DODATOK Č. 4
K VŠEOBECNÝM ÚVEROVÝM PODMIENKAM
SCHVÁLENÝM DŇA 7.3.2008
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1. Toto je dodatok č. 4 k Všeobecným úverovým
podmienkam Tatra banky, a.s. zo dňa 7.3.2008,
v znení ich dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku
č. 3 (ďalej len „tento dodatok“).
1.2. Na základe tohto dodatku sa Úverové podmienky
menia a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v článku II.
tohto dodatku.
1.3. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú
definované v Úverových podmienkach a nie sú
výslovne definované v tomto dodatku, majú
v tomto dodatku ten istý význam, aký je im pridelený v Úverových podmienkach.
1.4. Odkazy na Úverové podmienky kdekoľvek v ich
texte budú odkazmi na Úverové podmienky
v znení tohto dodatku.

Článok II.
Obsah dodatku
2.1. V Úverových podmienkach sa v bode 1.3. ruší
definícia „Sk alebo Skk alebo SKK“.
2.2. V Úverových podmienkach sa v bode 1.3. nahrádzajú ďalej uvedené definície nasledovne:
Bankový deň - v súvislosti s Úverom, ktorý Veriteľ
poskytne Dlžníkovi:
(i) v EUR, každý taký pracovný deň, počas ktorého môžu banky v Slovenskej republike reálne
vykonávať medzibankový obchod a obchody
s Národnou bankou Slovenska,
(ii) v Cudzej mene každý taký deň, v ktorý sú otvorené banky v Slovenskej republike a v štáte,
kde sa nachádza medzibankový trh, na ktorom
je fixovaná Referenčná sadzba použitá podľa
Úverovej zmluvy pre výpočet úrokov,
vždy však s výnimkou soboty a nedele a tiež každého takého pracovného dňa, ktorý Veriteľ vyhlási zo závažných prevádzkových dôvodov za neobchodný alebo nebankový deň. Bez ohľadu na
uvedené platí, že každá sobota alebo aj každá
nedeľa sa považuje za Bankový deň, až keď tak
Veriteľ určí (rozhodne), a to aj v prípade, ak by pri
Splátkovom úvere boli sobota alebo nedeľa za
Bankový deň určené priamo v Úverovej zmluve;

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;
Cudzia mena - iná mena ako EUR, v ktorej
Veriteľ poskytne Dlžníkovi Úver alebo v ktorej má
byť Úver splatený v zmysle podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve;
Deň určenia úrokovej sadzby - znamená:
a. okrem prípadov uvedených v písm. b), c), d)
a e) nižšie, vo vzťahu k akémukoľvek Úrokovému obdobiu druhý Bankový deň pred prvým
dňom príslušného Úrokového obdobia,
b. vo vzťahu k akémukoľvek Úrokovému obdobiu
každý deň, ktorý je druhým Bankovým dňom
pred každým jednotlivým dňom Úrokového
obdobia, a to v prípade, ak je v Základných
podmienkach uvedené, že:
(i) príslušná Referenčná sadzba je stanovená
na iné obdobie ako O/N (overnight), napr.
1 mesiac (1M), 3 mesiace (3M) a zároveň
(ii) bude menená denne,
c. vo vzťahu k akémukoľvek Úrokovému obdobiu
každý deň, za ktorý sa počíta úrok pre účely
Úverovej zmluvy, a to v prípade, ak je
v Základných podmienkach uvedené, že:
(i) príslušná Referenčná sadzba je stanovená
na obdobie O/N (overnight) a ide o Referenčnú sadzbu inú ako EONIA a zároveň
(ii) bude menená denne,
d. vo vzťahu k akémukoľvek Úrokovému obdobiu
každý deň, za ktorý sa počíta úrok pre účely
Úverovej zmluvy, a to v prípade, ak je v Základných podmienkach uvedené, že:
(i) príslušná Referenčná sadzba je EONIA
a zároveň
(ii) bude menená denne,
e. v prípade Kontokorentného Úveru, ak je
v Základných podmienkach uvedené, že príslušná Referenčná sadzba je stanovená ako 1
mesiac (1M) a zároveň bude menená mesačne:
(i) vo vzťahu k akémukoľvek Úrokovému
obdobiu začínajúcemu v posledný deň
kalendárneho mesiaca, druhý Bankový
deň pred posledným Bankovým dňom
v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom dané Úrokové obdobie začalo,
(ii) vo vzťahu k akémukoľvek Úrokovému
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obdobiu začínajúcemu v iný ako v posledný
deň kalendárneho mesiaca, druhý Bankový deň pred posledným Bankovým dňom
v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.
Na základe písm. b), c) a d) tejto definície sa pre
výpočet úrokov za príslušný deň počas Úrokového obdobia použije aktuálna Referenčná sadzba,
čo znamená, že príslušná Referenčná sadzba
bude menená denne. Referenčná sadzba stanovená na základe písm. e) tejto definície sa použije
pre výpočet úrokov počas celého Úrokového
obdobia bezo zmeny;
EUR alebo euro – zákonná mena v Slovenskej
republike;
Kreditný derivát na zmiernenie kreditného
rizika – znamená:
(i) 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
(ii) akýkoľvek iný nástroj, ako je uvedený v písm.
a) tejto definície, s rovnakým alebo podobným
účinkom;
Osobitné pohľadávky Veriteľa – spoločné
označenie pre Osobitné pohľadávky Veriteľa BG,
Osobitné pohľadávky Veriteľa LoC a Osobitné
pohľadávky Veriteľa COL;
Referenčná sadzba – znamená každú sadzbu
použitú pre výpočet úrokov podľa Úverovej zmluvy (spravidla po pripočítaní marže), najmä však
každú nasledovnú sadzbu:
a. sadzbu Base rate podľa bodu 4.3. nižšie,
b. sadzby LIBOR, EURIBOR, EONIA, PRIBOR
alebo akúkoľvek inú sadzbu podľa bodu 4.3.
nižšie, alebo
c. iné sadzby z príslušného medzibankového
trhu platné pre menu Úveru a uvedené v Úverovej zmluve;
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
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;
Úverové dokumenty – znamená spoločné označenie pre Úverovú zmluvu, Zabezpečovacie zmluvy, Podmienky finančných ukazovateľov a každý
ďalší dokument označený Veriteľom a Dlžníkom
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alebo Veriteľom a Garantom ako dokument tvoriaci Úverové dokumenty;
Zmluva o akreditíve – každá zmluva uzatvorená
medzi:
- Veriteľom a Dlžníkom, na základe ktorej sa
Veriteľ zaviazal alebo je oprávnený vystaviť
z príkazu Dlžníka Akreditívy a ktorá sa v súvislosti so zabezpečením pohľadávok odvoláva
na Úverovú zmluvu a
- Veriteľom a Dlžníkom a treťou osobou, na
základe ktorej sa Veriteľ zaviazal alebo je
oprávnený vystaviť z príkazu Dlžníka Akreditívy
a ktorá sa v súvislosti so zabezpečením pohľadávok odvoláva na Úverovú zmluvu;
Zmluva o záruke – každá zmluva, najmä
Rámcová zmluva o vystavovaní bankových záruk,
uzatvorená medzi:
- Veriteľom a Dlžníkom, na základe ktorej sa
Veriteľ zaviazal alebo je oprávnený vystavovať
za Dlžníka alebo tretie osoby Záruky a ktorá sa
v súvislosti so zabezpečením pohľadávok
odvoláva na Úverovú zmluvu,
- Veriteľom a treťou osobou určenou v listine
obsahujúcej Rámcovú zmluvu o vkladoch, na
základe ktorej sa Veriteľ zaviazal alebo je
oprávnený vystavovať za tretiu osobu Záruky
a ktorá sa v súvislosti so zabezpečením pohľadávok odvoláva na Úverovú zmluvu,
- Veriteľom a Dlžníkom a treťou osobou, na
základe ktorej sa Veriteľ zaviazal alebo je
oprávnený vystaviť za tretiu osobu Záruky
a ktorá sa v súvislosti so zabezpečením pohľadávok odvoláva na Úverovú zmluvu;
2.3. V Úverových podmienkach sa v bode 1.3. dopĺňajú ďalej uvedené definície nasledovne:
Akreditív – všetky a každý akreditív, ktorý Veriteľ
vystavil alebo vystaví z príkazu Dlžníka na základe
Zmluvy o akreditíve a na základe ktorých alebo
v súvislosti s ktorými existuje záväzok Veriteľa voči
tretej osobe;
Ekvivalent – nasledovné prepočty:
- prepočet určitej čiastky do EUR na základe
Rozhodného kurzu devíza predaj, a to pre prípad, že mena Úveru je EUR a prepočítavaná
čiastka je v Cudzej mene,
- prepočet určitej čiastky do meny Úveru na
základe Rozhodného kurzu devíza nákup, a to
pre prípad, že mena Úveru je Cudzia mena
a prepočítavaná čiastka je v EUR,
- prepočet určitej čiastky do meny Úveru na
základe Rozhodného kurzu devíza predaj
meny uvedenej čiastky voči EUR a následne
na základe Rozhodného kurzu devíza nákup
meny Úveru voči EUR, a to pre prípad, že
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mena Úveru je Cudzia mena a prepočítavaná
čiastka je v inej Cudzej mene ako je mena
Úveru;
Obchod – každý jednotlivý a tiež všetky obchody,
ktoré Veriteľ uzatvoril a/alebo uzatvorí s Dlžníkom
na základe Rámcovej zmluvy COL;
Obchodné podmienky Capital Markets –
Obchodné podmienky Capital Markets Tatra
banky, a.s., vydané Veriteľom, platné od
15.5.2015 a účinné od 15.6.2015 a tiež každý
dokument, ktorý ich nahradí;
Osobitné pohľadávky Veriteľa BG – každá jednotlivá a tiež všetky existujúce a budúce nasledovné peňažné pohľadávky Veriteľa, vrátane ich
príslušenstva:
- pohľadávky vyplývajúce alebo súvisiace so
Zmluvou o záruke, Zárukami a Rámcovou
zmluvou o vkladoch, vrátane pohľadávok na
zaplatenie záručných súm, predplatby a všetkých poplatkov v zmysle Zmluvy o záruke a tiež
všetkých ostatných súvisiacich poplatkov,
- pohľadávky, ktoré vznikajú v dôsledku plnenia
zo Záruky,
- pohľadávka na zaplatenie poplatkov a náhrad
uvedených v Zabezpečovacej zmluve a/alebo
v Osobitnom sadzobníku poplatkov,
- pohľadávky vyplývajúce alebo súvisiace
s vyhlásením Dlžníka ako ručiteľa vykonaným
v súvislosti s ktoroukoľvek z vyššie uvedených
pohľadávok.
Ak bude akákoľvek čiastka Osobitných pohľadávok Veriteľa BG v inej ako v mene Úveru, bude sa
táto čiastka pre účely:
(i) určenia výšky časti Úverového rámca alebo
Úveru ktorej účelom je zabezpečenie a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa BG
a tiež pre účely zabezpečenia Osobitných
pohľadávok Veriteľa BG považovať za čiastku
rovnú 115% Ekvivalentu v mene Úveru,
(ii) zaplatenia Osobitných pohľadávok Veriteľa
BG považovať za sumu vo výške 100%
Ekvivalentu v mene Úveru;
Osobitné pohľadávky Veriteľa COL - každá
jednotlivá a tiež všetky existujúce a budúce
peňažné pohľadávky Veriteľa voči Dlžníkovi, vrátane ich príslušenstva, vyplývajúce alebo súvisiace
s Rámcovou zmluvou COL a/alebo Obchodom.
Ak bude akákoľvek čiastka Osobitných pohľadávok Veriteľa COL v inej ako v mene Úveru, bude
sa táto čiastka pre účely:
(i) určenia výšky časti Úverového rámca alebo
Úveru ktorej účelom je zabezpečenie a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa COL
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a tiež pre účely zabezpečenia Osobitných
pohľadávok Veriteľa COL považovať za čiastku
rovnú 115% Ekvivalentu v mene Úveru,
(ii) zaplatenia Osobitných pohľadávok Veriteľa
COL považovať za sumu vo výške 100%
Ekvivalentu v mene Úveru;
Osobitné pohľadávky Veriteľa LoC – každá
jednotlivá a tiež všetky existujúce a budúce nižšie
špecifikované peňažné pohľadávky Veriteľa, vrátane ich príslušenstva, a to:
- pohľadávky vyplývajúce alebo súvisiace so
Zmluvou o akreditíve a/alebo Akreditívmi, vrátane pohľadávok na zaplatenie predplatby
v zmysle Zmluvy o akreditíve a pohľadávok na
zaplatenie prostriedkov, ktoré Veriteľ má alebo
bude mať zaplatiť tretej osobe na základe
Akreditívov,
- pohľadávky vyplývajúce z Rámcovej zmluvy
o vkladoch LoC,
- pohľadávka na zaplatenie poplatkov a náhrad
uvedených v Zabezpečovacej zmluve a/alebo
v Osobitnom sadzobníku poplatkov,
- pohľadávka na zaplatenie nepovoleného prečerpania na ktoromkoľvek účte Dlžníka vedeného Veriteľom,
- pohľadávka vyplývajúca alebo súvisiaca
s vyhlásením Dlžníka ako ručiteľa vykonaným
v súvislosti s ktoroukoľvek z pohľadávok uvedených v tejto definícii.
Ak bude akákoľvek čiastka Osobitných pohľadávok Veriteľa LoC v inej ako v mene Úveru, bude sa
táto čiastka pre účely:
(i) určenia výšky časti Úverového rámca alebo
Úveru ktorej účelom je zabezpečenie a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa LoC
a tiež pre účely zabezpečenia Osobitných
pohľadávok Veriteľa LoC považovať za čiastku
rovnú 115% Ekvivalentu v mene Úveru,
(ii) zaplatenia Osobitných pohľadávok Veriteľa
LoC považovať za sumu vo výške 100%
Ekvivalentu v mene Úveru;
Osobitný sadzobník poplatkov – dokument,
vydaný Veriteľom, ktorý obsahuje zoznam poplatkov za služby Veriteľa poskytované Veriteľom
Dlžníkovi, najmä v súvislosti s vystavovaním
Akreditívov a Záruk;
Podmienky finančných ukazovateľov – listina
obsahujúca podmienky a spôsob výpočtu finančných ukazovateľov, vydaná Veriteľom v aktuálnom
znení;
Prevádzkareň – vo vzťahu k určitej osobe miesto, v ktorom táto osoba vykonáva prostredníctvom
ľudských zdrojov, tovarov a služieb hospodársku
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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;
Rámcová zmluva COL – zmluvný vzťah, ktorý
vznikne alebo vznikol na základe akceptácie Žiadosti klienta o obchodovanie s Veriteľom a na
ktorý sa vzťahujú Obchodné podmienky Capital
Markets;
Rámcová zmluva o vkladoch – všetky rámcové
a jednotlivé Zmluvy o vkladoch, Zmluvy o vkladových účtoch, Zmluvy o zabezpečení postúpením
pohľadávok, Zmluvy o záložnom práve alebo inak
označené zmluvy, uzatvorené medzi Veriteľom
a Garantom, ktoré odkazujú na Zmluvu o záruke
resp. Osobitné pohľadávky Veriteľa BG, resp. na
základe ktorých zriaďuje Veriteľ pre Garanta vkladový účet alebo vklad za účelom zabezpečovania
Osobitných pohľadávok Veriteľa BG;
Rámcová zmluva o vkladoch LoC – všetky rámcové a jednotlivé Zmluvy o vkladoch, Zmluvy
o vkladových účtoch, Zmluvy o zabezpečení
postúpením pohľadávok, Zmluvy o záložnom
práve alebo inak označené zmluvy, uzatvorené
medzi Veriteľom a Dlžníkom, ktoré odkazujú na
Zmluvu o akreditíve, resp. Osobitné pohľadávky
Veriteľa LoC, resp. na základe ktorých zriaďuje
Veriteľ pre Dlžníka vkladový účet alebo vklad za
účelom zabezpečovania Osobitných pohľadávok
Veriteľa LoC;
Rozhodný kurz – kurz vyhlásený Veriteľom
a platný pre deň príslušného prepočtu;
Záruka – všetky a každá banková záruka, ktorú
Veriteľ vystavil alebo vystaví na základe Zmluvy
o záruke a na základe ktorých alebo v súvislosti
s ktorými existuje záväzok Veriteľa voči tretej
osobe;
2.4. V Úverových podmienkach sa v článku I. v časti
„Interpretácia a výkladové pravidlá“ dopĺňa
nové písmeno h. s nasledovným znením:
h. každý odkaz na právny predpis v akomkoľvek
Úverovom dokumente alebo v Úverových 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.
2.5. V Úverových podmienkach sa v písmene b. bodu
2.3. ruší ods. (i) a nahrádza sa novým ods. (i)
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s nasledovným znením:
(i) Veriteľ z Účtu Dlžníka odpíše za účelom:
A. zaplatenia Osobitných pohľadávok Veriteľa
sumu až do výšky Osobitných pohľadávok
Veriteľa, a to v rozsahu potrebnom na
zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa. Uvedenú sumu Veriteľ použije na zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa,
B. zabezpečenia Osobitných pohľadávok
Veriteľa sumu vo výške Osobitných pohľadávok Veriteľa. Uvedenú sumu Veriteľ prevedie v prospech vkladového účtu alebo
vkladu Dlžníka zriadeného a vedeného
Veriteľom pre Dlžníka na základe Osobitnej
zmluvy alebo v prospech účtu Veriteľa,
a/alebo
2.6. V Úverových podmienkach sa v bode 2.8.2. ruší
písmeno e. a nahrádza sa novým písmenom e.
s nasledovným znením:
e. v prípade využitia určitej časti Úverového
rámca na zabezpečenie Osobitných pohľadávok Veriteľa COL, doručením žiadosti alebo
návrhu na uzatvorenie Obchodu podľa
Rámcovej zmluvy.
2.7. V Úverových podmienkach sa ruší bod 2.8.7.
a nahrádza sa novým bodom 2.8.7. s nasledovným znením:
2.8.7. V prípade Požadovaného Čerpania podľa
písm. e) v bode 2.8.2. vyššie uvedené
právo Dlžníka a záväzok Veriteľa zaniknú
v skorší z nasledovných dní:
(i) v deň zániku Osobitných pohľadávok
Veriteľa COL, v súvislosti s ktorými
došlo podľa písm. e) v bode 2.8.2. vyššie k využitiu určitej časti Úverového
rámca určenej podľa Úverovej zmluvy
na zabezpečenie Osobitných pohľadávok Veriteľa COL, alebo
(ii) v deň, v ktorý v súvislosti s časťou Úverového rámca uvedenou v ods. (i) tohto
bodu Veriteľ podľa ustanovení Úverovej
zmluvy odpíše z Účtu Dlžníka určité
peňažné prostriedky za účelom zabezpečenia Osobitných pohľadávok
Veriteľa COL alebo zaplatenia Osobitných pohľadávok Veriteľa COL.
2.8. V Úverových podmienkach sa rušia body 3.2.,
3.3. a 3.7. a nahrádzajú sa novými bodmi 3.2.,
3.3. a 3.7. s nasledovným znením:
3.2. Spracovateľský poplatok. Za uzatvorenie Úverovej zmluvy je Dlžník povinný
zaplatiť Veriteľovi jednorazový spracovateľský poplatok v deň uzatvorenia Úverovej
zmluvy.
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3.3. Základom pre výpočet Spracovateľského
poplatku uvedeného v bode 3.2. vyššie je
výška Úveru uvedená v Základných podmienkach. To neplatí, ak je výška spracovateľského poplatku uvedená v Úverovej
zmluve pevnou sumou. Na zaplatenie tohto
poplatku je Dlžník oprávnený použiť prostriedky získané Poskytnutím Úveru len
v prípade, ak to nie je v rozpore s účelom
Poskytnutia Úveru podľa Úverovej zmluvy.
3.7. Poplatok za predčasné zaplatenie.
Veriteľ má právo písomným oznámením
požadovať od Dlžníka zaplatenie poplatku
za predčasné zaplatenie v prípadoch uvedených v Úverovej zmluve a v bodoch
7.3.3.1. a 7.3.5. Úverových podmienok,
a to bez ohľadu na to, či takýto poplatok je
uvedený v Úverovej zmluve. Výška tohto
poplatku je uvedená v Úverovej zmluve
alebo (ak nie je uvedený v Úverovej zmluve)
v Sadzobníku poplatkov (ako Poplatok za
predčasné splatenie).
2.9. V Úverových podmienkach sa rušia body 4.3.2.1.
a 4.3.2.2. a nahrádzajú sa novými bodmi 4.3.2.1.
a 4.3.2.2. s nasledovným znením:
4.3.2.1. LIBOR.
Sadzbou LIBOR (London Interbank Offered
Rate) sa vo vzťahu k príslušnému Úrokovému
obdobiu rozumie sadzba určená ICE
Benchmark Administration Limited alebo
akoukoľvek inou osobou oprávnenou ju určovať, uvedená na stránke služby Thomson
Reuters určenej Veriteľom (alebo na stránke
inej služby určenej Veriteľom, ak dôjde k zániku uvedenej služby) okolo 11:00 dopoludnia
(londýnskeho času) v Deň určenia úrokovej
sadzby, pre menu Úveru a pre obdobie stanovené pri Referenčnej sadzbe uvedenej
v Základných podmienkach (napr. 1M (t.j. 1
mesiac), 3M (t.j. 3 mesiace)). Zároveň však
platí, že ak je táto Referenčná sadzba nižšia
ako nula, tak táto Referenčná sadzba bude
považovaná za rovnú nule.
4.3.2.2. EURIBOR a EONIA.
Sadzbou EURIBOR sa vo vzťahu k príslušnému Úrokovému obdobiu rozumie percentuálna
sadzba p.a. určená Európskym inštitútom pre
peňažný trh (European Money Markets
Institute) alebo akoukoľvek inou osobou
oprávnenou ju určovať, uvedená na stránke
„EURIBOR01“ služby Thomson Reuters
(alebo na inej stránke uvedenej služby určenej
Veriteľom alebo na stránke inej služby určenej
Veriteľom, ak dôjde k zániku uvedenej služby)
okolo 11:00 dopoludnia (bratislavského času)
v Deň určenia úrokovej sadzby, pre menu
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Úveru a pre obdobie stanovené pri
Referenčnej sadzbe uvedenej v Základných
podmienkach (napr. 1M (t.j. 1 mesiac), 3M
(t.j. 3 mesiace)). Zároveň však platí, že ak je
táto Referenčná sadzba nižšia ako nula, tak
táto Referenčná sadzba bude považovaná za
rovnú nule.
Sadzbou EONIA (Euro OverNight Index
Average) sa vo vzťahu k príslušnému Úrokovému obdobiu rozumie percentuálna sadzba
p.a. určená Európskym inštitútom pre peňažný trh (European Money Markets Institute)
alebo akoukoľvek inou osobou oprávnenou ju
určovať, uvedená na stránke „EONIA=“ služby
Thomson Reuters (alebo na inej stránke uvedenej služby určenej Veriteľom alebo na stránke inej služby určenej Veriteľom, ak dôjde
k zániku uvedenej služby) okolo 19:00 odpoludnia (bratislavského času) v Deň určenia úrokovej sadzby, pre menu Úveru a pre obdobie
O/N (overnight) od jedného Bankového dňa
do bezprostredne nasledujúceho Bankového
dňa. Zároveň však platí, že ak je táto
Referenčná sadzba nižšia ako nula, tak táto
Referenčná sadzba bude považovaná za rovnú
nule.
2.10. V Úverových podmienkach sa dopĺňa nový bod
7.2.3. s nasledovným znením:
7.2.3. Výška Splátky Istiny a poskytnutého
Úveru.
Akákoľvek splátka Istiny podľa Splátkového
kalendára uvedeného v Úverovej zmluve je
v deň splatnosti takejto splátky splatná
maximálne vo výške poskytnutého
a nesplateného Splátkového Úveru. Ak je
ku dňu splatnosti akejkoľvek splátky Istiny
podľa Splátkového kalendára uvedeného
v Úverovej zmluve rozdiel súčtu súm všetkých predchádzajúcich splátok Istiny
podľa Splátkového kalendára uvedeného
v Úverovej zmluve a sumy poskytnutého
a splateného Splátkového Úveru ku dňu
takejto splátky Istiny kladný (ďalej pre takýto kladný rozdiel len „Rozdiel“), ku dňu
splatnosti takejto splátky Istiny je popri
takejto splátke Istiny splatná aj časť Istiny
vo výške Rozdielu, maximálne však spolu
vo výške poskytnutého a nesplateného
Splátkového Úveru.
2.11. V Úverových podmienkach sa ruší bod 7.3.3.4.
a nahrádza sa novým bodom 7.3.3.4. s nasledovným znením:
7.3.3.4. Ak dňom predčasnej splatnosti
Predčasne splatnej sumy bude akýkoľvek Bankový deň, ktorý nie je Dňom
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konečnej splatnosti, Dlžník sa zaväzuje
zaplatiť Veriteľovi refinančné náklady
vypočítané tak, že:
a. od čiastky úroku, ktorú by Veriteľ
dostal z Predčasne splatnej sumy za
obdobie odo dňa predčasnej splatnosti do Dňa konečnej splatnosti
vypočítaného na základe úrokovej
sadzby platnej v čase splatnosti
Predčasne splatnej sumy sa odpočíta
b. čiastka
1. úroku, ktorú by Veriteľ mohol získať
umiestnením
čiastky
Predčasne splatnej sumy u bánk
na príslušnom medzibankovom
trhu (podľa rozhodnutia Veriteľa)
a
2. sumy určenej Veriteľom, ak sa
Veriteľ vzhľadom na konkrétne
okolnosti prípadu rozhodne
odpočítať takúto sumu,
a to na obdobie začínajúce prvým
Bankovým dňom nasledujúcim po
dni predčasnej splatnosti Predčasne splatnej sumy a končiace Dňom
konečnej splatnosti.
Uvedené refinančné náklady sú splatné
súčasne s Predčasne splatnou sumou
a Veriteľ je povinný oznámiť Dlžníkovi
ich výšku najneskôr do troch dní pred
dňom predčasnej splatnosti Predčasne
splatnej sumy. Zaplatením refinančných
nákladov nie je dotknutá povinnosť
Dlžníka zaplatiť iné sumy uvedené
v Úverovej zmluve a splniť iné podmienky stanovené Veriteľom v súvislosti
s predčasnou splatnosťou Predčasne
splatnej sumy.
2.12. V Úverových podmienkach sa ruší bod 7.3.5.
a nahrádza sa novým bodom 7.3.5. s nasledovným znením:
7.3.5. Predčasná splatnosť v dôsledku mimoriadnej splatnosti.
Ak dôjde k stanoveniu mimoriadnej splatnosti Veriteľom podľa bodu 13.3. Úverových podmienok, je Dlžník povinný zaplatiť
poplatok za predčasné zaplatenie uvedený
v Úverovej zmluve pre prípady predčasnej
splatnosti spôsobenej žiadosťou Dlžníka v
zmysle bodu 7.3.3. vyššie alebo (ak nie je
uvedený v Úverovej zmluve) v Sadzobníku
poplatkov (ako Poplatok za predčasné
splatenie).
2.13. V Úverových podmienkach sa ruší bod 7.4.
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a nahrádza sa novým bodom 7.4. s nasledovným
znením:
7.4. Zrušenie Úverového rámca.
7.4.1. Vzhľadom na ustanovenie bodu 2.8.
Úverových podmienok a bez ohľadu
na iné ustanovenia Úverových podmienok a Úverovej zmluvy, Veriteľ je
kedykoľvek oprávnený vykonať
nasledovné opatrenia alebo ktorékoľvek z nich:
a. zrušiť Nezáväznú časť Úverového rámca alebo jej akúkoľvek
časť určenú Veriteľom, a to aj
bez potreby písomného oznámenia Dlžníkovi;
b. požiadať Dlžníka o splatenie
všetkých alebo Veriteľom určenej časti peňažných prostriedkov
dlhovaných Dlžníkom na základe
Úverovej zmluvy z dôvodu Čerpania Nezáväznej časti Úverového
rámca, vrátane úrokov, a to
písomným oznámením zaslaným
Dlžníkovi.
7.4.2. Po doručení oznámenia Dlžníkovi:
a. podľa bodu 7.4.1., písm. a) tohto
článku Dlžník nebude viac oprávnený žiadať Požadované Čerpanie ani akékoľvek iné Čerpanie
Nezáväznej časti Úverového
rámca v rozsahu jeho zrušenia
podľa bodu 7.4.1. vyššie;
b. podľa bodu 7.4.1., písm. b) tohto
článku:
(i) sa stane splatným záväzok
Dlžníka splatiť peňažné prostriedky dlhované Dlžníkom na
základe Úverovej zmluvy
z dôvodu Čerpania Nezáväznej časti Úverového rámca vo
výške rozdielu vyššieho ako
nula (ak taký bude) medzi
výškou skutočne vyčerpaného
a nesplateného Úveru a výškou Nezáväznej časti Úverového rámca po uskutočnení
úkonu Veriteľa podľa bodu
7.4.1. vyššie, vrátane úrokov,
v rozsahu uvedenom v oznámení Veriteľa a
(ii) Dlžník bude povinný zaplatiť
Veriteľovi všetky uvedené
sumy v lehote uvedenej
v oznámení Veriteľa.
2.14. V Úverových podmienkach sa v bode 8.2. dopĺňa
nové písmeno d. s nasledovným znením:
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d. v lehote do 30 dní po uplynutí každého kalendárneho roka a tiež vždy na základe výzvy
Veriteľa adresovanej Dlžníkovi a v lehote
v takejto výzve uvedenej všetky údaje, podklady a informácie potrebné pre vykonanie starostlivosti Veriteľom ako povinnou osobou podľa
zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších
predpisov,
2.15. V Úverových podmienkach sa v bode 8.3. dopĺňa
nové písmeno f. s nasledovným znením:
f. v lehote do 30 dní po uplynutí každého kalendárneho roka a tiež vždy na základe výzvy
Veriteľa adresovanej Garantovi a v lehote
v takejto výzve uvedenej všetky údaje, podklady a informácie potrebné pre vykonanie starostlivosti Veriteľom ako povinnou osobou podľa
zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších
predpisov,
2.16. V Úverových podmienkach sa v bode 8.5. 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 Veriteľa;
2.17. V Úverových podmienkach sa ruší článok IX.
a nahrádza sa novým článkom IX. s nasledovným
znením:
Článok IX.
Finančné ukazovatele
9.1. Podmienky a spôsob výpočtu finančných
ukazovateľov, ktoré je Dlžník alebo Garant
povinný dodržiavať podľa príslušného Úverového dokumentu, sú uvedené v Podmienkach finančných ukazovateľov.
2.18. V Úverových podmienkach ruší bod 10.1.2.
a nahrádza sa novým bodom 10.1.2. s nasledovným znením:
10.1.2. Všetky Vyhlásenia Dlžníka sa počnúc
dňom uzatvorenia Úverovej zmluvy
považujú za zopakované Dlžníkom vždy
k prvému dňu kalendárneho mesiaca,
ku dňu doručenia žiadosti o Poskytnutie
Úveru (alebo jeho časti) Veriteľovi, ku
dňu Poskytnutia Úveru (alebo jeho
časti), ku dňu zaplatenia úrokov, ku dňu
zaplatenia splátky Istiny a ku dňu podpisu akéhokoľvek Úverového dokumentu
Dlžníkom, vrátane podpisu akéhokoľvek dodatku k akémukoľvek Úverovému
dokumentu Dlžníkom, a to až do Dňa
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úplného zaplatenia.
2.19. V Úverových podmienkach ruší bod 10.2.2.
a nahrádza sa novým bodom 10.2.2. s nasledovným znením:
10.2.2. Všetky Vyhlásenia Garanta sa počnúc
dňom uzatvorenia Zabezpečovacej
zmluvy považujú za zopakované
Garantom vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca, ku dňu doručenia žiadosti o Poskytnutie Úveru (alebo jeho
časti) Veriteľovi, ku dňu Poskytnutia
Úveru (alebo jeho časti), ku dňu zaplatenia úrokov, ku dňu zaplatenia splátky
Istiny a ku dňu podpisu akéhokoľvek
Úverového dokumentu Garantom, vrátane podpisu akéhokoľvek dodatku
k akémukoľvek Úverovému dokumentu
Garantom, a to až do Dňa úplného
zaplatenia.
2.20.V Úverových podmienkach rušia body 12.1.
a 12.2. a nahrádzajú sa novými bodmi 12.1. a
12.2. s nasledovným znením:
12.1. Ak sa plnenie povinností Veriteľa podľa
Úverových dokumentov alebo akékoľvek
Poskytnutie Úveru alebo zotrvanie v zmluvnom vzťahu založenom Úverovým dokumentom dostane do rozporu s právnymi
predpismi záväznými pre Veriteľa, je Veriteľ
oprávnený vykonať ktorékoľvek a/alebo
všetky svoje oprávnenia uvedené v bode
13.2. Úverových podmienok (a to bez
ohľadu na znenie bodu 13.2. Úverových
podmienok) a Dlžník a Garant sú povinní
splniť všetky záväzky z toho vyplývajúce.
12.2. Pre účely bodu 12.1. sa pod pojmom právny predpis záväzný pre Veriteľa rozumie aj
akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis alebo akékoľvek záväzné usmernenie
alebo rozhodnutie adresované bankám
alebo Veriteľovi, 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.
2.21. V Úverových podmienkach sa v bode 13.1. ruší
písmeno c. a nahrádza sa novým písmenom c.
s nasledovným znením:
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c. vo vzťahu k Dlžníkovi alebo Garantovi dôjde k:
(i) doručeniu návrhu na vyhlásenie konkurzu
(alebo akéhokoľvek iného konania s obdobným účinkom alebo účelom) na majetok
Dlžníka alebo Garanta na súd v zmysle príslušných právnych predpisov alebo
(ii) povereniu správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku vo vzťahu k majetku
Dlžníka alebo Garanta v zmysle príslušných
právnych predpisov alebo
(iii) začatiu akéhokoľvek konania s obdobným
účinkom alebo účelom ako je konkurzné
alebo reštrukturalizačné konanie;
2.22.V Úverových podmienkach sa v bode 13.1. ruší
písmeno g. a nahrádza sa novým písmenom g.
s nasledovným znením:
g. bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Veriteľa:
(i) budú Dlžníkovi poskytnuté ďalšie úvery,
ktoré podľa uváženia Veriteľa ohrozujú
riadne a včasné zaplatenie Celkovej
Pohľadávky Veriteľa,
(ii) Dlžník použije Úver na iný ako dohodnutý
účel,
(iii) vo vzťahu k Dlžníkovi 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),
(iv) príslušný orgán Dlžníka alebo Garanta
schválil uzatvorenie zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku Dlžníka, resp.
Garanta (alebo akejkoľvek inej zmluvy
s obdobným účinkom alebo účelom),
(v) Dlžník alebo Garant podpísal zmluvu o predaji podniku alebo časti podniku (alebo
akúkoľvek inú zmluvu s obdobným účinkom alebo účelom),
(vi) Dlžník alebo Garant vložil podnik alebo
jeho časť do základného imania obchodnej
spoločnosti (alebo vykonal akýkoľvek iný
úkon s obdobným účinkom alebo účelom),
(vii)došlo ku zmene Centra hlavných záujmov
Dlžníka alebo ku zmene Centra hlavných
záujmov Garanta,
(viii)Dlžník alebo Garant zriadili Prevádzkareň
mimo územia Slovenskej republiky;
2.23.V Úverových podmienkach sa v bode 13.1. ruší
písmeno o. a nahrádza sa novým písmenom o.
s nasledovným znením:
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o. bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Veriteľa došlo k zmene v zložení spoločníkov
alebo akcionárov alebo iných priamych vlastníkov Dlžníka. Veriteľ môže využiť svoje práva
uvedené v bode 13.2. 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 Dlžníka doručené Veriteľovi, výpis z obchodného registra
predložený Dlžníkom Veriteľovi);
2.24. V Úverových podmienkach sa v bode 13.1. ruší
písmeno r. a nahrádza sa novým písmenom r.
s nasledovným znením:
r. skutočnosť, že vo vzťahu k majetku Dlžníka
alebo Garanta bolo začaté vyvlastňovacie
konanie;
2.25.V Úverových podmienkach sa v bode 13.1.
dopĺňa nové písmeno y. s nasledovným znením:
y. skutočnosť, že Dlžník je v kríze v zmysle príslušných právnych predpisov;
2.26.V Úverových podmienkach sa v bode 13.1.
dopĺňa nové písmeno z. s nasledovným znením:
z. v súlade s príslušnými ustanoveniami Podmienok finančných ukazovateľov nedošlo medzi
Veriteľom a Dlžníkom alebo medzi Veriteľom
a Garantom k uzatvoreniu dohody o zmene
Podmienok finančných ukazovateľov.
2.27. V Úverových podmienkach sa ruší bod 14.2.
a nahrádza sa novým bodom 14.2. s nasledovným znením:
14.2. Pre započítateľnú výšku pohľadávok znejúcich na rôzne meny v zmysle bodu 14.1.
vyššie sa použije:
a. ak mena Úveru je EUR a mena Účtu
Dlžníka je Cudzia mena, kurz devíza
nákup meny Účtu Dlžníka voči EUR
vyhlasovaný Veriteľom a platný ku dňu
započítania;
b. ak mena Úveru je Cudzia mena a mena
Účtu Dlžníka je EUR, kurz devíza predaj
meny Úveru voči EUR vyhlasovaný
Veriteľom a platný ku dňu započítania;
c. ak mena Úveru je Cudzia mena a mena
Účtu Dlžníka je Cudzia mena iná ako
mena Úveru a vzájomný devízový kurz
medzi uvedenými menami nie je bežne
vyhlasovaný Veriteľom, najprv kurz devíza nákup meny Účtu Dlžníka voči EUR
vyhlasovaný Veriteľom a platný ku dňu
započítania a následne kurz devíza predaj meny Úveru voči EUR vyhlasovaný
Veriteľom a platný ku dňu započítania.

DODATOK Č. 4 K VŠEOBECNÝM ÚVEROVÝM PODMIENKAM SCHVÁLENÝM DŇA 7.3.2008
2.28.V Úverových podmienkach sa v bode 15.1. rušia
písmená g. a h. a i. a doterajšie písmeno i. sa nahrádza novým písmenom g. s nasledovným znením:
g. ustanovenia písm. b), c), d) a f) vyššie sa budú
aplikovať bez ohľadu na to, či Veriteľ využije
svoje oprávnenie podľa písm. e) vyššie.
2.29.V Úverových podmienkach sa dopĺňa nový bod
17.17. s nasledovným znením:
17.17. Veriteľ môže kedykoľvek použiť ktorékoľvek jeho právo (vrátane ktorejkoľvek jeho
pohľadávky) vyplývajúce z ktoréhokoľvek
Úverového dokumentu ako zabezpečenie
záväzku Veriteľa a Dlžník a Garant súhlasia
s každou zmenou v osobe oprávnenej
z každého Úverového dokumentu, ku ktorej by došlo v dôsledku uplatnenia práv
z takéhoto zabezpečenia.
2.30.V Úverových podmienkach sa dopĺňa nový bod
17.18. s nasledovným znením:
17.18. 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
s Úverovým dokumentom, ktorého je
Garant zmluvnou stranou, nesplnenie ktorej
by mohlo mať vplyv na platnosť, účinnosť
alebo vykonateľnosť takéhoto Úverového
dokumentu či zabezpečenia zriadeného na
jeho základe (ďalej len „Zahraničný poplatok“), Garant je povinný Zahraničný poplatok bezodkladne zaplatiť.
Veriteľ je oprávnený (avšak v žiadnom prípade nie povinný) zaplatiť Zahraničný
poplatok namiesto Garanta (vrátane prípadných sankcií za oneskorené zaplatenie
Zahraničného poplatku).
Na základe výzvy Veriteľa a v lehote a na
účet v nej uvedené je
(i) Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi všetky
čiastky, ktoré Veriteľ vynaložil podľa
predchádzajúcej vety,
(ii) Garant povinný zaplatiť Veriteľovi všetky
čiastky, ktoré Veriteľ vynaložil podľa
predchádzajúcej vety.
2.31. V Úverových podmienkach sa dopĺňa nový bod
17.19. s nasledovným znením:
17.19. V prípade, ak došlo k zaplateniu akejkoľvek
čiastky dlžnej podľa Úverového dokumentu
Dlžníkom a:
(i) dôsledkom takéhoto zaplatenia akejkoľvek čiastky dlžnej podľa tejto zmluvy
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došlo k jej riadnemu zániku a zároveň
(ii) Veriteľ bude mať povinnosť takúto úhradu vrátiť alebo komukoľvek vydať po jej
prijatí (a to bez ohľadu na dôvod vzniku
takejto povinnosti),
tak vzniká záväzok Dlžníka zaplatiť
Veriteľovi sumu v rozsahu takejto povinnosti Veriteľa ku dňu jej splnenia Veriteľom.
Pre odstránenie pochybností, predchádzajúca veta platí aj v prípade, ak Veriteľ uznal
svoju povinnosť vrátiť úhradu podľa predchádzajúcej vety alebo ak táto povinnosť
vznikla na základe súdneho alebo mimosúdneho zmieru uzavretého Veriteľom.
2.32.V Úverových podmienkach sa v bode 18.3. ruší
písmeno b. a nahrádza sa novým písmenom b.
s nasledovným znením:
b. Garantovi a Dlžníkovi,
2.33.V Úverových podmienkach sa v bode 18.3. ruší
písmeno c. a nahrádza sa novým písmenom c.
s nasledovným znením:
c. právnickým osobám, ktoré:
(i) majú priamu alebo nepriamu majetkovú
účasť na Veriteľovi alebo
(ii) na ktorých má priamu alebo nepriamu
majetkovú účasť osoba spĺňajúca podmienku uvedenú v ods. (i) tohto písm. c)
alebo
(iii) na ktorých má Veriteľ priamu alebo nepriamu majetkovú účasť,
2.34.V Úverových podmienkach sa v bode 18.3. ruší
písmeno d. a nahrádza sa novým písmenom d.
s nasledovným znením:
d. svojim audítorom, tlmočníkom, externým
poradcom (vrátane právnych poradcov
a dodávateľov odborných posudkov o cene
nehnuteľností a hnuteľných vecí), znalcom
a ratingovým agentúram,
2.35.V Úverových podmienkach sa v bode 18.3.
dopĺňa nové písmeno p. s nasledovným znením:
p. akejkoľvek osobe, v prospech ktorej má
Veriteľ v úmysle zriadiť zabezpečenie svojich
záväzkov použitím ktoréhokoľvek jeho práva
(vrátane ktorejkoľvek jeho pohľadávky) vyplývajúceho z ktoréhokoľvek Úverového dokumentu a každému nadobúdateľovi takéhoto
práva.

Dodatok č. 4 k Úverovým podmienkam bol schválený v Bratislave úverovým výborom Tatra banky,
a.s., dňa 14.10.2016.

