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1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 O čom sú tieto OPP
1.1.1 Tieto OPP upravujú podmienky poskytovania PÔŽIČKY, ako aj vzájomné práva a povinnosti 

súvisiace s poskytovaním PÔŽIČKY na základe Zmluvy o PÔŽIČKE, uzatvorenej medzi ZUNO 
a Vami v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Zákonom o spotrebiteľských úveroch 
a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku . 

1.1.2 Náš vzťah, týkajúci sa PÔŽIČKY, sa riadi Zmluvou o PÔŽIČKE, ktorej neoddeliteľnou súčasťou 
sú tieto OPP a VOP. Z hľadiska hierarchie zmluvnej dokumentácie má najvyššiu právnu 
silu Zmluva o PÔŽIČKE, ktorá má vždy prednosť pred OP (ak sú aplikovateľné) a tie majú 
prednosť pred OPP. 

1.1.3 V prípade, že sme si k PÔŽIČKE dojednali aj poistenie schopnosti splácať PÔŽIČKU, tak 
sa na Vás na základe Vášho pristúpenia k Rámcovej poistnej zmluve,  popri  dokumentoch 
uvedených v článku 1.1.2 OPP, vzťahujú aj  Poistné podmienky.

1.1.4 Na účely týchto OPP a zmluvného vzťahu medzi Vami a ZUNO, založeného Zmluvou o 
PÔŽIČKE, sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:

Amortizačná tabuľ ka – tabuľka, ktorá obsahuje splátky PÔŽIČKY, ktoré máte ZUNO zaplatiť s 
uvedením lehoty na ich zaplatenie, amortizáciu Úverového limitu a úrokov PÔŽIČKY, poplatok za 
správu poistenia (ak sme si k PÔŽIČKE poistenie dojednali) a prípadné dodatočné náklady. 

Anuitná splátka – pravidelná mesačná splátka PÔŽIČKY, ktorej výška a Deň splatnosti sú 
dohodnuté v Zmluve o PÔŽIČKE. Časť Anuitnej splátky tvorí splátka Úverového limitu a zvyšnú časť 
splátka úrokov. 

Bezúčelová časť PÔŽIČKY –  časť PÔŽIČKY bez určenia účelu jej použitia a bez nutnosti 
dokladovania jej účelu.

Deň čerpania – deň, v ktorom Vám ZUNO prevedie peňažné prostriedky na Váš ÚČET v EUR/ÚČET 
PLUS vo forme PÔŽIČKY do výšky Úverového limitu a počnúc ktorým sa poskytnutá PÔŽIČKA 
začína úročiť.

Deň splatnosti – v Zmluve o PÔŽIČKE dohodnutý deň, v ktorom je splatná príslušná Anuitná 
splátka.

Komunikačné kanály – Online Banking a/alebo služba Dialóg Live, dostupné prostredníctvom 
telefónu na čísle určenom Tatra bankou, a.s. (aktuálne : *1000 alebo *TABA, pre volania z pevnej 
linky volajte na číslo: 0800 00 1100, zo zahraničia používajte číslo: +421 2 / 5919 1000) a/alebo 
pobočky Tatra banka, a.s.

Mimoriadna splátka - čiastočné splatenie PÔŽIČKY pred dohodnutou lehotou jej splatnosti. 
Anuitnú splátku ZUNO nepovažuje za Mimoriadnu splátku.

NRKI - Nebankový register klientskych informácií.  

Online Banking - jeden z Komunikačných kanálov ZUNO. Je to nástroj na uskutočňovanie platieb 
a ďalšej komunikácie so ZUNO, ktorý je Vám prístupný na základe identifikačných, autorizačných 
a autentifikačných prostriedkov a pomôcok,  ktoré získa po uzatvorení dohody o ich využívaní 
v pobočke Tatra banky, a.s. (IAAP)

OP - osobitné podmienky k PÔŽIČKE vydané ZUNO, odlišné od týchto OPP.
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OPP - tieto Obchodné podmienky pre PÔŽIČKU ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky.

Poistné podmienky – informácie o poistení splácania PÔŽIČKY, Formulár o podmienkach uzavretia 
poistnej zmluvy, Rámcová zmluva o poistení a VPP PPS.

PÔŽIČKA – dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov formou bezúčelového, účelového 
spotrebiteľského úveru alebo kombinácie Účelovej časti PÔŽIČKY a Bezúčelovej časti PÔŽIČKY, 
bez zabezpečenia v mene euro na základe Zmluvy o PÔŽIČKE. Pojem PÔŽIČKA zahŕňa aj 
PÔŽIČKU PLUS, a teda sa na ňu vzťahujú všetky ustanovenia týchto OPP týkajúce sa PÔŽIČKY, 
pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 

PÔŽIČKA PLUS – PÔŽIČKA, ktorá obsahuje balík služieb bližšie špecifikovaný v Zmluve o 
PÔŽIČKE. Pre klientov, ktorí uzavreli Zmluvu o PÔŽIČKE pred nadobudnutím účinnosti týchto OPP, 
je balík služieb bližšie špecifikovaný v cenníku, časť PÔŽIČKA. 

Pracovný deň banky - deň, v ktorom vykonáva svoju činnosť banka a ostatné inštitúcie 
zúčastňujúce sa na vykonávaní platobnej operácie a tento deň nie je dňom pracovného pokoja 
alebo pracovného voľna.

Predčasné splatenie – úplné splatenie PÔŽIČKY (vrátane príslušenstva) pred dohodnutou lehotou 
jej splatnosti. 

Predzmluvný formulár – dokument obsahujúci „Štandardné európske informácie o 
spotrebiteľskom úvere,“ t.j. všetky informácie potrebné pred uzatvorením Zmluvy o PÔŽIČKE.

Problém – ktorákoľvek z vážnych a objektívnych skutočností v zmysle článku 6.1.1 OPP.

Rámcová zmluva o poistení – rámcová poistná zmluva o poistení k PÔŽIČKE č. 800347 uzavretá 
medzi ZUNO a poisťovňou UNIQA.

Refinancovanie/Konsolidácia - PÔŽIČKA poskytnutá za účelom splatenia Refinancovaného úveru/
úverov. Pre vylúčenie pochybností, ustanovenia týchto OPP týkajúce sa PÔŽIČKY sa primerane 
vzťahujú aj na Refinancovanie, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Refinancovaný úver – Váš existujúci úver, o ktorého Refinancovanie ste požiadali, poskytnutý 
niektorou z finančných inštitúcií poskytujúcich služby v Slovenskej republike, ktorých zoznam je 
uvedený na internetovej stránke www.zuno.sk rovnako ako vymedzenie typov úverov, ktoré je/nie je 
možné Refinancovať.

Registrované telefónne číslo – Vaše jedinečné slovenské číslo mobilného telefónu, ktoré využívate 
iba Vy a ktoré máte zaregistrované v ZUNO. ZUNO je oprávnené nezaregistrovať Vaše telefónne 
číslo, pokiaľ má totožné telefónne číslo zaregistrované v ZUNO už iný klient.

Registrovaný e-mail - Vaša jedinečná e-mailová adresa, ktorú využívate iba Vy a ktorú máte 
zaregistrovanú v ZUNO. ZUNO je oprávnené nezaregistrovať Vašu e-mailovú adresu, pokiaľ má 
túto v ZUNO zaregistrovanú iný klient a/alebo pri ktorej má ZUNO dôvodné podozrenie, že patrí 
inej osobe ako Vám.

Rozhodcovský súd – Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie.

RPMN – percentuálny podiel celkových nákladov spojených s PÔŽIČKOU z výšky Úverového limitu, 
ktoré ste povinný zaplatiť ZUNO za obdobie jedného roka a ktorý je vypočítaný podľa vzorca v 
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zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch.

SBCB - spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 01 Bratislava, IČO 
35 869 810, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30071/B. 

SOLUS – SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Röntgenova 28, 851 01 
Bratislava, IČO: 37 935 984.

SRBI - Spoločný register bankových informácií. 

Splátkové prázdniny – v Zmluve o PÔŽIČKE dohodnutý jeden mesiac v kalendárnom roku, v 
ktorom nebudete platiť Anuitnú splátku, a to až do úplného splatenia PÔŽIČKY. Istina a úroky 
z Anuitnej splátky za mesiac, v ktorom ste si zvolili Splátkové prázdniny, Vám budú zahrnuté do 
ostatných Anuitných splátok.   

Účelová časť PÔŽIČKY - časť PÔŽIČKY so špecificky určeným účelom jej použitia dohodnutým 
v Zmluve o PÔŽIČKE (týmto účelom sa rozumie najmä splatenie Refinancovaného úveru/úverov) 
a s povinnosťou dokladovať určený účel. Výška Účelovej časti PÔŽIČKY je určená na základe 
dokumentu/ov hodnoverne preukazujúcich výšku Refinancovaného úveru. Pričom lehota, dokedy 
máte povinnosť výšku Účelovej časti PÔŽIČKY  zdokladovať, je dohodnutá v Zmluve o PÔŽIČKE.

ÚČET PLUS - osobitný ÚČET v EUR, spolu s ktorým Vám ZUNO poskytne balík služieb, tak ako je 
uvedený v Zmluve/cenníku. ÚČET PLUS Vám bude spoplatnený v zmysle Zmluvy/cenníka.

ÚČET v EUR - platobný účet v mene EUR poskytovaný ZUNO v zmysle zákona č. 492/2009 Z. z. o 
platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý 
Vám ZUNO otvorí v zmysle Zmluvy.

UNIQA - UNIQA poisťovňa, a. s., so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO: 00653501, 
zapísaná v Obchodnom registri  vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 
843/B.

ÚOP - Obchodné podmienky pre úverové produkty ZUNO BANK  AG, pobočka zahraničnej banky, 
platné a účinné do 22. 8. 2014.

Úverový limit – celková výška PÔŽIČKY (bez príslušenstva) dohodnutá v Zmluve o PÔŽIČKE, ktorú 
ste po splnení podmienok stanovených Zmluvou o PÔŽIČKE oprávnený čerpať.

Úverový účet – je účet, v prospech ktorého ste povinný uhrádzať všetky pohľadávky ZUNO 
vyplývajúce zo Zmluvy o PÔŽIČKE a ktorý Vám oznámilo ZUNO.

VOP - Všeobecné obchodné podmienky ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, pre fyzické 
osoby - nepodnikateľov.

VPP PPS – Všeobecné poistné podmienky na poistenie k PÔŽIČKE vydané spoločnosťou UNIQA, 
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy o poistení a ktoré sú zverejnené na internetovej 
stránke www.zuno.sk.

Zákon o bankách - zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľ ku – zákon č. 266/2005 Z. z. o 
ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.

Zákon o spotrebiteľských úveroch – zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných 
úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Zmluva – rámcová zmluva o poskytovaní produktov a služieb, uzatvorená medzi Vami a ZUNO, 
ktorá upravuje vzájomné práva, povinnosti a princípy zmluvného vzťahu medzi Vami ako klientom a 
ZUNO a na základe ktorej sú Vám poskytované produkty/služby v zmysle týchto VOP.  

Zmluva o PÔŽIČKE –  zmluva o spotrebiteľskom úvere uzatvorená medzi Vami a ZUNO, ktorej 
predmetom je záväzok ZUNO poskytnúť Vám po splnení dohodnutých podmienok PÔŽIČKU a 
Váš záväzok poskytnutú PÔŽIČKU vrátiť a zaplatiť celkové náklady spojené s PÔŽIČKOU. Zmluva 
o PÔŽIČKE je uzatvorená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie v zmysle Zákona o
ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.

ZUNO (alebo My) – spoločnosť ZUNO BANK AG so sídlom Vordere Zollamtsstrasse 13, 3.OG Top D, 
1030 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni pod 
číslom FN 326454 f, ktorá na Slovensku pôsobí prostredníctvom svojej pobočky ZUNO BANK AG, 
pobočka zahraničnej banky so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, korešpondenčná 
adresa Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, e-mailová adresa: info@zuno.sk, IČO: 36 867 
594, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 
1830/B. ZUNO poskytuje svoje služby na Slovensku na základe jednotného európskeho povolenia v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie, rozhodnutím rakúskeho Úradu pre dohľad 
nad finančným trhom č.: FMA – KI 29 0305/0001-SYS/2009 a oznámením Národnej banky Slovenska o 
podmienkach pôsobenia pobočky zahraničnej banky na území Slovenska č.: OPK -622-1/2010. 

2. PÔŽIČKA OD ZUNO

2.1 Uzatvorenie Zmluvy o PÔŽIČKE
2.1.1  ZUNO s Vami uzatvorí Zmluvu o PÔŽIČKE, ak ste dohodnutým spôsobom vo vlastnom 

mene, na vlastný účet ZUNO požiadali o PÔŽIČKU  a splnili ste podmienky v zmysle Zmluvy 
o PÔŽIČKE. Na uzavretie Zmluvy o PÔŽIČKE nie je právny nárok.

2.2  Sprostredkovanie poistenia schopnosti splácať PÔŽIČKU
2.2.1  Ak spĺňate podmienky stanovené poisťovňou UNIQA, s ktorou má ZUNO uzatvorenú 

Rámcovú zmluvu o poistení k PÔŽIČKE, môže Vám byť na základe Vašej žiadosti poskytnuté 
poistenie schopnosti splácať PÔŽIČKU. Poistenie schopnosti splácať PÔŽIČKU, ktorého 
rozsah bude dohodnutý v Zmluve o PÔŽIČKE, nie je povinné. Poistné podmienky sú 
zverejnené na internetovej stránke www.zuno.sk. Poplatok za správu poistenia nie je 
súčasťou Anuitnej splátky PÔŽIČKY dohodnutej v Zmluve o PÔŽIČKE, avšak bude splatný v 
Deň splatnosti spolu s Anuitnou splátkou.

2.2.2  Ak ste požiadali o poistenie schopnosti splácať PÔŽIČKU, uzatvorením Zmluvy o PÔŽIČKE 
súhlasíte, aby 
(a) ZUNO poskytlo UNIQE všetky údaje a podklady, ktoré ste ZUNO poskytli v súvislosti

so Zmluvou o PÔŽIČKE,
(b) UNIQA spracovávala podľa Zákona o ochrane osobných údajov Vaše osobné údaje,

vrátane osobitnej kategórie osobných údajov v rámci svojej poisťovacej činnosti, a to
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po dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu práv a povinností plynúcich z dohodnutého  
zmluvného vzťahu. Súhlas so spracovaním dávate na celú dobu trvania záväzku  
dohodnutého typu poistenia a to aj na tie poistenia, ktoré budú dohodnuté  
dodatočne. Beriete na vedomie, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať  
písomnou formou prostredníctvom doporučenej zásielky adresovanej ZUNO alebo 
spoločnosti UNIQA,

(c) UNIQA zisťovala podľa potreby údaje o Vašom zdravotnom stave, ako aj ďalšie
informácie potrebné na určenie nárokov vyplývajúcich z poistenia (najmä pri výskyte
poistných udalostí) a to aj po Vašej smrti. Zároveň splnomocňujete UNIQU ku
konaniu s príslušnými inštitúciami (lekári, nemocnice, iné zdravotnícke zariadenia,
bývalý alebo súčasný zamestnávateľ) a v prípade potreby zbavujete tieto inštitúcie
povinnosti zachovávať mlčanlivosť a dávate im svoj súhlas na vyhotovenie lekárskych
správ, výpisov z Vašej zdravotnej dokumentácie alebo k ich zapožičaniu.

3. VÁŠ ŠTART S PÔŽIČKOU ALEBO AKO ČERPAŤ ÚVEROVÝ LIMIT

3.1 Podmienky čerpania Úverového limitu
3.1.1  Podmienky čerpania Úverového limitu sú upravené v Zmluve o PÔŽIČKE. Po splnení 

všetkých podmienok čerpania Úverového limitu v zmysle Zmluvy o PÔŽIČKE Vám ZUNO 
poskytne peňažné prostriedky formou PÔŽIČKY do výšky Úverového limitu dohodnutého 
v Zmluve o PÔŽIČKE. Pričom deň poskytnutia peňažných prostriedkov, v zmysle 
predchádzajúcej vety, je považovaný za Deň čerpania. 

3.2 Ako čerpať Úverový limit
3.2.1 Po splnení všetkých podmienok čerpania Úverového limitu stanovených Zmluvou o PÔŽIČKE 

Vám ZUNO načerpá PÔŽIČKU na Úverový účet, z ktorého Vám následne ZUNO automaticky 
prevedie peňažné prostriedky na Váš ÚČET v EUR/ÚČET PLUS. 

3.2.2 Ak ste požiadali o Refinancovanie, ZUNO zablokuje Účelovú časť PÔŽIČKY, resp. čiastku 
zodpovedajúcu sume určenej k splateniu Refinancovaného úveru. Ak sme sa nedohodli 
inak, ZUNO po podpísaní Zmluvy o PÔŽIČKE a poskytnutí všetkých dokumentov (v 
prípade, že boli požadované ZUNO) uvoľní a prevedie Účelovú časť PÔŽIČKY resp. 
čiastku zodpovedajúcu sume určenej k splateniu Refinancovaného úveru. Účelovú časť 
PÔŽIČKY ZUNO prevedie  na účet/účty uvedené Vami v žiadosti o PÔŽIČKU, pokiaľ z Vami 
predložených dokumentov nevyplýva inak. 

4. VÁŠ ŽIVOT S PÔŽIČKOU ALEBO AKO SPLÁCAŤ PÔŽIČKU

4.1 Pravidelné splácanie PÔŽIČKY
4.1.1  PÔŽIČKU, vrátane jej príslušenstva, ste povinný splácať podľa podmienok dohodnutých v 

Zmluve o PÔŽIČKE v pravidelných Anuitných splátkach, pričom dátum poslednej Anuitnej 
splátky je dohodnutý v Zmluve o PÔŽIČKE.

4.1.2 Sumu, zodpovedajúcu úhrade Anuitnej splátky, ste povinný/-á poukázať bezhotovostným 
prevodom v prospech Vášho Úverového účtu. V Deň splatnosti Anuitnej splátky ste 
povinný/-á na Vašom Úverovom účte zabezpečiť dostatok peňažných prostriedkov, v 
opačnom prípade ZUNO zrealizuje čiastočnú úhradu splátky len do výšky peňažných 
prostriedkov na Vašom ÚČTE v EUR/ÚČTE PLUS. Ak pripadne Deň splatnosti Anuitnej 
splátky alebo pohľadávky ZUNO, alebo jej časti, alebo v prípade predčasného splatenia 
nesplatenej časti Úveru na deň, ktorý nie je Pracovným dňom banky, ste povinný/-á 
zabezpečiť na Úverovom účte peňažné prostriedky vo výške splatnej pohľadávky ZUNO
v najbližší nasledujúci Pracovný deň banky, najneskôr do uplynutia 21.00 hod. 



8

Uhradiť Anuitnú splátku iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku OPP, je možné 
len v prípade, že ste sa na tom so ZUNO výslovne dohodli.

4.2  Predčasné splatenie a Mimoriadna splátka
4.2.1  Na základe Vášho oznámenia o Predčasnom splatení doručeného  ZUNO prostredníctvom 

Komunikačných kanálov  alebo písomne  na korešpondenčnú adresu ZUNO, máte právo 
kedykoľvek uskutočniť Predčasné splatenie, a to k dátumu uvedenému vo Vašom oznámení 
a spôsobom dohodnutým v Zmluve o PÔŽIČKE. 

4.2.2 Na základe Vášho oznámenia o Mimoriadnej splátke, doručenej ZUNO prostredníctvom 
Online Bankingu, máte právo uskutočniť Mimoriadnu splátku, a to vo výške a k dátumu, 
ktorý je uvedený v oznámení o Mimoriadnej splátke a spôsobom dohodnutým v Zmluve o 
PÔŽIČKE.

4.3 Informácie – vždy viete, ako ste na tom
4.3.1 Potvrdenie o splatení PÔŽIČKY Vám ZUNO zašle len na základe Vašej žiadosti doručenej 

ZUNO písomne na korešpondenčnú adresu ZUNO alebo prostredníctvom Komunikačných 
kanálov.

4.3.2  Ak voči Vám bude ZUNO evidovať v súvislosti so Zmluvou o PÔŽIČKE pohľadávky po 
splatnosti, bude Vás o tom informovať prostredníctvom SMS správy, telefonicky na Vašom 
Registrovanom telefónnom čísle, formou e-mailu zaslaného na Váš Registrovaný e-mail a/
alebo prostredníctvom písomného oznámenia.

5. ÚROKY A POPLATKY SPOJENÉ S PÔŽIČKOU

5.1  Úrok a úrok z omeškania
5.1.1  Počnúc Dňom čerpania je Úverový limit úročený fixnou úrokovou sadzbou v zmysle Zmluvy 

o PÔŽIČKE, ktorá je vyjadrená ako percentuálna sadzba za rok (per annum). Výška úroku
zostáva nezmenená počas celej doby platnosti Zmluvy o PÔŽIČKE.

5.1.2  Ak sa dostanete do omeškania so zaplatením peňažných záväzkov zo Zmluvy o PÔŽIČKE, 
je ZUNO oprávnené účtovať Vám z dlžnej sumy úrok z omeškania použitím sadzby v zmysle 
Zmluvy o PÔŽIČKE. Tým nie je dotknuté právo ZUNO úročiť Vám Úverový limit úrokom v 
zmysle článku 5.1.1 OPP.

5.1.3   Úrok i úrok z omeškania pri PÔŽIČKE sa bude vypočítavať a účtovať anuitným spôsobom 
splácania na báze roka (pričom rokom sa rozumie 365 dní alebo pri priestupných rokoch 366 
dní)  a mesiaca so skutočným počtom kalendárnych dní.

5.2  Poplatky
5.2.1  ZUNO má právo účtovať Vám za svoje služby odplatu vo forme poplatkov, ktoré sú uvedené 

v Zmluve o PÔŽIČKE.

6. ČO AK SA OBJAVIA PROBLÉMY

6.1  Čo je problém
6.1.1  ZUNO považuje za Problém, ak:

(a) sa dostanete do omeškania s úhradou jednej Anuitnej splátky po dobu dlhšiu ako
3 mesiace a boli ste na zaplatenie vyzvaný/á v lehote podľa platných právnych
predpisov s upozornením na právo ZUNO uvedené v článku 6.2 OPP,

(b) dostanete sa do omeškania so splatením pohľadávky ZUNO vzniknutej na základe
Zmluvy o PÔŽIČKE,

(c) porušíte niektorý zo svojich peňažných alebo nepeňažných záväzkov voči ZUNO
uvedených v Zmluve, Zmluve o PÔŽIČKE a/alebo inej zmluve o spotrebiteľskom
úvere uzatvorenej medzi Vami a ZUNO,

(d) má ZUNO dôvodné podozrenie, že Vaše vyhlásenia alebo informácie, ktoré ste
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  poskytli ZUNO v žiadosti o PÔŽIČKU alebo v Zmluve o PÔŽIČKE sú nepravdivé,  
  neúplné či nesprávne,

  (e)  nepredložíte dokumenty preukazujúce splatenie Refinancovaného úveru za  
  podmienok podľa článku 4.4 písm. c) Zmluvy o PÔŽIČKE,

  (f)  ani po opakovanej výzve neposkytnete ZUNO na vyžiadanie dokumenty v súlade s  
  článkom 4.2 písm. d)  Zmluvy o PÔŽIČKE,

  (g)  začalo sa na Vás exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia, konkurzné konanie, 
  (h)   došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi ZUNO a Vami založeného Zmluvou,
  (i)   sa ZUNO hodnoverne dozvie o Vašom úmrtí alebo o skutočnosti, že ste boli  

  vyhlásený/-á za mŕtveho, alebo
  (j)  boli ste pozbavený/-á spôsobilosti na právne úkony alebo Vám bola spôsobilosť na  

  právne úkony obmedzená.
 
6.2  Aké sú následky, keď sa vyskytne Problém 
6.2.1  Ak nastane Problém, ZUNO je oprávnené:
  (a)  odmietnuť poskytnutie PÔŽIČKY,
  (b)  započítať svoje splatné pohľadávky zo Zmluvy o PÔŽIČKE voči Vašim pohľadávkam z  

  ÚČTU/ÚČTOV a/alebo Podúčtu/Podúčtov (s výnimkou vkladov),
  (c)  vyhlásiť splatnosť PÔŽIČKY, ak nastal Problém podľa článku 6.1.1 (a), (d), (e), (f), (g)  

  a/alebo (h) OPP, a to prostredníctvom Vám doručeného písomného oznámenia na  
  Vašu korešpondenčnú adresu uvedenú v Zmluve o PÔŽIČKE, pokiaľ ste ZUNO do  
  odoslania oznámenia neoznámili inú adresu a (ii) správy zaslanej do Vášho Online  
  Bankingu (ak je to možné). V oznámení ZUNO určí sumu splatných pohľadávok a  
  lehotu, v ktorej ste najneskôr povinný Vaše pohľadávky z poskytnutej PÔŽIČKY spolu  
  s príslušenstvom ZUNO splatiť,

  (d)  postúpiť pohľadávku alebo previesť práva na tretiu osobu v zmysle platných  
  právnych predpisov tak, aby nedošlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečeniu  
  Vašich pohľadávok.

6.2.2  Ak nastane Problém, ZUNO je jednostranne oprávnené na základe Rámcovej zmluvy o 
poistení zrušiť poskytovanie poistenia (ak sme  si k PÔŽIČKE poistenie dojednali) .

7.       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Ako možno Zmluvu o PÔŽIČKE ukončiť
7.1.1 Máte právo od Zmluvy o PÔŽIČKE odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych 

dní odo dňa jej uzatvorenia. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o PÔŽIČKE musíte zaslať 
ZUNO na adresu: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, písomne alebo na inom 
trvanlivom médiu dostupnom ZUNO, a to najneskôr v posledný deň lehoty podľa prvej 
vety tohto bodu. Ak uplatníte právo odstúpiť od Zmluvy o PÔŽIČKE podľa tohto bodu, ste 
povinný zaplatiť ZUNO (i)  vyčerpanú PÔŽIČKU a (ii) úrok z PÔŽIČKY odo Dňa čerpania až 
do dňa jej splatenia, a to bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní po odoslaní 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy o PÔŽIČKE ZUNO.

7.1.2  V prípade odstúpenia od Zmluvy o PÔŽIČKE, poistenie schopnosti splácať PÔŽIČKU, (ak 
sme si k PÔŽIČKE poistenie dojednali), zaniká od počiatku.

7.1.3 Zmluva o PÔŽIČKE zaniká úplným splatením všetkých Vašich peňažných záväzkov podľa 
Zmluvy o PÔŽIČKE.

7.1.4 Účinnosťou ukončenia Zmluvy o PÔŽIČKE (s výnimkou prípadu podľa článku 7.1.2 OPP) 
dochádza aj k zrušeniu poistenia schopnosti splácať PÔŽIČKU (ak sme si k PÔŽIČKE 
poistenie dojednali).

7.2 Rozhodné právo
7.2.1 Všetky právne vzťahy medzi Vami a ZUNO, vyplývajúce zo Zmluvy o PÔŽIČKE, sa budú riadiť 
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slovenským právnym poriadkom.

7.3 Platnosť a účinnosť 
7.3.1 Tieto OPP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 6. 2017, pričom rušia a nahrádzajú 

dovtedy platné a účinné ÚOP v časti vzťahujúcej sa na PÔŽIČKU. 
7.3.2 Pre klientov, ktorí uzatvorili Zmluvu o PÔŽIČKE pred dátumom účinnosti týchto OPP, pre 

jednoduchšiu orientáciu ZUNO pripája nové označenia vynovených článkov, na ktoré sa 
ZUNO odvoláva v Zmluve o PÔŽIČKE: článok  3.3.2 ÚOP nájdete v článku 3.2.2 OPP, článok 
5.1 ÚOP nájdete v článku 6.1 OPP, článok 5.2 ÚOP nájdete v článku 6.2 OPP, články 6.1 ÚOP 
a 6.2 ÚOP nájdete v článku 5.1 OPP, článok 6.3 ÚOP nájdete v článku 5.2 OPP,  8.2 ÚOP a 8.3 
ÚOP nájdete v článku 7.1 OPP, článok 8.6 ÚOP nájdete v článku 1.1.4 OPP.

7.3.3 Bez ohľadu na článok 7.3.1 OPP pre klientov, ktorí uzatvorili Zmluvu o  PÔŽIČKE pred 
dátumom účinnosti týchto OPP, články 3.1 ÚOP, 4.3 ÚOP (neaplikuje sa článok 4.2 OPP), 6.5 
ÚOP, 7.1 ÚOP, 7.2 ÚOP zostávajú v platnosti aj po nadobudnutí účinnosti týchto OPP. 

ZUNO BANK  AG, pobočka zahraničnej banky



www.zuno.sk




