpečení postúpením akejkoľvek poh!'adávky Verite!'a, ktorá vyplýva zo
zmuvy o úvere alebo zo súvisiaceho dokurrentu, alebo osobe, s ktorou Verite!' takú zmuvu (alebo iné podobné dojednanie) už uzatvoril;

(e) osobe, s ktorou Veríteľ rokuje o uzatvorení zmuvy o postúpení poH'adávky zo zmuvy o úvere alebo zo súvisiaceho dokurrentu, alebo
postupníkovi, na ktorého Verite!' takúto pohľadávku už previedol;

(f) osobe, ktorá pre Verite!'a spracúva dáta, ako aj subjektu, ktorý je uvedený na webovom s idle Veriteľa v zoznarre sprostredkcvateí'ov, ak
sa takáto osoba vočiVerite!'ovi zaviazala povinnosťou rnčanlivosti;

(g) Veritel'ove] Ovládanej osobe, Venteľove] OJládajúcej osobe, osobe, vo vzťahu ku ktorej má Veriteľo/a OJládajúca osoba postavenie
Ovládanej osoby alebo podobné postavenie a osobe, v ktorej má Veríte!'ova Ovládajúca osoba postavenie Ovládajúcej osoby alebo
podobné postavenie;

(h) pre účely zverejnenia zmuvy o úvere a s ňou súvisiacich dokurrentov v Obchodnom vestníku pod!'a § 5a ods.(6) Zákona o slobode
informácií v prípade, ak podl'a cit. zákona ide o povinne zverejňované zmuvy;

(i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Veriteľa právnym predpism alebo je nevyhnutné na plnenie zmuvy o úvere.

Dlžník sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiaceh s uzavretím zmluvy o úvere a s ňou súvisiacich dokurrentov
s výnimkou nasledujúcich prípadov:

(a) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Dlžníka právnym predpism;
(b) akje informácia poskytnutá odborným poradcom Dlžníka (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní

všeobecnou profesionálnou povinnosťou rnčanfvosti alebo ak sa voči Dlžníkovi zaviazali povinnosťou mčanlívosti;
(c) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Dlžník účastníkom; a
(d) ak je informácia poskytnutá s predchádzajúcim písomným súhlasom Verite!'a.

16. Započítanie z Bežného účtu vedeného u Ve ritel'a

(a) Džník výslovne súhlasi s tým, že Verite!' môže kedykďvek započítať svoju splatnú pctl!'adávku alebo jej časť, ktorú má voči Džníkovi na
základe zmuvy o úvere alebo dokurrentu s ňou súvisiaceho proti akejko!'vek poli'adávke, ktorú má Džník voči Veriteľovi (vrátane
poh!'adávky z akéhokďvek účtu vedeného Veríte!'om), bez oh'acu na to, či je táto poli'adávka Dlžníka voči Veríte!'ovi v čase započítania
splatná alebo nie. Ak sú započítavané pohľadávky určeré v rôznych rrenách, Veriteľ je oprávnerv pre účely započítania prepočítať
čiastku ktorejkol'vek poH'adávky do rreny rruhe] poH'adávky, pričom použije výrrenný kurz devíza-nákup (v prípade ak je rrenou úveru
euro) alebovýrrenný kurz devíza-predaj (v prípade ak je rrenou úveru rrena iná ako euro), ktorý v čase prepočítania bežne používa pri
svojich rrenových obchodoch s tým istým rrenarn, V prípade započítania rredzi ponľadávkarn v rôznych rrenách, oboch odíišrých od
euro, použije Verite!' prepočet cez rrenu euro výrrenným kurzom devíza nákup a následne výrrenný kurz devíza predaj, ktorý v čase
prepočítania bežne používa pri svojich rrenových obchodoch s tým istým rrenarn.

(b) V prípade, že Džník má vedený Bežrý účet u Veriteľa, Dlžník na tomto svojom Bežnom účte v čase splatnosti akejko!'vek čiastky istiny,
odplaty, úroku alebo iného príslušenstva pod!'a zmuvy o úvere, zabezpečí dostatok peňažrých prostriedkov na to, aby Verite!' mohol
vykonať započítanie, a v takorrto prípade Veriteľ započítanie vykoná, prčorn ak deň splatnosti akejko!'vek čiastky nie je Pracovrým dňom,
Verite!' vykoná účtovnú operáciu započitania až v najbližšie nasledujúci Pracovný deň (v prípade termínovaného alebo revolvinqového
úveru) prípadne v najbližšie predchádzajúci Fracovný deň (v prípade kontokorentného úveru), vždy však s valutou dňa splatnosti; tým nie
je dotknuté právo Verite!'a domáhať sa zaplatenia dlžnej čiastky akýmko!'vek iným spôsobom

(c) V prípade, ak v dobe kedykďvek počnú; dňom splatnosti akejko!'vek čiastky úroku, odplaty, alebo iného príslušenstva, súvsiace]
s peňažným prostriedkam poskytnutým ako kontokorentný úver, alebo akejko!'vek čiastky, ktorú je Ve rite!' oprávnený účtovať na ťarchu
Bežného účtu vedeného u Verite!'a na základe akejkol'vek inej dohody rredzi Verite'orn a Dlžníkom, nebude na Bežnom účte vedenom
u Verite!'a dostatok peňažrých prostriedkov na to, aby Verite!' mohol vykonať započítanie, Dlžn ík dáva týrrto Verite!'ovi pokyn, aby Verite!'
takúto splatnú a nezaplatenú čiastku zaúčtoval na ťarchu Bežného účtu vedeného u Veríte!'a, a to aj v prípade, ak by po zatčtcvan!
čiastka záporného zostatku na Bežmm účte prevýšila limit celkovej výšky kontokorentného úveru pre príslušné obdobie stanovené v
zrnuve o úvere. Ak je takáto splatná a nezaplatená čiastka určená v inej rrene ako je rrena, v ktorej je vederý Bežrý účet, Veríte!' je pre
účely zaičtcvanta pod!'a predchádzajúcej vety oprávnený vykonať prepočítanie pod!'a odseku (a) vyššie. Pre odstráneníe akýchkol'vek
pochybnosti, Džník výslovne súhlasí s tým, že zaúčtovanie akejkol'vek splatnej a nezaplatenej čiastky na Bežrý účet pocl'a tohto odseku
je (i) v rozsahu linitu celkovej výšky kontokorentného úveru pre príslušné obdobie stanovené v zrnuve o úvere poskytnutím peňažných
prostriedkov podl'a zmuvy o úvere, a (ii) v rozsahu, v akom zaúčtovaná čiastka prevyšuje tento limt, nepovoleným prečerpaním na
Bežnom účte vedenom u Veriteľa.

17. SEPA inkaso z Bežného účtu ve cleného v inej banke a iné platby Dlžníka na ÚVeroVÝúčet

(a) V prípade, že Džník nemá vedený Bežrý účet u Veriteľa, zaväzuje sa Dlžník mať vedený Bežrý účet v inej banke, za
súčasného splnenia všetkých nasledovrých podrnenok
(i) Bežný účet Dlžníka vedený' v inej banke je vedený' v takej banke, ktorá je aktívnym priamym účastníkom

rredzibankového platobného styku v rárrci SEPA (Single 8Jro Payrrents Area) priestoru;
(ii) Dlžník dal - a nezrušil - Mandát na inkaso v SEPA zo svojho Bežného účtu v inej banke, v prospech Verite!'a, bez

obrredzenia výšky ínkascvane] sumy, s typom platby opakujúca sa platba, a splnil všetky ostatné podrnenky potrebné na
to, aby Verite!' mohol vykonať SEPA inkaso pod!'a tohto článku 17. V prípade neskoršej zrreny (neaktuálnosti)
ktoréhokol'vek z údajov uvedený'ch v Mandáte na inkaso v SEPA, je Dlžník povinný bezodkladne dať nový Mandát na
inkaso v SEPA s aktuálnym údajrn (napr. v prípade zrreny referencie Mandátu, zrreny identifikátora Verite!'a ako
prijerrcu inkasa, v prípade zrreny čísla účtu Dlžníka, ktorého sa Mandát týka a pod.);

<iii) Bežný účet v inej banke je vedený v rrene BJR.
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(b) Ak Dlžník chce pre Ciely tejto zmuvy o úvere zameniť Bežný účet v inej banke za iný Bežný Ciet vedený v inej banke, je
oprávnený tak urobiť oznámenim doručeným Veritel'ovi aspoň 10 pracovných dní vopred, prčorn sa zaväzuje zabezpečiť aj na
aktuálnom zmenenom Bežnom účte splnenie všetkých podrnenok uvedených v tomto článku písm. (a) vyššie,
Dlžník sa zaväzuje mať na svojom Bežnom účte v inej banke dostatok peňažných prostriedkov na to, aby Veritel' rrohol
vykonať SEPA inkaso (i) za účelom splatenia akejkol'vek čiastky úroku, úroku z omeškania, odplaty za rezervovanie
neposkytnutých peňažných prostriedkov, odplaty za zaslaníe každej uporrienky o nezaplatení dlžnej čiastky, (ii) za Cielom
vrátenia poskytnutých peňažných prostriedkov (platOý istiny), (iii) za Cielom splatenia odplaty za vedenie úverového Citu poď a
zmuvy o úvere, (iv) ako aj za účelom zaplatenia poistného za postenie schopnosti splácať úver spojené s rizikarn kl'účovej
osoby, poďa zmuvy o úvere, ak bolo poistenie dojednané. Ak Dlžník tento záväzok splnil, Veritel' vykoná SEPA inkaso za
účelom zaplatenia platieb uvedených v predchádzajúcej vete, tým však nie je dotknuté právo Veritel'a domáhať sa zaplatenia
dlžnej čiastky akýmkol'vek iným spôsobom. Verije!' a Dlžník súhlasia s tým, že pokial' sa až po tom, ako Verite!' ku koncu
mesiaca vyšle pravidelnú požiadavku na SEPA inkaso konkrétnej sumy úrokov (úrokov z omeškania/ 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 vzH'adom na nevyhnutný časový odstup medzi začiatkom a ukončením úkonu SEPA inkasa pri
konkrétnej platbe), Veritel' vysporiada pri najbližšej splátke úrokov/úrokov z omeškania/odplaty za rezervovanie neposkytnutých
peňažných prostriedkov.
V prípade ak peňažné prostriedky podl'a zmuvy o úvere budú prvýkrát poskytnuté koncom kalendárneho mesiaca, Veritel' je
oprávnený inkasovať prvú platbu úroku/odplaty za rezervovanie neposkytnutých peň. prostriedkov) SEPA inkasom, prípadne aj
na konci najbližšie nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Ostatné peňažné záväzky Dlžníka zo zmuvy o úvere sa Dlžník zaväzuje platiť v prospech ÚVerového účtu s nasledovnou
identifikáciou platby takto:
(i) odplatu za dojednanie záväzku (uzavretie zmuvy o úvere)/poplatok za poskytnutie úveru - s odporúčarým označením

platby konštantným symbolom 0858;
(ii) odplatu za poskytnutie konsolidačného úveru v rárrci reštrukturalizácie (z podnetu Dlžníka) - s odpončarvm označením

platby konštantným symbolom 0858;
(iii) všetky ostatné odplaty (napr. odplatu za navýšenie objemu úveru, odplatu za prolongáciu splátky úveru z podnetu klienta,

odplatu za predčasné splatenie termínovaného úveru alebo jeho časti, odplatu za skrátenie konečnej splatnosti
revovínqového úveru dodatkom k zmuve, odplatu za zmenu/doplnenie zmuvy o úvere z podnetu klienta dodatkom,
odplatu za zmeny v dokumentoch súvisiaceh so zrnuvou o úvere - s odporúčarýrn označením platby konštantným
syrroolorn 0898.

Ostatné peňažné záväzky Dlžníka zo zmuvy o úvere v p-ípade F1'ofihypoúveru, t.]. poplatok za poskytnutie úveru, ako aj
všetky ostatné odplaty (napr. odplatu za predčesné splatenie termínovaného úveru alebo jeho časti, odplatu za
zmenu/doplnenie zmuvy o úvere z podnetu klienta dodatkom, odplatu za zmeny v dokumentoch súvisiaceh so zrríuvou
o úvere,) sa Dlžník zaväzuje v prípade F1'ofihypoúveru platiť v prospech Citu číslo SK63 0200 0000 0011 9698 7058,
s identifikáciou platby variabilným syrnbolom, ktorý je uvedený v článku II. zmuvy o úvere ašpecifickýmsyrnbolom 10).
Ak je akákd'vek platba súvsíaca so zrnuvou o úvere vykonaná platbou z banky v niektorej z krajín zapojenej do SEPA, je
Dlžník povinný uviesť variabilný syrnbol platby (ďalej aj VS) a špecifi::ký syrnbol platby (ďalej aj SS) do pol'a "Referencia
platitel'a/Originator's Reference", v štruktúre "NS[N1 0]/SS[N1 O]", pričom N10 znamená číselný údaj s desiatim znakmi. V
prípade, ak táto banka nesprístupní pole "Referenda platitel'a/Originator's Reference", je Dlžník povinný vyplnif VS a SS v poli
" Referencia pr ijerrc u/Re rnttance information". Ak Dlžník nebude identifikovať platbu uvedeným spôsobom, platbu Veritel' vráti
vo výške zniženej o poplatky tejto banky. V prípade platieb vykonávaných z banky z krajiny nezapojenej do SEPA, je Dlžník
povinný uviesť VS a SS ako "Referenciu prjerrcu'Pernttance information" v štruktúre C'NS[N1 0]/SS[N1 O]"), pričom N10
znamená číselný údaj s desiatim znakm.
Ak je akákol'vek platba súvsíaca so zrnuvou o úvere vykonaná platbou z banky v niektorej z krajín zapojenej do SEPA, Verite!'
odporúča, aby Dlžník uvádzal konštantný syrrbol (ďalej aj KS) v poli "Referencia platitel'a/Originator's Reference",
v odporúčanej štruktúre (napríklad "/KS[N4]"), pričom N4 znamená číselný údaj so štyrrn znakmi. V prípade, ak táto banka
nesprístupní pre Dlžníka pole "Referenda platitel'a/O"iginator's Reference", Verite!' odporúča vyplniť KS v poli" Referencia
prijern::u/Remittance information". V p-ipade platieb vykonávaných z krajin nezapojerých do SEPA, Verite!' odporúča uvádzať
KS ako .Reŕererciu p-ijern::u/Remittance information" v štruktúre (napfklad "/KS[N4]"), pričom N4 znamená číselný údaj so
štyrrn znakm.

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

18, Odde lite I'nosť ustanovení a ďalš ie ubezpečenia

Jednotlivé ustanovenia zmuvy o úvere a každého dokumentu s ňou súvisiaceho sú vymáhatel'né nezávisle od seba a neplatnosť
ktoréhokol'vek z neh nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy
alebo inej o kolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nerróže byť oddelené od ostatnýc h
príslušných ustanoveni.

V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané
ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časf vypustená a Verite!' aj Dlžník sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov
potrebných za tým účelom, aby boli v dotknutom ustanovení urobené také zmeny, aOý bolo dotknuté ustanovenie platné a aOý malo čo najviac
podobné účinky ako pôvodné znenie dotknutého ustanovenia.

Dlžník potvrdzuje Veriteľovi a Verite!' potvrdzuje Dlžníkovi, že uzavrel zmuvu o úvere a každý s ňou súvisiaci dokument s plným pochopením
jeho podrrienok a že druhá zrnuvná strana v rárrci rokovaní o zrnuve o úvere ani iného s ňou súvisiaceho dokumentu ani pri jeho uzavretí
neprevzala na seba žiaden záväzok voči druhej zrríuvne] strane, ktorý by nebol výslovne uvedený v zrnuve o úvere alebo ktorý oý nevyplý<val
zo zákona,

V prípade, že zmuva o úvere je v zmysle Zákona o slobode informácií Č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predps ov povinne zverejňovanou
zmuvou, je Dlžník uzrozumený s tým, že v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka rróže takáto zrríuva nadobudnúť účinnosť
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~VÚBBANKA
VÚB, as, Mlyn5ké nivy 1, 82990 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sa, vložka Č. 341/8, 1(0: 31320155, vub.sk

Všeobecné obchodné podrnenky pre úvery zo dňa 24,05.2017

najskôr v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia, a to bez ol-ľadu na splnenie odkladacich podrnenck a aj keď sa zrnuvné strany dohodli inak.
Nadobudnutie účinnosti podl'a predchádzajúcej vety sa týka aj dodatku k zrnuve o úvere.

19. Zm eny zmluw o úvere a Všeobecných obchodných podmienok pre úvery

Zmeny a doplnky zmuvy o úvere môžu byť uskutočnené len frrrrou písomného dodatku podp isaného Veriteľom a Dlžn íkom. Ak nie je
dohodnuté medzi Veritel'om a Dlžníkom inak, zmeny Všeobecflý'ch obchodflý'ch podmienok pre úvery sa vzťahujú len na zmuvy o úvere
uzavreté po dni účinnosti príslušnej zmeny.

20. Rozhodné právo a rozhodcovská dohoda

Zrnuva o úvere sa riadi právnym predpism Slovenskej republiky s 1ým,že Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že použitie akéhokol'vek ustanovenia
ktoréhokol'vek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie rrohlo
meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokol'vek ustanovenia zmuvy o úvere. Okrem toho sa Verile/'
a Dlžnik dohodli, že ustanovenia § 361, § 500, § 503 ods.3, § 506 a § 507 Obchodného zákonníka sa na zmluvu o úvere nepoužijú. Pre
odstránenie pochybností, Veritel' má zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

Akýkol'vek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý zo zmuvy o úvere alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie,
platnosti alebo ukončenia) rozhodne v rozhodcovskom konani podl'a svojho Rokovacieho poriadku Stá~ rozbodcovský súd Slovenskej
bankovej asociácie v Bratislave.
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Zmluvao termínovanom úvere č. 24/2018/UZ

Príloha

Odkladacie podmienky

1) Dlžník

Písomné potvrdenie vystavené 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 znení neskorších predpisov, vo forme a s obsahom
akceptovatel'nými pre Veritel'a.

Originál dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Veriteľom, riadne
podpísanej jej zmluvnými stranami, vo forme a s obsahom akceptovatel'nými pre Veritel'a.

Vlastná blankozmenka vystavená Dlžníkom v súlade s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
podl'a predchádzajúceho bodu, vo forme, počte a s obsahom akceptovatel'nými pre Veriteľa.

Osvedčenie miestnej volebnej komisie o zvolení do funkcie starostu obce.

Výpis z uznesenia obecného zastupitel'stva o zložení sľubu starostu.

Dokument, preukazujúci súhlas obecného zastupiteľstva s prijatím úveru pod!'a tejto zmluvy o úvere,
najmä pokia!' ide o výšku a účel úveru a so zabezpečením úveru podl'a tejto zmluvy o úvere vo forme
vystavenia vlastnej blankozmenky Dlžníka a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke
uzavretej medzi Dlžníkom a Veritel'om, vo forme a s obsahom akceptovatel'nými pre Verite!'a.

Písomné potvrdenie Dlžníka alebo Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto zmluvy o úvere
ako aj dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke v súlade so zákonom číslo 211/2000 Z.z v znení
neskorš ích predpisov, vo forme a s obsahom akceptovatel'nými pre Veritel'a.

Doklad o stavebnom dokončení diela - kolaudačné rozhodnutie vydané príslušným stavebným úradom
na Projekt, s vyznačením právoplatnosti, vo forme a s obsahom akceptovatel'nými pre Veritel'a.

Doklad o prevzatí diela v súvislosti s Projektom do riadneho užívania - preberací protokol, vo forme a
s obsahom akceptovatel'nými pre Veritel'a.

Dodatok k Zmluve o bežnom účte Dlžníka č.: účtu: SK30 0200 0000 0018 3183 6356, BIC:
SUBASKBX, obsahujúci dojednanie o tom, že predmetný Dlžníkov účet je vedený ako osobitný bežný
účet pre účely tejto zmluvy o úvere a s ktorým je Dlžník oprávnený disponovať so súhlasom Veritel'a
a spolu s určeným zamestnancom Veritel'a ( ďalej pre účely zmluvy o úvere a jej príloh len "Osobitný
bežný účet").
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Zmluva o termínovanom úvere č. 24/2018/lJZ

Príloha
Vzor žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov

určená Veriteľovi: Všeobecná úverová banka, a. S., Mlynské nivy l, 82990 Bratislava, IČO: 31 320 155

Ako Dlžník týmto žiadam o poskytnutie peňažných prostriedkov na základe Zmluvy o úvere za nasledujúcich podmienok:
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(meno apriezvisko.funkcia, podpis) (meno a priezvisko.funkcia, podpis)

Zmluva o termínovanom úvere č. 24/2018/UZ

Vyhlasujem, že:
(a) každá podmienka vyžadovaná Zmluvou o úvere na predloženie tejto žiadosti je splnená,
(b) všetky vyhlásenia Dlžníka podľa Zmluvy o úvere a podľa všetkých ostatných dok-umentov súvisiacich s ňou alebo Dlžníkom pre dložených sú správne a pravdivé, a
(c) nenastalani nepretrvávaPrípad porušenia zmluvy.

Táto žiadosť je neodvolateľná.

Dátum:

Názov/obchodné meno Dlžníka:
Dátum:

Názov/obchodné meno Dlžníka:
v zastúpení: v zastúpení:

Dátum prevzatia Žiadosti:

VÚB, a. s.:

v zastúpení:

(meno apriezvisko, funkcia, podpis)
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Zmluva o termínovanom úvere č. 24/20 18/U2

Príloha

Špecifické podmienky úveru

1. POSKYľNUTIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (článok 2 zmluvy o úvere)

Verite!' a Dlžník sa dohodli, že za predpokladu splnenia všetkých podmienok uvedených v zmluve o
úvere budú peňažné prostriedky poskytnuté nasledujúcim spôsobom:

jednorazovo alebo na viackrát, v čiastkach uvedených v jednotlivých žiadostiach Dlžníka o poskytnutie
peňažných prostriedkov (ďalej len "Žiadosť"), ku ktorým Dlžník zároveň prikladá daňovo
akceptovate!'ný doklad (napríklad faktúra), ktorý mus í spÍňať nas ledovné náležitosti:
Ci) skutočnost", že sajedná o oprávnené a neoprávnené výdavky Dlžníka v súvislosti s Projektom,
(ii) vyznačený písomný súhlas s obsahom zo strany Dlžníka ako objednávateľa ako aj zo strany

zhotoviteľa Projektu - spoločnosti A VA - stav, s.r.o., IČO: 43 989 268 (ďalej len "Zhotovitel'''),

poukázanún čiastky uvedenej na daňovo akceptovateľnom doklade, fmancovanie ktorého je predmetom
Žiadosti, vrátane čiastky DPH, v prospech:

Osobitného bežného účtu (č. SK30 0200 0000 0018 3183 6356, BIC: SUBASKBX), z ktorého
následne budú poukázané peňažné prostriedky v dvoch sumách, a to vo výške 46 328,65 EUR a 64
255,75 EUR v prospech účtu vedeného Veriteľom pre Dlžníka v súvislosti s Projektom a Zmluvou
o NPP Č. SK03 0200 0000 0030 0648 6957 BIC: SUBASKBX, za účelom úhrady faktúr
vystavených v prospech Zhotoviteľa

alebo
Bežného účtu Dlžníka ako refundácia Dlžníkom uhradených oprávnených a neoprávnených
výdavkov Projektu, to však za predpokladu, že Dlžník úhradu Veriteľovi preukázal Veriteľom
akceptovateľným spôsobom.

2. VRÁTENIE POSKYľNUTÝCH PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (článok 3 zmluvy o úvere)

2.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že peňažné prostriedky budú vrátené nasledujúcim spôsobom:

v pravidelných mesačnÝch splátkach počnúc dňom 20.02.2018 do 20.12.2021 vrátane. vždy k 20. dňu v
príslušnom kalendárnom mesiaci. vždy vo výške jednotlivej splátky 2350,00 EUR s v)fnimkou poslednej
splátky dňa 20.12.2021. ktorá je vo výške 2484.40 EUR.

2.2 V prípade, ak Dlžník nepožiada o poskytnutie peňažných prostriedkov až do celkovej výšky úveru, bude
posledná hore uvedená splátka znížená O čiastku takto neposkytnutých peňažných prostriedkov. Ak bude
čiastka takto neposkytnutých peňažných prostriedkov vyššia než výška poslednej splátky, budú znížené aj
ďalšie hore uvedené splátky, a to o výšku rozdielu medzi výškou čiastky takto neposkytnutých peňažných
prostriedkov a výškou poslednej splátky a v poradí od splátky s naineskoršou dobou splatnosti.

3. ÚROK (článok 4 zmluvy o úvere)

3.1 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že úroková sadzba podľa článku 4 zmluvy o úvere bude pohyblivá,
vypočítaná Veliteľom pre každé Úrokové obdobie ako súčet sadzby EURIBOR pre toto Úrokové obdobie
a marže vo výške 0,5000 % p.a., pričom každé Úrokové obdobie má dížl'U 12 mesiacov.

3.2 Dlžník týmto berie na vedomie, že aktuálna výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa
odseku 3.1 vyššie ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. ku dňu 12.01.2018, je 0,5000 %
p.a .. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, výška ročnej percentuálnej úrokovej sadzby uvedená v
predchádzajúcej vete podlieha počas trvania zmluvného vzťahu zmenám v súlade s podmienkami zmluvy
o úvere a v závislosti od zvoleného typu úročenia a druhu úrokovej sadzby.

4. ODPIATY (článok II Všeobecných obchodných podmienok)
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Zmluva o termínovanom úvere č. 24/20 18/UZ

4.1 Veliteľ a Dlžník sa dohodli, že každú odplatu podľa článku 11 Všeobecných obchodných podmienok pre
úvery, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke, je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi vo výške uvedenej
v nasledujúcej tabuľke, a to bez ohľadu na to, akú výšku má taká odplata stanovenú (alebo bude mať
stanovenú v budúcnosti) v Cenníku Veriteľa:

Odplata Výška odplaty
Odplata za dojednanie záväzku (uzatvorenie 110,00 EUR
úverovej zmluvv)

Veliteľ a Dlžník sa dohodli, že Dlžník nie je povinný zaplatiť Veliteľovi nasledujúce odplaty uvedené v
Cenníku Veliteľa:

Odplata Výška odplaty
Odplata za rezervovanie neposkytnutých min. 0,7% p.a. ZO sumy neposkytnutýchpeňažných
peňažných pros triedkov (záväzková provízia) prostriedkov
revolvinzový a terminovaný úver

4.2 Veliteľ a Dlžník sa dohodli, že ostatné odplaty podľa článku 11 VŠeobecných obchodných podmienok pre
úvery, ktoré nie sú výslovne uvedené v odseku 4.1 vyššie.je Dlžník povinný platiť Veriteľovi vo výškach
stanovených v Cenníku Veliteľa. Dlžník týmto berie na vedomie, že Cenník Veliteľa platný v deň
uzavretia zmluvy o úvere stanovuje nasledovné výšky odplát súvisiacich so zmluvou o úvere:

Odplata Výška odplaty
Odplata za vedenie Uverového účtu pri 6,00 EUR mesačne
úveroch poskytnutých v EUR
Zaslanie každej upomienky o nezaplatení dlžnej 150,00 EUR resp. ekvivalent v mene úveru
sumy, o nepredložení finančných výkazov a
daňového priznania resp. o neplnení akejkoľvek
zmluvnej podmienky
Zmena/doplnenie zmluvy o úvere / zmluvy o min 330,00 EUR
fmancovaní z podnetu klienta dodatkom (okrem
zvýšenia sumy úveru, skrátenia konečnej splatnosti
kontokorentného alebo revolvingového úveru,
predčasného splatenia termínovaného úveru alebo
jeho častí a okrem zmeny splátkového plánu
terminovaného úveru), ako aj zmeny v
dokumentoch súvisiacich so zmluvou o úvere.
Predčasné splatenie terminovaného úveru alebo 3,0 % z predčasne splatenej istiny úveru alebo jej
jeho časti časti, min. 500 EUR/6oo USD/13 500 CZK/455

GBP
Navýšenie objemu úveru / limitu zo zmluvy o min. 1,00% z navyšovanej čiastky úveru, min.
financovaní 500,00 EUR, resp. ekvivalent v mene úveru
Príprava iného dokumentu z podnetu klienta min. 100,00 EUR
súvisiaceho so zmluvou o úvere / zmluvy o
fmancovaní (napr. vzdanie sa záložného práva,
vydanie súhlasu banky k podmienkam VOP a iné)
Príprava dokumentu z podnetu klienta súvisiaceho min. 0,1 % z celkového limitu fmancovania / zo
so vzdaním sa práv vyplývajúcich z porušenia zostatku istiny pri terminovanom úvere, min.
zmluvy o úvere / zmluvy o fmancovaní 100,00 EUR
Zmena splátkového plánu terminovaného úveru min. 330,00 EUR, resp. ekvivalent v mene úveru
z podnetu klienta (okrem predčasného splatenia 1,00% zo zostatku istiny úveru, min. 500,00 EUR,
terminovaného úveru alebo jeho časti) resp. ekvivalent v mene úveru

- v rámci pôvodnej lehoty splatnosti
v prípade zmeny konečnej splatnosti(okrem
predčas ného splatenia terminovaného úveru alebo
jeho časti)
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Zmluva o terminovanom úvere č. 24/20 18/UZ

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, všetky čiastky uvedené v tabuľke vyššie sú v nej uvedené
výlučne pre účely poskytnutia informácie Dlžníkovi o výške odplát súvisiacich so zmluvou o úvere podľa
aktuálne platného Cenníka Veriteľa. Dlžník týmto potvrdzuje, že žiadne ustanovenie tohto odseku 4.2
nepredstavuje osobitnú dohodu Veriteľa a Dlžníka o stanovení výšky ktorejkoľvek odplaty uvedenej v
tabuľke vyššie odlišne od výšky stanovenej v Cenn íku Veriteľa. Dlžník výslovne súhlasí s tým, že s
výnimkou odplát výslovne uvedených v odseku 4.\ vyššie, každá zmena v Cenníku Veriteľa bude pre
neho v celom rozsahu záväzná jej vyvesením v obchodných priestoroch Veriteľa, ako keby svoj súhlas s
takou zmenou vyjadril výslovne.

5. OPRÁVNENÉ OSOBY

Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že ktorákoľvek z nižšie uvedených osôb môže v mene Dlžníka podpísať
akékoľvek oznámenie alebo inú formálnu korešpondenciu (vrátane žiadosti o poskytnutie peňažných
prostriedkov), a to v nižšie uvedenom rozsahu. Dlžník vyhlasuje, že nižšie uvedené podpisové VZOly

týchto osôb sú pravé a Veriteľ sa môže spoľahnúť na pravosť každého oznámenia a inej formálnej
korešpondencie od Dlžníka, ktoré sa Veriteľovi budú javiť ako ziavne podpísané takouto osobou. Každá z
dole uvedených osôb svojím podpisom potvrdzuje, že dáva Veliteľovi výs lovný súhlas so sprístupnením
informácií, ktorými sú jej meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo identifikačných dokladov
a bydlisko, všetkým osobám v rámci skupiny/konsolidovaného celku Veriteľa zahŕňajúceho ovládajúce
osoby a ovládané osoby, ako aj všetkým osobám v rámci skupiny/konsolidovaného celku spoločnosti
Intesa Sanpaolo S.p.A., zahŕňajúceho jej ovládajúce osoby a ovládané osoby, to všetko bez ohľadu na to,
či tieto osoby majú sídlo v Slovenskej republike, Európskej únii alebo v iných krajinách Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj, všetko za účelom ich spracovania a cezhraničného prenosu za účelom
spracovania, a to až do uplynutia doby, počas ktorej je Veriteľ povinný uchovávať údaje a dokumenty
súvisiace so zmluvou o úvere podľa príslušných právnych predpisov. Každá z dole uvedených osôb
vyhlasuje, že bola poučená o dobrovoľnosti tohto svojho súhlasu, ako aj o svojich zákonných právach
dotknutej osoby, najmä o práve na požadovanie informácií o spracovaní jej osobných údajov, na 6'dpis
spracovávaných osobných údajov, na likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich s~povania
a doba, na ktorú bol súhlas vydaný. V prípade, ak ktorákoľvek cieľová krajina cezhraničného renosu
nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, každá z dole uvedených osôb týmto p vrdzuje,
že si je toho vedomá. Každá z dole uvedených osôb je tiež oprávnená a povinná žiadať Veriteľ. o opravu
nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, ktorých sa súhlas týka. i'

Meno Rodč./Dát.nar. Rozsah oprávnenia
Ing. Imre Farkas 511021/141 samostatne

V prípade, že Bežný účet je vedený u Veritel'a, sa Veriteľ a Dlžnik dohodli, že ŽI. !.. o kytnutie
peňažných prostriedkov je oprávnená za Dlžníka podpísal' aj ktorákoľvek z osôb,~Jf~á je oprávnená
nakladať s peňažnými prostriedkami na Bežnom účte vedenom u Veriteľa (disponent oprávnený
disponovať Bežným účtom) v čase, kedy je žiadosť o poskytnutie peňažných prostriedkov doručená
Veriteľovi, a to za rovnakých podmienok, ako takáto osoba disponuje Bežným účtom vedeným u
Veriteľa, najmä pokiaľ ide o výšku sumy a samostatnosť disponovania.

6. ZMENA A DOPLNENIE VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

6.1 Veliteľ a Dlžník sa dohodli na nasledovnom:

(a) Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že v článku 16. Všeobecných obchodných podmienok pre úvery sa
text pod písm. (b) vypúšťa a nahrádza sa nasledovne: "V prípade, že Dlžník má vedený Bežný
účet u Veriteľa, Dlžník na tomto svojom Bežnom účte v čase splatnosti akejkoľvek čiastky
odplaty, úroku alebo iného príslušenstva podľa zmluvyo úvere, zabezpečí dostatok peňažných
prostriedkov na to, aby Veriteľ mohol vykonať započítanie, v takomto prípade Veriteľ započítanie
vykoná, pričom tak môže urobiť najskôr v deň splatnosti príslušnej čiastky; tým však nie je
dotknuté právo Veriteľa domáhať sa zaplatenia dlžnej čiastky akýmkoľvek iným spôsobom.
Dlžník sa tiež súčasne zaväzuje zabezpečiť, aby na jeho Osobitnom bežnom účte, vedenom u
Veritel'a (ako je Osobitný bežný účet definovaný v prilohe Špecifické podmienky úveru) v čase
splatnosti istiny podľa zmluvy o úvere, bol dostatok peňažných prostriedkov na to, aby Veriteľ
mohol vykonať započítanie, v takomto prípade Veriteľ započítanie vykoná, pričom tak môže
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urobiť najskôr v deň splatnosti príslušnej čiastky istiny; tým však nie je dotknuté právo Veriteľa
domáhať sa zaplatenia dlžnej čiastky istiny akýmkoľvek iným spôsobom."

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že okrem Prípadov porušenia zmluvy takto defmovaných v článku 10.
Všeobecných obchodných podmienok pre úvery je Prípadom porušenia zmluvy aj každá z nasledujúcich
skutočností, a to bezohľadu na to, či jej nastanie mohli Dlžník alebo iná osoba ovplyvniť:

- akje právoplatným rozhodnutím Úradu vládneho auditu alebo súdnym rozhodnutím alebo právoplatným
rozhodnutím Poskytovateľa určené, že Dlžník ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku podľa
Zmluvy o NFP (ďalej len ,,NFP") porušil Zmluvu o NFP a/alebo že došlo k porušeniu platných právnych
predpisov v súvislosti so Zmluvou o NFP,

- NFP je Dlžníkovi krátený tak, že to podľa názoru Veriteľa ohrozuje návratnosť úveru poskytovaného
podl'a tejto zmluvy o úvere,

_ Dlžník poruší Zmluvu o NFP, prípadne Dlžník vykoná zmeny v Projekte v rozpore so Zmluvou o NFP.

6.3 Vyššie uvedené zmeny sa vzťahujú výlučne na zmluvu o úvere a nemajú vplyv na žiaden iný zmluvný
vzťah medzi Veriteľom a Dlžníkom.

7. ĎALŠIE OSOBITNE DOHODNUTÉ PODMIENKY

7.1 Okrem povinností, ktoré Dlžník prevzal v iných ustanoveniach zmluvy o úvere:

(a) Dlžník je povinný doručiť Poskytovateľovi a/alebo osobe určenej Poskytovateľom originál alebo
úradne osvedčenú kópiu tejto zmluvy o úvere do 5 Pracovných dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy o úvere, pričom táto povinnosť sa týka aj každého dodatku k zmluve o úvere.

(b) Dlžník sa zaväzuje, že neuzavrie so žiadnou inou osobou ako Veriteľom takú zmluvu o úvere,
ktorej predmetom je poskytnutie peňažných prostriedkov Dlžníkovi, na vrátenie ktorých majú byť
použité prostriedky NFP a súčasne Dlžník vyhlasuje, že takúto zmluvu o úvere nemá uzavretú.

(c) Dlžník sa zaväzuje, že bude bez zbytočného odkladu informovať Veriteľa o každej zmene v
Projekte a v Zmluve o NFP, pričom bez zbytočného odkladu po uzavretí každého Dodatku k
Zmluve o NFP doručí Veriteľovi kópiu každého takého Dodatku. Dlžník sa zaväzuje, že predloží
Veriteľovi najeho požiadanie dokumentáciu, súvisiacu s Projektom a so Zmluvou o NFP.

(d) Dlžník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu bude informovať Veriteľa o tom, že NFP mu nebude
vyplatený vo výške, uvedenej v Zmluve o NFP.

(e) Dlžník sa zaväzuje, že kópiu každej podanej v žiadosti o platbu NFP spolu s dôkazom o jej
doručení Poskytovateľovi predloží Veriteľovi bez zbytočného odkladu, pričom v žiadosti vždy
uvedie ako účet, na ktorý má byť suma NFP vyplatená, účet č.: SK03 0200 0000 0030 0648 6957
BIC: SUBASKBX vedený Veriteľom pre Dlžníka ako osobitný účet v súvislosti s Projektom
a Zmluvou o NFP.

7.2 Dlžník dáva Veriteľovi výs lovný súhlas s tým, aby akékoľvek informácie tvoriace predmet bankového
tajomstva, ktoré sa týkajú Dlžníka a tejto zmluvy o úvere (vrátane kópie tejto zmluvy o ú vere a každého s
ňou súvis iaceho dokumentu) alebo ktoré sa týkajú iných zmlúv, ktoré Veriteľ a Dlžník v súvislosti s touto
zmluvou o úvere a v súvislosti s Projektom uzavrú, Veriteľ poskytol Poskytovateľovi, a tiež Úradu
vládneho auditu (ďalej spolu aj ako Orgány zastupujúce SR).

7.3 Ako svoj Bežný účet Dlžník určuje pre účely tejto zmluvy o úvere účet v tvare IBAN: SK63 0200 0000
0000 1882 9132, BIC: SUBASKBX.

7.4 V prípadoch, kedy je medzi zmluvnými stranami výs lovne dohodnuté doručovanie vybraných
dokumentov elektronicky, je adresou Veriteľa nasledovná emailováadresavuradnikova@vub.sk. a to až
pokia!' Veriteľ neoznámi Dlžníkovi zmenu tejto e-mailovej adresy.
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Dohoda o vypJňovacom práve k blankozmenke č. 50/20 18/D

Dohoda O vyplňovacom práve k blankozmenke č.SO/2018/D

uzavretá medzi stranami:

ObecJelka, IČO: 00306011, Mierová 959/17, 925 23 Jelka (ďalej len Dlžník)

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320
155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.: 3411B (ďalej len
Veriteľ).

1. DEFINÍCIE

Ak nie je medzi Veriteľom a Dlžníkom výslovne dohodnuté inak, nasledujúce pojmy uvedené s vel'kým
písmenom budú mať v tejto dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke (ďalej len Dohoda) nižšie uvedený
význam:

BIankozmenka znamená nevyplnenú vlastnú zmenku vystavenú Dlžníkom na rad Veriteľa, riadne podpísanú a
datovanú Dlžníkom najneskôr dňom tejto Dohody, splatnú v Bratislave u Všeobecnej úverovej banky, a.s.,
IČO: 31 320 155, s doložkou "bez protestu", bez uvedenia zmenkovej sumy, meny a dátumu splatnosti.

Zabezpečená pohľadávka znamená nárok Veriteľa na riadne a včasné splnenie všetkých Zabezpečených
záväzkov.

Zabezpečené záväzky znamenajú všetky súčasné a budúce záväzk)' Dlžníka voči Veriteľovi (a) podľa Zmluvy
alebo iného s ňou súvisiaceho dokumentu, (b) na základe nároku z bezdôvodného obohatenia alebo nároku, ktorý
môže vzniknúť následkom alebo v súvislosti. s tým, že akýkoľvek záväzok uvedený v bode (a) vyššie sa stane
nevykonateľným alebo zanikne inak ako splnením (t.j. napríklad odstúpením, vypovedaním alebo právoplatným
určením jeho neplatnosti), a (c) na základe akéhokoľvek nároku, ktorý môže vzniknúť, ak bude akýkoľvek
právny úkon v súvislosti so záväzkom uvedeným v bodoch (a) alebo (b) vyššie napadnutý ako odporovateľný
právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, reštrukturalizačným konaním alebo inak.

Zmluva znamená zmluvu o termínovanorn úvere Č. 24/2018/UZ uzavretú medzi Veriteľom a Dlžníkom, v mení
všetkých jej neskorších zmien a dodatkov, vrátane novácií.

Zmenka znamená zmenku, ktorá vznikla z Blankozmenky doplnením zmenkovej sumy, meny a dátumu
splatnosti.

2. BIANKOZMENKA

2.1 Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že na ul'ahčenie vymáhania Zabezpečenej pohľadávky odovzdal
Veriteľovi Blan ko zmenku.

2.2 Dlžník neodvolateľne udel'uje Veriteľovi bezpodmienečné právo vyplniť Blankozmenku spôsobom
uvedeným v Dohode.

3. UPLATNENIE PRÁVA

3.1 Dlžník súhlasí a potvrdzuje, že právo vyplniť Blankozmenku môže Veriteľ vykonať ak Dlžník nesplní
ktorúkoľvek časť Zabezpečenej pohľadávky riadne a včas. Po tom, čo sa tak stane môže Veriteľ
kedykoľvek podľa svojho vlastného uváženia vyplniť Blankozmenku tak, že: (a) ako zmenkovú sumu
uvedie sumu, ktorá podľa Veriteľa predstavuje celkovú čiastku Zabezpečených záväzkov v čase
splatnosti Blankozmenky, (b) ako menu uvedie menu, v ktorej je denominovaná suma určená podľa
predchádzajúceho bodu Ca), a (c) ako dátum splatnosti uvedie akýkoľvek dátum neskorší než deň, v
ktorý Dlžník nesplnil ktorúkoľvek časť Zabezpečenej pohľadávky.

3.2 Dlžník súhlasí, že uvedenie zmenkovej sumy a meny Veriteľom pri vyplnení Blankozmenky považuje a
bude považovať za konečné, nespomé a pre Dlžníka záväzné s výnimkou prípadu, ak by na strane
Veriteľa došlo k ziavnému omylu.
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3.3 Po vyplnení Blankozmenky Veriteľ môže podľa svojho vlastného uváženia (a) domáhať sa plnenia zo
Zmenky žalobou, alebo (b) previesť vyplnenú Blankozrnenku ako Zmenku a previesť všetky jeho práva
zo Zmluvy a s ňou súvisiacich dokumentov (vrátane tejto Dohody) na akúkoľvek tretiu osobu.

3.4 Ak sa Veriteľ domáha plnenia zo Zmenky žalobou, môže nezávisle na tom (a) Dlžníka žalovať o
zaplatenie akýchkoľvek čiastok dlžných na základe Zmluvy, a (b) uplatniť právo z akéhokoľvek
zabezpečenia či notárskej zápisnice, ktoré mu v súvislosti so Zmluvou boli poskytnuté. Toto platí až do
úplného uspokojenia všetkých Zabezpečených záväzkov a Dlžník súhlasí, že nevznesie námietku
súčasne prebiehajúcich konaní v žiadnom z nich.

4. ĎALŠIE UBEZPEČENIA

Dlžník sa zaväzuje na svoje vlastné náklady

(a) uskutočniť každý úkon a poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú Veriteľ bude podľa vlastného
uváženia vyžadovať na vznik, trvanie alebo ochranu akéhokoľvek svojho práva vyplývajúceho
podľa alebo v súvis los ti s touto Dohodou;

(b) podpísať akékoľvek zmluvy a uskutočniť akékoľvek ostatné úkony, o ktorých Veriteľ
rozhodne, že sú potrebné alebo žiaduce na platnosť a účinnosť tejto Dohody alebo
Blankozmenky alebo pre výkon akýkoľvek práva Veriteľa podľa tejto Dohody.

5. ODOVZDANIE/ZNIČENIE ZMENKY

Po tom, čo všetky Zabezpečené záväzky budú v celom rozsahu splnené, ak Veriteľ pred tým nepreviedol
vyplnenú Blankozmenku na tretiu osobu, Veliteľ je oprávnený najskôr po 30 dňoch od zániku Zabezpečených
záväzkov Blankozmenku zničiť. V prípade, že Dlžník výslovne požiada o vrátenie nepoužitej Blankozmenky,
môže siju osobne prevziať u Veriteľa, to však najneskôr do 30 dní od zániku Zabezpečených záväzkov.

6. ROZHODNÉ PRÁvo A RIFŠENIE SPOROV

6.1 Táto Dohoda sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že Veriteľ a Dlžník sa dohodli,
že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie
je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo men iť (či už úplne alebo
čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody. Pre odstránenie
pochybností, Veriteľ má zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

6.2 Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzníknutý w Zmenky, z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou
(vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) rozhodne Stály
rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho
poriadku Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie.
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Dlžník: ("
15 fji AJ '10<0

Dňa: ..... ......:..~:~:.;::'...~.. Hi

Obchodné meno/Názov: Qbec JelkaI -Ór

Meno: Ing. Imre arkas ! ;
Funkcia/O e: starbsta

. l

Podpis:

Veriteľ:

� . 'í 5. JJ1N. 2013Dna . "- .'-., , ~j" .~

Všeobecná úverová banka, a.s. :) ;-'.·V .• ,.;;:;

Meno: Ing. Eva Juriková
Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vzťahov pobočky Galanta, Firemné obchodné centrum Nové Zámky
na základe P~~/0éei'r va zo dňa 02.01.2018

Podpis: ~. .~

'- "';.,
Meno: Ing. Viera ul d íková
Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vzťahov pobočky Galanta, Firemné obchodné centrum Nové Zámky
na základe plnomocenstva w.....dň-a 02.01.2018

Podpis /~---_._._.
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