
OPP BSÚ upravujú právne vzťahy Banky a ďalších osôb
pri poskytovaní Úveru v súlade s platnými právnymi
predpismi, najmä so Zákonom o bankách. OPP BSÚ sa
akceptáciou návrhu Banky na uzavretie Zmluvy
Dlžníkom stávajú súčasťou obsahu Zmluvy, a to v rozsa-
hu vymedzenom Zmluvou. Dlžník uzatvorením Zmluvy
potvrdzuje, že prevzal OPP BSÚ, bol s nimi oboznáme-
ný a súhlasí s ich obsahom v rozsahu vymedzenom
Zmluvou. Pre účely OPP BSÚ sa použijú nižšieuvedené
definície s nasledujúcim významom: 
Adresa na doručovanie písomností Banke: za ozná-
menie na základe tejto zmluvy sa považuje aj oznámenie
telefónom, e- mailom alebo inými elektronickými média-
mi, za predpokladu adresovania správ na doleuvedenú
adresu: 
Adresa Banky:
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, P.O.Box 42, 
850 05 Bratislava 55 
telefónne číslo:
*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000 
e-mailová adresa: dialog@tatrabanka.sk 
Adresa na doručovanie písomností Poistiteľovi: za
oznámenie na základe tejto zmluvy sa považuje aj ozná-
menie telefónom, e-mailom alebo inými elektronickými
médiami, za predpokladu adresovania správ na doleu-
vedenú adresu: 
Adresa Poistiteľa:
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,
820 07 Bratislava 
telefónne číslo: 02/5788 3211 
e-mailová adresa: poistovna@uniqa.sk 
Banka - Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie č. 3, 811
06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 71/B; 
ktorej predmetom podnikania je okrem iného poskyto-
vanie úverov a sprostredkovanie poistenia v zmysle
zákona o bankách; 
Dlžník - osoba a/alebo osoby, ktoré sú zmluvnou stra-
nou Banky v Zmluve a/alebo osoby, ktoré sa zaviazali
voči Banke zaplatiť Pohľadávku Banky a/alebo jej prí-
slušnú časť na základe prevzatia dlhu alebo pristúpenia
k záväzku a/alebo osoby, na ktoré prešiel, alebo bol
prevedený záväzok zaplatiť Pohľadávku Banky a/alebo
jej príslušnú časť; 
Klient - žiadateľ o Úver; 
Odpustená splátka – prvá Splátka, ktorej zaplatenie
Banka odpustila Dlžníkovi v zmysle znenia Zmluvy alebo
OPP BSÚ. Dlžník nie je povinný uhradiť takúto
Odpustenú splátku a Úver sa začne splácať až
Splátkou, nasledujúcou po prvej Splátke;
OPP BSÚ - Obchodné podmienky pre poskytovanie

bezúčelových spotrebiteľských úverov pre fyzické
osoby vydané Bankou; 
Orgán dohľadu pre poskytovanie bankových a poist-
ných služieb - Národná banka Slovenska, so sídlom
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, IČO: 30844789,
DIČ: 2020815654, IČ DPH: SK2020815654; 
Oznámenie - písomné oznámenie Banky o vyhlásení
mimoriadnej splatnosti Úveru; 
Pohľadávka Banky - pohľadávka Banky voči Dlžníkovi
na zaplatenie istiny Úveru alebo vrátenie plnenia poskyt-
nutého na základe Zmluvy spolu s úrokmi, úrokmi 
z omeškania, nákladmi, poplatkami a trovami spojenými
s uplatnením Pohľadávky Banky, poplatky v zmysle
Zmluvy a OPP BSÚ; 
Poistiteľ - UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 820
07 Bratislava 27, IČO: 00 653 501, IČ DPH:
SK2021906242, DIČ: 2021906242, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 843/B, ktorej predmetom
podnikania je poisťovacia činnosť v zmysle zákona 
č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov; 
Poistná zmluva - zmluva o poistení k spotrebiteľskému
úveru, uzatvorená medzi poistiteľom zastúpeným na
základe splnomocnenia Bankou (osoba splnomocnená)
a Dlžníkom v rozsahu Zmluvy, VPP PSÚ a OPP BSÚ;
Poplatky - poplatky, ktoré je povinný platiť Dlžník Banke
a ktorých výška je uvedená v Zmluve, alebo 
v Sadzobníku poplatkov; 
Sadzobník poplatkov - sadzobník poplatkov za služby
v pobočkách pre fyzické osoby, vydaný Bankou; 
Splátka - pravidelná mesačná anuitná splátka Úveru
dohodnutá v Zmluve, ktorej časť tvorí splátka istiny
Úveru a zvyšnú časť splátka úrokov; 
Účet - účet Dlžníka, špecifikovaný v Zmluve; 
Úroková sadzba - je sadzba úroku, uvedená 
v Základných pomienkach, ktorú je povinný Dlžník
zaplatiť Banke ako veriteľovi v zmysle Zmluvy; pričom pri
výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní 
v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalen-
dárneho roka 360 dní;
Úver - peňažné prostriedky, ktoré Banka poskytne
Dlžníkovi na základe Zmluvy, a ktoré je Dlžník povinný
vrátiť Banke podľa podmienok Zmluvy; 
VPP PSÚ - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
k spotrebiteľskému úveru - 2004/1, vydané poistiteľom; 
Základné podmienky - časť Zmluvy, ktorá je označe-
ná ako "Základné podmienky"; 
Zmluva - zmluva o poskytnutí bezúčelového spotrebi-
teľského úveru s poistením, uzatvorená medzi Bankou 
a Dlžníkom, na základe ktorej sa Banka zaviazala
poskytnúť bezúčelový Úver;
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1. Poskytnutie a splácanie Úveru 

1.1 Akceptovaním návrhu Banky na uzavretie Zmluvy
Klientom sa uzatvára Zmluva. Uzatvorením Zmluvy
sa Klient stáva Dlžníkom. Po uzatvorení Zmluvy
Banka nie je povinná poskytnúť Úver v prípade, ak
Dlžník zomrie alebo nastane ktorákoľvek zo sku-
točností zakladajúcich právo vyhlásiť mimoriadnu
splatnosť Úveru v zmysle Zmluvy a OPP BSÚ.

1.2 Banka poskytne Dlžníkovi Úver tak, že pripíše
finančné prostriedky vo výške Úveru v prospech
Účtu Dlžníka, okamihom uzatvorenia Zmluvy.
Dlžník je povinný Banke zaplatiť poplatok za Úver,
uvedený v Základných podmienkach.

1.3 Splácanie pohľadávky Banky bude realizované
tak, že Banka odpíše peňažné prostriedky z Účtu
na splatenie splatnej Pohľadávky Banky. 

1.4 Dlžník sa zaväzuje zabezpečiť peňažné prostried-
ky na Účte najneskôr do uplynutia 21.00h dňa
splatnosti Splátky tak, aby platby splatných
Splátok alebo pohľadávky Banky boli uskutočnené
v deň ich splatnosti, a taktiež sa zaväzuje platiť
úroky z nesplatenej istiny Úveru, ktoré sú súčas-
ťou Splátky, v dohodnutej Úrokovej sadzbe, a ďal-
šie poplatky uvedené v Zmluve. Banka je oprávne-
ná požadovať od Dlžníka platenie úroku z omeška-
nia vo výške určenej podľa predpisov občianské-
ho práva a to zo sumy pohľadávky Banky, s plate-
ním ktorej sa Dlžník dostal do omeškania, počnúc
prvým dňom omeškania až do zaplatenia, ako aj
Bankou uplatnené skutočné náklady na vymáha-
nie pohľadávky, a to spôsobom stanoveným v upo-
mienke Banky.

1.5 Ak pripadne deň splatnosti Splátky alebo pohľa-
dávky Banky alebo jej časti alebo v prípade pred-
časného splatenia nesplatenej časti Úveru na deň,
ktorý nie je bankovým pracovným dňom, je Dlžník
povinný zabezpečiť na Účte alebo na účte, uvede-
nom v stanovisku k žiadosti o predčasné splatenie
peňažné prostriedky vo výške splatnej pohľadávky
Banky už v najbližší predchádzajúci pracovný deň
najneskôr do uplynutia 21.00h, inak Banka odpíše
peňažné prostriedky na splatenie splatnej Splátky
až v nasledujúci bankový pracovný deň po splat-
nosti Splátky.

1.6 Prvá Splátka je splatná v najbližší termín splatnos-
ti Splátky po poskytnutí Úveru. Pre všetky Zmluvy,
uzatvorené v čase od 3.11.2011 do 29.12.2011,
od 15.10.2012 do 28.12.2012, od 8.11.2014 do
29.12.2014, od 19.1.2015 do 11.3.2015, od
12.06.2015 do 31.07.2015, alebo od 13.1.2016 do
29.2.2016 platí, že Banka odpúšťa Dlžníkovi zapla-
tenie prvej Splátky a Úver sa začne splácať až
Splátkou, nasledujúcou po prvej Splátke, ktorá je
Odpustenou splátkou. Výška poslednej Splátky
Úveru môže byť určená jednostranne Bankou 
s ohľadom na skutočnú výšku a čas čerpania Úveru,
a to v čase splatnosti poslednej Splátky Úveru.

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že celá pohľadávka

Banky sa stáva splatnou v deň konečnej splatnos-
ti, uvedený v Základných podmienkach. Ku dňu
konečnej splatnosti je Dlžník povinný uhradiť celú
pohľadávku Banky. Pohľadávka Banky bude uspo-
kojená zúčtovaním z Účtu.

1.8 Dlžník môže kedykoľvek písomne požiadať Banky
o predčasné splatenie Úveru alebo jeho časti. 
V takomto prípade Banka oznámi Dlžníkovi výšku
pohľadávky Banky, ako aj deň a spôsob predčas-
ného splatenia Úveru. Dlžník bude povinný zaplatiť
pohľadávku Banky ku dňu jej predčasného splate-
nia, vrátane prípadného poplatku za predčasné
splatenie a vrátane prípadnej Odpustenej splátky. 

1.9 Dlžník má právo kedykoľvek si bezplatne vyžiadať
aktuálny splátkový kalendár vo forme amortizačnej
tabuľky. 

1.10 Pre všetky Zmluvy, uzatvorené v čase od 5.5.2014
do 30.6.2014 platí, že ak Dlžník odo dňa poskyt-
nutia Úveru nebude v omeškaní so splácaním
pohľadávky Banky počas dvanástich mesiacov
splácania Úveru, t.j. riadne a včas zaplatí 12 splá-
tok Úveru, zmluvné strany sa dohodli na znížení
úrokovej sadzby, uvedenej v čl. I Zmluvy o 1,00%
p.a., a to odo dňa splatnosti nasledujúcej Splátky,
pričom pokiaľ Dlžník nebude v omeškaní so splá-
caním pohľadávky Banky ďalších dvanásť mesia-
cov, tak po uplynutí každých 12 mesiacov sa úro-
ková sadzba zníži o ďalšie 1,00% p.a odo dňa
splatnosti nasledujúcej Splátky až do vzniku ome-
škania Dlžníka so splácaním pohľadávky Banky,
resp. až do dňa konečnej splatnosti, uvedeného 
v Zmluve bez ohľadu na prípadné predĺženie splat-
nosti. V prípade, ak sa Dlžník dostane do omeška-
nia so splácaním pohľadávky Banky, tak stráca
nárok na ďalšie znižovanie úrokovej sadzby a bude
mu ponechaná úroková sadzba, ktorá bola platná
ku dňu vzniku omeškania. Banka Dlžníkovi oznámi
zníženie úrokovej sadzby ako aj novú výšku zníže-
nej splátky. 

1.11 Pre všetky zmluvy uzatvorené v čase od
19.3.2016 do 30.4.2016 platí, že ak Dlžník riad-
ne zaplatí prvú polovicu počtu Splátok vrátane
poistného, tak ako bolo dohodnuté v základných
podmienkach pri podpise Zmluvy, a súčasne
počas tejto doby: 
- Dlžník nebude v omeškaní so splácaním

Pohľadávky viac ako 2 po sebe idúce kalendár-
ne dni, a 

- Dlžník nevyužije právo čiastočne predčasne
splatiť úver, a   

- Dlžník nebude mať dohodnutý odklad Splátok,   
tak sa znižuje úroková sadzba na 0% ročne a záro-
veň sa mení aj spôsob splácania úveru, znižuje sa
výška Splátky a pomerne aj výška poistného  tak,
že po zaplatení polovice Splátok sa zostávajúca
nesplatená aktuálna istina Úveru vydelí počtom
zostávajúcich  nesplatených Splátok a klient bude
splácať takto vypočítanú Splátku až do úplného
splatenia Pohľadávky. Výšku novej zníženej
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Splátky a poistného oznámi písomne Banka
Dlžníkovi najneskôr 7 kalendárnych dní pred splat-
nosťou prvej takto zmenenej splátky a poistného. 

2. Predkladanie dokladov a hlásenie zmien 
a ostatné zmluvné dojednania 

2.1 Banka je oprávnená požadovať od Dlžníka predlo-
ženie dokladov, preukazujúcich schopnosť
Dlžníka splácať pohľadávku Banky. 

2.2 Dlžník je oprávnený požiadať o zmenu na Úvere
alebo informáciu o Úvere podaním žiadosti 
v pobočke Banky, pričom táto môže byť v zavislos-
ti od jej druhu spoplatnená v zmysle Sadzobníka
poplatkov.

2.3 Dlžník je povinný bezodkladne písomne oznámiť
Banke zmeny, ktoré môžu ovplyvniť splácanie
alebo zabezpečenie pohľadávky Banky a ktoré sa
týkajú jeho majetkovej, resp. príjmovej situácie 
a zmeny adresy a iných osobných údajov Dlžníka.

2.4 Dlžník je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne 
v ktorejkoľvek pobočke Banky, a to počas celej
prevádzkovej doby, alebo telefonicky prostredníc-
tvom služby DIALOG LIVE, alebo v podobe osobit-
ného elektronického formulára prostredníctvom
siete internet. Banka je povinná uplatnenú rekla-
máciu prijať a rozhodnúť o jej oprávnenosti v leho-
tách určených reklamačným poriadkom. O vyba-
vení reklamácie informuje Banka Dlžníka písomne
v potvrdení o vybavení reklamácie. 

2.5 Počas trvania Zmluvy bude Banka komunikovať so
súhlasom Dlžníka v slovenskom jazyku.

2.6 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán zo
Zmluvy sa spravujú právom Slovenskej republiky,
pokiaľ platné právne predpisy neobmedzujú takú-
to voľbu rozhodného práva.

3. Postup Banky pri omeškaní Dlžníka 
so splácaním Úveru alebo úrokov 

3.1 V prípade, ak sa Dlžník dostane do omeškania so
splácaním pohľadávky Banky, Banka postupuje
nasledovne:
a. úročí omeškanú Splátku alebo iný peňažný

záväzok Dlžníka úrokom z omeškania výške
určenej podľa predpisov občianského práva,
počnúc prvým dňom omeškania až do zaplate-
nia, a súčasne má právo uplatniť si a zúčtovať
skutočné náklady na vymáhanie pohľadávky
Banky

b. zašle Dlžníkovi upomienku, v ktorej stanoví
lehotu na uhradenie omeškanej pohľadávky
Banky:
- ak Dlžník nemôže zaplatiť v stanovenej leho-

te omeškanú Splátku alebo inú pohľadávku

Banky, a zároveň písomne, prípadne osobne
oznámi Banke dôvody dočasného nespláca-
nia, a následne dôjde k dohode medzi
Bankou a Dlžníkom, povinnosti Dlžníka v úve-
rovom vzťahu budú prispôsobené novým
pomerom formou dodatku k Zmluve,

- ak nedôjde k dohode medzi Bankou 
a Dlžníkom alebo v dodatočne stanovenej
lehote omeškanú Splátku alebo inú pohľa-
dávku Banky neuhradí, má Banka právo 
v súlade so Zmluvou vyhlásiť mimoriadnu
splatnosť Úveru, resp. splatnosť Úveru
nastane automaticky uplynutím doby 
5 mesiacov nepretržitého trvania omeškania
so Splácaním pohľadávky Banky

Ak ani následne Dlžník neuhradí pohľadávku
Banky, má Banka právo realizovať ktorúkoľvek
zabezpečovaciu zmluvu. 

4. Spôsoby zániku Zmluvy

4.1 Banka má právo vyhlásiť mimoriadnu splatnosť
Úveru, t.j. má právo požadovať splatenie pohľadáv-
ky Banky a Dlžník je povinný pohľadávku Banky
zaplatiť aj pred dňom konečnej splatnosti, ak: 
a. je Dlžník v omeškaní so splatením Pohľadávky

Banky alebo jej akejkoľvek časti po dobu dlhšiu
ako 3 mesiace 

b. v majetkových pomeroch Dlžníka, nastalo pod-
statné zhoršenie, ktoré by mohlo ohroziť splá-
canie, alebo zabezpečenie pohľadávky Banky,
alebo

c. Dlžník poskytol Banke nesprávne alebo neprav-
divé údaje, resp. neposkytol zmluvne dohodnu-
té údaje a podklady v zmysle Zmluvy alebo OPP
uviedol v akomkoľvek dokumente predloženom
Banke nesprávne údaje, a tým ohrozil splácanie
alebo zabezpečenie pohľadávky Banky, alebo

d. Dlžník alebo ručiteľ nesplnil alebo porušil aké-
koľvek povinnosti vymedzené Zmluvou, OPP
BSÚ, a toto porušenie môže ohroziť splácanie
alebo zabezpečenie Pohľadávky Banky, alebo

e. bolo začaté exekučné konanie alebo výkon roz-
hodnutia na základe návrhu tretej osoby voči
majetku Dlžníka, alebo

f. vznikol exekučný titul, napr. výkaz nedoplatkov, 
v súvislosti s neplnením daňových alebo colných
alebo odvodových povinností Dlžníka, alebo

g. Dlžník vykoná úkony, smerujúce k zániku pois-
tenia, resp. dôjde k zániku poistenia, alebo

h. bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
4.2 Pohľadávka Banky sa stane splatnou dňom doru-

čenia oznámenia o vyhlásení mimoriadnej splat-
nosti Úveru Dlžníkovi. Dlžník je povinný zaplatiť
Pohľadávku Banky v lehote určenej Bankou 
v oznámení. 
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4.3 Dlžník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uve-
denia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa
uzavretia Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od
Zmluvy zašle Dlžník Banke písomne na adresu
pobočky alebo doručí osobne na pobočku. Ak
Dlžník uplatní právo na odstúpenie od Zmluvy, je
povinný zaplatiť Banke istinu a úrok z tejto istiny
odo dňa čerpania úveru až do dňa splatenia istiny,
vrátane prípadnej Odpustenej splátky. Ak v ozná-
mení neuviedol dátum, tak splatnosť istiny a úroku
z tejto istiny nastane k 30-temu kalendárnemu dňu
po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy
Banke. 

4.4 Záväzky Dlžníka z tejto zmluvy zanikajú riadnym
splatením celkovej pohľadávky Banky.

5. Doručovanie písomností Dlžníkovi

Adresa na doručovanie písomností Dlžníkovi: za
oznámenie na základe Zmluvy sa považuje aj ozná-
menie telefónom (vrátane formátu SMS), e-mailom
alebo doručením do prostredia internet bankingu
alebo inými elektronickými médiami, ktoré umož-
ňujú uchovať obsah písomnosti v nezmenenej
forme na trvanlivom médiu, za predpokladu adre-
sovania správ na adresu Dlžníka uvedenú 
v Zmluve. 
Dlžník a Banka sa dohodli, že heslo, ktoré si Dlžník
určil na zasielanie výpisov e-mailom z Účtu bude
zároveň aj heslom určeným na zasielanie ďalších
informácií, výziev a upozornení zo strany Banky,
týkajúcich sa Zmluvy. 
V prípade, ak Dlžník má aktivované doručovanie
výpisov z Účtu, vedeného Bankou, do prostredia
internet bankingu, zmluvné strany sa dohodli, že
Banka je oprávnená doručovať písomností v zmys-
le tejto Zmluvy v elektronickej forme do prostredia
internet bankingu. 

6. Zmluvné dojednania pre poistenie 
k spotrebiteľskému úveru 

6.1 Poistiteľ zastúpený na základe zmluvy o sprostred-
kovaní Bankou (splnomocnenou osobou) uzatvára
s Dlžníkom v rozsahu Návrhu na uzavretie Zmluvy,
týchto Zmluvných dojednaní pre poistenie k spot-
rebiteľskému úveru a Všeobecných poistných
podmienok pre poistenie k spotrebiteľskému
úveru - 2004/1 poistnú zmluvu o poistení k spot-
rebiteľskému úveru (ďalej len "poistná zmluva"). 

6.2 Vzájomné práva a povinnosti z poistenia pre daný
typ poistenia sa okrem ustanovení poistnej zmluvy
riadia ustanoveniami Všeobecných poistných pod-
mienok pre poistenie k spotrebiteľskému úveru -
2004/1 (ďalej len "VPP PSÚ"), ktoré sú neoddeli-

teľnou súčasťou poistnej zmluvy, a ustanoveniami
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov. 

6.3 Poistná zmluva je zároveň poistkou ako potvrdením
o uzavretí poistenia medzi Poistiteľom a Dlžníkom. 
6.4 Začiatok poistenia je deň nasledujúci po dni zada-

nia súhlasu poistníka s inkasom poistného. 
6.5 Koniec poistenia je zhodný s dátumom splatnosti

poslednej Splátky, ak nie je dohodnuté inak. V prí-
pade zmeny dátumu splatnosti Splátky sa aktuálne
mení aj dátum konca poistenia. Poistenie zaniká aj
v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, VPP
PSÚ a týchto zmluvných dojednaní. 

6.6 Poistenie zaniká okrem dôvodov uvedených vo
VPP PSÚ čl. 16 aj písomným odstúpením od poist-
nej zmluvy Poistníkom bez uvedenia dôvodu 
v lehote 30 kalendárnych dní od uzavretia poistnej
zmluvy. Ďalej, v prípade čl. 16 VPP PSÚ, sa vypúš-
ťa bod g). 

6.7 Poistná doba je doba, na ktorú sa poistenie dojed-
náva. Začína plynúť od dátumu začiatku poistenia
a končí dátumom konca poistenia. 

6.8 Pre poistenie sú poistné obdobia stanovené nasle-
dovne: 
a. Prvé poistné obdobie začína dňom začiatku

poistenia a končí 24. hodinou dňa dátumu
splatnosti prvej Splátky. 

b. Ďalšie poistné obdobie začína vždy dňom
nasledujúcim po dátume splatnosti Splátky 
a končí 24. hodinou dňa dátumu splatnosti
nasledujúcej Splátky. 

c. V prípade zmeny dátumu Splátky na žiadosť
Dlžníka schválenej Bankou sa od účinnosti
nového dátumu splatnosti Splátky upravujú
poistné obdobia v zmysle ustanovení písm. a. 
a b. tohto bodu podľa nových dátumov splat-
nosti Splátky. 

6.9 Poistné za dané poistné obdobie je splatné vždy 
v posledný deň daného poistného obdobia, t.j. 
k dátumu splatnosti Splátky v danom poistnom
období. 

6.10 Platenie poistného bude realizované inkasom 
z Účtu a Dlžník súhlasí s inkasom a zrážaním poist-
ného v prospech Poistiteľa vo výške uvedenej v čl.
I Návrhu na uzavretie zmluvy z Účtu, a to aj v prí-
pade, ak nemá na tomto účte v čase zrážky poist-
ného dostatok peňažných prostriedkov a účet sa
dostane do povoleného alebo aj nepovoleného
prečerpania. Poistné sa platí počas celej poistnej
doby. 

6.11 Poistné je stanovené vzhľadom na výšku Splátky.
V prípade zmeny aktuálnej výšky Splátky potvrde-
nej Bankou sa v súlade s ňou mení aj výška poist-
ného. Účinnosť zmeny výšky poistného je zhodná
s účinnosťou zmeny výšky Splátky. Dlžník je povin-
ný od dátumu účinnosti zmeny platiť novú výšku
poistného. 

4°Obchodné podmienky pre poskytovanie bezúčelových spotrebiteľských úverov pre fyzické osoby



6.12 Ak Banka povolila Dlžníkovi odklad splácania
Splátok, tak poistenie tohto Dlžníka ostáva naďalej
v platnosti aj po dobu odkladu. Za poistné obdobia
od začiatku doby odkladu sa poistné stanovuje 
z novej výšky Splátky. Počas doby odkladu
Dlžníkovi ostáva naďalej povinnosť platiť poistné.
Za deň splatnosti poistného počas doby odkladu
sa považuje ten deň, v ktorom by bola splatná
Splátka v prípade, že by nedošlo k odkladu splá-
cania. 

6.13 Poistenie k spotrebiteľskému úveru nie je poiste-
ním s výplatou odkupnej hodnoty pri predčasnom
ukončení poistenia, ani poistením s podielom na
zisku. Osoba oprávnená na poistné plnenie sa
nepodieľa na výnosoch Poistiteľa. 

6.14 Dlžník súhlasí, aby Poistiteľ zisťoval podľa potreby
jeho zdravotný stav, ako aj ďalšie informácie
potrebné pre určenie nárokov vyplývajúcich z pois-
tenia. Zároveň splnomocňuje Poistiteľa k jednaniu
s príslušnými inštitúciami (lekári, nemocnice, iné
zdravotnícke zariadenia, bývalý alebo súčasný
zamestnávateľ a pod.) a v prípade potreby zbavuje
tieto inštitúcie povinnosti zachovávať mlčanlivosť. 

6.15 Dlžník súhlasí, aby v prípade poistnej udalosti 
z poistenia pre prípad smrti a vzniku nároku na
poistné plnenie bolo poistné plnenie vyplatené 
v prospech Banky (ako oprávnenej osoby) na
účely splatenia pohľadávky Banky. 

6.16 V prípade, ak pre Dlžníka vznikol súbeh nárokov na
poistné plnenie mesačného dôchodku, poskytuje
sa poistné plnenie len z jednej poistnej udalosti 
a to z tej, ktorá nastala skôr. Po ukončení nároku
na poistné plnenie z tejto poistnej udalosti a ak
trvá nárok na poistné plnenie z ďalšej poistnej
udalosti, pokračuje Poistiteľ s vyplácaním poistné-
ho plnenia vo výške Splátky v zmysle úverovej
zmluvy počas trvania nároku na jeho výplatu. 

6.17 V prípade zmeny typu poistenia z dojednaného
typu na iný typ na žiadosť Dlžníka a v prípade, ak
sa novým poistením dopĺňajú poistné riziká, musí
Dlžník k dátumu podpisu súhlasu so zmenou
spĺňať všetky podmienky pre poistiteľnosť stano-
vené pre požadovaný typ poistenia. Zmena typu
poistenia je účinná od dátumu účinnosti zmeny
uvedenom v potvrdení o zmene typu poistenia
vystavenom Poistiteľom, resp. splnomocnenou
osobou. Od účinnosti zmeny typu poistenia je
Dlžník povinný platiť poistné zodpovedajúce nové-
mu typu poistenia a začína plynúť čakacia lehota
na tie poistné riziká, ktoré neobsahoval typ poiste-
nia platný pred zmenou. 

6.18 Dlžník sa zaväzuje, že ohľadne práv a povinností
súvisiacich s poistením bude kontaktovať Banku 
a nie priamo Poistiteľa, s výnimkou prípadov uve-
dených v tejto poistnej zmluve a VPP PSÚ. 

6.19 Výška poistného plnenia
a. Pre poistenie pre prípad smrti je poistné plne-

nie rovné súčtu nesplatenej istiny Úveru a Úro-
kov vyčíslených ku dňu úmrtia Dlžníka. Do
poistného plnenia sa nezapočítava pohľadávka
Banky voči Dlžníkovi, ktorá vznikla neuhradením
platieb splatných pred dátumom vzniku poistnej
udalosti, ani akékoľvek iné poplatky.
Nesplatená istina je istina pred pripísaním aký-
chkoľvek splatných úrokov, splatných úrokov 
z omeškania, splatných nákladov, splatnej
zmluvnej pokuty, splatných poplatkov a trov.
Výška poistného plnenia v priebehu trvania
poistenia klesá od začiatku splácania Úveru
súbežne so splácaním Úveru. Na konci poiste-
nia dojednaného v čase uzavretia poistnej zmlu-
vy je rovná nule 

b. Pre poistenie pre prípad úplnej invalidity je
poistné plnenie vyplácané vo forme mesačného
dôchodku, vo výške Splátky stanovenej úvero-
vou zmluvou k dátumu vzniku poistnej udalosti. 

c. Pre poistenie pre prípad pracovnej neschop-
nosti je poistné plnenie vyplácané vo forme
mesačného dôchodku, vo výške Splátky stano-
venej úverovou zmluvou k dátumu vzniku poist-
nej udalosti. 

d. Pre poistenie pre prípad straty zamestnania je
poistné plnenie vyplácané vo forme mesačného
dôchodku, vo výške Splátky stanovenej úvero-
vou zmluvou k dátumu vzniku poistnej udalosti. 

e. Maximálne celkové poistné plnenie pre danú
poistnú zmluvu je rovné súčtu všetkých Splátok
stanovených úverovou zmluvou so splatnosťou
od dátumu vzniku poistnej udalosti (vrátane). 

6.20Dlžník potvrdzuje, že k dátumu uzavierania poist-
nej zmluvy spĺňa všetky podmienky stanovené vo
VPP PSÚ a v týchto zmluvných dojednaniach pre
zvolený typ poistenia. 

6.21 Dlžník potvrdzuje, že ku dňu uzavretia poistnej
zmluvy spĺňa nasledovnú podmienku: má k dátu-
mu uzavretia poistnej zmluvy trvalý pobyt alebo
povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Dlžník
berie na vedomie, že fyzická osoba, ktorá ku dňu
uzavretia poistnej zmluvy nespĺňa uvedenú pod-
mienku, nemôže mať dojednané poistenie k úve-
rovej zmluve. 

6.22V prípade ak sa dojednáva poistenie podľa typu
A:Dlžník potvrdzuje, že je oboznámený a súhlasí s
tým, že v prípade, ak má Dlžník ku dňu uzavretia
poistnej zmluvy priznanú invaliditu, tak sa v rámci
poistenia naňho vzťahuje len poistenie pre prípad
smrti. 

6.23Dlžník potvrdzuje, že ku dňu uzavretia poistnej
zmluvy spĺňa všetky nasledovné podmienky pre
poistenie typu C: nie je práceneschopný, nepo-
berá invalidný dôchodok, netrpí epilepsiou, nie je
infikovaný vírusom HIV, je povinným alebo dobro-
voľným platiteľom základného sociálneho poiste-
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nia, je zamestnaný na dobu neurčitú a u toho isté-
ho zamestnávateľa nepretržite po dobu minimálne
6 mesiacov pred dňom uzavretia poistnej zmluvy 
a spĺňa všetky ďalšie podmienky uvedené vo VPP
PSÚ, čl. 43. Dlžník berie na vedomie, že fyzická
osoba, ktorá ku dňu uzavretia poistnej zmluvy
nespĺňa niektorú z uvedených podmienok, nemô-
že mať dojednané poistenie podľa typu C. 

6.24 Dlžník potvrdzuje, že si je vedomý toho, že nárok
na poistné plnenie nevzniká, ak smrť, úplná invali-
dita alebo pracovná neschopnosť (podľa zvolené-
ho typu poistenia) bola spôsobená tými chorobami
alebo následkami úrazu, ktorými trpel v priebehu
12 mesiacov pred začiatkom poistenia, alebo kvôli
ktorým mu bolo v priebehu 12 mesiacov pred
začiatkom poistenia poskytnuté lekárske poraden-
stvo alebo lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie.
Toto obmedzenie platí len vtedy, ak smrť, úplná
invalidita alebo pracovná neschopnosť nastala do
24 mesiacov od začiatku poistenia v príčinnej súvi-
slosti s takouto chorobou alebo následkami úrazu. 

6.25Dlžník vyhlasuje, že ku dňu uzavretia poistnej
zmluvy má na Účte disponibilný zostatok vo výške
poistného uvedenej v čl. I Návrhu na uzavretie
zmluvy. 

7. Zmeny OPP BSÚ 

Banka je oprávnená jednostranne zmeniť OPP
BSÚ (ďalej len „zmena“). Túto zmenu Banka vyko-
ná iba z dôvodov legislatívnych zmien týkajúcich
sa zmluvného vzťahu podľa Zmluvy a OPP BSÚ,
ktoré zavedú nové povinnosti pre Banku alebo
ktoré spôsobia zmeny nákladov Banky súvisiacich
s poskytovaním úverov, tiež z dôvodov zmien tech-
nických alebo procesných pravidiel uplatňujúcich
sa pri poskytovaní úverov. V prípade, ak Banka
využije svoje právo zmeniť zmluvné podmienky,
písomne oznámi Dlžníkovi túto zmenu najneskôr
dva mesiace pred jej účinnosťou, ktorú určí 
v písomnom oznámení. V prípade, ak Dlžník nesú-
hlasí so zmenou zmluvných podmienok, je opráv-
nený bezplatne, najneskôr deň predchádzajúci
účinnosti zmeny doručiť Banke písomnú výpoveď.
Ak Dlžník nedoručí Banke písomnú výpoveď v uve-
denej lehote, odo dňa účinnosti zmeny zmluvných
podmienok sa uplatní táto zmena. Ak Dlžník doru-
čí Banke písomnú výpoveď, Zmluva zaniká ku dňu
účinnosti zmeny zmluvných podmienok. V takom
prípade je Dlžník povinný jednorazovo splatiť
Pohľadávku Banky, pričom Banka oznámi
Dlžníkovi výšku Pohľadávky Banky a zároveň mu
ponúkne primerané splátky. 

8. Spracúvanie osobných údajov a súhlasy 
s poskytovaním alebo sprístupňovaním 
údajov do príslušných registrov alebo 
databáz a s overovaním údajov 
v Sociálnej poisťovni

8.1 Dlžník súhlasí s tým, aby Banka poskytovala ban-
kové informácie a doklady v zmysle Zákona o ban-
kách:
a. osobám, ktoré majú majetkovú účasť na Banke, 
b. osobám, na ktorých má majetkovú účasť osoba

spĺňajúca podmienku uvedenú v písm. a) tohto
ustanovenia, 

c. osobám, na ktorých má Banka majetkovú
účasť, 

d. osobám, na ktorých má majetkovú účasť osoba
spĺňajúca podmienku uvedenú v písm. c) tohto
ustanovenia,

e. osobám, na ktorých má majetkovú účasť osoba
spĺňajúca podmienku uvedenú v písm. b) alebo
d) tohto ustanovenia,

f. osobám, s ktorými Banka spolupracuje pri
získavaní údajov a informácií potrebných na
vymáhanie pohľadávky voči Dlžníkovi alebo jej
časti, osobám, s ktorými Banka spolupracuje
pri vymáhaní pohľadávok voči Dlžníkovi alebo
ich častí alebo osobám, ktorým udelila plnú
moc na vymáhanie svojej pohľadávky voči
Dlžníkovi alebo jej časti,

g. osobám, ktorým Banka postúpi alebo má 
v úmysle postúpiť svoju pohľadávku voči
Dlžníkovi alebo jej časť alebo osobám, ktorým
Banka prevedie alebo má v úmysle previesť
svoje právo voči Dlžníkovi alebo jeho časť,

h. osobám, ktoré prevezmú alebo majú v úmysle
prevziať dlh Dlžníka voči Banke alebo jeho časť,
alebo ktoré pristúpia alebo majú v úmysle pri-
stúpiť k záväzku Dlžníka voči Banke alebo jeho
časti,

i. osobám, ktoré splnia alebo majú v úmysle splniť
dlh Dlžníka voči Banke alebo jeho časť,

j. osobám, ktoré poskytli, poskytujú alebo poskyt-
nú zabezpečenie pohľadávok Banky voči
Dlžníkovi,

k. osobám, ktorých veci, práva alebo majetkové
hodnoty z časti a/alebo úplne slúžia na zabez-
pečenie pohľadávok Banky voči Dlžníkovi,

l. osobe, na ktorej úver poskytol, poskytuje alebo
poskytne zabezpečenie,

m.osobe, ktorá vedie register záložných práv a jej
členom a/alebo orgánu štátnej správy, ktorý
vedie osobitný register a/alebo orgánu štátnej
správy na úseku katastra nehnuteľností,

n. osobám, s ktorými Banka spolupracuje pri výko-
ne a pri zabezpečovaní výkonu svojich činností
a/alebo pri poskytovaní produktov alebo služieb
alebo pre ktoré vykonáva sprostredkovateľskú
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činnosť a/alebo ktoré pre Banku vykonávajú
sprostredkovateľskú činnosť (napr. osobám, 
v ktorých prospech Banka realizuje inkaso 
z účtu dlžníka, Regional Card Processing
Center s.r.o., kartové spoločnosti a spoločnos-
ti, s ktorými Banka spolupracuje v oblasti pla-
tobných kariet a šekov, poisťovne, s ktorými
Banka spolupracuje, osobám spolupracujúcim
s Bankou v zmysle dohody o dočasnom pride-
lení uzatvorenej podľa Zákonníka práce a pod.),

o. osobám, s ktorými má Banka zmluvný vzťah,
predmetom ktorého je výkon bankových čin-
ností (napr. obchodníkom prijímajúcim platobné
karty a pod.),

p. osobám, s ktorými Banka konzultuje obchodný
prípad, resp. si vyžiada k nemu ich stanovisko
(napr. svojim audítorom, externým právnym
poradcom, tlmočníkom), ak je to potrebné,

q. dražobníkovi, ktorému podala návrh na vykona-
nie dražby,

r. pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcov-
ského, správneho alebo iného konania, ktorého
je Banka účastníkom, a to v rozsahu nevyhnut-
nom a obmedzenom len na takéto konanie, 

s. ostatným bankám za účelom realizácie banko-
vých obchodov (vrátane pobočiek zahraničných
bánk a bánk, ktoré nemajú sídlo na území
Slovenskej republiky).

8.2 Dlžník je zodpovedný za správnosť a pravdivosť
osobných údajov, ktoré poskytol Banke v rozsahu
určenom v zákone o bankách a vyžadovanom pri
jednotlivých obchodoch. Osobné údaje dlžníka sú
spracúvané na účely jednoznačnej identifikácie
Dlžníka, poskytovania, zabezpečovania a vykoná-
vania finančných a s nimi súvisiacich služieb a pro-
duktov a na ďalšie účely, dohodnuté v Zmluve.

8.3 Osobné údaje Dlžníka sú v nevyhnutnom rozsahu
poskytované osobám uvedeným v bode 8.1 a to za
účelom jednoznačnej identifikácie Dlžníka, posky-
tovania zabezpečovania a vykonávania finančných
a s nimi súvisiacich služieb a produktov a ďalšie
účely dohodnuté v Zmluve. Dlžník v tých prípa-
doch, kedy sú jeho osobné údaje spracúvané na
základe súhlasu, súhlasí so spracovaním poskyt-
nutých osobných údajov do informačného systé-
mu Banky a s ich poskytovaním na spracovanie do
informačného systému v rozsahu nevyhnutnom
pre naplnenie konkrétneho účelu spracovania
osobám uvedeným vyššie za účelom podľa pred-
chádzajúcej vety a to aj v prípade cezhraničného
toku informácií do krajín, ktoré poskytujú primera-
nú úroveň ochrany v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov. 

8.4 Súhlas Dlžníka podľa bodu 8.3. sa poskytuje na
dobu trvania záväzkového vzťahu a päť rokov po
jeho zániku, ak v konkrétnom súhlase nie je 
s Dlžníkom dohodnutá iná doba jeho trvania. Inak

sú osobné údaje Dlžníka spracúvané počas doby
trvania konkrétneho účelu spracúvania.

8.5 Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť
na základe súhlasu tretej osoby, je Dlžník opráv-
nený poskytnúť do informačného systému Banky
osobné údaje tretej osoby iba v prípade, že má
písomný neodvolateľný súhlas tejto tretej osoby na
poskytovanie jej osobných údajov Banke a oso-
bám uvedeným v bode 8.1. 

8.6 Dlžník súhlasí s poskytovaním a so sprístupňova-
ním údajov o bankových obchodoch uzatvorených
s Bankou (vrátane údajov získaných Bankou pri
rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení, pla-
tobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov,
prevádzkovateľovi spoločného registra bankových
informácií, subjektom povereným spracúvaním
údajov v registri, Národnej banke Slovenska, ako
aj bankám a pobočkám zahraničných bánk v roz-
sahu a za podmienok stanovených zákonom 
o bankách.

8.7 Dlžník udeľuje súhlas prevádzkovateľovi spoločné-
ho registra bankových informácií spoločnosti
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35
869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava (ďalej
„SRBI“), aby prostredníctvom prevádzkovateľa
nebankového registra klientskych informácií, Non-
Banking Credit Bureau, záujmové združenie práv-
nických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava (ďalej „NRKI“), poskytol
oprávneným užívateľom NRKI údaje o bankových
obchodoch uzatvorených s Bankou (vrátane úda-
jov získaných Bankou pri rokovaní o ich uzatvore-
ní), ich zabezpečení, platobnej disciplíne z hľadis-
ka splácania záväzkov. Súhlas sa udeľuje na dobu
trvania zmluvy a na dobu 5 rokov od zániku záväz-
kov vyplývajúcich zo zmluvy. Účelom poskytnutia
údajov je výmena informácií medzi užívateľmi
SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných
bánk a užívateľmi NRKI, ktorými sú nebankové
veriteľské subjekty, o bonite, platobnej disciplíne 
a dôveryhodnosti klientov užívateľov SRBI a klien-
tov užívateľov NRKI, na účely prípravy, uzatvárania,
vykonávania a kontroly obchodov s klientmi,
ochrany oprávnených záujmov užívateľov NRKI 
a užívateľov SRBI a prevencie úverových podvo-
dov. Dlžník zároveň týmto udeľuje súhlas, aby za
rovnakých podmienok boli Banke poskytnuté
údaje z NRKI o jeho bonite, platobnej disciplíne a
dôveryhodnosti.

8.8 Dlžník súhlasí s tým, aby Banka overila pravdivosť
údajov, ktoré jej poskytol v súvislosti so žiadosťou
o poskytnutie akéhokoľvek typu úveru alebo 
v súvislosti s poskytovaním zabezpečenia zo stra-
ny Dlžníka pre akýkoľvek úverový vzťah. Dlžník
súhlasí s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava poskyt-
la jeho osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či je
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zamestnaný, u akého zamestnávateľa alebo
zamestnávateľov a na základe akého pracovno-
právneho vzťahu, či je registrovaný v informačnom
systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania 
a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všet-
kých alebo jednotlivých zamestnávateľov a prie-
mernú výšku vymeriavacieho základu, či je pobe-
rateľom invalidného dôchodku, starobného
dôchodku alebo predčasného starobného
dôchodku a v akej výške, či sa mu vykonávajú exe-
kučné zrážky z dôchodku Banke a Slovak Banking
Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811
08 Bratislava, IČO 35 869 810, zapísanú 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sro, vložka č.30071/B (ďalej len
„SBCB“) a aby Banka poskytla Sociálnej poisťovni
a SBCB osobné údaje v rozsahu tu uvedenom za
účelom ich overovania v súvislosti s rokovaním 
o vzniku, vznikom a trvaním záväzkového vzťahu 
s Bankou. Súhlas je udelený na dobu do uplynutia
10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno
odvolať iba v prípade preukázaného porušenia
podmienok spracúvania osobných údajov, za kto-
rých bol súhlas udelený.

8.9 Dlžník súhlasí s tým, aby Banka sprístupnila spo-
ločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724
803, zapísanej v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 15294/B
(ďalej len „EOS KSI“) osobné údaje Dlžníka v roz-
sahu (titul, meno, priezvisko a rodné číslo alebo
druh a číslo dokladu totožnosti alebo dátum naro-
denia) na účely vyhľadania údajov o Dlžníkovi 
a overovania platobnej disciplíny a schopnosti
splácania svojich záväzkov v databázach EOS KSI.
Súhlas sa udeľuje na dobu 6 mesiacov odo dňa
jeho poskytnutia a Dlžník ho môže kedykoľvek, aj
bez uvedenia dôvodu odvolať. Dlžník súčasne
udeľuje EOS KSI súhlas na poskytnutie údajov zo
svojich databáz Banke na ich ďalšie spracúvanie 
v jej informačnom systéme, a to najmä o druhu 
a výške Dlžníkovych peňažných záväzkov a čase, 
v ktorom tieto záväzky Dlžníka EOS KSI evidovala
vo svojich databázach, informácie o štádiu vymá-

hania, v ktorom sa záväzok Dlžníka nachádzal
(mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné alebo
reštrukturalizačné), okruhu subjektov voči ktorým
tieto záväzky vznikli ako aj údaje o výške uskutoč-
nených platieb Dlžníka v stanovenom časovom
období. Účelom poskytnutia predmetných osob-
ných údajov a ich ďalšieho spracúvania v infor-
mačnom systéme Banky je overovanie platobnej
disciplíny Dlžníka a schopnosti splácania jeho
záväzkov ako aj znižovanie rizika Banky pri posky-
tovaní úverov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu
piatich rokov odo dňa jeho poskytnutia, pričom
Dlžník ho môže kedykoľvek odvolať. Dlžník súhla-
sí, aby Banka spracúvala v svojom informačnom
systéme údaje poskytnuté o Dlžníkovi z informač-
ného systému EOS KSI a to v rovnakom rozsahu 
a na rovnaké účely na aké boli Banke poskytnuté
a to počas celej doby, na ktorú bol tento súhlas
udelený.

8.10 Banka je oprávnená nahrávať telefonické hovory 
s dlžníkmi, ktorých predmetom môžu byť záväzkové
vzťahy Banky a dlžníka a Dlžník súhlasí s tým, aby
tieto záznamy boli v prípade potreby použité ako
dôkaz. Ak by záznamy obsahovali osobné údaje
Dlžníka alebo tretej osoby, ustanovenia bodov
8.2.až 8.9 tohto článku sa použijú primerane. 

8.11 Práva Dlžníka ako dotknutej osoby pri spracúvaní
osobných údajov sú upravené v zákone o ochrane
osobných údajov. Dlžník má najmä právo vyžado-
vať informácie o spracúvaní jej osobných údajov,
zoznam osobných údajov, informácie o zdroji 
z ktorého boli osobné údaje získané, tiež má právo
vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nespráv-
nych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania ako aj
ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných
údajov. Poučenie dotknutých osôb o ich právach 
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je
uvedené na každej pobočke Banky a zároveň na
stránke www.tatrabanka.sk.

8.12 OPP BSÚ vo vyššieuvedenom znení nadobúdajú
platnosť dňom ich zverejnenia v obchodných prie-
storoch Banky a účinnosť dňom 19.3.2016. 
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