DODATOK Č. 1
K OBCHODNÝM PODMIENKAM PRE ZÁRUKY
SCHVÁLENÝM DŇA 12.12.2014
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1. Toto je dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam
Tatra banky, a.s. pre záruky zo dňa 12.12.2014
(ďalej len „tento dodatok“).
1.2. Na základe tohto dodatku sa Záručné podmienky
menia a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v článku II.
tohto dodatku.
1.3. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú
definované v Záručných podmienkach a nie sú
výslovne definované v tomto dodatku, majú
v tomto dodatku ten istý význam, aký je im pridelený v Záručných podmienkach.

záväznom právnom predpise, ktorý ho nahradí
a
b. akýkoľvek iný nástroj na pokrytie kreditného
rizika, ako je uvedený v písm. a) tejto definície,
s rovnakým alebo podobným účinkom;
Záručné dokumenty alebo Záručný dokument
– znamená spoločné označenie pre Jednotlivú
Záruku, Rámcovú zmluvu, Zabezpečovaciu zmluvu, Žiadosť, odpoveď Banky na Žiadosť a jej
akceptácia Klientom, Podmienky finančných ukazovateľov a každý ďalší dokument označený
Bankou a Klientom alebo Bankou a Garantom ako
dokument tvoriaci Záručné dokumenty;
2.2. V Záručných podmienkach sa v bode 1.3.
dopĺňajú ďalej uvedené definície nasledovne:

1.4. Odkazy na Záručné podmienky kdekoľvek v ich
texte budú odkazmi na Záručné podmienky v znení tohto dodatku.

Podmienky finančných ukazovateľov – listina
obsahujúca podmienky a spôsob výpočtu finančných ukazovateľov, vydaná Bankou v aktuálnom
znení;

Článok II.
Obsah dodatku

Prevádzkareň – vo vzťahu k určitej osobe miesto, v ktorom táto osoba vykonáva prostredníctvom
ľudských zdrojov, tovarov a služieb hospodársku
činnosť, ktorá nie je len prechodného charakteru
pre účely článku 2 ods. 10 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa
20. mája 2015, o insolvenčnom konaní v platnom
znení alebo akéhokoľvek iného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ho nahradí;

2.1. V Záručných podmienkach sa v bode 1.3. nahrádzajú ďalej uvedené definície nasledovne:
Centrum hlavných záujmov – má význam uvedený v článku 3 (1) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015, o insolvenčnom konaní v platnom znení
alebo v akomkoľvek inom všeobecne záväznom
právnom predpise, ktorý ho nahradí;
Kreditný derivát na zmiernenie kreditného
rizika – znamená:
a. kreditný derivát v zmysle čl. 204 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
575/2013 z 26. júna 2013 v platnom znení
alebo v akomkoľvek inom všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý ho nahradí a
b. akýkoľvek iný nástroj, ako je uvedený v písm.
a) tejto definície, s rovnakým alebo podobným
účinkom;
Sekuritizácia – znamená:
a. sekuritizáciu v zmysle čl. 4 ods. 1 bod 3
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 v platnom
znení alebo v akomkoľvek inom všeobecne

2.3. V Záručných podmienkach sa v bode 1.4. dopĺňa
nové písmeno h. s nasledovným znením:
h. každý odkaz na právny predpis v akomkoľvek
Záručnom dokumente alebo Záručných podmienkach znamená odkaz na príslušný právny
predpis v znení jeho neskorších zmien
a doplnkov, alebo na iný právny predpis, ktorým bol pôvodný právny predpis nahradený.
2.4. V Záručných podmienkach sa v bode 7.2. dopĺňa
nové písmeno d. s nasledovným znením:
d. v lehote do 30 dní po uplynutí každého kalendárneho roka a tiež vždy na základe výzvy
Banky adresovanej Klientovi a v lehote v takejto výzve uvedenej všetky údaje, podklady
a informácie potrebné pre vykonanie starostlivosti Bankou ako povinnou osobou podľa
zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších
predpisov,
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2.5. V Záručných podmienkach sa v bode 7.3. dopĺňa
nové písmeno j. s nasledovným znením:
j. v lehote do 30 dní po uplynutí každého kalendárneho roka a tiež vždy na základe výzvy
Banky adresovanej Garantovi a v lehote
v takejto výzve uvedenej všetky údaje, podklady a informácie potrebné pre vykonanie starostlivosti Bankou ako povinnou osobou podľa
zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších
predpisov.
2.6. V Záručných podmienkach sa v bode 7.5. ruší
písmeno b. a nahrádza sa novým písmenom b.
s nasledovným znením:
b. poskytovať zabezpečenie alebo dávať príkaz
na zabezpečenie svojho záväzku alebo záväzku tretej osoby (vrátane vystavovania a avalovania zmeniek alebo bianko zmeniek), s výnimkou poskytovania takéhoto zabezpečenia
v prospech Banky;
2.7. V Záručných podmienkach sa bod 8.1.2. označuje ako bod 8.1.1.
2.8. V Záručných podmienkach sa bod 8.1.3. označuje ako bod 8.1.2.
2.9. V Záručných podmienkach sa bod 8.1.4. označuje ako bod 8.1.3.
2.10. V Záručných podmienkach sa ruší bod 8.1.2.
(pred týmto dodatkom č. 1 k Záručným podmienkam označovaný ako bod 8.1.3.) a nahrádza sa
novým bodom 8.1.2. s nasledovným znením:
8.1.2. Všetky Vyhlásenia Klienta sa počnúc dňom
uzatvorenia Rámcovej zmluvy považujú za
zopakované Klientom vždy k prvému dňu
kalendárneho mesiaca, ku dňu doručenia
Žiadosti Banke a ku dňu podpisu akéhokoľvek Záručného dokumentu Klientom,
vrátane podpisu akéhokoľvek dodatku
k akémukoľvek Záručného dokumentu
Klientom, a to až do Dňa úplného zaplatenia.
2.11. V Záručných podmienkach ruší bod 8.2.2.
a nahrádza sa novým bodom 8.2.2. s nasledovným znením:
8.2.2.Všetky Vyhlásenia Garanta sa počnúc
dňom uzatvorenia Zabezpečovacej zmluvy
považujú za zopakované Garantom vždy
k prvému dňu kalendárneho mesiaca, ku
dňu doručenia Žiadosti Banke, a ku dňu
podpisu akéhokoľvek Záručného dokumentu Garantom, vrátane podpisu akéhokoľvek dodatku k akémukoľvek Záručného
dokumentu Garantom, a to až do Dňa
úplného zaplatenia.
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2.12. V Záručných podmienkach rušia body 10.1.
a 10.2. a nahrádzajú sa novými bodmi 10.1.
a 10.2. s nasledovným znením:
10.1. Ak sa plnenie povinností Banky podľa
Záručných dokumentov alebo akékoľvek
vystavovanie Jednotlivých Záruk alebo zotrvanie v zmluvnom vzťahu založenom
Záručným dokumentom dostane do rozporu s právnymi predpismi záväznými pre
Banku, je Banka oprávnená vykonať ktorékoľvek a/alebo všetky svoje oprávnenia
uvedené v bode 11.2. Záručných podmienok (a to bez ohľadu na znenie bodu 11.2.
Záručných podmienok) a Klient a Garant
sú povinní splniť všetky záväzky z toho
vyplývajúce.
10.2. Pre účely bodu 10.1. sa pod pojmom právny predpis záväzný pre Banku rozumie aj
akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis alebo akékoľvek záväzné usmernenie
alebo rozhodnutie adresované bankám
(všeobecne) alebo priamo Banke, vydané
oprávneným orgánom, a to najmä zo strany
Európskej centrálnej banky a tiež najmä
akékoľvek nariadenie Európskej únie alebo
akékoľvek opatrenie Národnej banky
Slovenska upravujúce pravidlá postavenia
bánk, činnosti bánk, obozretného podnikania bánk, pravidlá pre obmedzenie sústreďovania majetku bánk voči iným subjektom, obmedzenia pre nezabezpečené
devízové pozície bánk, pravidlá likvidity
bánk a kapitálovej primeranosti bánk.
2.13. V Záručných podmienkach sa v bode 11.1. ruší
písmeno c. a nahrádza sa novým písmenom c.
s nasledovným znením:
c. vo vzťahu ku Klientovi alebo Garantovi dôjde k:
(i) doručeniu návrhu na vyhlásenie konkurzu
(alebo akéhokoľvek iného konania
s obdobným účinkom alebo účelom) na
majetok Klienta alebo Garanta na súd
v zmysle príslušných právnych predpisov
alebo
(ii) povereniu správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku vo vzťahu k majetku
Klienta alebo Garanta v zmysle príslušných
právnych predpisov alebo
(iii) začatiu akéhokoľvek konania s obdobným
účinkom alebo účelom ako je konkurzné
alebo reštrukturalizačné konanie;
2.14. V Záručných podmienkach sa v bode 11.1. ruší
písmeno g. a nahrádza sa novým písmenom g.
s nasledovným znením:
g. bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Banky:
(i) budú Klientovi poskytnuté ďalšie úvery,
ktoré podľa uváženia Banky ohrozujú riad-
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ne a včasné zaplatenie Celkovej Pohľadávky Banky,
(ii) vo vzťahu ku Klientovi alebo Garantovi
bolo:
(A) príslušnými orgánmi spoločnosti prijaté
rozhodnutie o jeho zrušení, zlúčení,
splynutí, rozdelení alebo zmene jeho
právnej formy (alebo akéhokoľvek
iného rozhodnutia s obdobným účinkom alebo účelom) alebo
(B) na príslušnom súde začaté konanie o
zrušení spoločnosti (alebo akékoľvek
iné konanie s obdobným účinkom alebo
účelom),
(iii) príslušný orgán Klienta alebo Garanta
schválil uzatvorenie zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku Klienta, resp.
Garanta (alebo akejkoľvek inej zmluvy
s obdobným účinkom alebo účelom),
(iv) Klient alebo Garant podpísal zmluvu o predaji podniku alebo časti podniku (alebo
akúkoľvek inú zmluvu s obdobným účinkom alebo účelom),
(v) Klient alebo Garant vložil podnik alebo jeho
časť do základného imania obchodnej spoločnosti (alebo vykonal akýkoľvek iný úkon
s obdobným účinkom alebo účelom),
(vi) došlo ku zmene Centra hlavných záujmov
Klienta alebo ku zmene Centra hlavných
záujmov Garanta,
(vii)Klient alebo Garant zriadili Prevádzkareň
mimo územia Slovenskej republiky;
2.15. V Záručných podmienkach sa v bode 11.1. ruší
písmeno o. a nahrádza sa novým písmenom o.
s nasledovným znením:
o. bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Banky došlo k zmene v zložení spoločníkov
alebo akcionárov alebo iných priamych vlastníkov Klienta. Banka môže využiť svoje práva
uvedené v bode 11.2. nižšie spojené s výskytom v tomto písmene uvedeného Prípadu
neplnenia iba v lehote tridsiatich dní od
momentu, keď sa o tejto skutočnosti preukázateľne dozvie (napr. oznámenie Klienta doručené Banke, výpis z obchodného registra
predložený Klientom Banke);
2.16. V Záručných podmienkach sa v bode 11.1. ruší
písmeno r. a nahrádza sa novým písmenom r.
s nasledovným znením:
r. skutočnosť, že vo vzťahu k majetku Klienta
alebo Garanta bolo začaté vyvlastňovacie
konanie;
2.17. V Záručných podmienkach sa v bode 11.1. dopĺňa
nové písmeno x. s nasledovným znením:
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x. skutočnosť, že Klient je v kríze v zmysle príslušných právnych predpisov;
2.18. V Záručných podmienkach sa v bode 11.1. dopĺňa
nové písmeno y. s nasledovným znením:
y. v súlade s príslušnými ustanoveniami Podmienok finančných ukazovateľov nedošlo medzi
Bankou a Klientom alebo medzi Bankou
a Garantom k uzatvoreniu dohody o zmene
Podmienok finančných ukazovateľov.
2.19. V Záručných podmienkach sa dopĺňa nový bod
14.15. s nasledovným znením:
14.15.Banka môže kedykoľvek použiť ktorékoľvek svoje právo (vrátane ktorejkoľvek jeho
pohľadávky) vyplývajúce z ktoréhokoľvek
Záručného dokumentu ako zabezpečenie
záväzku Banky a Klient a Garant súhlasia
s každou zmenou v osobe oprávnenej
z každého Záručného dokumentu, ku ktorej by došlo v dôsledku uplatnenia práv
z takéhoto zabezpečenia.
2.20.V Záručných podmienkach sa dopĺňa nový bod
14.16. s nasledovným znením:
14.16.V prípade, ak Garantovi podľa právnych
predpisov iných ako právne predpisy
Slovenskej republiky vznikne povinnosť
uhradiť akúkoľvek daň, poplatok, kolok
alebo akokoľvek inak označenú platobnú
povinnosť, na základe alebo v súvislosti so
Záručným dokumentom, ktorého je Garant
zmluvnou stranou, nesplnenie ktorej by
mohlo mať vplyv na platnosť, účinnosť
alebo vykonateľnosť takéhoto Záručného
dokumentu či zabezpečenia zriadeného na
jeho základe (ďalej len „Zahraničný
poplatok“), Garant je povinný takýto
poplatok bezodkladne zaplatiť.
Banka je oprávnená (avšak v žiadnom prípade nie povinná) zaplatiť Zahraničný
poplatok namiesto Garanta (vrátane prípadných sankcií za oneskorené zaplatenie
Zahraničného poplatku).
Na základe výzvy Banky a v lehote a na
účet v nej uvedené je:
(i) Klient povinný zaplatiť Banke všetky
čiastky, ktoré Banka vynaložila podľa
predchádzajúcej vety,
(ii) Garant povinný zaplatiť Banke všetky
čiastky, ktoré Banka vynaložila podľa
predchádzajúcej vety.
2.21. V Záručných podmienkach sa dopĺňa nový bod
14.17. s nasledovným znením:
14.17. V prípade, ak došlo k zaplateniu akejkoľvek
čiastky dlžnej podľa Záručného dokumen-
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tu Klientom a:
(i) dôsledkom takéhoto zaplatenia akejkoľvek čiastky dlžnej podľa tejto zmluvy
došlo k jej riadnemu zániku a zároveň
(ii) Banka bude mať povinnosť takúto úhradu vrátiť alebo komukoľvek vydať po jej
prijatí (a to bez ohľadu na dôvod vzniku
takejto povinnosti),
tak vzniká záväzok Klienta zaplatiť Banke
sumu v rozsahu takejto povinnosti Banky
ku dňu jej splnenia Bankou. Pre odstránenie pochybností, predchádzajúca veta platí
aj v prípade, ak Banka uznala svoju povinnosť vrátiť úhradu podľa predchádzajúcej
vety alebo ak táto povinnosť vznikla na
základe súdneho alebo mimosúdneho
zmieru uzavretého Bankou.
2.22.V Záručných podmienkach sa v bode 15.3. ruší
písmeno d. a nahrádza sa novým písmenom d.
s nasledovným znením:
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d. svojim audítorom, tlmočníkom, externým
poradcom (vrátane právnych poradcov
a dodávateľov odborných posudkov o cene
nehnuteľností a hnuteľných vecí), znalcom
a ratingovým agentúram,
2.23.V Záručných podmienkach sa v bode 15.3.
dopĺňa nové písmeno p. s nasledovným znením:
p. akejkoľvek osobe, v prospech ktorej má
Banka v úmysle zriadiť zabezpečenie svojich
záväzkov použitím ktoréhokoľvek jej práva (vrátane ktorejkoľvek jej pohľadávky) vyplývajúceho z ktoréhokoľvek Záručného dokumentu
a každému nadobúdateľovi takéhoto práva.

Dodatok č. 1 k Záručným podmienkam bol schválený v Bratislave úverovým výborom Tatra banky,
a.s., dňa 14.10.2016.

