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1.       VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.  OPR
1.1.1 Tieto OPR upravujú podmienky poskytovania REZERVY, ako aj vzájomné práva a povinnosti  

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

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

1.1.3 Na účely týchto OPR a zmluvného vzťahu medzi Vami a ZUNO, založeného  Zmluvou o 
REZERVE,  sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom: 

Deň čerpania – deň, v ktorom Vám ZUNO povolí čerpať peňažné  prostriedky vo forme REZERVY 
až do výšky Úverového limitu.  

NRKI - Nebankový register klientskych informácií.  

Online Banking  – jedným z komunikačných kanálov ZUNO. Je to nástroj na uskutočňovanie 
platieb a ďalšej komunikácie so ZUNO, ktorý je Vám prístupný na základe Zmluvy v bezpečnom 
prostredí ZUNO v sieti internet.

OPR –  tieto Obchodné podmienky pre REZERVU ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky.

OP – osobitné podmienky k REZERVE vydané ZUNO, odlišné od OPR. 

Pracovný deň banky – deň, v ktorom ZUNO vykonáva svoju činnosť poskytovateľa platobných 
služieb a ktorý nie je dňom pracovného voľna alebo dňom pracovného pokoja v Slovenskej 
republike.

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

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

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.

REZERVA – spotrebiteľský úver vo forme povoleného prečerpania, ktorý Vám umožňuje 
disponovať peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku Vášho ÚČTU v EUR/ÚČTU 
PLUS, a to do výšky Úverového limitu. 

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

SRBI - Spoločný register bankových informácií.

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.
 
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.
 
ÚOP - Obchodné podmienky pre úverové produkty ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, 
platné a účinné do XX.XX.XXXX.

Úverový limit – predstavuje maximálnu sumu, ktorá je dohodnutá v  Zmluve o REZERVE a ktorú ste 
po splnení všetkých  zmluvných podmienok oprávnený čerpať.

VOP – Všeobecné obchodné podmienky ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky pre fyzické 
osoby-nepodnikateľov.
 
Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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 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 REZERVE – zmluva o spotrebiteľskom úvere uzatvorená medzi Vami a ZUNO na základe 
ktorej vzniká záväzok ZUNO poskytnúť Vám REZERVU po splnení podmienok v nej dohodnutých a 
Váš záväzok splatiť REZERVU a jej príslušenstvo. Zmluva o REZERVE 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 Muthgasse 26, 1190 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 na 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.: 
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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.       REZERVA OD ZUNO

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

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

2.1.2 REZERVU Vám ZUNO poskytne len k jednému Vášmu ÚČTU v EUR/ÚČTU PLUS. 

3.      VÁŠ ŠTART S REZERVOU ALEBO AKO ČERPAŤ REZERVU

3.1 Podmienky čerpania REZERVY 
3.1.1  Podmienky čerpania REZERVY sú upravené v Zmluve o REZERVE. 
3.1.2 Po splnení všetkých podmienok  čerpania REZERVY v zmysle Zmluvy o REZERVE Vám 

ZUNO poskytne na Váš ÚČET v EUR/ÚČET PLUS, uvedený v Zmluve o REZERVE, peňažné  
prostriedky REZERVY. REZERVU ste oprávnený čerpať počínajúc okamihom jej poskytnutia. 
REZERVU v zmysle Zmluvy o REZERVE ste oprávnený čerpať, pokiaľ boli splnené a sú 
dodržiavané všetky zmluvné podmienky.

3.1.3 Po dobu trvania Zmluvy o REZERVE môžete prostredníctvom Online Bankingu alebo 
iným dohodnutým spôsobom  požiadať  ZUNO o zníženie Úverového limitu. V takomto 
prípade nadobudne zníženie Úverového limitu účinnosť podpísaním dodatku k Zmluve o 
REZERVE. Podmienkou zníženia Úverového limitu je,  aby čerpaná REZERVA neprekračovala 
požadovaný znížený Úverový limit. 

4.      VÁŠ ŽIVOT S REZERVOU ALEBO AKO SPLÁCAŤ REZERVU

4.1 Splácanie REZERVY
4.1.1  Splácanie REZERVY (s výnimkou príslušenstva) sa uskutočňuje automaticky okamihom 

pripísania peňažných prostriedkov na Váš ÚČET v EUR/ÚČET PLUS, pričom akékoľvek 
prichádzajúce platby na Váš ÚČET v EUR/ÚČET PLUS sú najskôr zaúčtované na vyčerpanú 
REZERVU alebo jej časť. Príslušenstvo je splatné vždy k poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca bez ohľadu na to, či je tento deň Pracovným dňom banky a bude splatené 
automaticky (formou inkasa) z  Vášho ÚČTU v EUR/ÚČTU PLUS. V deň splatnosti 
príslušenstva ste povinný/-á na Vašom ÚČTE v EUR/ÚČTE PLUS zabezpečiť dostatok 
peňažných prostriedkov na jeho splatenie.

4.2  Informácie – vždy viete, ako ste na tom
4.2.1  ZUNO Vás o Vami čerpanej REZERVE informuje prostredníctvom  výpisu  z Vášho ÚČTU v 

EUR/ÚČTU PLUS spôsobom v zmysle článku 4.5 VOP. 
4.2.2  Ak voči Vám bude ZUNO evidovať v súvislosti so Zmluvou o REZERVE 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 REZERVOU

5.1  Úrok a jeho zmena
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5.1.1  Vami čerpané peňažné  prostriedky z REZERVY sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou v 
zmysle Zmluvy o REZERVE, ktorá upravuje podmienky jej uplatňovania, ako aj  podmienky a 
spôsob vykonania jej zmeny.  

5.1.2  ZUNO má právo výšku úrokovej sadzby, uvedenej v Zmluve o REZERVE zmeniť, a to z 
dôvodu (i) zmeny na trhu poskytovania spotrebiteľských úverov, (ii) zmeny platných právnych 
predpisov, (iii) podstatnej zmeny na finančnom trhu alebo (iv) požiadavky Národnej banky 
Slovenska, prípadne iných orgánov verejnej správy. O zmene v zmysle tohto článku Vás 
ZUNO informuje prostredníctvom Online Bankingu, správy odoslanej na Váš Registrovaný 
e-mail, na internetovej stránke www.zuno.sk, prípadne iným vhodným spôsobom, najmenej 
15 dní pred navrhovaným dňom účinnosti zmeny. Zároveň Vás ZUNO informuje o tom, že 
ak s návrhom zmeny nesúhlasíte, máte právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou Zmluvu 
o REZERVE vypovedať. Ak sme sa nedohodli inak, ste povinný/-á Váš nesúhlas s návrhom 
zmeny úrokovej sadzby ZUNO oznámiť prostredníctvom Vášho Online Bankingu alebo 
písomne na korešpondenčnú adresu ZUNO, a to pred navrhovaným dňom účinnosti 
zmeny. Nesúhlas so zmenou sa považuje za Vašu výpoveď Zmluvy o REZERVE. V období od 
účinnosti zmeny do splatenia celkovej výšky čerpanej REZERVY spolu s príslušenstvom, Vám 
ZUNO účtuje úrok v dovtedy dohodnutej výške. Ak uvedeným spôsobom a v stanovenej 
lehote nevyjadríte svoj nesúhlas so zmenou úroku, bude pre Vás uplynutím vyššie uvedenej 
lehoty zmenený úrok záväzný.

5.1.3  Ak Úverový limit REZERVY nepovolene prečerpáte, ste povinný nepovolené prečerpanie 
vyrovnať v deň, kedy k nemu došlo. Od nasledujúceho dňa je ZUNO oprávnené čiastku 
nepovoleného prečerpania úročiť popri riadnom úroku v zmysle článku 5.1.1 OPR aj úrokom 
z omeškania v zmysle článku 5.2.1 OPR.

5.2  Úrok z omeškania
5.2.1  Ak sa dostanete do omeškania so zaplatením peňažných záväzkov zo Zmluvy o REZERVE, 

je ZUNO oprávnené účtovať Vám z dlžnej sumy úrok z omeškania použitím sadzby v zmysle 
Zmluvy o REZERVE. Týmto nie je dotknuté právo ZUNO úročiť Vám čerpané peňažné 
prostriedky z REZERVY úrokom v zmysle článku 5.1.1 OPR.

5.3  Spoločné ustanovenia k úroku a úroku z omeškania
5.3.1  Úrok i úrok z omeškania v prípade REZERVY budú vypočítavané a účtované na báze roka 

(pričom rokom sa rozumie 365 dní alebo pri priestupných rokoch 366 dní) a mesiaca so 
skutočným počtom kalendárnych dní.

5.4  Poplatky a ich zmena
5.4.1  ZUNO má právo účtovať Vám za svoje služby odplatu vo forme poplatkov, ktoré sú uvedené 

v Zmluve o REZERVE.  
5.4.2 ZUNO má právo výšku poplatkov uvedených v Zmluve o REZERVE zmeniť, a to z dôvodu 

(i) zmeny na trhu poskytovania spotrebiteľských úverov, (ii) zmeny platných právnych 
predpisov, (iii) podstatnej zmeny na finančnom trhu alebo (iv) požiadavky Národnej banky 
Slovenska, prípadne iných orgánov verejnej správy. O zmene v zmysle tohto článku Vás 
ZUNO informuje prostredníctvom Online Bankingu, správy odoslanej na Váš Registrovaný 
e-mail, na internetovej stránke www.zuno.sk, prípadne iným vhodným spôsobom, najmenej 
15 dní pred navrhovaným dňom účinnosti zmeny. Zároveň Vás ZUNO informuje o tom, 
že ak s návrhom zmeny nesúhlasíte, máte právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou 
Zmluvu o REZERVE vypovedať. Ak sme sa nedohodli inak, ste povinný/-á Váš nesúhlas s 
návrhom zmeny ZUNO oznámiť prostredníctvom Vášho Online Bankingu alebo písomne na 
korešpondenčnú adresu ZUNO, a to pred navrhovaným dňom účinnosti zmeny. Nesúhlas 
so zmenou sa považuje za Vašu výpoveď Zmluvy o REZERVE.V období od účinnosti zmeny 
do splatenia celkovej výšky čerpanej REZERVY spolu s príslušenstvom Vám ZUNO účtuje 
poplatok/poplatky v dovtedy dohodnutej výške. Ak uvedeným spôsobom a v stanovenej 
lehote nevyjadríte svoj nesúhlas so zmenou, bude pre Vás uplynutím vyššie uvedenej lehoty 
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zmenený poplatok/poplatky záväzný/-é.

6.       ČO AK SA OBJAVIA PROBLÉMY

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

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

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

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

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

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

právne úkony obmedzená alebo
(h)    na Váš ÚČET v EUR/ÚČET PLUS nie je zasielaný Váš pravidelný príjem aspoň vo výške 

50% z Úverového limitu alebo kreditný obrat na Vašom ÚČTE v EUR/ÚČTE PLUS nie je 
aspoň vo výške 50% z Úverového limitu. 

6.2 Aké sú následky, keď sa vyskytne Problém
6.2.1 Ak nastane Problém, ZUNO je oprávnené:

(a)  odmietnuť poskytnutie REZERVY,
(b)  obmedziť čerpanie REZERVY do odstránenia Problému (ak je jeho odstránenie možné) 

alebo znížiť Úverový limit až na  0 €, 
(c)  započítať svoje splatné pohľadávky zo Zmluvy o REZERVE voči Vašim pohľadávkam z 

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

(h) OPR, a to prostredníctvom Vám doručeného písomného oznámenia zaslaného 
na Vašu korešpondenčnú adresu uvedenú v Zmluve o REZERVE, pokiaľ ste ZUNO 
do odoslania oznámenia neoznámili inú adresu a  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 REZERVY spolu s 
príslušenstvom ZUNO splatiť,

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

7.       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmena OPR
7.1.2 ZUNO má právo jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť tieto OPR z dôvodu (i) zmeny 

na trhu poskytovania spotrebiteľských úverov, (ii) zmeny platných právnych predpisov, (iii) 
podstatnej zmeny na finančnom trhu, (iv) požiadavky Národnej banky Slovenska, prípadne 
iných orgánov verejnej správy alebo (v) zavedenia novej služby k REZERVE. O zmene 
v zmysle tohto článku Vás ZUNO informuje prostredníctvom Online Bankingu, správy 
odoslanej na Váš Registrovaný e-mail, na internetovej stránke www.zuno.sk, prípadne iným 
vhodným spôsobom, najmenej 15 dní pred navrhovaným dňom účinnosti zmeny OPR. 
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Zároveň Vás ZUNO informuje o tom, že ak s návrhom zmeny OPR nesúhlasíte, máte právo 
bezplatne a s okamžitou účinnosťou Zmluvu o REZERVE vypovedať. Ak sme sa nedohodli 
inak, ste povinný/-á Váš nesúhlas s návrhom zmeny OPR ZUNO oznámiť prostredníctvom 
Vášho Online Bankingu alebo písomne na korešpondenčnú adresu ZUNO, a to pred 
navrhovaným dňom účinnosti zmeny OPR. Nesúhlas so zmenou sa považuje za Vašu 
výpoveď Zmluvy o REZERVE. Ak uvedeným spôsobom a v stanovenej lehote nevyjadríte svoj 
nesúhlas so zmenou OPR, budú pre Vás uplynutím vyššie uvedenej lehoty zmenené OPR 
záväzné.  

7.2 Ako možno Zmluvu o REZERVE ukončiť
7.2.1 Zmluvu o REZERVE je možné ukončiť (i) Vašou písomnou výpoveďou s okamžitou 

účinnosťou, v prípade ak ZUNO jednostranne zmení OPR, poplatky a/alebo úrok, (ii) 
písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu z Vašej strany s výpovednou lehotou jeden 
mesiac alebo zo strany ZUNO s výpovednou lehotou dva mesiace; výpovedná lehota začína 
plynúť dňom doručenia výpovede druhej strane, (iii) odstúpením z Vašej strany v zmysle 
článku 7.2.2 OPR. 

7.2.2  Máte právo od Zmluvy o REZERVE odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych 
dní odo dňa jej uzatvorenia. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o REZERVE ste povinný 
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 REZERVE podľa tohto bodu, 
ste povinný  zaplatiť ZUNO (i) vyčerpanú REZERVU a (ii) úrok z REZERVY odo dňa, keď sa 
REZERVA začala čerpať až do dňa jej splatenia, a to bezodkladne, najneskôr však do 30 
kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od Zmluvy o REZERVE ZUNO.

7.3 Splatnosť REZERVY
7.3.1  REZERVA spolu s príslušenstvom je splatná:

(i)    kedykoľvek na požiadanie ZUNO, a to prostredníctvom (i) Vám doručeného 
písomného oznámenia na Vašu korešpondenčnú adresu uvedenú v Zmluve o 
REZERVE, pokiaľ ste nám 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 REZERVY spolu s príslušenstvom ZUNO splatiť, lehota nesmie byť kratšia 
ako 30 dní. ZUNO ukončí možnosť čerpania REZERVY dňom odoslania žiadosti na 
splatenie REZERVY,

 (ii)   v zmysle článku 6.2.1 písm. d) OPR; pričom ZUNO ukončí možnosť čerpania REZERVY 
dňom odoslania oznámenia,

(iii) v prípade výpovede v zmysle článku 7.2.1 (ii) OPR v posledný deň výpovednej lehoty; 
pričom ZUNO ukončí možnosť čerpania REZERVY prvým dňom výpovednej lehoty,

(iv) v prípade výpovede s okamžitou účinnosťou v zmysle článku 7.2.1 (i) OPR v lehote 
stanovenej ZUNO, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; pričom ZUNO ukončí možnosť 
čerpania REZERVY dňom doručenia Vašej výpovede.

7.3.2 Ku dňu splatnosti REZERVY ste povinný/-á na Vašom ÚČTE v EUR/ÚČTE PLUS zabezpečiť 
dostatok peňažných prostriedkov na splatenie vyčerpanej  REZERVY spolu s príslušenstvom. 

7.4 Rozhodné právo 
7.4.1 Všetky právne vzťahy medzi Vami a ZUNO, vyplývajúce zo Zmluvy o REZERVE, sa budú riadiť 

slovenským právnym poriadkom.

7.5 Platnosť a účinnosť 
7.5.1 Tieto OPR nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23. 8. 2014, pričom rušia a nahrádzajú 

dovtedy platné a účinné ÚOP v časti vzťahujúcej sa na REZERVU. 
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7.5.2 Pre klientov, ktorí uzatvorili Zmluvu o REZERVE pred dátumom účinnosti týchto OPR, pre 
jednoduchšiu orientáciu ZUNO pripája nové označenia vynovených článkov, na ktoré sa 
ZUNO odvoláva v Zmluve o REZERVE: článok  5.2.1 ÚOP nájdete v článku 6.2.1 OPR, článok  
6.1.2 ÚOP nájdete v článku 5.1.2 OPR, článok  6.1.3 ÚOP nájdete v článku 5.1.3 OPR, článok  
6.3 ÚOP nájdete v článku 5.4 OPR, článok  8.1 ÚOP nájdete v článku 7.1 OPR,  článok  8.2 
ÚOP nájdete v článku 7.2 OPR, článok  8.3 ÚOP nájdete v článku 7.3 OPR a článok  8.6 ÚOP 
nájdete v článku 1.1.3 OPR.

7.5.3 Bez ohľadu na článok 7.5.1 OPR pre klientov, ktorí uzatvorili Zmluvu o REZERVE pred 
dátumom účinnosti týchto OPR, 3.1 ÚOP, 6.1.1 ÚOP (neaplikuje sa článok 5.1.1 OPR), 7.1 
ÚOP, 7.2 ÚOP zostávajú v platnosti aj po nadobudnutí účinnosti týchto OPR.

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky



www.zuno.sk


