ČASŤ B
Všeobecné zmluvné podmienky spotrebného úveru ČSOB Leasing, a.s.
- dopravná technika
SÚ/DT/01/15
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné zmluvné podmienky pre dopravnú techniku k zmluve o spotrebnom úvere (ďalej len „VZP”) upravujú vo všeobecnosti
práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. spol. ČSOB Leasing, a.s. (ďalej len „veriteľ“) a dlžníka, pri poskytovaní účelových spotrebných
úverov na financovanie dopravnej techniky (ďalej len „PF“) a to na základe jednotlivých zmlúv o spotrebnom úvere (ďalej len „zmluva”),
v ktorých budú špecifikované základné podmienky poskytnutia spotrebného úveru na jednotlivý PF. Zmluva obsahuje najmä identifikáciu
PF a základné podmienky spotrebného úveru.
Čl. II
PF
1. Hlavným dôvodom zmluvného vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom je zabezpečenie prefinancovania kúpy PF, na ktorý veriteľ
poskytol dlžníkovi spotrebný úver. Výber PF ako aj jeho dodávateľa je výlučnou záležitosťou dlžníka a veriteľ ako financujúca strana
nijako nezodpovedá za PF (napr. jeho funkčnosť, vady atď.), na ktorý poskytol dlžníkovi spotrebný úver. Vzhľadom na to všetky
nároky a práva týkajúce sa PF sú vzťahom medzi dlžníkom a dodávateľom.
2. PF bude dlžníkovi odovzdaný dodávateľom v termíne, ktorý si dohodne s dodávateľom dlžník. Dátumom dodania PF je skutočný
dátum prevzatia uvedený v Protokole o prevzatí PF, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (ďalej len „Protokol“). Protokol
obsahuje podrobný popis PF. Súčasne s predmetom financovania dlžník prevezme i všetky doklady vzťahujúce sa na PF a jeho
užívanie, hlavne osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla, návod na použitie, záručný list a pod. Prevzatie PF
a všetkých dokladov a dokumentov dlžníkom bude potvrdené podpisom Protokolu.
3. Dlžník je povinný pred prevzatím od dodávateľa PF s náležitou starostlivosťou prehliadnuť a overiť jeho úplnosť a funkčnosť.
V prípade zistenia vád alebo nedostatkov PF je povinný tieto u dodávateľa bezodkladne reklamovať a o tejto skutočnosti informovať
veriteľa. Dlžník je povinný bezodkladne veriteľa informovať o každom prípade uplatnenia nárokov a práv voči dodávateľovi. Dlžník je
povinný veriteľa bezodkladne informovať o akýchkoľvek skutočnostiach majúcich vplyv na trvanie kúpnej zmluvy uzavretej medzi
ním a dodávateľom, najmä o ukončení kúpnej zmluvy. Ak chce dlžník od kúpnej zmluvy odstúpiť, je povinný o tom informovať
veriteľa vopred.
Čl. III Účel spotrebného úveru
Spotrebný úver poskytnutý dlžníkovi zo strany veriteľa podľa zmluvy je účelový, t.j. dlžník sa zaväzuje a je oprávnený ho použiť len na
účel financovania časti kúpnej ceny PF špecifikovaného v zmluve.
Čl. IV Podmienky a spôsob poskytnutia a čerpania úveru
1. Veriteľ poskytne spotrebný úver uvedený v zmluve po riadnom uzatvorení zmluvy a po splnení nasledovných podmienok:
a) uzavretie kúpnej zmluvy, na základe ktorej dlžník nadobúda PF do vlastníctva (túto podmienku dlžník preukazuje predložením
kópie uvedenej zmluvy alebo iným relevantným dokladom) (ďalej len „kúpna zmluva“),
b) uhradenie časti kúpnej ceny PF, ktorú dlžník hradí dodávateľovi vopred, vo výške uvedenej v zmluve (túto podmienku dlžník
preukazuje predložením potvrdenia o zaplatení predmetnej časti kúpnej ceny),
c) prevzatie PF (túto podmienku dlžník preukazuje predložením riadne vyhotoveného a ním a dodávateľom podpísaného
Protokolu),
d) zriadenie veriteľom požadovaných zabezpečení spotrebného úveru v súlade so zmluvou a príslušnými ustanoveniami týchto
VZP (túto podmienku dlžník preukazuje predložením príslušných dokumentov preukazujúcich splnenie danej podmienky);
e) poskytnutie, resp. predloženie ďalších informácií a dokumentov, ktoré si veriteľ vyžiada od dlžníka.
2. Ak veriteľ neurčí dlhšiu lehotu, dlžník je povinný splniť podmienky uvedené v ods. 1 tohto článku v lehote 10 pracovných dní od
podpisu zmluvy, v opačnom prípade veriteľ nie je povinný spotrebný úver poskytnúť. Kým nie sú splnené podmienky uvedené v ods.
1 tohto článku, dlžníkovi nevzniká nárok na poskytnutie spotrebného úveru.
3. Veriteľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie spotrebného úveru, ak:
a) dlžník alebo tretia osoba poskytne alebo v ktoromkoľvek dokumente predloženom veriteľovi uvedie nesprávne údaje,
b) od momentu uzavretia zmluvy došlo k podstatnej zmene okolností, za ktorých bola zmluva uzatvorená (najmä zmena
schopnosti dlžníka splácať spotrebný úver),
c) je PF zaťažený právom tretej osoby alebo jeho identifikačné údaje boli pozmenené,
d) stav a hodnota PF deklarovaná veriteľovi podstatne nezodpovedá jeho skutočnému stavu alebo hodnote,
e) dôjde k zániku zmluvy na základe ktorej dlžník nadobúda PF do vlastníctva od dodávateľa,
f) je zrejmé, že spotrebný úver nebude použitý na účel stanovený zmluvou alebo jeho použitie na účel, stanovený zmluvou je
nemožné,
g) dlžník nesplní alebo poruší akúkoľvek povinnosť, stanovenú zmluvou alebo veriteľom, resp. ak je dlžník spotrebiteľom
v prípade, ak dlžník poruší povinnosti, vyplývajúce mu z čl. II, III a IV týchto VZP.
4. Ak sú v lehote uvedenej v ods. 2 tohto článku splnené podmienky uvedené v ods. 1 tohto článku a veriteľ neodmietol poskytnutie
úveru podľa ods. 3 tohto článku, veriteľ poskytne dlžníkovi do 7 pracovných dní od momentu splnenia podmienok podľa ods. 2 tohto
článku spotrebný úver. Poskytnutie spotrebného úveru sa uskutoční tak, že veriteľ jednorázovo prevedie sumu, zodpovedajúcu
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výške spotrebného úveru, priamo na účet dodávateľa. Spotrebný úver sa považuje za čerpaný zo strany dlžníka dňom odpísania
sumy, zodpovedajúcej výške spotrebného úveru, z účtu veriteľa. Dlžník podpisom zmluvy súhlasí s takýmto spôsobom čerpania
spotrebného úveru.
Čl. V
Mena, úročenie a spracovateľský poplatok
1. Spotrebný úver bude realizovaný v mene EUR na základe dohody zmluvných strán v zmluve.
2. Spotrebný úver bude úročený ročnou úrokovou sadzbou, ktorej výška je uvedená v zmluve. Veriteľ je oprávnený jednostranne
zmeniť výšku úrokovej sadzby a na základe tohto upraviť výšku splátok, ak počas platnosti zmluvy dôjde na základe všeobecne
záväzného predpisu k zmene daní alebo poplatkov, ktoré sa vzťahujú alebo súvisia s poskytnutým spotrebným úverom. Veriteľ je
oprávnený jednostranne zmeniť výšku splátky úveru aj v tom prípade, ak dôjde k odpísaniu sumy úveru v inom kalendárnom mesiaci
ako je podpisovaná zmluva. Zmení sa hodnota všetkých splátok úveru v nadväznosti na zmenu finančných podmienok veriteľa,
platných ku dňu odpísania prostriedkov z účtu veriteľa.
3. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť pri podpise zmluvy spracovateľský poplatok za posúdenie žiadosti o poskytnutie spotrebného úveru a za
spracovanie zmluvy o spotrebnom úvere vo výške, uvedenej v zmluve a v samostatnej faktúre. Dlžník má právo sa rozhodnúť, či
zaplatí tento poplatok v jednej sume podľa faktúry alebo po častiach, v jednotlivých splátkach úveru; v tomto prípade faktúra nebude
vystavená a suma poplatku bude uvedená na predpise splátok úveru.
4. Ak dlžník poruší podmienky dohodnuté v zmluve o spotrebnom úvere ako podmienky poskytnutia spotrebného úveru a ktoré sa
dlžník zaväzuje dodržiavať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu je ČSOBL oprávnený zvýšiť úrokovú sadzbu uvedenú
v zmluve o spotrebnom úvere až o 1 % oproti pôvodne schválenej úrokovej sadzbe. To neplatí, ak je dlžník spotrebiteľom.
Čl. VI Splácanie spotrebného úveru
1. Úhrady záväzkov zo zmluvy predpisuje veriteľ v predpise splátok úveru. Tento predpis splátok úveru obsahuje minimálne výšku a
počet jednotlivých splátok istiny a úrokov úveru, termíny ich splatnosti a príslušné variabilné symboly (referenciu platiteľa), v prípade
kombinovaného financovania, aj východiskový kurz ku dňu poskytnutia spotrebného úveru. Voľba inej formy predpisu splátok úveru
prislúcha veriteľovi a veriteľ môže kedykoľvek počas doby účinnosti zmluvy spôsob predpisovania úhrady zmeniť v prípade, ak dôjde
na základe všeobecne záväzného právneho predpisu k zmene daní alebo poplatkov, ktoré sa vzťahujú alebo súvisia s poskytnutým
spotrebným úverom, pričom je však povinný túto zmenu písomne oznámiť dlžníkovi. Za splnenia podmienky, že dlžník udelí ČSOBL
písomný súhlas a oznámi ČSOBL svoju e-mailovú adresu, je ČSOBL oprávnený zaslať dlžníkovi predpis splátok ako aj iné
vyhotovené faktúry elektronicky opatrené elektronickým podpisom.
2. Dlžník sa zaväzuje splácať poskytnutý spotrebný úver v pravidelných splátkach istiny a úrokov, ktorých výška, počet, splatnosť
(mesačná alebo štvrťročná) a skladba je určená v predpise splátok. Splátky spotrebného úveru sa skladajú zo splatnej časti istiny
spotrebného úveru a časti úrokov v zložení, určenom v predpise splátok úveru. Predpis splátok bude dlžníkom prevzatý po podpise
zmluvy. V prípade zmeny úrokovej sadzby v zmysle čl. V ods. 2 VZP veriteľ vypracuje nový predpis splátok, ktorý bude účinný odo
dňa jeho doručenia dlžníkovi.
3. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi úroky z omeškania, zmluvné pokuty alebo iné pohľadávky, ktoré veriteľovi vzniknú na základe
zmluvy, a to do 7 pracovných dní od ich vzniku, ak veriteľ neurčí v jednotlivom platobnom doklade dlhšiu splatnosť.
4. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť všetky výdavky, spojené s vymáhaním pohľadávok veriteľa, ktoré mu vzniknú na základe zmluvy,
vrátane výdavkov na realizáciu zabezpečovacích prostriedkov, ktorými je v súlade so zmluvou a VZP spotrebný úver zabezpečený.
5. Veriteľ je oprávnený jednostranne započítať platby dlžníka (vrátane splátok spotrebného úveru) prednostne na najstaršie alebo
najmenej zabezpečené pohľadávky vrátane zmluvných pokút a úrokov z omeškania, a to i na pohľadávky, vyplývajúce z iných,
medzi oboma stranami uzavretých zmlúv ako aj na pohľadávky, vyplývajúce z jednostranných právnych úkonov, najmä z ručenia,
resp. iných foriem zabezpečenia pohľadávok; v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom, veriteľ je oprávnený jednostranne započítať
platby dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
6. Dlžník nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody s veriteľom započítať akúkoľvek svoju prípadnú pohľadávku voči
veriteľovi s pohľadávkou veriteľa voči nemu, s výnimkou prípadu čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzkov veriteľa,
vyplývajúcich zo zmluvy; to neplatí v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom. Dlžník ďalej nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného súhlasu veriteľa postúpiť akúkoľvek svoju prípadnú pohľadávku voči veriteľovi na tretiu osobu; to neplatí v prípade, ak je
dlžník spotrebiteľom.
7. Dlžník hradí predpísané splátky na číslo bankového účtu veriteľa s uvedením variabilného symbolu, ktorý je uvedený na predpise
splátok úveru. Ak nemá dlžník predpis splátok úveru k dispozícii, je povinný platiť splátky pod variabilným symbolom (referencia
platiteľa) čísla zmluvy.
8. Splátky spotrebného úveru alebo iné platby, vyplývajúce zo zmluvy, sú splatné na účet veriteľa v termínoch uvedených v zmluve,
predpise splátok alebo na akomkoľvek platobnom doklade veriteľa.
9. Dlžník splní svoj záväzok včas, ak bola platba pripísaná v plnej výške na účet veriteľa najneskôr v deň splatnosti.
10. V prípade, že dlžník z akýchkoľvek dôvodov neobdržal faktúru, je povinný uskutočňovať úhrady v termínoch a výške, uvedenej v
poslednom predpise splátok úveru, prípadne v zmluve. Zároveň je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť veriteľovi.
Prípadný rozdiel bude dodatočne vyrovnaný. Ak veriteľ vystaví nový predpis splátok úveru, tento ruší platnosť všetkých
predchádzajúcich predpisov splátok.
11. Nemožnosť užívať PF alebo jeho poškodenie, strata, zničenie, odcudzenie či predčasné opotrebenie nemajú vplyv na plnenie
povinností dlžníka, vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane platenia splátok spotrebného úveru, resp. iných pohľadávok.
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Splátky spotrebného úveru je možné hradiť aj prostredníctvom inkasa podľa príslušných ustanovení zákona č. 492/2009 Z. z.
o platobných službách , pri ktorom sa suma platobnej operácie vo výške príslušnej splátky spotrebného úveru odpisuje z platobného
účtu dlžníka, pričom platobný príkaz predkladá veriteľ na základe súhlasu dlžníka s inkasom udeleného veriteľovi, poskytovateľovi
platobných služieb veriteľa alebo poskytovateľovi platobných služieb dlžníka.
13. V prípade dohody veriteľa a dlžníka o úhrade splátok spotrebného úveru prostredníctvom inkasa, je dlžník za týmto účelom povinný
postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov jednotlivých bánk, ako i v súlade s údajmi uvedenými
v predpise splátok alebo v iných platobných dokladoch alebo pokynoch veriteľa.
14. Práva a povinnosti veriteľa a dlžníka pri úhrade splátok spotrebného úveru prostredníctvom inkasa, vrátane prípadných nárokov,
sankcií alebo reklamácií sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení neskorších
predpisov.
15. Veriteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania zmluvy, aj bez súhlasu dlžníka, zrušiť úhradu splátok spotrebného úveru
prostredníctvom inkasa a požadovať, aby dlžník splátky spotrebného úveru hradil spôsobom podľa čl. VI ods. 7 týchto VZP.
S výnimkou prípadu podľa predchádzajúcej vety, úhrada splátok spotrebného úveru prostredníctvom inkasa, automaticky zaniká
ukončením zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov podľa čl. X týchto VZP alebo na základe vzájomnej dohody veriteľa a dlžníka.
Čl. VII Predčasná splatnosť spotrebného úveru
1. Za prípady predčasnej splatnosti úveru sa považujú nasledovné:
a) ak je spotrebný úver použitý na iný účel ako je stanovený v zmluve,
b) ak je dlžník 25 a viac kalendárnych dní v omeškaní s čo i len čiastočnou úhradou ktoréhokoľvek svojho finančného záväzku
podľa zmluvy (t.j. ktorejkoľvek splátky spotrebného úveru, zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo akéhokoľvek iného
finančného záväzku), v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom, ak mešká viac ako 3 mesiace s čo i len čiastočnou úhradou
ktoréhokoľvek svojho finančného záväzku podľa zmluvy (t.j. ktorejkoľvek splátky spotrebného úveru, zmluvnej pokuty, úroku
z omeškania alebo akéhokoľvek iného finančného záväzku),
c) ak je dlžník 10 a viac kalendárnych dní v omeškaní s plnením inej svojej povinnosti nefinančnej povahy, ktorá mu vyplýva zo
zmluvy, resp. v prípade, ak je dlžník, ktorý je spotrebiteľom, 10 a viac kalendárnych dní v omeškaní so plnením svojej
povinnosti nefinančnej povahy vyplývajúcej z čl. VI ods. 15, 18 a 19 VZP, čl. VIII ods. 2 až 4 VZP, čl. IX ods. 3, 5, 6, 8 až 15, 18,
čl. XI ods. 2 a čl. XIII písm. d) VZP,
d) ak veriteľ zistí, že dlžník alebo tretia osoba poskytla alebo v ktoromkoľvek dokumente predloženom veriteľovi uviedla nesprávne
údaje,
e) ak vyhlásenia uskutočnené dlžníkom v čl. VIII ods. 1 VZP sú nepravdivé,
f) ak dlžník používa PF v rozpore s technickými podmienkami alebo v rozpore s účelom užívania PF, v dôsledku čoho hrozí na PF
škoda,
g) ak dlžník hrubým spôsobom porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy; v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom, za hrubé
porušenie zmluvy sa okrem prípadov, kedy je to výslovne uvedené, vždy považuje porušenie povinností vyplývajúcich z čl. VI
ods. 2, 3, 4, 11, 16, 17 a čl. IX ods. 2, 4 a 7 VZP,
h) ak dlžník vstúpil do likvidácie alebo ak dlžník počas trvania zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu veriteľa prevedie
vlastnícke právo k PF na tretiu osobu alebo zriadi na PF záložné právo alebo iné právo tretej osoby,
i) ak dlžník neposkytne alebo nedoplní zabezpečenie spotrebného úveru v lehote, výške a forme stanovenej veriteľom,
j) ak sú dané dôvody na výpoveď alebo odstúpenie od inej, medzi oboma stranami uzavretej zmluvy; to neplatí v prípade, ak je
dlžník spotrebiteľom,
k) ak vznikli na strane dlžníka preukázateľné skutočnosti, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a
úplného plnenia všetkých povinností zo strany dlžníka; to neplatí v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom,
l) ak došlo k takej zmene právnej subjektivity dlžníka, ktorú veriteľ bude považovať za zníženie zodpovednosti a predpokladov na
plnenie záväzkov zo zmluvy,
m) v prípade smrti dlžníka, ak v lehote do jedného mesiaca nebude známy právny nástupca dlžníka,
n) ak dlžník prestane plniť podstatné povinnosti podľa poistnej zmluvy, hlavne platiť poistné alebo plniť podmienky na
zabezpečenie PF, alebo ak skončí ním dohodnutá poistná zmluva (ak je podľa zmluvy povinný PF poistiť),
o) ak dlžník neodovzdá veriteľovi originál potvrdenia o vinkulácii poistného plnenia alebo zruší vinkuláciu poistného plnenia v
prospech veriteľa (ak je podľa zmluvy povinný PF poistiť),
p) ak zanikne zmluva, na základe ktorej dlžník nadobudol PF do vlastníctva od dodávateľa,
q) ak je dlžník v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek svojho záväzku z niektorej (hlavne úverovej) zmluvy, uzatvorenej
s Československou obchodnou bankou, a.s., IČO: 36 854 140, so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava (ďalej len „ČSOB“)
alebo s inou osobou, ktorá tvorí spolu s ČSOB koncern, v zmysle znenia Obchodného zákonníka, a to i čiastočne; to neplatí
v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom,
r) ak dôjde k vzniku totálnej škody na PF, t.j. že podľa rozhodnutia poisťovne, resp. odporúčania servisu nie je oprava PF
rentabilná,
12.
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s) ak dôjde ku krádeži alebo sprenevere PF,
t) ak dlžník poruší podmienky dohodnuté v zmluve o spotrebnom úvere ako podmienky poskytnutia spotrebného úveru a ktoré sa
dlžník zaväzuje dodržiavať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. To neplatí, ak je dlžník spotrebiteľom,
u) ak sa dlžník stane sankcionovanou osobou podľa § 2 ods. c) Zákona č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií
v platnom znení.
2. V prípade, ak nastane ktorýkoľvek prípad predčasnej splatnosti úveru v zmysle ods. 1 tohto článku, veriteľ má právo vykonať
ktorékoľvek z nasledovných opatrení, resp. ich kombináciu:
a) písomným oznámením doručeným dlžníkovi určiť predčasnú splatnosť celého alebo časti spotrebného úveru; v takomto prípade
je veriteľ oprávnený od dlžníka požadovať, aby mu zaplatil:
- všetky doposiaľ nezaplatené splátky spotrebného úveru,
- úrok v zmluvne dohodnutej úrokovej sadzbe z nesplatenej istiny úveru do doby jeho splatenia,
- zmluvné pokuty vzniknuté podľa zmluvy,
- všetky náklady, ktoré veriteľovi vzniknú v súvislosti s predčasnou splatnosťou spotrebného úveru, pričom dlžník má právo
na zníženie celkových nákladov spojených s úverom tak ako je uvedené v zmluve, predpise splátok resp. sadzobníku
poplatkov,
škodu vo výške nákladov spojených s vymáhaním splnenia povinnosti a nákladov spojených s odobratím, prepravou,
skladovaním, ocenením, opravou, údržbou a ďalším predajom (prenájmom) PF,
- náhradu všetkých škôd, ktoré veriteľovi vzniknú v súvislosti s predčasnou splatnosťou spotrebného úveru,
- ostatné pohľadávky, ktoré veriteľovi vznikli v súvislosti s predčasnou splatnosťou spotrebného úveru,
- poplatok za administráciu predčasnej splatnosti spotrebného úveru. Výška poplatku je rovnaká ako výška poplatku za
predčasné splatenie spotrebného úveru uvedená v sadzobníku poplatkov,
- zmluvnú pokutu za predčasné splatenie spotrebného úveru vo výške maximálne 25% zo zostatku nesplatenej istiny, to
neplatí, ak je dlžník spotrebiteľom,
- zostatok spracovateľského poplatku;
b) domáhať sa uspokojenia z dlžníkom, resp. treťou osobou poskytnutých zabezpečení spotrebného úveru.
3. Dlžník môže kedykoľvek požiadať veriteľa o predčasné splatenie spotrebného úveru, v tomto prípade je povinný zaplatiť celú
pohľadávku vyčíslenú veriteľom ods. 2 písm. a) tohto článku VZP.
4. Ak je dlžník spotrebiteľom, má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy spotrebný úver čiastočne alebo úplne splatiť pred
dohodnutou lehotou splatnosti. V prípade takého predčasného splatenia úveru, dlžník zaplatí veriteľovi úrok odo dňa poskytnutia
úveru do dňa predčasného splatenia úveru a náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s predčasným splatením spotrebného úveru
podľa zmluvy, predpisu splátok. Výška náhrady nákladov vzniknutých v súvislosti s predčasným splatením spotrebného úveru môže
byť v takom prípade najviac vo výške 1% z výšky splateného spotrebného úveru pred lehotou splatnosti (ak do riadneho ukončenia
zmluvy zostáva viac ako jeden rok) alebo 0,5 % z výšky splateného spotrebného úveru pred lehotou splatnosti (ak do riadneho
ukončenia zmluvy zostáva menej ako jeden rok). Náhrada nákladov nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorú by dlžník zaplatil počas
obdobia medzi predčasným splatením spotrebného úveru a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy. Veriteľ nebude požadovať
náhradu nákladov, vzniknutých v súvislosti so splatením spotrebného úveru pred lehotou splatnosti, ak suma splátok splateného
spotrebného úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane
naposledy vykonanej splátky nepresiahne 10 000,00 EUR.
5. Ak dlžník mešká 120 dní s úhradou splátky spotrebného úveru, a to i čiastočne, bez ohľadu jej čiastočného neskoršieho zaplatenia,
t.j. ak ktorákoľvek takto splatná splátka nebude v 120. deň odo dňa splatnosti v plnej výške pripísaná na účet veriteľa, doposiaľ
nesplatné a neuhradené splátky spotrebného úveru sa stávajú okamžite splatnými, ibaže veriteľ písomne vyhlásil opak. Ak je
spotrebný úver zabezpečený zabezpečovacím prevodom vlastníckeho práva k PF alebo inému predmetu a ak sa spotrebný úver
stane okamžite splatným podľa tohto bodu, je dlžník povinný odovzdať PF alebo takýto iný predmet vrátane dokladov a
príslušenstva do sídla veriteľa najneskôr 125. deň odo dňa splatnosti nezaplatenej splátky, ak ČSOBL neurčí inak.
Čl. VIII Vyhlásenia a záväzky dlžníka
1. Dlžník prehlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy:
a) tretia osoba nevymáha voči nemu pohľadávku, v dôsledku čoho by mohla byť ohrozená schopnosť dlžníka splatiť pohľadávky
veriteľa podľa zmluvy,
b) tretia osoba nevedie voči nemu súdne konanie, v dôsledku ktorého by mohla byť ohrozená schopnosť dlžníka splatiť
pohľadávky veriteľa podľa zmluvy,
c) nie je v takom neplnení alebo porušení nejakej zo zmlúv, ktorej je zmluvnou stranou alebo ktorá je pre neho záväzná, ktoré by
mohlo ohroziť jeho schopnosť splatiť pohľadávky veriteľa podľa zmluvy.
2. Dlžník sa zaväzuje predložiť veriteľovi v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy kópiu osvedčenia o evidencii (časť
II.), prípadne technického osvedčenia vozidla so všetkými údajmi, najmä s údajmi preukazujúcimi zápis veriteľa ako vlastníka PF
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a dlžníka ako držiteľa PF, alebo v rovnakej lehote predložiť originál osvedčenia o evidencii (časť II.), prípadne technického
osvedčenia vozidla veriteľovi na kontrolu.
3. Dlžník je povinný vopred veriteľovi oznámiť zámer predať podnik resp. časť podniku a /alebo previesť obchodný podiel a / alebo
oznámiť veriteľovi vopred právne nástupníctvo v prípade splynutia, zlúčenia a rozdelenia spoločnosti.
Čl. IX Poistenie
1. Poistenie PF môže byť dojednané prostredníctvom spoločnosti ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., ktorá je sprostredkovateľom
pre poistenie PF spoločnosti ČSOBL, prípadne si poistenie dojedná dlžník individuálne v ním zvolenej poisťovni.
Dlžník súhlasí s tým, že ČSOBL je oprávnený PF poistiť prostredníctvom Hromadnej poistnej zmluvy ČSOBL v prípade:
a) zániku individuálne dojednaného poistenia,
b) ak dlžník nedoloží návrh poistnej zmluvy pri uzatváraní zmluvy. Ak dlžník návrh poistnej zmluvy doloží v lehote do 1 mesiaca od
uzatvorenia zmluvy, ČSOBL vyradí PF z Hromadnej poistnej zmluvy a upraví výšku splátok zaslaním nového predpisu splátok.
2. V prípade, že podľa predpisu splátok poistného v zmysle predpisu splátok sú splátky poistného počas trvania zmluvy rozložené
nerovnomerne a dôjde k predčasnej splatnosti úveru podľa čl. VII týchto VZP, k odstúpeniu od zmluvy podľa čl. X týchto VZP alebo
k zmene v poistení PF, dlžník je povinný uhradiť veriteľovi rozdiel vzniknutý medzi úhradami poistného uskutočnenými veriteľom
v prospech poisťovne a úhradami poistného zaplatenými dlžníkom v rámci splátok poistného v prospech veriteľa.
3. V prípade, ak bude poistenie PF (PZP, havarijné poistenie, príp. iné poistenie) dojednané prostredníctvom spoločnosti ČSOB Leasing
poisťovací maklér, s.r.o., poistenie PF vzniká podpisom návrhu poistnej zmluvy, resp. poistnej zmluvy a je účinné okamihom
prevzatia PF. Dlžník súhlasí, aby veriteľ vykonával úhrady dojednaného poistného počas doby platnosti zmluvy na bankový účet
poisťovne za dlžníka, a zároveň sa dlžník zaväzuje počas doby platnosti zmluvy dojednané poistné platiť prostredníctvom veriteľa
spolu so splátkami spotrebného úveru na bankový účet veriteľa alebo prostredníctvom inkasa v hodnote uvedenej v predpise splátok.
Výška poistného bude v predpise splátok uvedená samostatne. Ustanovenia čl. VI ods. 12 - 15 týchto VZP sa na úhradu poistného
prostredníctvom inkasa použijú primerane. Veriteľ je oprávnený v zmysle dohody inkasovať platby poistného v mene poisťovne.
Dlžník ďalej súhlasí s poukázaním poistného na účet poisťovne aj v prípade, ak poistné nebolo zo strany dlžníka uhradené.
V prípade, ak je dlžník v omeškaní s platením poistného, je veriteľ oprávnený účtovať dlžníkovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XII ods. 1
týchto VZP. V prípade zmeny výšky poistného zo strany poisťovne, je veriteľ oprávnený zmeniť výšku poistného PZP a následne
dlžníkovi upraviť výšku splátky spotrebného úveru predpísanej v predpise splátok úveru.
Povinné zmluvné poistenie
4. Ak to všeobecne záväzné právne predpisy vyžadujú, je dlžník povinný v deň prvého použitia PF dojednať poistnú zmluvu na povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP“) a toto poistenie udržiavať po
celú dobu trvania zmluvy. Všetky škody vzniknuté neskorým uzatvorením PZP alebo neuzatvorením PZP znáša dlžník. Dlžník je
povinný do 30 dní od dátumu prevzatia PF predložiť do ČSOBL kópiu poistnej zmluvy. Porušenie týchto povinností je hrubým
porušením povinností dlžníka.
Havarijné poistenie PF
5. Dlžník je povinný pred prevzatím PF dojednať havarijné poistenie PF proti poškodeniu, alebo zničeniu v dôsledku minimálne
nasledovných rizík: havária, živelné riziká, odcudzenie, vandalizmus. Havarijné poistenie PF musí byť v platnosti nepretržite počas
celej doby platnosti zmluvy, akékoľvek zmeny v poistení PF zo strany dlžníka sú počas doby platnosti zmluvy možné len
s predchádzajúcim súhlasom veriteľa, zmena poistenia PF bez súhlasu veriteľa je neplatná. Za všetky škody, ktoré vzniknú
nedodržaním povinnosti dojednania havarijného poistenia zodpovedá v plnej výške dlžník.
Havarijné poistenie PF dojednávané prostredníctvom ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. v mene a na účet dlžníka platené
prostredníctvom veriteľa
6. Dlžník dojednáva poistnú zmluvu v ním vybranej poisťovni vo vlastnom mene a na vlastný účet, veriteľ vystupuje ako osoba,
v prospech ktorej je počas doby platnosti zmluvy vinkulované poistné plnenie z havarijného poistenia PF.
Havarijné poistenie PF dojednávané individuálne dlžníkom vo vybranej poisťovni:
7. V prípade, ak si dlžník dojednáva havarijné poistenie PF individuálne v ním zvolenej poisťovni, je dlžník povinný dojednať toto
poistenie pred okamihom prevzatia PF a udržiavať havarijné poistenie v platnosti počas celej doby platnosti zmluvy proti poškodeniu
alebo zničeniu v dôsledku minimálne nasledovných rizík: havária, živelné riziká, odcudzenie, vandalizmus. Individuálne poistenie PF
musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) spoluúčasť dlžníka vo výške najviac 10 % poistného plnenia,
b) vinkulácia poistného plnenia v prospech veriteľa,
c) PF bude vybavený zabezpečovacím zariadením, ktoré zodpovedá požiadavkám poisťovateľa pre určený PF v dobe uzavretia
poistnej zmluvy; ak je takéto zabezpečenie podľa požiadavky poisťovateľa potrebné preukázať dokladom, je dlžník povinný bez
zbytočného odkladu kópiu takého dokladu (napr. doložku o zabezpečení vozidla proti odcudzeniu) odovzdať veriteľovi a to i
v priebehu účinnosti zmluvy.
8. Dlžník je povinný dojednať havarijné poistenie PF s platnosťou pre územie SR a Európy. V prípade, že dlžník využíva PF mimo
územia uvedeného v podmienkach poistenia PF, je dlžník povinný na vlastné náklady zabezpečiť poistenie PF na území, kde bude
PF využívaný. Nedodržanie týchto povinností je hrubým porušením podmienok zmluvy.
9. Kópiu návrhu poistnej zmluvy, kópiu dokladu potvrdzujúceho úhradu prvého poistného vrátane všeobecných zmluvných a iných
relevantných podmienok poistenia pre danú poistnú zmluvu vrátane zaznamenanej vinkulácie poistného plnenia v návrhu poistnej
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zmluvy v prospech veriteľa je dlžník povinný predložiť veriteľovi pred prevzatím PF. Kópiu poistnej zmluvy je dlžník povinný zaslať
veriteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr 14 dní od doručenia poisťovateľom; podobne je dlžník povinný postupovať ohľadom
prípadných dodatkov k poistnej zmluve, uzavretých v priebehu účinnosti zmluvy. Potvrdené tlačivo Vinkulácie poistného plnenia
v prospech veriteľa je dlžník povinný doručiť najneskôr 2 kalendárne mesiace po dni prevzatia PF. Dlžník je povinný zoznámiť sa so
všetkými podmienkami poistenia, riadiť sa nimi a dodržiavať podmienky poistnej zmluvy. Nedodržanie týchto povinností je hrubým
porušením zmluvy.
10. Dlžník je povinný dojednať havarijné poistenie PF na poistnú hodnotu vo výške obstarávacej ceny PF vrátane DPH; obstarávacou
cenou sa myslí oficiálna katalógová cena bez zliav poskytnutých dodávateľom alebo importérom (dovozcom) PF; pre ojazdené
vozidlo sa poistná hodnota určí ako posledná platná cena nového vozidla podľa software-ov pre oceňovanie vozidiel akceptovaných
poisťovňami, a to v dobe prevzatia vozidla.
11. V prípade poistenia ojazdeného vozidla na obstarávaciu cenu (všeobecnú cenu PF) musí poistenie spĺňať aj nasledovné podmienky:
a) v prípade parciálnych škôd bude poisťovňa plniť poistné plnenie za náhradné diely v nových cenách,
b) poistné plnenie v prípade totálnej škody bude poisťovňa plniť maximálne vo výške všeobecnej ceny vozidla.
12. V prípade, ak z dôvodu konania dlžníka príde k výpovedi poistnej zmluvy, je dlžník povinný bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť
veriteľovi a na svoje náklady zabezpečiť poistenie PF. V prípade, ak si dlžník túto povinnosť nesplní, je veriteľ oprávnený v mene
a na náklady dlžníka zabezpečiť poistenie PF.
Riešenie poistných udalostí
13. V prípade vzniku škody na PF je dlžník povinný každú poistnú udalosť bezodkladne nahlásiť poisťovni. V prípade, ak to všeobecne
záväzné predpisy, prípadne podmienky poisťovne, v ktorej je PF poistený vyžadujú, je dlžník povinný škodu nahlásiť taktiež polícií.
Dlžník je povinný písomne (aj e-mailom) oznámiť veriteľovi každú poistnú udalosť na PF. Dlžník je tiež povinný bez zbytočného
odkladu zabezpečiť na svoje náklady uvedenie PF do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti. Táto povinnosť nie je dotknutá tým,
že poistné plnenie nedosiahne náklady na uvedenie PF do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poisťovňa
príslušné poistné plnenie vyplatí. V prípade poistnej udalosti konanie voči poisťovni, prípadne iným subjektom, vedie dlžník sám, na
vlastné náklady.
14. Poistné plnenie z uzavretej poistnej zmluvy plní poisťovateľ v súlade s vinkuláciou poistného plnenia v prospech veriteľa. Prijaté
poistné plnenie je určené na výplatu dlžníkovi za účelom opráv PF a náhrady škody. Veriteľ je však oprávnený proti výplate poistného
plnenia dlžníkovi započítať svoje pohľadávky zo zmluvy po lehote splatnosti vrátane príslušenstva, a to až do výšky poistného
plnenia. To platí i pre pohľadávky z iných medzi zmluvnými stranami uzavretých zmlúv. Ak nemá dlžník voči veriteľovi žiadne splatné
záväzky, alebo po tom, čo ich bezo zvyšku uhradil, dá veriteľ poisťovateľovi súhlas na výplatu poistného plnenia priamo dlžníkovi
alebo opravovni. V prípade trvalého vyradenia PF z prevádzky je veriteľ oprávnený ponechať si z poistného plnenia i čiastku,
zodpovedajúcu pohľadávkam voči dlžníkovi ktoré vzniknú veriteľovi v dôsledku predčasnej splatnosti spotrebného úveru. Zostávajúcu
časť poistného plnenia veriteľ bez zbytočného odkladu poukáže dlžníkovi.
15. V prípade, ak príde k poškodeniu, prípadne zničeniu PF, ktoré nie je poistené poistnou zmluvou, všetky náklady súvisiace
s uvedením PF do pôvodného stavu znáša dlžník.
16. V prípade, ak počas doby platnosti zmluvy vykoná dlžník na PF technické úpravy, ktoré majú vplyv na poistnú hodnotu PF, je dlžník
povinný zabezpečiť pripoistenie zhodnotenia PF ak sa nedohodne s veriteľom inak.
17. Ak má byť PF ojazdené vozidlo a ak je treba, aby bol opatrený Technický posudok alebo iný obdobný doklad o stave PF, vyžadovaný
poisťovateľom alebo veriteľom, je dlžník povinný takýto doklad zaobstarať na svoje náklady.
Poistenie finančnej straty (GAP)
18. Na základe osobitnej dohody je možné dojednať si poistenie finančnej straty (GAP) na PF prostredníctvom ČSOB Leasing
poisťovací maklér, s.r.o. v prípade, ak bolo dojednané havarijné poistenie PF.
Čl. X
Odstúpenie a zánik zmluvy
1. Ak nedôjde k ukončeniu zmluvy dohodou, zmluva končí:
a) dňom úplného uspokojenia všetkých pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi zo zmluvy a zo zabezpečení realizovaných podľa čl. XI
VZP alebo
b) odstúpením od zmluvy zo strany veriteľa a
c) v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom, tiež nasledovnými spôsobmi:
ca)
odstúpením dlžníka od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy podľa ust. § 13
zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch,
cb)
odstúpením dlžníka od kúpnej zmluvy.
Dňom úplného uspokojenia všetkých pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi zo zmluvy a zo zabezpečení realizovaných podľa čl. XI
VZP sa rozumie deň, kedy budú uhradené všetky záväzky dlžníka voči veriteľovi, teda okrem splátok spotrebného úveru i
všetky zmluvné pokuty, úroky z omeškania, náhrady škody alebo iné záväzky.
2. Veriteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nastal ktorýkoľvek z prípadov predčasnej splatnosti spotrebného úveru podľa čl. VII ods.
1 VZP.
3. Účinky odstúpenia veriteľa od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy je veriteľ oprávnený, ak nie je dohodnuté inak, požadovať od dlžníka:
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- všetky doposiaľ nezaplatené splátky spotrebného úveru,
- zmluvné pokuty vzniknuté podľa zmluvy a týchto VZP,
- všetky náklady, ktoré veriteľovi vzniknú v súvislosti s odstúpením od zmluvy,
- náhradu všetkých škôd, ktoré veriteľovi vzniknú v súvislosti s odstúpením od zmluvy,
- ostatné pohľadávky, ktoré veriteľovi vznikli v súvislosti s predčasnou splatnosťou spotrebného úveru.
Ak je dlžník spotrebiteľom, pri zániku zmluvy podľa odseku 1 písm. c/ tohto článku, sa finančné vysporiadanie veriteľa a dlžníka
vykoná v súlade so zákonom č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, ustanovenia tohto odseku sa použijú podporne, ak nie sú
v rozpore so zákonom č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy veriteľ nezodpovedá dlžníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, za akúkoľvek eventuálnu škodu.
6. V prípade, že po odstúpení od zmluvy niektoré vzájomné pohľadávky veriteľa a dlžníka nie je možné dočasne určiť a vyčísliť, je
veriteľ oprávnený uskutočniť čiastočné finančné vyúčtovanie, pri ktorom bude vychádzať z výšky známych vzájomných pohľadávok
veriteľa a dlžníka v čase vyhotovenia čiastočného finančného vyúčtovania. Po odpadnutí prekážky veriteľ uskutoční konečné
finančné vyúčtovanie.
Čl. XI Zabezpečenie záväzkov veriteľa zo zmluvy
1. Na základe dohody uskutočnenej v zmluve môžu byť pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi vyplývajúce zo zmluvy zabezpečené najmä
jedným alebo viacerými z nasledovných zabezpečovacích prostriedkov:
a) zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva; to neplatí v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom,
b) bianco zmenka; to neplatí v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom,
c) záložná zmluva,
d) ručenie.
2. Dlžník sa v súlade s ods. 1 tohto článku zaväzuje zabezpečiť pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi, vyplývajúce zo zmluvy,
požadovaným zabezpečovacím prostriedkom, resp. prostriedkami. Za týmto účelom je povinný vykonať všetky potrebné úkony,
vrátane podpisu príslušných zmluvných dokumentov.
3. V prípade, ak dlžník poruší podmienky dohodnuté v zmluve o spotrebnom úvere ako podmienky poskytnutia spotrebného úveru a
ktoré sa dlžník zaväzuje dodržiavať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, je ČSOBL oprávnený požadovať od dlžníka, aby
doplnil zabezpečenie svojho záväzku v lehote, výške a forme stanovenej ČSOBL. To neplatí, ak je dlžník spotrebiteľom.
Čl. XII Zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania dlžníka s úhradou finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy vzniká veriteľovi právo požadovať od dlžníka
zmluvnú pokutu v hodnote 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania; to neplatí v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom. Dlžník sa
zaväzuje takúto zmluvnú pokutu neodkladne zaplatiť. V prípade omeškania dlžníka, ktorý je spotrebiteľom, s úhradou finančných
záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy, vzniká veriteľovi právo požadovať od dlžníka úrok z omeškania vo výške, ustanovenej
v príslušnom všeobecne záväznom právnom predpise.
2. Ak dlžník poruší povinnosť, v stanovenej lehote predložiť veriteľovi kópiu osvedčenia o evidencii (časť II), prípadne technického
osvedčenia vozidla, alebo nepredloží originál osvedčenia o evidencii, prípadne technického osvedčenia vozidla veriteľovi na kontrolu
podľa článku VIII ods. 2 týchto VZP, alebo ak dlžník do 2 kalendárnych mesiacov nepredloží veriteľovi kópiu poistnej zmluvy
a vinkuláciu poistného plnenia v prospech veriteľa, je veriteľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu do výšky 200,00 EUR za
nedodržanie termínu; to neplatí v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom.
3. Uplatnením nároku na úhradu zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo veriteľa na náhradu škody v plnej hodnote.
4. Veriteľ je oprávnený dlžníkovi vyúčtovať dokázateľné náklady spojené s vymáhaním splnenia povinnosti, ktorú má podľa zmluvy
alebo podľa týchto VZP dlžník, alebo spojené s plnením takejto povinnosti namiesto dlžníka.
5. Veriteľ je oprávnený dlžníkovi vyúčtovať zmluvnú pokutu do výšky 15 % z výšky spotrebného úveru, ak je dlžník 25 a viac
kalendárnych dní v omeškaní s čo i len čiastočnou úhradou ktoréhokoľvek svojho finančného záväzku podľa zmluvy (t.j. ktorejkoľvek
splátky spotrebného úveru, zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo akéhokoľvek iného finančného záväzku); ak je dlžník
spotrebiteľom, ak mešká viac ako 3 mesiace s čo i len čiastočnou úhradou ktoréhokoľvek svojho finančného záväzku podľa zmluvy
(t.j. ktorejkoľvek splátky spotrebného úveru, zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo akéhokoľvek iného finančného záväzku),
alebo ak dlžník používa PF v rozpore s technickými podmienkami alebo v rozpore s účelom užívania PF, v dôsledku čoho hrozí na
PF škoda, alebo ak dlžník počas trvania zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu veriteľa prevedie vlastnícke právo k PF
na tretiu osobu, alebo zriadi na PF záložné právo alebo iné právo tretej osoby.
6. V prípade dohody veriteľa a dlžníka o úhrade splátok spotrebného úveru prostredníctvom inkasa, dlžník výslovne súhlasí s tým, aby
na základe tejto dohody, všetky ďalšie platby, úhrady, úroky z omeškania, zmluvné pokuty, peňažné sankcie a akékoľvek iné
peňažné záväzky kupujúceho vzniknuté podľa zmluvy alebo týchto VZP, boli uhradené prostredníctvom tohto inkasa. Ustanovenia
čl. VI ods. 13 až 16 týchto VZP sa na úhradu peňažných záväzkov podľa tohto bodu, prostredníctvom inkasa, použijú primerane.
7. Veriteľ je oprávnený dlžníkovi vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z výšky úveru za porušenie podmienok dohodnutých
v zmluve o spotrebnom úvere ako podmienok poskytnutia spotrebného úveru, ktoré sa dlžník zaväzuje dodržiavať počas celej doby
trvania zmluvného vzťahu. To neplatí, ak je dlžník spotrebiteľom.
Čl. XIII Ostatné záväzky dlžníka
Dlžník je povinný:
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a) na všetky korešpondencie týkajúce sa uzavretej zmluvy, poprípade práv a povinností z nej vyplývajúcich, uvádzať jej číslo. V
prípade porušenia tejto povinnosti veriteľ nezodpovedá za príp. vzniknutú škodu a je oprávnený požadovať od dlžníka poplatok
za práce spojené s identifikáciou veci vo výške zodpovedajúcej 10,00 EUR bez DPH, ak nebude inak dohodnuté dodatkom
k zmluve; táto čiastka bude splatná na základe faktúry veriteľa s príslušnou DPH,
b) neodkladne oznámiť veriteľovi všetky skutočnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť schopnosť dlžníka plniť záväzky podľa
zmluvy, hlavne organizačné zmeny, zmeny v podnikateľskej činnosti, zhoršenie hospodárskej situácie, vstup do likvidácie,
a pod.,
c) neodkladne oznámiť veriteľovi všetky zmeny týkajúce sa uzavretej zmluvy, hlavne zmenu sídla (resp. bydliska), obchodného
mena, bankového spojenia, a pod.,
d) neodkladne oznámiť veriteľovi skutočnosť, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka alebo na povolenie
reštrukturalizácie, prípadne že tento konkurz bol následne vyhlásený alebo návrh na jeho vyhlásenie právoplatne zamietnutý
alebo reštrukturalizácia povolená,
e) na požiadanie veriteľa poskytnúť všetky informácie a dokumenty týkajúce sa jeho hospodárskej situácie, podnikateľskej činnosti
a majetkových pomerov a umožniť veriteľovi na jeho žiadosť nahliadnuť do svojich účtovných a obchodných kníh, popr. na
požiadanie pravidelne zasielať účtovné a iné doklady podľa špecifikácie veriteľa, za účelom preskúmania svojich hospodárskych
pomerov.
Čl. XIV Záverečné ustanovenia
1. Ak nastanú situácie, ktoré vyvolajú zmeny podmienok, za ktorých bola zmluva uzatvorená, t.j. daňových, účtovných, finančných
alebo všeobecne platných legislatívnych podmienok, zaväzujú sa obidve zmluvné strany uzatvoriť písomné dodatky ku zmluve, ktoré
budú plne rešpektovať nové skutočnosti. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy sa nedotýka platnosti jej ostatných ustanovení.
2. Dlžník podpisom zmluvy v súlade s ust. § 401 Obchodného zákonníka vyhlasuje veriteľovi predĺženie premlčacej doby všetkých práv
veriteľa zo zmluvy na dobu 10 rokov od doby, kedy začne plynúť prvýkrát; to neplatí v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom.
3. Zmluvné strany vo vzájomných vzťahoch vylučujú ust. § 500 až § 507 Obchodného zákonníka; to neplatí, ak je dlžník spotrebiteľom.
4. Písomnosti doručované dlžníkovi zo strany veriteľa poštou sa považujú za doručené aj v prípade, ak k ich doručeniu nedošlo
z akýchkoľvek dôvodov na strane dlžníka (napr. nezdržiava sa, nesídli, nepreberá poštu na naposledy známej adrese alebo
odmietne prevzatie písomnosti). V takomto prípade je dňom doručenia písomnosti deň, v ktorý bude doručovaná písomnosť vrátená
veriteľovi poštou ako nedoručená. V prípade, ak je dlžník spotrebiteľom, doručovanie písomností dlžníkovi zo strany veriteľa sa bude
riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
5. Dlžník výslovne súhlasí s tým, aby si veriteľ samostatne obstarával informácie o jeho hospodárskej a finančnej situácii a podpisom
zmluvy dáva výslovný súhlas na to, aby banky, príp. iné právnické či fyzické osoby, ktoré takýto súhlas potrebujú, poskytli veriteľovi
na jeho žiadosť všetky informácie, ktoré o dlžníkovi majú k dispozícii. Dlžník podpisom zmluvy splnomocňuje veriteľa, aby v jeho
zastúpení kedykoľvek overil stav plnenia povinností dlžníka z ktorejkoľvek zmluvy dlžníka (hlavne úverovej) s ČSOB, a.s.
6. Ak zmluvou a týmito VZP nie je určené inak, považuje sa, že dlžník splnil svoju povinnosť včas, ak:
a) písomnosť či iné vecné plnenie je doručené najneskôr posledný deň lehoty do sídla veriteľa, ak nie je dohodnuté iné miesto,
b) platba a iná úhrada bola poukázaná na číslo účtu s variabilným symbolom uvedeným na platobnom doklade a pripísaná na účet
veriteľa v posledný deň lehoty splatnosti, resp. v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom, ak platba a iná úhrada bola pripísaná na
účet veriteľa v posledný deň lehoty splatnosti. Ak sa v týchto VZP hovorí o hrubom porušení zmluvy, má sa vždy na mysli
porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
7. Všetky zmeny zmluvy vrátane prípadných zmien týchto VZP musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oprávnenými
zástupcami obidvoch strán (s výnimkou prípadov, kde zmenu obsahu môže urobiť veriteľ jednostranným úkonom), inak sú neplatné.
Ak zmena zmluvy bude vykonaná na žiadosť dlžníka, je veriteľ oprávnený mu vyúčtovať poplatok podľa platného sadzobníka
poplatkov, ak nebude inak dohodnuté dodatkom k zmluve poplatok bude splatný na základe faktúry veriteľa s príslušnou DPH. Do
platného sadzobníka poplatkov môže dlžník nahliadnuť v prevádzkárňach ČSOBL a na webovej stránke www.csobleasing.sk.
8. Návrh zmluvy vypracováva veriteľ. Ak niektorá zo zmluvných strán podpíše zmluvu skôr ako druhá, je svojím podpisom viazaná po
dobu 60 dní odo dňa podpisu.
9. Zmluva nadobúda platnosť i účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
10. Ustanovenia týchto VZP platia, ak v jednotlivej zmluve nie je pre jednotlivý prípad dojednané niečo iné.
11. V prípadoch, keď dôjde k zániku zmluvy (z akéhokoľvek dôvodu), aj naďalej budú platné a účinné tie ustanovenia zmluvy, resp.
VZP, z povahy ktorých vyplýva, že majú byť platné a účinné aj po zániku zmluvy (napr. ustanovenia o zmluvných pokutách, atď.).
12. Ak je dlžník v omeškaní s plnením povinností, vyplývajúcich zo zmluvy alebo VZP, je veriteľ oprávnený túto skutočnosť oznámiť
tretím osobám.
13. Dlžník vyhlasuje, že poskytol veriteľovi všetky údaje, podklady a informácie potrebné pre vykonanie starostlivosti veriteľa ako
povinnej osoby podľa § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14. Dlžník, ktorý je spotrebiteľom, môže podať sťažnosť prípadne reklamáciu služby v prevádzkarni ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11,
815 10 Bratislava alebo v ktorejkoľvek inej pobočke ČSOB Leasing, a.s., prípadne na telefónnom čísle 02/68202111.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je dlžník spotrebiteľom, ustanovenia zmluvy a VZP, ktoré sú v rozpore
s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a/alebo ktoré sa
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odchyľujú od ustanovení Občianskeho zákonníka v neprospech dlžníka, ktorý je spotrebiteľom, sa v ich vzájomnom
zmluvnom vzťahu neaplikujú.

DLŽNÍK VYHLASUJE A SVOJÍM PODPISOM POTVRDZUJE, ŽE BOL PRED PODPISOM ZMLUVY PODROBNE OBOZNÁMENÝ SO
ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI V PÍSOMNEJ FORME, SADZOBNÍKOM POPLATKOV TVORIACIM SÚČASŤ TEJTO ZMLUVY,
PODMIENKAMI POISTENIA PL VRÁTANE SPÔSOBU ZABEZPEČENIA PF PROTI KRÁDEŽI POŽADOVANÉHO POISŤOVŇOU A
S ICH OBSAHOM SÚHLASÍ.
V

,dňa

Meno osoby, oprávnenej podpísať VZP za leasingového nájomcu:

Obchodné meno leasingového nájomcu
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