
ZMLUVA O PÔŽiČKE č. 5510311774
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

e99#1-13116558390
so spoločnosťou Consumer Finance Holding. a.s .• Hla\11é námestíe 12. 060 01 Keimarok (veriteľ). 1C0: 35 923130. DIC:
2021981797. It DPH: SK7020000207, výpis zOR PreSov. oddiel: Sa. vložka e, 103151P. VúB. a.s .• e. ú.: 201169095810200 a

1. KLIENT
• Fyzicka osoba • Fyzická osoba podnikateľ a Právnická osobam4 • 5 .6 • 7 .8 • 9 • 10
Titul, meno, priezvisko/obchodné

Obec Smolinskémeno
Adresa trvalého pobytu
(ulica. súplsné číslo, obec. šlál)

Adresa súčasného pobytu
(ulica. súplsné elslo. obec. štát)

SidlOlmlesto podnikania
Smollnské 334, 90842 Smollnské,
Smollnské 334, 90842 Smollnské,

Rodné čísto

IČO 00309991 IČ pre DPH

Register. člslo zápisu podnikateľa DIČ 2021049558

Druhý doklad. Iyp Pracovné zaradenie Právnlckä osoba

Telefónne Cislo 421346592025 Email obecsmollnske@smolinske.sk

Korešpondencia na adresu 181 Trvalé bydlisko IAdresa sidla O Súčasná adresa bydliska IMiesto podnikania
(ulica. súpis né číslo. obec. štát)

Zamestnávatel, IČO

Mesačný obnos pellazi

2. $TATUTARNY ORGAN (vyplňa len právnická osoba)

Meno, Prlezviskc Peter Belták

Rodné Cislo 6903287138 Státna prtsiušrost'

ČlsloOP SL294429 Platnasľdo

Telefónne člsío Email

Meno, Priezvisko

Rodné číslo Státna príslušnosť

Clslo OP Platnosť do

Telefónne Cislo Email

3. PREDMET FINANCOVANIA POŽItKY

Tovar Nokla 301 359956050808252

Kúpna cena (MOC) 81,00 EUR

RPMN (X) 0,00

Dátum splatnosf Dátum splatnosti
Mesačný poplatok za o., Mobil (splátka EUR)
(Ak)

Mesačný poplatok za o., Mobil (splátka EUR)
(Ak)

28.06.2014

45.94

4,00

28.03.2014 4,00 28.04.2014 4.00

28.05.2014 4.00

28.07.2014 4,00 28.08.2014 4,00

28.09.2014 4,00 28.10.2014 4.00

28.11.2014 4,00 28.12.2014 4,00

28.01.2015 4.00 28.02.2015 4.00

28.03.2015 4.00 28.04.2015 4.00

28.05.2015 4.00 28.06.2015 4,00

28.07.2015 4.00 28.08.2015 4,00

72.00

POtička (finančné plnenie) (S) 72.00 EUR

Termln konečnej splalnosti (mesiac/rok) 0812015

Telefónica Slovakia, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 24 851 O1 Bratislava 5 Slovakta t 800 020202 www.ož.sk
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Druhá strana zmluvy o pôžičke č. 5510311774
Názov I Oxygen Slovakia. Srdlo. adresa I Jána Stanislava 8 psC I 84105 I Mesto I Bratislavas.r.o.

iCo I 36672319 Prevádzka! adresa I Hurbanova 2559/9A psC I 90501 I Mesto I Senica

Cislo faxu Dátum Pečiatka

22.01.2014

Sprostredkovateľ prehlasuje. že je spoločnosťou Consumer Finance Holding. a.s .• splnomocnený na uzatvorenie tejto Zmluvy. Zárove~ potvrdzuje prevzatie vy§šle uvedených dokladov od Klienta.

Klient
Prehlasujem. že vy§šie uvedené údaje sú úplné a pravdivé. a splnornocňujern týmto Spoločnosľ na overenie údajov a na zistenie daläich infonnácli. ktoré bude Spoločnost' považoval' v súvislosti
so schválenim tejto Zmluvy za nevyhnutné Dalej prehlasujem. že som sa pred podpisanlm Zmluvy oboznámil so Všeobecnýml obchodnými podmienkami k zmluve o pčžičke s platbou do O,
faktúry t.], Podmienkami a so Všeobecnými obchodnými podmienkami (dalej ako VOP). ktorá sú Prilohou č. 1 a neoddelIternou súčasťou zm luvy. prevzal som ich. súhlasim s nimi. nemám k nim
žiadne výhrady a zaväzujem sa Ich dodržiavať. Prehlasujem. že som pred uzavreUm Zmluvy bol plsomne Oboznámený so zmluvnými podmienkami prostredníctvom formulára Standardn';
eur6pske Informácie o spotreb~erskom úvere. ktory je Prllohou Č. 2 k tejto Zmluve a ktory ml bol doručený, a tento som prevzal. Prehlasujem. že súhlasim so Zmluvnou pokutou e so Sankčným
úrokom prislúchajúclm SpoločnooU pre prlpad porušenia zmluvnej povinnosti plniť Sptátky riadne a včas. Prehlasujem. že ml ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie sú známe žiadne okolnostl. ktore by
mohli mat' vplyv na riadne plnenie môjho záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy. Prehlasujem. že som plne spôsobilý ku väetkým právnym úkonom a ie moje osobné údaje zodpovedajú
skutočnosti. Súhlas im s výškou a s počtom Splátok uvedených v Zmluve, tieto sa zaväzujem uhrádzať pravidelnými Splátkami v termlnoch a vo výške určenej Zmluvou a k podpisu tajto Zmluvy
som zlskaV-a súhlas svojho manželaz-ky. Svojim podpisom prejavujem súhlas s tym. že v prlpade. ak sl nesplnlm spoj záväzok splácať Pôžičku v stanovenych termínoch Splátok. resp. v
stanovenej lehote splatnosti Pôžičky podra tejto zmluvy, aby Spoločncsť bola oprávnená požadoval' od môjho zamestnávatera vykonávať zrá:!ky zo mzdy a z Iných prijmov až do doby úplnáho
splatenia Zabezpačovanej pohľadávky Spoločnosti voči mna. VYäka zrážok zo mzdy a Inych prljmov buda zodpovedať výške Splátok podľa tejto Zmluvy. Na účely uplatnenia výkonu zrážok zo
mzdy a z iných prljmov je táto Zmluva súčasne aj Dohodou o zrážkach zo mzdy a z Iných prljmov podľa§ 551 Občianskeho zákonnika.
Súhlasim. aby Sprostredkovateľ vsúlade s § 10 ods. 6 zákona Č. 42812002 Lz. o ochrane osobných údajov v zneni neskcršlch predpisov (dalej len "Zákon'), získal, spracúval a poskytol
spoločnosU Consumer Financa Holding. a.s. so sldlor» Hlavné námestie t2. 060 01. Kežmarok. ICo: 35923130. zaplsanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa. viožka č.
t0315!P moje osobné údaje v rozsahu aKo su uvedené v tejto Zmluve, a to na účel preverenia moje schopností a spOsobllosU riadne plnil' moje záväzky zo zmluvy o spotrebtteľskorn úvere
poskytnutom ml spoločnosťou Consumer Finance Holding, 8.5., a to kopirnvanlm, skenovanim alebo zaznamenanfm pomocou akýchkorvek sp6sobov úradného zaznarnenávania.
Súhlasím s prijímanim správ prostredníctvom GSM technol6gil za podmienok uvedených vo VOP. Súhlaslm, aby Consumer Finance Holding. a.s .. spracúvala moje osobné údaje uvedané v
névrhu na uzavretie Zmluvy za účelom zavedenia predzmluvných vzťahov, ponuky služieb a produktov a to po dobu 10 rokov od doručenia návrhu na uzatvorenie Zmluvy. pričom som oprávnený
odvolať svôj súhlas najskôr po jednom roku od udelenia súhlasu pre prlpad. že Zmluva nevznikne e to plsomným oznámenlm c oručenýrn na adresu: Consumer Finance Holding. a.s .• Hlavné
námestie 12.060 01 Kežmarok.
Súhlasfrn, aby Spoločnosť v zmysle Zákona poskytla moje osobné udaje a údaje uvedené v tejto Zmluve (dalej len ,údaje a Infonnácle') aj svojej ovládajúcej osobe Všeobecnej úverovej banke.
a.s. (VÚB, a.s. ) a jej dcérskym spoločposUam, spoočncsu Intasa sanpsclc, Taliansko za účelom Interného výkaznictva. zvýšenia kvality mna poskytovaných .Iužleb a ponuky služieb a produktov
týchto spoločnosti patriacich do skupiny s uzkyml väzbami k VÚB, a.s .• a to li rozsahu údajov uvedených v tejto žiadosti na dobu 10 rokov od podpisu žiadosti, pričom som oprávnený odvolať svoj
súhlas najskôr po jednom roku od udelenia súhlasu pre prípad, že Zmluva nevznikne, 8 to písomným oznämenlm doručeným na adresu: Consumer Finance Holding. 8.5., Hlavné námestie 12.
060 01 Kežmarok. Potvrdzujem oobrovolnosť tohto súhlasu. Súblaslm. aby Spoločnosť poskytovala moje osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov uvedenych v tejto Zmluve. udajov
týkajuClch sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a údajov o plneni mojich záväzkov vyplývajúcich Z týchto vzťahova za účelom uvedeným v InformácII podra § 10 Zákona
(dalej len ,Informácia') prevádzkovateľovi Non Banking Credit Bureau. záujmové združenie právnických osôb. v skratke NBCB, Identifikačné člslo: 420 534 04, so sldlom Clntorlnska 21, 811 08
Bratislava zaplsané v registri záujmových združeni právnických osôb vedenom Krajským sudom v Bratislave. Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov v prfpade neakceptácie návrhu Zmluvy jednou
zo zmluvných strán. V prlpade vzniku zmluvného vzťahu svoj su hlas udeľujem na dobu 10 rokov po uhradenl väetkých mojich záväzkov voči SpoločnosU v súlade s platnou právnou l&glslallvou.
Tento súhlas je možné odvolať len za podmienky. že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže Ich nezákonné spracúvanie a tým porušovanie mojich práva právom
chranených záujmov ako dôsledok takéhoto spracúvania.
Klient podpisanim tohto dokumentu proslrednlctvom technického vybavenia Sprostredkovateľa súhlasi so spracovanim svojho podpisu a súvisiacich blometrických udajov. ktoré jednoznačne a
nezameniteľne Identifikujú Klienta (Biometrlcký podpis)."

Pokiaľ som nižšie v tomto odseku neodmietoV-la vydan ra platobnej karty, žiadam o vydanie platobnej karty. žiadam o vydanie plalobnej karty vydanej VÚB. a.s., v spolupráci s Consurner Finance
HOlding. a.s. Súhlasim so spracúvan Im mojich osobných údajov v 2JadostVZmluve za účelom vydania platobnej karty. pričom beriem na vedomie. že na vydanie platobnej karty nemám právny
nárok,

Odmietam vydanie platobnej karty O
Vyhlásenie klienta v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovanf
Vyhlasujem, že:
- som sa v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuU finančnej služby oboznámil s návrhom Zmluvy a s jej prflohaml, ako aj s obsahom Informácie o finančnom

sprostredkovani. ktorá je Prllohou čo 3 tepo Zmluvy a ktorá ml bola doručená. a túto som prevzal:
- som porozumel charakteru a rizikám finančnej služby. zodpovedne som prijal rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby,
- beriem na vedomia. že ak nedoručlm finančnej InttitUcll vyplnaný dotaznik, ktory je súčast'ou Informácie o finančnom sprostredkovanl, znamená to, že som preukázateľne odmiatol poskytnúť

uvedené mtorrnácie a trvám na uzatvorenf zmluvy;
- som bol dostatočne a podrobne InformovanI' o podmienkach a o charaktere zmluw o p05kytnutl finančnej služby. ako al o prlpadných rizikách z naj vypl·vajúcich.
Vyhlasenie zmluvných stran
Riadnym vyplnenlm a podpisanim tejto Zmluvy väetkýml stranami uzavreli Spoločnost'Consumer Finance Holding. a.s .• Sprostredkovateľ a Klient Zmluvu. ktorej neoddel ~ernou sričasťou su
Podmienky a Všeobecné obchodné podmienky. Zmluvné strany vyhlasujú, že sl Zmluvu vrátane jej súčast! prečitall, že bola uzatvorené slobodne. vážne a po vzájomnom prerokovani. je výrazom
ich vôle. jej obsahu riadne porozumeli a na dôkaz týchto skutočnosti pripájajú podpisy.

Prevzatie tovaru
Podpisom zmluvy súčasne potvrdzujem aj prevzatie vy§šie uvedeného Tovaru vrátane príslušenstva v bezchybnom a funkčnom stave. Súčesne som prevzal návod na obsluhu. zéručný list a
všetky ostatné súvisiace náležitosti.
V prípade. že som Tovar neprevzalihned. súhlasim s neskorším dodanim Tovaru (súbor Tovarov) vrátane príslušenstva najneskOr do uvedeného ~ ... ............ ..... .......

22 Ot 20t4
~~ 22 01 20t4

Radek ~1M>a Radek ~\irt>a
Dátum: Výkonný ri/lditef pre llsek predaJa II slulJeb \lýkOMý riadlter ~ \lsek predaja II~u!eb Dátum: Podpis klienla:

Podpis spoločnosti Podpis sprostredkovateľa

Telefónica Slova la, S.ľ.O. Aupark Tower Einsteinova 24 851 01 Bratislava5 Slovakia t 800 020202 www.o2.sk
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PRílOHA Č. 2 ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE
INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE

Verltef

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE VERITEĽA/SPROSTREDKOVATEĽA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU
Consumer Finance Holding. e.s., Hlavne nämestíe 12.060 01 Kebnarok
ro. 35 923 130
Obchodný register: Okresný sUd Prešov, oddiel: Sa.lAotl<a Č. 10315IPAdreSil

Pripadne

Sprostredkovatef úveru

Adresa

2. OPIS HLAVNÝCH VLASTNOSTI SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU
Viazaný spotrebttefský úverDruh spotrebltefského úveru

Obchodné meno Oxygen Slovakia, s.r.o
Adresa sldla: Jána Stanislava 8, 84105 Bratislava,
Adresa prevádzky: Hurbanova 255919A, 90501 Senica,

72,OO€
Celková vý!ka spotrebheľského úveru (Maximálna vý§ka alebo celková čiastka, ktoré bola
dohodnuté v zmluve o spotrebltelskom uvera)
Podmienky, ktoré upravuju čerpanie pe~atných prostriedkov (Akým spôsobom a kedy spotrebitel
dostane peniaze)

Prevodom na učet sprostredkovateľa (uhradenie kúpne] ceny znížené] o sumu
uhradenej akontácie v prlpede, ak spotrebitef pri kúpe tovaru uhradil akontáciu)

Doba trvania zmluvy o spotrebltelskom uvere

Splétkya pripadne poradie, v ktorom sa budú splátky poukazovať

Zmluva je uzatvorená na dobu určltú, Termln konečnej splatnosti pôžičky je 0812015

Pôžička je splácané mesačnými anultnýml splátkami - mesačnými poplatkami za 0,
Mobil
• mesačný anultný poplatok za 0, Mobil: 4,00 €
• počat mesačných poplatkov za 0, Mobil' 18
• tarm Iny mesačných poplatkov za 0, Mobil: totožné s fekturačným obdoblm 0,
Faktúry
Úrok elelebo poplatky sa budú splácať takto:
Termln splatnosti isUny a úroku je totožný s dátumom splatnosU mesačného anuitného
poplatku za 02 Mobil, ktorý pozostáva z mesačného poplatku za 02 Mobil istiny a
úroku, Splatnosť poplatkov je uvedená v česti 3. bod Súlllslaca náklady tohto
formulára

Celkové čiastka, ktoru bude spotreblef musieť zaplaut' (Vý!ka požlčenej ,stiny plus úroky a pripadne
náklady spojené so spotrebiteľským úverom) 72.oo€

Pripadne
Vyžadované zéruky (Opis záruky, ktoru bud. musieť spotrebitel poskytnUt' v suvislostl so zmluvou o
spotrebitefskom úvere)

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Názov tovaru/služby
Predajná cena

Nokla 301 3599560soaoa252
81,00€

3. NÁKLADY SPOJENÉ SO SPOTREBITEĽSKÝM ÚVEROM
Úroková sadzba spotrebitefského úveru alebo v prlpade potreby rôzne úroková sadzby
spotrebltefského úveru, ktoré sa vzťahujú na zmluvu o spotrebltefskom u""re

0,00%

Ročné percentuälna miera nákladov
(Celková náklady vyjadrené ako ročne
percento z celkovej vý!ky úveru
Ročná percentuálna miere nékladov pomáha spotrebitefovi porovnať sl rôzne ponuky)

Úroková sadzba' 0,00% p. a
Typ úrokovej sadzby: fim9 ročná uroková sedzba

Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov 4~,94 ,..

Na ziskenie spotrebitefského úveru alebo na ziskanie spotrebitelského úveru za ponúkaných
podmienok sa musi uzavrieť
• poistenie na zabezpečenie spotrebitetského úveru alebo
• daltla zmluva o doplnkovej služba
(Ak náklady spojené s týmito službami nie sú verltefoll! známe. nezahŕňsjú se do ročnej
percentuálnej miery nákladov)

Nre

SÚ\l1siace náklady

Pripadne
Podmienky, za ktorých sa uvedená náklady spolené so zmluvou o spotrebltelskom úvere môžu
zmeniť

V dôsledku zmeny právnych predpisova zmeny úrokeve] sadzby, za ktoru Spoločnosti
poskytla peňažné prostriedky banka flnar<:ujúca Spoločnosť.

Náklady v prfpade oneskorených splátok
(Chýbajúce splátky môžu meť pre spotrebitefa vážne náaledky, naprlkled nútený predaj, a môžu
sťažiť ziskanle spotrebiteľského úveru)

Zmluvné pokuta vo vý!ke 10 % z dlžného mesačného popletku ze 0, Mobil, splatná v
30. de~ po doba splatnosti
Sankčný úrok VO vý!ke stanovenej narladenlm lAMy Č. 87/1995 ZL z dlžnej čiastky za
každý aj začatý deň ome!kenla, v prlpade orneškanle s úhradou jednotlivých
mesečných poplatkov za 0, Mobil. Sankčný úrok je splatný na výzvu veritefe.
Oprávnenie veritefa postúpiť pohfadávku, možnosť exekucle v prlpade právoplatného
exekučnáho titulu. Úhrede nákladov na zabazpečenle vymáhania pohfadávky.

Pré"" na odstúpenie od zmluvy o spotrebltelskom úvere (Spotrebiteľ má právo na odstúpenre
od zmluvy o spotrebitelskom úvere v lehote 14 kalendárnych dn~

4. INÉ DOLEŽiTÉ PRÁVNE ASPEKTY

Áno

Predčasné spletenle spotrebitefského úveru
(Spotrebitef mé kedykofvek právo na úplne alebo čiestočné predčasné splatenie úveru)

Klient ma právo kedykofvek počes doby trvenla zm luvy Pôžičku úplne alebo čiastočne
splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti.

Prfpadne
Veritef má p~ predčasnom splatenl spotrebiteiského úveru prévo na kompenzáciu

Nahhadnutle do databázy
(VerRef musi spotrebitela okamžite a bezplatne infonnovať o výsledku nahliadnutia do databázy,
ak žiadosť o spotreb~efský úver zamietol na zéklade tohto nehliadnutia Neplatí to, ak je poskytnutie
takejto Infonnácle zakázané podla prévnych predpisov Európskej únie)

Nie

Spotrebltef bude bezodkladne a bezplatne infonnovaný ZD strany ver~efa. ek žiadosť o
pôžičku bude zamietnutá výlučne z dôvodu výsledkov nahliadnutia do registra
\'edeného zéujmovým združenim právnických osôb Non Banklng CredR Bureau
(NBCB), so sfdlom Cintorfnska 21, 81108 Bratislava

Právo na vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebtteľskom uvere
(Spotrebltef má prévo dostať bezplalne na lA_slnú žiadosť vyhotovenie návrhu zmluvy
o spotrebiteľskom úvere. Toto ustanovenie sa neupletňuje, ak ""ritef v čese podania žiadosti
spctrebltela nie Ja ochotný so spotrebitefom uzavrieť zmluvu o spotrebiteľskom úvere)

Áno

Ielefómca Slovakia. s r.o. Aupark Tower Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5 Slovakia t 800 020202 wwwož.sk
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PRílOHA Č. 3 INFORMÁCIE O FINANČNOM
SPROSTREDKOVANí (SFA, VFA)

1. TOTOŽNOSŤ A INFORMÁCIE O SPROSTREDKOVATEĽOCH SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU
Finančny agent P327909

Meno prlezvlsko/Obchodné meno Oxygen Slovakia, s.r.o.

Trvalý pobyt. Miesto podnikanialSldlo
Jána Stanislava 8, 84105 Bratislava,

Hurbanova 255919A, 90501 Senica,

Označenie zoznamu v prlslušncrn podregistrl,
v ktorom je finančný agenl zapísaný

o Samostalny finančný agent v podregistri poskytovania úverov

181 VIazany finančny agent v podregistri poskytovania úverov

Registračné člslo 141918

Spôsob overenia zápisu v registri

Kvalifikovana účasť osoby, s klorou ma finančny
agent uzavretú zmluvu podl'a § 6 zákona
č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovani
a finančnom poradenstve a o zmene a doplneni
nlektorých zákonov
(dalej ako .zákon o finančnom sprostredkovanr),
alebo osoby o>Aádajúcej
túlO osobu na základnom imanl alebo na
hlasovaclch právach finanCného agenta.

Finančná Inštitúcia, ktorou je coosuner Rnance Hotding, a.s., nemá účasť na základnom iman I a hlasovacich právach finančného
agenta

Kvalifikovaná účast' finančného agenta na
základnom Imaní alebo na hlasovacích právach
osoby, s ktorou má zavretú zmluvu poora § 6
Zákona o finančnom sprostredkovani.

Finančný agent nemá kvalifikovanú účast' na základnom Imanl alebo na hlasovaclch právach finančnej Inštitúcie.

o Samoslalny finančny agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe plsomnej zmluvy s vlacerYmi finančnými Inštitúciami, tíeto plsomné zmluvy majú nevyhradnú povahu.

181 Vlazaný finančny agenl vykonáva finančné sprostredkovanie na základe plsomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou, táto plsomná zmluva má vyhradnú povahu.

2. ĎALŠiE INFORMÁCIE V ZMYSLE § 32 A 33 ZÁKONA O FINANČNOM SPROSTREDKOVANI
POSIUppri podávani st'ažnostl na vykonávanie
finančného sprostredkovania a osobitné predpisy
upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov
vyplrvajúclch z finančného sprostredkovania.

Na postup pri vykonávani finančného sprostnedkovania, ktOlý je v rozpore s prlslušnYmi pr.!vnyml predpismi, je možné podat' sťažnosť
adresovanú finančnej InštitúciI. Plsomnu sťažnosť je možné poslar aj na orgán oonracu v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovanI.
SPOl'ývyplývajúce z finančného sprostnedkovania Jemožné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnanim na základe zákona č.
420/2004 Z. z.

Výška poplatkov a InYchnákladov súvisiacich
so sprostredkovanou finančnou službou Specifikácia poplatkov a Iných nákladov Je uvedená vo Fomnulárl pre štandardné európske infomnácie o spotrebilerskom úvere.

Exislancia akéhokotllek pellažného plnenia
alebo nepeňažnébo plnenia, ktoré prijima finančný
agenl od inej osoby ako klient. Na záktade
plsomnej požiadavky klienta, Rnančný
agenl poskytne inlonnáciu o vySke peňažného
plnenia alebo nepellažného plnenia.

Finančný agent prijima odplatu za sproslredkovanle finančnej služby od finančnej Inštitúcie.
Táto odplata nesmie brániť povinnosti sprostredkovatera konat' v záujme klienta podla zásad poctivého obchodného slyku apovIn nosli
konať s odbomou starostlivosťou.

Právne následky uzavretia zmluvy o poskytnutí
pOžičky (zmluvy o poskytnuti finančnej
služby) a systém ochrany pred zlyhanlm
finančnej InStitúcie e dalSie Infomnácie týkajúce
sa zmluvy o poskytnuti pOžičky.

Právnym následkom je vznik práva povinnost! klienta a finančnej mšutúcie vyplyvajúcich z uzavretej zmluvy o poskytnut! finančnej
Služby. Viac infonnácll o finančnej službe je uvedených vo Fomnulárl pre štandaroné európske Infomnácle o spotrebterskon úvere.
Systém ochrany pred zlyhanlm finančnej Inštitúcie je zabezpečený prostrednlctvom dohradu Národnej banky Slovenska.

3. DOTAZNíK

Dotaznlk za úeelom zlstena zaznamenania
požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúsenosti a
znalosti týkajúcich sa prlstušnej finančnej služby a
o jeho finančnej situácii, a to s ohl'adom na povahu
finančnej slulby.

1. Požiadavky a potreby finančnej služby prejavujem podpisom Žiadosti o poskytnut! pOžitky

2. Mám skúsenosti s finančnou službou:

O kreditná platobná karta

O debetná platobná karta

O splátkovy predaj

181 iny spotrebltefskY úver/pOlička

3. Úroven mojich ekonomických skúsenosti hodnotim ako:

181 vysokú, mám rozsiahle ekonomické znalosti

O strednú, mám iba všeobecné ekonomické znalosti

O nlzku, mám iba základné ekonomické znalosti

4. Moja finančná situácia Jeoostaiočna na uhradenie záväzkov zo zmluvy o poskytnuti finančnej služby.

181 áno

O nie

Prosime Vás, aby sie uvedený dotazník (bod 3)
vyplnili a paq,lsali a následne dokUllent zasiali
na adresu: Consumer Finance Holding, a.s.,
Bernolákova 4681/17, 056 01 Poprad
Klient podpisanim tohto dokumentu
prostrednfctvom technického vybavenia
Sprostredkovalera súhlasi so spracovan Im svojho
podpisu a súvisiacich biometrických údajov, ktoré
jednoznačne a nezameniteľne identifikujú Klienta
(Biomelrieky podpis).

Meno, priezvisko: Obec Smotinské
Bydlisko: Smollnské 334, 90842 Smclmské,

Podpis: .

V Senica dna 22.01.2014

Telefónica Slovakia, s.r.o, Aupark Tower Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5 Slovakia t 800 020202 www.ož.sk
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PRílOHA Č.1 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
K ZMLUVE O POŽIČKE S PLATBOU DO O2 FAKTÚRY

1.1 Delmlde
Po.Jttt uvedoné II tofTto čiénku s \/ltncym začiatocrtjm pismenom majú \l tychto PodmIenkach alebov Zmlwe. na kloré lIeto
Podmenky odkam;':" v)'zn8m ako je uvedený II tOnlO tl&nku. poWar nie }e~' týchto Podrrienkach alebo II Inym dokumentoch
uvedene inak.
Tovar: znamenb ...yrobok ipeafikovany II ZniJve klorY na lÓ~de KupneJ zmlIvy med1J KlIentom ako kU~Uclm il

Sprostreclc.ovatefom ako predévejUc.lm bolodovzdany Sprostrodkovaterom a prevzaty KnenlOm.
Kúpn. cen.: znamená. kúpnu cenu Tovaru.
Akonticla: znamenA časr KUpneJ ceny Tovaru mpk!ltenú Klientom ako kupujUcIm priamo $prostred<.ovalerovl pri prevzali
Tovaru.
Zmluv. o prlpo)en(: znamena zmluvu uzalVOfeoo medlJ KNentom eko účaslnfkom il Sprosttltdkova1erom. resp.
spolotnosrou Telefónica Slovakia. s.r.c., ak Spr05"lradrovatl;tl'omjB Obchodny ptulnrtr spokJčnosti Telef6n1ca SIoVl'lkle, a.I.O,
na základe klorej poskytuje spcMoenosr Telefónk:e Slovakla.s.r.o .. Kllentavt slutby elektronických kOf'l"'LriIQ\cU
Obchodný partner: znOmollÓ ,poIotncml', Idom no zákbdo ZmUvy o spokJp(:k1 Ul::lIVoronoj oo opoIočnoorou ToloftlnicD
Slovalda, 5 ro., vykoréva eJMOslI sme~ lc uzatvoreniu Zmluvy o pnpoJenl

2. UvODNE UST A'lOVENIA
2 1 Tloto Podtnenky uptaVUjI1 vybrané VZfBhy medZI (l) Khentom ne JOdneJ simne. SpolOčnosfou na strane dnJhej B
Sprostre~ovaterom na str8ne tretej v awitlO$ti a kúpou Tcvasu 8 S jeho flnanc:ovanlm proslrednfctvom PM)Či(Y poakytr'llrt8J
na läklade tejto ZUluvy a pri upktlfuvHnf prav it phJt~ povinnosH vypIývajUck:h ~ lellO Zmuvy.
2.2 net) Podnienky sú neoddelIternou sóčastcu 2m1wy a urtuju čssr obsaoo Zmuvy, poklaf v Zniuva nie je vý!bvne
uvedene Innk.
2.3 soeasrou tychto Podn1enok su VOP Odoslané Kllertovl SUČ3SOeso lmuvou a/alebo vrtené ne nshftadIMle u
Sprostrecl<ovatef& a/alebo McMdzajlke s•• M Internetovej stft.nke Spoločno&U.
2.4 V prlpede rozporu medzi ustanoveniam ZmANy. Podrrionok a VOP majú prednosť U5tanavenlu dokumentov v poradi
uvedenom v le~ vete.
2.5, pojmy uvedené v týchto Podnienkaeh I vencym Z3Čliltočn'ým p/smenom. ktoré ne lÚ definované v týchto Poärienkach,
majú vyznem uvede"y vo VOP. poldar nie J8 v IYchto PodrTienkach W6dellé Inak.
26. Zmluva je p!atná dňom podpisu posledného z látstnllcov zmluvného vzťahu a úelnné dnom dodana Tovaru Kle~ovi
27. K~ont jo Učontnlkom SptofilrodkovDtoro, resp. spobtncGb Toklfórka Sbvakio. U.O., ak Sproslrodkovatofom ",o ja
spolotnosr Telefónica Slovakia. 1.r.O . v zmysle § 5 lékOna o elektrorickYch komJnlkacléch, vyu:MvajUcl program ltutieb
5~nosti Telar6nk:a Slovokl8 5.r.0 s petbou na fakllÍu.
28 P6hčka je KHentovl poskytnuta výlučne ne kúpu Tovaru

3. ZMLUVA
3.1 Spobčnosf, Klient a Sproslledkovslef týnto UZ8t\/ára)j Zm~u o pOličke, ktoro je zmevou o vezarom spouebllefskom
were. SpoIol;rosr umtvára ZtrlNu prostredn(cwom Sprostredkovalera, klOfY konä vo v.tnom mene, poldar Ide o predaj
ľovcru. a v mane Spoločnosti a na jej Učet no mldodo splnorrocnonla udeleného Spobčnosrou. pokJDr Ide o flnanc:ovonlc
kupy Tovaru.
32 OoruOenie navrhu nR uzatvorenia ZnilN'f Spoločnosti nezakladá KHenloVl nlifOk NI ulBtvolSnteZmluvy a SpoločnostI
po"'"VlOsf brluvu umlvont
3.3 Spo6oenosr je oprävne", névrh ns I,.I2lUvorenle zmuvy odmetrw.t bez uvedenia dOvodu, o tom bez zbytočného odldadu
Inlom'IJje KNenta a Sprosb'edko ••.olera.
304 Zn'iuva Je umlVolené podplsan(m Mvrt'yJ ne uzatvorenie Zmluvy :zo strany KDenta, Spoločnosti (aaba
Sprostre<l<ovatera konaíúCeho na Zéklade splnon'OCoonla) a Sprostredkovatera
3.5 SpoIočnosr n'ČI provo odstuplť od Zrnwy. len ak 58 o&obné údaje Kfenta wedené v Ztriwe U§ja od osobných údajo •••
lNeclenyctJ v doklacb::h potrebných na overenie a potvrdenie Udajov poskytnutých Spoločnosti ne uzatvOntme Zniu\oy a
zárove" Kient neuhrad{ Spoločnosti a" jed9n z prvých dvoehmesafných poptatkov za 02 Mobil poctra podmonok
wedenj'ch vo VOP.

•. PODMIENKY POSKYTNUTIA PÔŽIČKY
",1 Spobfnosť sa ZnlWOU mvizu)e zaplatit' Sprostredkovatefovl K(Ipnu CenJ mtenu o NtDnt6CIU
4.2 SpoIoenosr mplatl Kúpnu cenu Sprostredkova1efovl na ul:et Spro&tl~ovalera uvedeny. w takIUre (dOklade o predaji
TO••..,I'\.I) Sp-o.tredkovatefa 2J'I8~.1 ne m&M K~enta 6 doručenef Spoločnosti SprostredlcoV81.efom
4.3 Kient zaplati Akont:.ciu Sprostfedwvatero •••1Jlflnák~ Tovaru. battle rresaené poplaUfy za 02 Mobil vykon6va Klient v
sUlade 5 usl ČL 5 Poctnenok a el 6 VOP. Spoloenosť CI Klient S8 dohodl. m KNent bude I119sae"'Í pop0lok. lB 02 Mob,I
uhrádza! prOSlredn(ctvom Uhrady faktOry SprostredKovetttl'a. resp .spoločnosti Telefónica SloveIda. s ro.. ak
SproSltOdkovater fa Obchodným partnerom spoto(!oostl Telefónica Slovekla, s.r.o" v ktorej n~ bude vyuClOYan9 SlIT'e lB
služby elektronIckych konUllktK:1I poskytované spoločnosťou Telefónica Slovakia. s.r.o
4.04 Pre vylUčenlc akýchk01Vek poch)'bnostl Khort a Spoločnost' podplsanrm ZITllNy
polYfdzuJU. ;te
(a) StAT'IiJ P6bčky le totofnlt so mstatkom Kupnej ceny (1. J. rozdiolom rmdZl Kúpnou urou i:l AkontócJou) zopfatcnym
Spoločnosťou SprosttedkoYBte!bYi;
(b) SpoIoä1os" poskylu," Pôllčku na mklo"" Zmluvy;
(c) SpolOčnosr lJlpl8t1 Kupnu cenu Sprostredko\/8tefovj na .mklede suhlasu Sp-oslredkovatera:
Id) Spolotnost nerre "dne pravo na AkontSctu. ktorá bole zaplatená Khertom ako sUčssf Kúpnej ceny
SprostredkovateroVl.
4 $ AA dolla zo slIany Klienta k odst~niu od kúpnej zmluvy uzatvorenej so SprostredkovateIbm v dOsledku KllerCom
upblnenéro prova lO SpmstredkovotelbVCj zodpovednosti za vady Tovaru. dochádza sUč.8sne aj k zániku zmllNneho
vzľahu modli Klantom o Spolo6nosrou no zókIodo tojto ZnKw'y. Odstupon/e od kupneJ zmluvy ~ K~ont poyfmý bo2Ddkladno
OZJl8mr alpre~18r Spoločnosti Zan/kom zmllNného vzťahu sa väetky pohfadávk)' pod'a Znluvy s1ávaJU spl8tné.
4.6 Ná,oky z klC)no'P'odaJného vzťahu sl upla~lIC KNonl prlarro u Sprostredkovatel'a V prlpade. ak nebude nérok Kliern8
ani po uplatneni vtetkých zákonných prostrIechov na dosialvlutle népr •••.y zo SltoDny Sproltredkov81ere uspokojený, ri
KlIcnl prdvo uplatniť sllilvoj nórak VOtJ Spo~noslJ.
4.7 Klient sl dohodne priarrc so Sproa1redwvlllBrom spOsob, miesto II čas odoV2d8nia a prev%lltla TOVAru
4.8 Klient je oprávneny odst4>lr od Zrr4tNy bez uvedenia dOvodu do '" k6lendt\mych dni odo dM U2evtetia Zmluvy.
OznirreOle o odslOpenf od ZmkNy. je Klen! povinný zasIaľ Spoločnosti plsol1Yl8 forfT'OU doporučene! zAs,elky na adresu
Spolot:l"'IO$ti uvedenú v Zmluve sk;bo na Inom trvanUvom médiu doslupnom SpolotoostL Lehol8 ns odstúpenie od Zmluvy 19
po •••a2u)e m ó>drtBflÓ. ak oznéO'ltneo odslupen( od Zrrluvy bob ~sli:tné I'laJlI8S~r v posledn)' da" vyUI8 uvedtu~ lehoty.
Ak Klient odsluPlod Zniwy je povimý zaplahľ Spoločnoslllstlnu a Ófok z tejto Istiny odo dfIa. keď sa P6&ka zatala čerpa!.
at do dM spleterua ISlIny, 8 to belOdldadne 8 najncskOr do 30 kDlendámych dnf po odosllJOI oU\Qn'I)nlao Qd:stúpon/ od
Zmluvy O vjtke ."'uélneho zosta'ku p6tieky, klorY je KM.'" POVIMi ulYadlr do ~tle IN_ne) lehoty. je povim9
Informo'Iar SB v SpolotnosIl na tolerónoom č(sla Inr~lnky uvedenom v Zm/we. úrok sa vypočila na základe do~ntdeJ
úrokovej sadzby Pri vypočte úrokov 56 vyt:hédzB z pottu dni 365 Tovar na kúpu ktorého uzavrel Klient Zmluvu o p6bčke Je
pn tomo odslClpeni od Zmluvy Kient povInný vrállr kO"l>kJtný 8 oopoAkodený v preda,nl. v kloreJ tenlo Tovar kupll.

5. PODMIENKY SPLÁCANIA
5,1, KUenl rm právo splatIt poskytnutu Pôžičku jedným Z naSleoovnych spôsobo •••:
a) provldclnýmlrosotnymi popkltl<8tri za 02 Mobil podI'a ustanoven( elánku 6 VOP,
b)splatenlm P6tieky spôsobom Lrt:enim Spolotnosťou v rárrd akde uskutočnenej SpoločnoSfou s tým. m Klent prepvr v
Zmluve ]ednoznečoý súhlas I takýmo spôsobom sptéCSf'IIs.
c) predtasnjTn splalenlm Celkovelsunlf flô1jtky alebo }ej tasti spOsobom lIvedenym v čl8nku 12 VOP.
5.2. Klient sa zaväzuje uhrttdwr mesačné poptetky za 02 Mobil vo vY~ke a v lehote Splatnosti uvedene! v ZnWJve spolu s
UhraOOu fakttXy vystavenel SprostAJdkovataľom. resp. spoločnost ou TelefOOic8 Slovakia, s.r.O •• ek Sprostredkovateľom je
Obchodný partner spoOčnosti Telefónica Slovakie, 8,r,O., za :wžby elekltO-Ackých konunkAc:ii poskytované lpoločnosrou
Teleftlnica Slovakia. S.r,O. Pra odstténBflle pochybnosti spotoenosr Telerónlca Sklvakla, S,r.o . VYSt8V( faktLnJ obsahujúcu
Gumu rfCsačnóho poptolku zn 02 Mobil PóSčky oj v pripado, ak Kllont služby oklldronických komtn'ktlcir v donom
zutlovac::om obdob( nevyldl~ pr1čom takáto faktCra nemusr obsahovať InU sumu net sumu rresat:ného pop\8tku lB 02 Mobtl
p6~čky
5.3. Klient 8 Spoločnost sa dohodli, te v prrpade ak KlIent uhr&df nlttíu sumu net ja celkova &UmB uvedená na fektUt'e.
uhradena sun'O sa prednostne pou2ifc na uhradu mesačného poplaUcu m 02 Mobil POäčky. AA Klentom vykononé uhrada
nedosahl.4e alli vytku n..satného poplalku 18 02 Mobil alebo ak K~ent (.Ivsdu vóbec nevykoné spoločnosr Telefónica
Slovakia. s r.O., je optávnené vyn'éhar dl1nú sumu mesaeného poplatku za 02 Mobil p6!eky od KMenla v mene Spo~ČI\oSlI,
5.4 Bez ohradu ne 1n6 ustanoveria týchto Podmienok III VOP nle ;e Spoločnost' Ml sc;,laau KBenl:aa oznémenla
Sprostrcc:kovatofovl opI't\vnená zmenl( (doručenl'm novt:ho Splétkového kDlondám ;,lebo In,ok)v z,,;uve slDnovef'IÚ:
(a) RottlÚ úrokovú sadzbu:
(b) Konečnú splatoo,t "Iobo
(c) RPMN.
Vy'!ku Pbfit:k.y fa Spolotnosf oPl'évner.a zmenil ~n so 5uhlasom KlIenta a Sprostredkovatera
5,5. V prlpade, že sa Klient rozhodne vyplaUf POätku, podra bodu 5.1. pfsm. b) Podmenok je'
a) P01;čQ j»SkytnuIá KNenloVl bezúročne,
b) Klient povlnny poskytnutu POtlčku spletlf v stanovenom temine vo ~ke rovnajUcej sa KUpneJ cene Tovaru znllenej O
Akontáciu.

6. POPLATKY, POKUTY, SANKCNÉ ÚROKY
8.1 AA Klent aplat( pra«asne Cel<ovu sumu pOtitky alebo jej t.aať pred lehotou Sp!etno5ti. n-e spolo(:nosr právo potadOvar
od Khcnto utYadu ná)lladov, ktoré VlJlIkll Spoločnosti v 5"'11510511so spAatcnfm P62ičky pred lehotou splalnostl. W§ka
náhrady néklado\/ nel1"6že preslahn.«' 1 % výtk:y sp&ateneJ P6titky pred lehotou splatnosti. ak obdobie medzi spktten/'m
P6tieky pred lehotou $p&atnosti II dohodnutým dätUll"Om ukonl!enla Zmwy presehujo '-est meS0COV, II 0,5 % vý!ky
splalenel P6Sttcy pred lehotou s~tnosti, ak obdobie rredzi splatenrm P61ičlcy pred lehotou splalnosll II dohodn\Jým
dätumom ukončenla Zn1wy nepr.nhuje tesť mesiacov. N.nf8d. náldedov nesme presiahnuť výlku uroku. ktorý by Klant
ZlIplatll JX)t8s obdobffl fredzt spialenlm P61il: •.y pred kthotou splatnosti 8 dohodrUýnl détumom ukonCelill Zmluvy

7. UPLATNEI>IE ZODPOVEDNOSTI 'lA VADY
7 1 Klient rn);fe Uplatnlt IvOje prtva zo zodpovednoSti ze vady Tovaru v ktorejkol'Yek preYéazkam( SprostredkOV8lera,

TIeto podrrienky su platne od 10. 5. 201 l.
COllSumer Finance Holdirg.
Telefónica SlcNakla, s.r,o.

VSEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. DEfli'iCIE A VÝKLADOVE PRAVIDLÁ

1.1 Oellnicle

Po~ uvedené v tcrrec článku verkým zaČialočnYm p(smenom rrejú v l'ichlo VOP alebov mých dckurrentoch. na ktoré tieto
VOP odkazujU v)'mam wedený v lomtO flant<.u poldar nieje v t5'ChlO VOP alebO v Iných dokumentoch LNedené Inak
Celkov. suma P62Ičky: znarrené súčet všetkých SpC!:ltok dohodnutych madzi Klientom a Spoločnosrouv Zn1W8
Celkov 6 n6)11ody spotreb"er.: znermné výéku celkovych nékledov spolrebflefa spojených s ponúkanou p02:iekou
Internetová stninka: znarrene www.qu8lro.sk a/alebo www.lnangel.sk atalabo
www,$lovo~ka·po.zicovna.sk a/alebo okUkorvek Inu webovll stránku, klonl Spoločnosr ozném Klentov! Zvere)nenlm
proltrednl'crvom Mle5t4..
Klient: znamena SpôsobiLI fyzk:kU osobu alebo ty~cku osobu konalucu prostreä1fctvom Zákonného zástupcu. klora ma
záujctmo polilkytmikl SUžby Blalebo klom uzatvonIa so Spoočrosrcu ZmlUVu.
Mktsto: Zl18rrené Sprostredkovatera, InternelOvú slrénku, plsormý dokurrent Spolot:ros:tI, ptostnedky elektronickej
komurvk8oe pou2ivené $poloalosfou na základe dohody s Klientom alebo akykoľvek iny VhOdnY prostriedol<: kDmJnk8cle
nwdZl Spoločnosrou ti KlIentom
Obtmn5ky u.konnlk: 2r\Brooná zákon č, 40/1964 Zb. ()t)eIansky 22komfk v zneni neskortfch predpisov.
Obchodný úkonnM: ZI18rrené zákon č, 513/1991 zb. Oxhodný zäkonnlk v :zneni neskortlctl predplsov.
Podm5enky: znerrená ipeci8lne obchoô'lO podmenky vydané Spoločnosťou podľa § 273 Obchodného z:ákonnfka, vrátane
akj'chkol'Vek Ich zmien dopnenl a novkJl.
povlnny: znarrené Rue!tera. SpoIUdIžnUC,8. alebo 9kukorvel( InU osobu. ktorá poskytla Zabezpečenie ZabezpeeOv9neJ
pol'iadávky.
PcUifka: znafT.H~ viazaný spotrobitolský úver v 6astke poskytnutej Kiantovl Spoločoost'ou
PrDcovný deň: zmn'OM dol\, ktorY tWo Jo dňom pmcovooho pokoja pod'a zákono č, 241/1993 Z.z. o 4lótnych &vlOtkoch,
dI'Iom pracovného pokoja a pamltnj'm dflomv znen{ neskor!lch predpleov a podra zákona e. 31112001 z. z. Zákonnfk préce
v :men( noskor!lch prodpisov
RPMN: znarren6 !'Očnú percentuélnu mieru nákladov pod'a Zákona o spotrebi1erskjeh Uveroch. Ručlt.r: znamená
SpO$obll:l I)'ztc~ osobu. ktoré ruel Spob6nosU zs niKh! a včasné zaplatenie ~etkyCh booúck:h džn'iCh basIok KUonlB '100
Spoločnoitl podla Zmuvy
Sonkčný úrok: znarnenú urok lomeSkanil:l prlstuchajUci Spototnostl v prlpede orna!klfnl8 Khere.a so Splôlkou.
Slulba: mam8M výrobky alalebo alu1by (vrátan& stu1by poskytovania POtIliek), ktoré je Spoločnosť opráVr'ElM poskytCJl.laľ
pocfa predmetu podnikaniu zapfsoného v obct'lodnom regi~tri. a ktora poskytllJC KlIentom na zók~de Zmlwy.
Splitka: znamaM pefl8tno čiastku dohodnutll madzi KMentom 8 spobtnosrou v ZfTtNe za otdoble l'8dn6ho eesiece.
ktorou K~ent apl3ca ~ky1rllAÚ PÓ8ČkU
SplátkOVý kalendár: ZTIlIrre~ tO~s jednotlivych SpiOtok s určerlm terffÍnu 8 v'i~ky, ktorý Spo~nos( doruči KLentovl o
klOry sa Ktlent ZBvAzuja doa1hIVaf, Inak je povinn)' dodrlIavar vY.ku Splátky a temin Splétok wadený v Zmlwe alalebo
Poarienkach aJalebo VOP.
Spoločnosť: znamenA Consumer Finance H~ding, 8.S., so slclom Hlavné námestie 12. 060 01 Ke!nl'trok. Slovefl3ka
repub'ka. lto: 35923 130. zapi'sená v Obchodnom regIstri Okresného súdu v Prešove. oddiel: Sa. vIo2l<a e: 10 3151P
Spoludlfnfk: 2J'IOmon6 Sp6sobilU fybckú ceobe, klorll jo povinn...••spoločno cl rlQl'OzdloIno n Kliontom ptnlť ~ho zóv6zky v oči
Spoločnosti ne mklade ZmUvy,
Spôsoblt:i fyzick:' osoba: znam''HlA fy'lickll osobu, klora dosinhla 18 rokov veku. je plne sp6sobl.i re pdivne lJI.ony. má
povoleny pobyt ne územr Slovenskej l'tlpubftky a splňa Spoločno5fou urune podmienky na poskyinutJe Služby alebo
uzavretie Zmlwy alebo Zmuvy o zabezPeeeni.
SproslredkQYablf: zna~né f~ckú eebc právnickú osobu podnIkajUeu na zald8de Zekona o fif\&ocnom sprost.ecltovani.
ktorá na základe zmkJvy so Spoločnost'ou vyvl}a činnost' SlrorvjúcU k uzotvoreliu Zmlwy elebo ozervára ZmkJvy za it v
mene Spok>čnosll
VOP: zn<lrrcl"lá netc obchodné podmienky vydané SpoIoenosrou v súlade s § 273 Obchodného zókonn(i«I vrátane
8kYchkoľvek Ich zmlef\ doplMnl il novécl{.
Zabezpečenie: znamené dohodu o riikach 20 mzdy, kt()(jch Ufelom alebo účmkom je poskytnulie zabezpečenia v
prospech Spoločnosli ako varilera.
Zabe.zpetovanä pohr-.davka: znamané nérok. Spoločnosti na riadne 8 vt:asné splnenie sue&snych a budúceh lávazkov
K&Onl8 (l) podla Zmluvy vrétaoe akéhokorvek s fIou súvlstaeeho dokuT'Or1u, ~i) na p!norne tltubm bezd6voclného obohatcria
alebo Iného nároku. ktorý 0lÔ1e vznlknúr následkom alebo v súvislosti s tým, že akýkofvek lAväzok uveoony v odseku (il
vyš~ sa stane nevykonatetn)'m alebo zanikne Inak ako spInenim, alebo právoplatným určoolm jeho nep\atnosb; (til) alebo
na zilkilde akéhokoľvek nároku. ktorý mOm vzniknúť'. ak bude akýkol\tek záväzok wedeny v odseku (l) alebo (Ili) vyUio
napadnut)' ako odporovatetný právny l*0Il v SÚVIS~tI s konkurznym konanlnl, oddI!animaMilbo Inak.
Ukon o finančných slutbách na dlarku: znarrené zákon Č. 266/2005 Z.z. o ochrene spotrebller'e pl'1finančnych slJžbách
M clal'ku a o zmene 8 doplnenI ntektorých z.ékono •••
Ukon o finančnom spr05t,.dkovanl: znamena zakon e, 1&6/2009 Z.z. o nnančnom sprostredkovan( 8 flnanC:nom
poradenstve a o zmene a doplneni niektorych zákonov, v zneni neckort/ch predpisov
:Ukon o spotrebHerských u...eroch: znarrere dlkon e, 129/20'0 z.z. o spotrebitersk}ich Uveroch a o lI.ych Uveroeh a
pO:2Jčl0ch pre spolrebítelo ••.a o l/renB s doplneni nleklorich ltIkonov.
Z8kon o ochrane osobných údajov: znamené Zákon e, 42812002 Z. z. o ochrane osobnych údaJov v zneni neskol'tlch
predpisov.
Zákon o zás'ekovom predaJI: znamené zákon e, 108J2(()() z. z. o ochrane spolrebitera pn podorrovom preda, 8
zilslelkovom preda~ v zneni neakortreh predpisov.
Zákon o AML: znamená :lAkon č. 29712008 Z,z. o ochrane pred lega~zéclOU prfjrrov Z trestnel elmosll a o OClYan& pred
hnancovanlm terorlzll'l./ a o zmene a doplneni niektorých zákonov.
z.ikonnj ZáSll.f>Cn: znorrené z.ákonného zó~t~u fyzickej osoby. ktora dosiahl •• t8 roko ••.veku, z ekéhokol'vok dóvodu TlIe
le sp6sobilé na právne úkony, rm povol6ný pobyt na liZen'Í SIoV606kej republiky B 8~ SpolOtnosfou určené podrrienky
no poskytnutlo Služby aleoo uzavrolie Zmluvy.
Zmluva: znalTl9M zmluvu UZl'ltvorenu medzj KlIentom 8 Spolotno5(OU na dobu urtltO . ktorej predmetom je poskytnutie
SkJžby.
Zmluva o zabezpelanl: 2J18mané zmI\JVU uZIUvorenU medn Spoločnosťou a POIlrvrYn'\ ktorej predn18tom.ie lIJbezpete"8
2abezpetovaneJ pohl'adévky
Zmluvna pokuta: 1J"\9rnené určenO peflaW sumu, ktorú Kfient uhmdl SpoOčnosti v prípade poT\Šonia zmluvnej povinnosti
plnlr SpI6lky riadne • -.G ••.
Zverejnenie: znarmná spr(stupner'lie dokuroortu alebo mformécie Spoločrosťou Kliontov!. tim dokument alebo ,nformflcia
rodobúda úfinky, ux rle ~ v prlsU!nom dokumento slobo InfOHnáclou stanovené Inak.
1.2 Výkladové pr.IVld8
Poldar Z týchlo 'V'OP alebo z dokumentu, Ml) ktOf)' tlelO VOP odlcazutu nev)'plý'ola InY mmer, ma sa za to. že:
(II) k8.Pt1ý odkaz na osobu mh/ňa fyzické. pfilvnlck' osob)'. pokiaľ nie je uvedené alebo nevyptyva iMilk ako aj jej pravnyeh
néstupcov, j»S1upn(kov alebo nadobúdaterov prévalalebo '2ávä2)(o ••••ktorf sa stali postupnIkmi alebo nadobúdalerfTl prév
alebo 2ilvihkov v sulAde &o zmluvou podta1'ichlo Podtnenok, do právalalebo poVllY'lOSlr z ktorej •••stúpl~:
(b) ktlždY odkaz na dokument alebo právn)' predpis znamená prI'$lutn~ dokurrent alebo právny predpis v meni Jeho
dodatkov a InYch zmen, vrätane novách;
(c) pou!ilte pojmu v jednotnom čl.1e "" rovnaký vÝ2Nlm al v mnomm člsle a naopak poklar 1. kontextu, v ktorom S:il lanto
pojem používa oovyptyva Inak.

2. UvODIÉ USTANOVENIA
2.1 l1e1DVOP upravujll vztahy med;d (l) Klentom ne jednel strane a Spobčnosťou na strene druhej v sťNlslosti so Slutbou a
jej poskytnutim na zéxlade 21TVuvy a pri uplatMvan( pl"l.\v a plnonl povinnosil vyptýv9iJcK:h zo ZmkNy a (Il) Povinným na
jednej stral'W! a Spoločnosrou ne strane dn.Ilej '" sÚ'lllslos~ s uspoko .•••nr,n alebo dof1"áhanfm 58 uspokojenia Zebezpetovanej
pot'ladávky Spoločnosrou. ak Klient nosplni Zabezpečovam) pohrDdévku riadne a včas
2.2 Spoločnosť)e opravnená vydať Podmienky, kIm uptavujú •••ybrané vzt'ohy rr'I!Idzi (Il Kientom na Jednej strane a
Spoločnosl'ou né! strane dnA'lDJ 8 (n) Povinnyml na jedne! stntne a Spobeoost'ou nu \itraoo dlU18J na alkllloo 8 v súvislosti so
skutotnosraml LNedenými pod'a bodu 2.1 vyUIe
2.3 TIeto VOP a Podll'ienky 9U prllohou Zmluvy 8 tvono ;ef neodcSolitofnU súčast' 8 lXČUjú čosť obsat'u Zmuvy. poIc.tar v
ZmlNe nie je vysb •••ne uvedené !Mk.
2.4 V prfpade rozporu mtd:D ustanoveniam Zmluvy. Podrrienok a Iychlo VOP ma,.:r jXednos( ustanovanie ooklJrrentov
por3dlwedcnom v te~o vete.

3. KONANIE A PREUKAZOVANIE TOTOtNOSTI
J.I Ktlent a Povlnnj' ako fy1jcké osoby konaJu vo vzrehu k SpolotnosIl 050bne 8 san'l)slatne alelxl ~\)slr&dn(ctYOm
splnorroenenc:a, pričom Spoločnosť mé privo vybdo •••at'. aby podpis K~enta alebo Po •••lmého na phorrocenstve bollr'adne
overený.
3.2 Ak Klient akO fyzické osoba kona vo vzfahJ k Spoločnosti pro'3trednlclVom Zékomého mstupcu je Zákomy zastupca
povinn'i M 2iadosr Spolot.nosti prodloir dokumen!. z klQrého fa zreJrM opróvnenie na l'.DSll.~vanle Kienln.
3.3 Kient (II PoVInný ako pr6vnleké osoby konajú vo v21'a•.•.• k Spoločnosti prostrechlC1vom !tetutftf1'lf:ho org8rtJ aJtlllebo
prokuristu spOsobom poďa VÝPIsu z obchoOOého reglslm alebo InéM Zékonom lXtenéhO registra.
3,4 spoločl106r kona vo vzf_hu ku Kientovl sp6tobom vyplývajúcim z obchodného registra alebo z Inlernych preq,lsoy alebo
prostrednlctvom SpI'OSlredkovatela kona;.keho ZB 8 V IOOne SpoločnostI na základo Spobčnostou Ldeleného
plnolll)censtva.
3.5 Ak lo vyžQdUjC Spobtnosť 81obo právny predpis Klkmt o Po\/IMÝ Spoločnosti preukMe s(Hos montnlD alebo mantolky
s uzavretrm ZmlNy a/alebo Zmwy o zabezpečeni a/alebo s výkonom prév 8 ~nlm povtnnosLJ r\8I zaklade al8bo •••
sUvlSlostl so Z~OU alebo Zrriuvov o zabezpečenI
3.6 Spoločnoať je povlnn..o\ pohdova( preukámnIe lototnosll Klienta 8 PoVImého predbtenlm SpoIočnosrou al(ceptovllného
dokladu tolomostlalebo Inym zmU\lne dohodnut~m spOsobom

4. ZMLUVA
4.1 K/iont je oovrrovolerom uzatvorenia Zniwy. Névrh ne U1Btvorenlc Zniuvy K&ent dorué~ Spoločnosti na predpisanom
tlačNe.
4.2 OortJeenle návmu na uzatvorenie Zmuvy Spoločnosti nezakLadé Klientovi mrok na umtvOfenle zmuvy a Spolot:oostl
povllV"Ost Zmmu s Khentom uzatvonľ
4,3 Spoločnos!' )e opf'avnené návrh na uzatvorenie Zmuvy odrrietnul' bez uvedenia dôvodu o čom bez zbytočného odkladu
Intorrru,c K~enta.
4.4 Klent 8 POViMf &a zaväzu;:' v navrhu n3 uzatvorerie Zmluvy Wles( uplné, pravdivé a ak:tuilne ooaJ6 II p1'edkl;bf
Spoločnosti ne potJadftnie dokumenty. ktoré preukezu~ skutočnosti wedeoé v navrhu na. ullltvoref'lle ZmW)'.

5. ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI
5,1 spoločť06r fXl'Sk,ytu}8 KlentO'll SkJ2:bu na základe ulBlvorenaJ Znluvy,
5 2 Spo~nost' je oprévneN poskyIrutle SIu1by vIazar:
(a) oo optrlelie podmonok K.entom alalebo PovinnýmdonodnUl)'ch v ZtrlU\/e aJnlebo;
(b) ne ue&1 dohodnut? s Klientom v Zmwe spolOtnosr tlI6 le pGVlfWI 5kOO'er použitie Ptlbčky na ÚeeI dohodnuty s
Kier1:omv ZmlNo.
5.3 spoločOO$r je povlnn6 JX)Skykwar Slutby v kva&te. rrnof:sl •••e. v čas6 a za podmienok dohodnutých v Zlnuve.
5.4 KIierljo povlnny plnil' Spoločnosti m poskytnutre Služby riadne a VČBS spósooom dohodnut'fm v Zmluve.
5,6 Spoločnosť si vyhradzuja právo:
a) preverit provos( a obsah prodlobmých doklYdov
b) pri konkrétrom 1\Ifl8 SiJthy potadoval' 78be7p8~.etWe pohI'adávky
c) zn-cnť dobu srnocanio o ..,y!\(U POtičky pomdovoneJ K&enl:om ;ej znl!enlm na zaklada vyhoOOotenla KNenlOrTl
predlo!8n)'ch dokiadov a podlalntefTl'ÝCh pravidiel Spoločnosti.



5.6 SpoIočnosr Je po ..••ilYloi poskytnúť Kienlovi na ,Jeho poSadanI. výpis z Učtu vo lorme amorUZI!!IIčnef labU1cy bezplatne
kedykdVek poeas c:eleJ doby Wanfa "Z.mwy.

6. PODMIENKY SPLÁCANIA
e l Klent Je pown)' nllche 1'1váls sroMear poskytnutU PO,3člw II lo ..••pnI v ldelných mesllČf1yCh spAtkach ..••SUTIe a lermlnoch
určenyc:h 5P'lkovým kB~dArom, Idofý ~ ~I\efnou súčasrou ZmiNy, Inak v sume a termlnoch uvedenych v Zn*sv.
"alebo Poctn*'lkac:h aI.~ VOP
fS 2 POIdftI nie )l .•••~lkovom ka.Htndäfi a.aktbo Zniuve aI.~ PDCtnerkach aJaiebo VOP stanovene Inak, su Splátky
sjjatM do 20 dN v ~sk$nom ka~Mnom mesillci
e.3 V j._Ilvych SPA_ je l,II!vnuty -MY """Iný 0101<.prls>JW Ca.n»ny. pobl_
6 4 PTvA splótko je •••• IM na.~ eesree po UlItveronl Zmuvy "'.Iebo dctutenl SlJlby. poIcj.r ,.0 JO _ut6 _.
fS 5 Kienl je poYInny apl8C1'1ť PO$kYW.JtlJ PMjčJcu na Lltet Spobčnoati uveden)' v zmuve alebo 1'\1 iný I>tet. Idorj Spotočnosť
p/.".,.". ozn;lm Klemovl ~j JO dni pre<! cIobou •••• """U no".~ spAtI\y
66 Klenl je povimY v po-IflOde ímldy s,:MloI< potlC>«ým poUaUIaIm pou2tv.r potlov6 pouI<jll<)'. _6 Kllnl obdr1f od
SpoIotno$i. V pr1f'Ode ~. potlovych PCOU\<61IJI<od SpoIotno.d se KI ••• no2bovuje "".1mo.U riadne • vtas •.••.• elil
svet DvAll* vOČi ~na;It. na klorj uee4 pou2tje pr1~~ pottc:M:I potJc82ku.
6.7 .aM\I je PQW'IlY ako vat\l'lblk'Iý SYrrbOI uvlldzat eVldenčnt čisto uvedené v ~Ikovom k.alendati aI.'ebo Zn*Ne
Neuvedenie SJri:vneno ..••ilriabného sytTbolJ na p'íkaza Iq:iatbe sa pova2u)e OJ neutradenle ~tky so vt.elcýrri
nisJecNm s I)'m 5P)je1'IY'rri

88 SPOIOČnOC' JO ~ zmerwr dohodMY opo\.ob .:/vady spAloI< uvodený v ZlTiuvo z dltvodu _a beln6ho oltlu
Klenta a Klart te povfmy Spototnosr o 2nJ!en1 Učlu bezodktlldne 1nk:lm'K:wl'lr ft po ob«2lInl pfSOl'1'1l"M!hoo.zN~a od
SpoIotno •• o zmene • spO$obe ímldy spAloI< ""'dr v~tI\y d.~ spAtI\y nOVYm spOsobom
fS 9 Sp&8tkA II sJcYtl:oIYek PeM1nY avA20k Ktients v06 SpokXnoati je ~ný v de" JlIÍpfsanla pifttby na Splílkovy účet
SooIoenosi

7. RPNN
7 1 RPMN sa vypočfla pod'a Kl&ntom zvoleneto (Spobtnosrou Uf'teneto) $~ SplACAnlA Pô2lčky pocIa v2Drc:a
wed~ni:ho v Ukone o spotrebtef~ úveroch
7.2 SpoIočnosr ~ opWvneN jech)stranne meni! RPMN v dO$ledku zmen)' prAvnych predpl50V ft v dOsledku zmeny Uf"Okovej
~1IIcb:br,' WeN ZIII k1on) SpototnoslJ pcy...kyUI peM:2ne P'Ostrtedky blInlaI nMr'ICl4lka Spobtnosf NI! zilklade zmeny RPMN v
d6sledku skutotno~U pod'e pr~dza,uc:.ej v~ty sa eutometJcky 2JT11tnfčia,1ka ~tky a CeJkod suma P61ičky (Zmeny)
7.3 Spo&otnosr Oa'lftm K.entoVi zrrwnty a mrovefllKčl\lčlmost Znien. PokIaT nie je v ~menl poďl'! predch~d28)kej vety
uved...w INlk. Zmeny nadobúdaJu účinnosr ~m dňom kalendárneho mesiaca nasled.4Uc:eho po mltslacl. v k1orom bolo
doruče~ loto omrnenie,

s = I.J\(1+ X) ~.,
s . yY!ko p6~člcy (finančn' ".,.,..)
k·čls\o.~tI\y
n . potel spl4tok
Ak· vytka •••• tI\y bez pol ••••.••
X·RPMN
1. • Interval vyJadreny v rokoch a aoni«xh roka med~ datumom prv~ t.erpMila a d61UfTlOm 1<a2dého nas~du)lkeho
Č.rp8I'\1A

a. PRIRADENIE PLATIEB A ZAPOetr MIE
8 l Spototno:;( je opr6 ..••nená ZftpotftatpoN'adAvky SpokXno&b VOB pohI'edAvkI'Im Khenta aj vtedy, ak niektcQ. pohrad6vka
SpoIoč~1f ~te nie je sptltlnit alebo bola pr~rričaM •

O. UZATVORENIE ZNLUVY NA OLAĽKU
O l ZrnUVlt Je UDlVI~M na dial'ku, ftk Spotočnosť a IOanl U221tvira ZITIwu vytutne ~lrednlctvom prostnedkov dlsr1<oveJ
kOO'WJndcAlcl. naIM avtak nI.n proslrednlclvom elektrorwckej potty. Iete.onu. IAXU. "dre~ kstu, pooukovM'.o 1a11a1bgu
bez .ótllsnef fylickef p'1I01"1l"10$1i~ KlIenta alebo $proslted<ovft\el'a Zmuvft je t..IZ8VlenlM na clano... aj v p1pscM
ak KI~ l vtastMj v~ $.p3m- reaguje na mar1tellngovťJ kolTUrtic:lu Spobeno$Ii. neprM5d vypnenfm alebo podpIsanlm
2Iado:oU, (GfmJtIW'ov. Mvmov zmllv ft Ich ~I SpoIolnocti Ta~lo &pftlnft reakdll GA zal"OWlll\ povalu,te za 2Isdost aJebO
~s Klenlll UlaIVOÔr so Spototnost'ou ZnWN. poKj8l' $3 nep"eU<A2e opak.
9 2 Nt SpoAotnoG.t II Klient UZfttvoril Zmluvu vyufne p"0stredntctvom p"ostriedcov dlll\(CHej komJnikAcle, Klenl mA p-Avo od
Zrr*.JVY odstUPr bel.!.Nedenie d6vDOJ 1'1bez sanke":
(a) pocI'a zakonA o 2A:ôIelcovom pr~:
(l) v lehote 7 Pracc:M1Vch ehf odo dňa preVZl!!lllia tovaru Kientom. ak boi Spototnosrou ~ inf~ poVInnod po«a
Z~kOM o zAsiel<ovom JXedaJ, iMk v lehote 7 Pracovnycn mf odo dňa dod8l~ &J:*1en1l IntOflT1'Jt.nych poVlrf'lOSU'
$poIotnosrou pod'a ZlIkona o zá~elkovom p'ec:bj; alebo rl) v leho'e 3 me:.lilCCJli od p'evz3l1a IOVilru Klientom. :ak
Spobtno,r M"J*Vla ani dodatotne Infom'l'!llčné pov/most pod'a Ukona o 22lsiel<ovom predaJ
lb) poďft Zikona o ftnanert)"ch skJ2b6c:h ne c:lalku v lehote 14 kalenciAm)'ch dni od uzatvoreria Zn*Jvy. kIorej pre<tre1om Je
poskylnube P63tky t»z dodIJnlII lOvMJ Spo6otnosfou. ZA predJxlk18du. ~ do up&fttneru pn!Iva NI ods~nIe od ZrMNyd'- nebota KI.ntovl posk)'tnut' P63tlul a ~r ~Ia InformllW povlf'l"K)sti pocra Ukons o InlInčných ~c:h NI
dlal'ku. Inak v Iehole 14 klIIend6mych dni odo dM dodlIl~ splnena Informaených povlmo:oU' 5pc)k)tnosľou pod'a
ZikONl o nnantnych skJftNtc:h na dal'ku.
93 Klenl o.m6mtn1e o od$t~f pocra odseku 9 2 doručuJe na adresu CoMumltr Finance t-blding. a S., Hovné nátreS1l.
12.06001 Kolmarok. poIcjal nl. je Klenlovl SpoIotnoo(ou OznámoM IM odnt ••
OA Klient je v 1ehotAc:h pocI'a Ukona o lésiel<ovom predaj a Zd.kone o finantných Glužbách na diatku pcMnn)' bez
zbytotntho odkladu po odomnl o2Mmena o odstllpenl na vlftstn6 nlIldaďy vr3Uť ~etko to mJ $poIotl"lOSr poskyla

10. ZODPOVEDNOSt
101 Spok:Ienosr lOdpoved6 len 2z! tkody. ktore ZRvulÍ18. V prfPftde v:mlku povunosti ~nostJ rW'lfl!11dtrKlenloVf alebo
Povll'YlfinJ ikodu $pok)tnosť nie je povlmA livlldir U\J'Ý 2isk.
102 Klenl a PovIrný sa podpfS8nlm zmuvy alebo lrt'iuvy o Zftbezpečenf ZAvAzujU, le vtetky tkody, ktor' vzniknu
Spoločnosti ich konanim alebo nekDnanlm wadia v plnej vYtk~
'0.3 Spo6očnosf je oprAvneM preskl:lmať čl p/!.OfITtO~ti, ktor' JeJ na Zl\kIlIdo Zmluvy ftlcbo Zmluvy o llIbezpečenf bol
predo2en6 zodpovedajú obsahu Zmluvy. Spoločnosť nie je povimA skllmat a neZDdpoved~ III J)'"avost', platnost II p-eldad
tychlo plsonnostl an! Ll obsahcwú ZhOdJ p".ddild3nýc:h p/somnostl $0 skulkovým a p-Avnym stavom
'0." AA $J,IoIočno$t' komunikuje s Klienlom ~I~ktronickou formou sp6sobom uv~deným nlHle v IYchto VOP, Klent
podp(sanlm ZrriANy be"e M vedomie a sCtIIasl, 2e Inform8cle pren3~an6 pro:Olrednlctvom eleKlronlek'YCh IMdil. nie sil
chrMen' v~1 ~enlu Ich dOv.mosi, autentidt)' I!!IIinlegrity liadnym lKhnlck~m ~o.lr1edkom, anllilrovanlm.
'0.5 ~ť ne2DdpOvedll Z2I tkodu alebo Inu ujmu zpOsobenU Klieniovi vstupom Inej osob)' do rxebfehajóc:eho
Itlelonk;.kiho spojenia p'ostrecillc:tvom verejnej 14He16nnej siete medn Klentom a Spo6očnosrou.
10 6 s~~r ne2Odp:tvedA za ~odu. ktorA Klento\li V2n1kno z d6vodu ~ku\očneMho. ne~O(~. chybn6ho~ue::! OCll1menhl ftko d&'.Jedku peNch)'. oprllVV, Mrlbj.ren1JktUfI!ll • .mc:fe a ro4freria verejnej telef6nnej siele alebo

11. POPLATKY. POKIJTY, SANKČNé OROKYl' 1 ~ je opWinen6 po.2&doVl'lf od Klenta Zn1UVT'I.J pokutu v pr1pftde. Bk sa KI.nt dostal do ~t.kanla so
•••• I.nlm ktorojkolVok JOdnotlvej SptAtI\y. V 3O·ly deti po ~ sp/otnosU je Klenl povlmY •• pIa.r Zn*MI~ po\aJtu vo VY4ICe
10% zdllnej spA1Icy. V tento deti •• ZrTIuvn6 pokuta sta •• oj ,platnou
l' 2V pr1Pftde ometkAnla s t:indou jednotivých Splátok Je Klent povimý lÍY'8dif Spo6otno,U okrem Zmwn.tj pokut)' I
Sankt-ný urok vo 'lýtke stanovenej nanadenfm v~dy e 87/1995 Z.L Sankený lXokje spain)' nB výuu SooIoenosf
11 3 SOčIIsrou pohI'ltcSAvky Spoločnosti VOČI K'ent~ só iIIj nAktlldy vyM~ Spo6otnosťou NI Zil~2PKenIe vynvHUlntlll
poI-{od6v1cy

12. SKONtENIE ZMLUVY
t 2 1 ZtnuviS $a skonči ~m splnenJm v~tkYch mvft2kov a poN"adAvok Klenlll vo vzf"hu k Spok)tnos1i pocI"a Zmuvy
Skončenie zmwy f)@!"M VrJYV M Y'fti8serie KienLa !.NedeM v Zlriwe. VOP Nebo a 'kotvek vyt-i8seru KMenta da,.
$pc:IIotno:;f a tUM attilr'äJnu doIolku v lmjsie tIAriCU 1424 VOP
12 2IQent Ilko oj SpoIočnootje opn!vnenA Zmuvu kedy\<oIV.k vypov.""r bez uvedenlo dltvodu Účinky.ypovedo n•• tAvajol
al okAmhom vzniku sbJločnosli pod'A bodu 121 vyttie
123 Klen' te oprjvnený ocbtUpit' od Zniuvy bez uv~a dóvoclJ do 14 ka)endámych dni odo dM uzavreia ZrrIWY
ON"""" o odolllpenl od ZlTiuvy je Klent povimY ••••• r SooIoenos' pj,"","" lormou doporučenej z6"01ky n. odresu
SPOIOČnO~. uvedenl.) ..••Zrnuv. Mebo na Inom trvsnlvom ~dlu doslupnom Spok>tnosli Leh014 na odstúpenie od Zmlw)' sa
povabJ}e za dodr1anú. ak o2Nimerie o odSlUpenf od Z"*"'Y b)AO ZI!!IIslanr6nai"tt$k6r v ~SlednY deII~!ie uvedenej lehoty.
,OJ(Kllenl odslllpl od Zmuvy je povinný zaplaU, SpoIotno$U Is',., a 0101<z lejto IslIny odo CIIIa. ked •• PObčJro •• Ca •• č_ro
u do dM spl8tenia Istiny a to bezodkladne ft na)vsk6r do 30 lcalendimych dnI po odosIani oNmenla o odsl&lpenl od
~' O výSke aktuAlneho clhu, ktaý je Kient povinn)' ~dir do vyWe uvedenej tehol)' te povimý I"lJormovsr SIl v
SpoIočno$i no telelónnom či •• Inlolnky uv<donom v ZmkN. !.kol< sa VYpGČfta na z6tdode -UteJ oIoI<ovej ,odzby. Pri
vypočle IIOkOI t.a vyc:tmdZll z počlU dni 365
124 UsllJl"ICHeniMi tohto čt.1Mu nie je do1lcnUlé pravo K1enta M od$u»enle od Zrrt.Ny v prlp;1de, aJ\. bude ULltvorena n<J
dialku podI'ft UkonJl o lAsJekovcm predsJ I'Ilebo Zakona o finančnýeh sll~ch ns diarltu
125 AA ss Klent rozhodne splatd' CekOVU sumu Pó2JCky alebo jej časr pred dohodnutou dobou spslnosd. m.tSf o tom
Spok)čnosf pfsotme Inform::tvftr N!II)1eskOr 5 pracovnych dni pred DlI'TIjUanym teonlnom pradtasn6ho sc;4Alenift V prlpade.
ftk Klenl ~U CeI<:ovU sumu P&lIt-ky p'ed lehotou tpl8lnosti, 4nI1uj. $A C.lcova s...,... P&2Ičky o čiastku rovnaltku sa
úroiw l P6lieky IA obdobie odo dfla predčasného splalenla do dohod1ut'ho d3tumu splatnosti posled1ef Splálky

13. OORUeOVANIE
13 1 Oavčovftnle pfSOI'mostI med~ SpoIočnosrou. KlIentom a. Povlnn9m sa uskUločňuJe najrM, avtak nielen po!tou,
elektronickou lomou alebo laxom.
'3.2 Spoločnosť doručute P(30mn0sti nB adresu KlIe-nta afobo Povlmhho !.NedenO v Zmuve ftlebo v Zmuve o .mbezpetenf
Mo účely dOnXO'Ianla "lebo na Inu adresu p(sonne ozn~menu KMentom alebO Povlnnym SpoločnosU naj'leGk.Or predo dOOm
odovzdania plsOfmOltI nft poltovll JJ'.pra ..••u SpoIočnost'ou Pre donJčOVBnI. p/sormosti po~tou plaU, le 511 povllluJú al
dorueen6 Klentovl alebo PcNinnernu pal)'m dftom po dni. ked' bOIft p1SOOl'lO$r p:Kff1l iJdI'IJOv Spoloenosf d8nA NI po!itC)Vlj
prep'avu
13 3 Pl:.onno:or dorutovan8 O"'...obne sa povll2J.Jje DI doru6enú d~m, v ktorom Klient 8tebo PovtMy podl'l!II \Jde}ov
SpobCnosU pfSOfmOSť osobne prevZAL
134 Klenl ~$8nlm Zmfuvy be2podnienet.ne ft bezvytvame ~lftsl. aby SpoIočnosr lJIIslNI" výzvy NI uIY8du P61itky.
uporrienky tYkftliX:.e sa ome!ksnla $0 spt6Cl1nlm P6;1~ky. a~kolVek ln6 upomrnenls NI! poru!ente podmenok Zmluvy ZO
$&rlIn)' toienlll alebo InlOfTYWQe o poraA<e produktov a sJulieb SpoIomosli a spok:ICnosll, klajm Je Spoločnosť Nl 221k1ade
Sw"tlls,u Klenta oprjvnenä sprfslup'\ovar alebo poskytovat' 050bni udlllje Klenll'l et8:lronlckou ktmou (Ozn:.rnen:.)
1~ 5 ZA efektroriGkU tomu pod'a bodu 134 vyiäfe sa povAbJ)e komJl"llkAda prosvednlctvom GSM ledlndOgll. NktronicM
po!la, tele'aJ( alebo zasla"" cxtcazu do odka2Ovej sctrAnky «k.nokofVek verejle dos~ lelefOnneho črsJa
tegis~ n;J meno Klent.1 alebo zf~ho na l1ikbde údolov uvedenýeh Klemom v Zmuve

13.8 Oml4lmenf • .ialIsJaM Klentovl &lektroolc:ky ;« pova2u}e zs donJčeM dňom odoslania knlI\kej 'P'14Iv y (SMS) dflom
_ni. elek\ronlcl<ej po~ .Iebo a\om odo ••• nio odI<azu OO odka2DVej .c1wánlcy Klen •• Uvedený spOsob cIoNčova"'a je
NI učefy Zmluvy rovnoc:ennY s dorutovAnlm po!iIOU
13 7 Nedoručeru alebo neznlanle OzMmel"lll'l l. akenokot'Vek dóvodu nenWI VJiYV na poYlMOZr Klienta pWf dl v !.4icy vee
SpoIotnosU

14. ~EOBECNl! USTANOVENIA
14 1 Or~nom dotiadu Md poskytovanfm s~.b a octnnou spotreblWa Je SIovens.k141 obchodN Intpctkcia, Ú&1redný
ln$pek1oril $blenska; obchodnej lr4pekcie so sfdlom v an-tistave Pn~sU 32. 827 99 8ratcslava a N,)roct1ä t.nIO.a
Slovenoko 10 ,lcIom lmicho Kotva!! 1.81325 Brotl$\aVII
142 Spo6otnosfje optftVI"'len8 ak6kotvek avofe P'l'Iva zl) zmuvy ťlplne 1'IkM» z ta:;" prevle-'"...t a1alebo poSlllpir ~ I'IIebO z
čGd potla~vky SpobčnoSlJ 20 zmuvy .,.. tretiu osobu bez sChbsu Klenta
14 3 Klenl nl. je Ofrivnoný bez po-edcMdZlljolc:eIIo p/aorrn6ho S<1l"I$U Spo_ti provlo$r pnlvo ala_ z6vAJlcy zo
Zrr*NY alebo pos.l ••• r pohI'ad6vky Kien'" m Zmuvy. a lo UJ*'le alebo z fastl alebo r.rnobllf preVlJltf~ z.i:väzkov Klenla zo
'Zrr*HJ tretou os.obou
14 4 J~kom ro.2ho<fu,.;c;m pre pl"6vne VZf'ahy med.ZI Spoločno$rou a KI.nlom 8 SpoIotnosrou a Pbvt,..,ym jIt slovensky
jazy"-
14 5 Klant ft PcMnnY podp(sanfm Zn*Ny Il/8Iebo Zniwy o 2l!llbe4>KeN $lW.asl. 2J! komu""kAcla rn&d~ nim I Spototnostou
proslreG'IIctvom elektrOnlCkjch ~dl bude SpoHXno:orou llIIonameMvsn6 a m61e byt' poulitAi ako da<u v ~rpade
rekSilmtde alebo sporu
14 8 Klenl a Pov4nný u podph.anfm Z~ "'"Mtbo Zmfwy o zabe.lpeČenlmWl.214u be.mdkSadne mformovar Spoaotno&r o
vtelkjeh zrne~c:h. k1or' nastal v p'hnom postaveni Klema alebo PovinMho, najml VTleny prieM$ka. ~ tTena
achsy mestll Itva~ pobytu. slcla kontaktných lefelOmych else!. opMvnenta konar. pnčom najneskOr mrove'" s
~menfm \akýchlO zmen p'edo!a Spok)č.~ti aj doIdad O$ve~ vykoruanie Iftkejto 2Jl'en)' Za ftktUIIlZl\du Ildap/
uvedených VYWe 4)dpov~ ~ Klenl a Povimý a ~. Spok)čnosf SU dJviml! iJda,te Klenta alebo Povinne-ho
oznémeM SpoIotno.U ako pos\e<In6.
14.7 PnWne V2l'ahy, ktore vzníldl na 2BJdade Zmuvy II lrr*JVY o ZBbe2J)eČenl ee riada pr6vnym poriacl<om Sk>vet'\d(ej
"'pubólcy.
14 8 Zrrfuva oI:li!;.nhuie zmluvné typy
(a) ôverovj ~a po<t"a Z6kona o $pOtreb\.er~h úveroch s podporne pod'a Obchodrteho zAkonnfks. alalebo
(b) kUpnll zmhIV8 podf'A 0bé18n:ik~ho ~komlkA.
14,Q p~8r v Zmuve o zabe;zpečenf nie je Y'ý'slovne uveden'lnak, nad ;a ustanoveniam Obtlanskeho zikonnAul
14,10 Klent a Povlmý podp(san/m Zmuvy alalebo zmuvy o zabezpečeni potvrdzuje, že v!ietky UdaJ8, ktcri poskylol
SpoIočnoslJ VO vyUle uveden9ch dokumenloch Nebo NI Ich Záld8de SU ku dňu ich poskytnutia ~vd vé. aktuilne a !)plne
14,11 pokSllr nie je v Zm!.Ne vr..lovne uvedené Inak Zn1uv8 Ga :olava !)člmou dr\om Jej podpl'slInia po:.!eÔ'lym uto:otnlkom
2JTIkNn6ho vZl'Ahu.
14.12 Spok)tnosl' je OJrivneM Jednostnmoe menlr II/alebo do~"r tleto VOP ft Podnienky l d6vodov spotfvftj\)c:leh y

.zmene obc.hodnej politiky SpobtnosU. prAvnych predphsov alebo aituAele NI fi~nč.nom trhu. Zmenu alftlebo doplnenie Iyehlo
VOP SJx>Iot.nosr omamuje ZverejnenIm pro~1tednfctvom Mie1;llI Klient Je opm.nený V)'Jadrit s ..••oj nesUNas &o zmenou
allllebo dop/nenlm t~chlo VOP. s to ~sOOV1ym oNmtnfm, ktor' musf byt doručené Spoločnosti vo forme doporučenej
IsIOYej ~:ole"')' najnesk6r Y deň. ktorý predc:h~~ dI"MJSpokH!nosfou slanovenej Učlmosti týchlo VOP Nr. Klient neozNm
svoj ne!fUhfas ll() zmenou a doplnenim t)'chlO VOP podľa vyUIe uve~, 2me~ alalebo dopk\en6 VOP :oa GtaWljU
neoddeitcf'nou &uta:ot'ou 2rriw)' ku dň.J učiMQsti zmenenych aJt)1ebo doplnených VOP.
14 13 KI.n1 Je opr8vnen9 akekofvek podnety týk:ftllke $ll kvaUty a spl'ftVnos\l Stu1Jeb poskytr'lJ1ych $pok)tnosfou upatnlť vo
brne reklal"l'ácte, ktorú zasiela na ach'Su Conswner Finance Hokfng. a s. Ha ..••ne námestie 12, 06001 Ke~rok
14 1-4 Klient a Povlmy slt1!a"I, ftby SpoIotnosť spracUva1l'l jeho O$obne \)(leje uv~ v MVrtu NI UZI!!IIvreUezmuvy alebo
zrriwy o lJIIbezpečenf 8 10 po dobu 10 rokov od doručeril'l Mvrh.l na UZlItvorel'lle Zniuvy slabo Zrrt.Ny o Zftbezpečenl
pritom Klent alebo Povimy je ~vneny odv~ť &vof wNas MjskOr po jednom roku od :dinku t:r.cimelneho zI4Ivbcoveho
VZl'ahu alebo od udelenia sťtIIesu pre prfped, ze lnWI/8 alebo Zmuva o 2Z111»zpetenl Gft netJZfltvorf. a lO p(sormým
oznémenlm doručenIm na oa-osu SooIoenosU podr. bodu 14.13 1ýchlO VOP. Oe.tom $procovanla O$obnych Udojov je MjI1III
astenle totoblo:;1i Klenta. V)1<oNvftnle I'l dokumentovanlo obchodov 2i:o~. patobnej d1GCtplny s 2i~tenle jeho
nl!Jjetk.ových pomero." s d.rom dosllllOčne Dlbe~r OCMlI'IIJ poskylovanych Stulieb" op1.vnenyct1 a pravG'n c:hrúnených
mLlmoY Spoločnosti v rozsahu po1.a:dovanom privnyni J;redpisni a Spok)čnosfou.
14 15 Klanl a PcMnný sťiUst, ftby SPOIOtnOG( pocfa ZAkon o oc:hrane osot'.lnYeh I>dajov poskytls jeho ~ ť.ldftJ8 vrliltane
tlCbjOY uvodenych v _ na uzalvor"';o Zmuvy olobo ZlTiuvy o zobezpočenl (lnI0rrn6c:1e) oj svojej o-Mdojolc:ej o$obe
~ tlverotleJ bft~. a.$ (VU8) ako aj osobAm ll) skupiny s Mym vzf'ahni k vUs v Zl'Tl)'GIez.č 48312001 Z.z o
~ch iS o ~ne a dof;*lenl niektorjch zAkonov v znenf neskcrilc:h predJ:Asov vr61llne spok)čnosb Intesa 5anpeok>,
Talan:oko ZlI IlteIOm Inlemeho vyka.znlctvll. zvyteria kvftlty JUentovf poskyIoIIanýl:h Slu.!eb a pont*y "ulleb ft ~odf..4dov
týchto spoIočnoI:tI. daltle matbtmgov' tJčety, učefy vyhodnot.,.. rt2tkov~ prolkJ Klienta a za Uč.m 'l)'m6hania jltho
,:ripftdnýc:h .mvJ.d(OY po splatnosti. Kient dava :#UhIas pocfft lohto &r*u M dobu 10 rokov od dor'uCeoia Mvrhu na
UDltvor&nie Z~ aSebo Zrriwy o zabezpečeni, PlOOm Klienl ft$ebo POVlnnY je ~vnený odvc::It!r svof ~s Ntpk& po
J&dnom roku od m,..ku predmetn6ho m..•.izkoveho vzl'ahu alebo od udelenia sl.tll8.~ pre pr1pad, le Zmuva alebo Zmuva o
2abe~1 SA neuzll.tvor1. a kl plsormoj'm ozn6menfm donJeeným na adresu SpokXnoSIl pocJa bOÔ.J 14 13 tÝCMOV<::R
14 18 KIeot II Pcwinny podpIssnlm Zmuvy a'-bo Zniwy o zabezpečeni potvrdzuje dob'ovclnosr sUhlasu na sprftCUvanle
poGk)'lovarre a &pri5~ill'IIe Infc:wnl&Qt pod'a týc:hto VOP
14.17 Klent I PovI,.."y 5ťtU5Ia s tjm, aOj $pok)tnos! Intonn!lc!e overovala u inYCh OSOb pocI'a uvA2enla Spolotnosti. na;n&
~~~~~~tnllVa~s Klenla IS za tým ueetom pot:kytUjll ~las veelkým týmlo Iným osobám Nl po:kylnuLe

t4 18 Kltenl a Povtnný pcq:Msanim Zmluvy a'alebo Zmuvy o .lJ!IIbeLpebtnl udert.te súhlfts. ftbOJ SpoIočnosr v súlllde s
J.ri ..••nym predpsm. MJmi ZlIIkonom o ochrane osobnYch údaJOv, uskuIob\oIr{al.a ce2tY8nien)' prenos InfDm"lAc:i1v fOafthu
~ch !Vltov EIIÓpSkej únie alebo eby jelO Inf0rrn6de bol spt1ICOVtvane ~e polreby SpoIočnosli v InfQrTTWlCnýc:h
syst'"-xh treUc:h OGób :oa IJteIOrn plneniII zjvl2kov SpoIotnostl p::da zmuvy alebo 2n'bty o zabezpeč.nl. Zo.2Mm
Sp"ostredkCMIterov, ktorf spractlvajll osobnft Udaje v mene Spok)čnostl je lVerej"lený na Internetovef slttlnke SpolOČnostI a
je v1Jty pnebeb'le ftktualZDvany.
14 lQ KlIent ft Povinný podp/unfm Zmuvy alale-bo Zn1uvy o ZAbe2P*čtnl .z1Irove~ súNa.sl so spn!lcovanlm. $p'lstup-.enlm a
pw.bllm jeho osobných udajo ..••..••ro2$fthu uvedenom v Zmluve alebo v Zmluve o zabe4>f'Čenl NI Iltef)' priameho rrorll.etlngu,
\elelonickeho kontaktu elektrOl'Vckej fOf'11'Ykom,Jni~cle ako aj na utety kore"...pondencle medli slranam. po dobu platnosti a
ťičiMO$lf Zmuvy "lebo Zmuvy o 2l'Ibezpetenls po dobu deslfttic:h rokov po VY3pOOftdftnl prAva povimO$II vyptývajíK:fch zo
'ZrriANY ftlebo Zmuvy o zabezp6tenl alebo z Ich porutenla, SťtlIas pocfa tohto elAnku mole KW.nl a POVIMý odvo&aľ
p(sormým onmenlm donJčenýmNlAdresu Spoločnosti podfa bOdJ 14 131ýchto VOP
14,20 Podpisom Zmuvy Alebo lmw,/ o ube.zpečenl Klen1 a Povinny potvrdzl.!e, že 001 Informovaný o svojlel'l p-A ..••aeh
pocfa lAkOM o ochrane ooobnýc:h ťJdl'lJov, predov~etkým o tom, ze mOle po.tadoVlIť Informácie o spnJcovllnljeho O$obných
~ ..••.oq,Is jlho spr;cúvanych osobných tJcbjov, fikvfdicíu jeho osobných údajo ..•••ak bol splnený učel Ich Sp-8CUv8tVa
o U!»Inul leholy na arc:twOciu Udajov a dokumenlov. II ktorých:ou p-octnetné osobrl6 CJd;].je uvec:fenfl. v zmysle ooobtnyth
predpisov. Podpisom Zmuvy lllebo zmuvy o 2llbe~čenl potvrdzuje Klient svoje prlJvo a povIMOsi' 2iadl'lt'
o ~u neSJrivnyeh, neúptnýcl'l a neaktuAlnyeh údajov :s.pracu....ftných SpoIoa\osrou.
14 21 KM&nta Povlmý podplsanlm nI4Ivrhu Zrriwy l!Ialebo Zn'fwy o l:abezpečenl udefuje Spototnostl súNlls s kop/rovanlm
II ~vanlm dokIôJdov potrebných pre overenie a potvrdenie UdAjov poskytnutYch Spoločnosti k UDllvoreniu Zrr*Jvy alebo
ZriJVY o zabezpečeni. Krent a Povfmý je ~vnený len10 ~$ odvolllľ najneskÔ!' po ~null jedn6ho rokA odo dl'!1I
vysporiadllnia vt.elkých J;r8V a povinnosti \/00 Spoločnosti" to Nl zAlkiade pl'sonneJ badosU zasJane; SpoJotnos:I,
14 22 KlentsUtiasl s tým. aby vwtky jeho ~oty s eaA c:entrom Spoločnost bol Mhr8vII" a uc:hovllvM6 po dobu 10 rokov
od ~kutotnenfa leleloric~ hovoru a v priplIde polreby fJOUlit' ako dOka", v sUdnom alebo ftrbitr!2nom konani,
1423 Non Banlong Credll Buroou. ZÁi4mov6 2dnI12n1. po-AvnfckYoh O$Ob. v _Ike NBCB. IdenUftkotn6 člslo: 420 534 04 .
50 sktom Cif11Or1rtskD 21, 811 oa 8ratl$la.'IO zoplsan6 v regl:5ti liI~movYc:h združeni pivnickýc:h os6b vedenom Kn!IIpk)'m
lildom v 8rftdslllve (da)ej len .2ci'u1.enle9

). je prevlldzkovalefom Infc::m'l\en6ho s)'St~ Nebank0v9 rr~~t.r khnlskyc:h
InformAcif (dalej leo .~steť'). v ktorom sú spracúva", Uda.je pn\vnickýeh osbb. ktor' po.bdll.i o posJcytnutie SIU~ ftko sl
tych. klCN'6 UZl!IIwelltTiuvný v:zr'ah so spoiOCnost'am (ct'alet len .tretie snnY') uvedenjn1 NI 'INIW nbcb "" vriltane osobnyd\
ildojov ly21drycl1 OGObzo.\l.4lUt1ldcl1 •• ., pr;Ivnic:U ocob\l. _lldojoly21ctcýcl1 0s6b, kter> """ocJoi o poolcy1rMlo.WIlI'
•..•1. stran)' a fY1I~ OS~, Id.lri U2l'IVf" zmluvný v4ah stretim snoam (dalej' len ~dotknu" osoby·). a lo v I'OZSfthu
ktenlJNcBčnýth UdI'IiOv uvedenYch Y Letlo Zmluve, ť;dajov Iýka.k)cictl Gil mOJ<;h zttvi2kových Y21'ahov medlJ mnou s
Spo6očnosrou a ~ o PlnenI rno;c:h zjvizkav vypijvl!jUclch z tYchlO vzffthov a 21!11&)čelom Ich d"RWehl po$k)tO"lst1a
vye~e uvedenjm treUm :itranam ~ Cielom Ich OVen;)VZlI'1ft v Re~tr1 týmto lretlrri :;tr'aMm z dóvodu ochrany ~vopch
OJrivneoydt hoopodirsl<ydt mulrnov. p-edc:hódzanlu lJverovým """,odom .• ko oj ""'hy _r vzrwtw prlf'OdnYdt
nevymo.1Jl&fnych pot-lltdAvok zo 2Av ••.xovýc:h V2r'lthov s dolknutYrri osobtwri, S moll'losťou rozhomUr SA o ich sp'"••c:uvanl
pod8nfm ltsckrsli. umvrellm ZrnI~ vztahu a ~sanlm súh&l'lsu ao aprBCwanlm svojch osotnYch Udafov v Regt,trt
OSObN: udaje dolknutYch OSOb SU daiet sp'aalva'" spo6ot.nosfam SCB - SkJv3.k cred1 Blr'e01u, SI.O .• so sIdom Maty 1tt1
ZA. 8t 1 08 8rldls\3va :. CRIF S.p.A. so sklom \!\a MFiSntJn 1,3, 4013t ~' Talansko repJblk.a ako
5p"OstrecJ;ovatef'ml na vy$!ie uvedený uc,el. 001.kn.rt4 osobe Je opr~ uPatn/ť svo;e ~dva a p'avom c:trinen6 .m,",~v
":"de • u.tanov ••.•• m §2O 0122 Zotcono
1424 Klent ft Povtrny na jednej slnlne a SpoIotnoor NI :o1nlne CnIlef (Strany) $ll dOhOCII. le v4eUcy 6POf)' v.riknut6 zo
l1rIWY "'olebo Zmuvy o llIbe"",tenI • v r;lJvlsIosI • IIOU budol _ dohodou Su,,". Ak ned6Jde k dohode pocfa
predc:h8dzojúcej v.ly IkýkoIvek spor. "'rolc alebo rozpo< vzni""utY zo Zrriuvy aloIobo ZlTiuvy o zobezpeCanl OIebO v
'ÝVlSklsU,fIou
(Vrc\tane vtelkYc:h OtAZOk tYka.uac:h sa jej eXIstenci., ptatnos~ alebo ukonC.r'III'I) budil roZhodované SI&Jym R02hodcovským
Wjom s.ov.n~h.ej b:lnkovej ••socikie alebo Ro:::hodc:O\I~ým sCJdom p1 Slovenskej hcto'...pociärskej korT'lO(e, u.o ~
Rolhod:ovským súdom pri Slovenskej NblttA2nej korrore, sr.o alebo prfsiJYlým vUobecnYm sOdom.
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