ŠTANDARDNÉ EURÓPSKE INFORMÁCIE O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE (Quatro)
1. Totožnosť a kontaktné údaje veriteľa/sprostredkovateľa spotrebiteľského úveru
Veriteľ
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Adresa
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo 341/B, IČO 31320155 (ďalej len „Banka“)
Prípadne sprostredkovateľ úveru
Adresa

2. Opis hlavných vlastností spotrebiteľského úveru
Druh spotrebiteľského úveru
Viazaný spotrebiteľský úver
Celková výška spotrebiteľského úveru
€
(Maximálna výška alebo celková čiastka, ktorá bola dohodnutá v zmluve
o spotrebiteľskom úvere)
Podmienky, ktoré upravujú čerpanie peňažných prostriedkov
Prevodom na účet sprostredkovateľa (uhradenie kúpnej ceny zníženej o sumu
(Akým spôsobom a kedy spotrebiteľ dostane peniaze)
uhradenej akontácie, v prípade, ak spotrebiteľ pri kúpe tovaru uhradil akontáciu)
Doba trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere

mesiacov alebo do splatenia všetkých záväzkov Klienta podľa tejto
Zmluvy.

Splátky a prípadne poradie, v ktorom sa budú splátky poukazovať

Úver je splácaný mesačnými anuitnými splátkami
- mesačná anuitná splátka: ......................€
- počet splátok: .......................
- termíny splátok: do 20 dňa príslušného kalendárneho mesiaca
Úrok a/alebo poplatky sa budú splácať takto:
Termín splatnosti istiny a úroku je totožný s dátumom splatnosti mesačnej
anuitnej splátky, ktorá pozostáva zo splátky istiny a úroku. Splatnosť poplatkov
je uvedená v časti 3, bod Súvisiace náklady tohto formuláru.

Celková čiastka, ktorú bude spotrebiteľ musieť zaplatiť (Výška požičanej istiny plus
úroky a prípadné náklady spojené so spotrebiteľským úverom)
Prípadne
Vyžadované záruky (Opis záruky, ktorú bude musieť spotrebiteľ poskytnúť v
súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úvere)
Nie

€

Názov tovaru/služby
Predajná cena

3. Náklady spojené so spotrebiteľským úverom
Úroková sadzba spotrebiteľského úveru alebo v prípade potreby rôzne úrokové
sadzby spotrebiteľského úveru, ktoré sa vzťahujú na zmluvu o spotrebiteľskom
úvere

Úroková sadzba: .............................% p.a.
Typ úrokovej sadzby: fixná ročná úroková sadzba

Ročná percentuálna miera nákladov:

............................. %

Celkové náklady vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky úveru. Ročná
percentuálna miera nákladov pomáha spotrebiteľovi porovnať si rôzne ponuky.

=

∑

(1+

%)-(20+(l-1).30,4166)/365

l=1

- výška úveru (t.j. istiny)
l - poradie (číslo) splátky
- počet splátok
- výška mesačnej splátky bez poistenia
% - RPMN
-(20+(l-1).30,4166)/365 - interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi
dátumom prvého čerpania a dátumom každej splátky alebo platby poplatkov
Na získanie spotrebiteľského úveru alebo na získanie spotrebiteľského úveru za
ponúkaných podmienok sa musí uzavrieť :
Nie
- poistenie na zabezpečenie spotrebiteľského úveru
- ďalšia zmluva o doplnkovej službe
(Ak náklady spojené s týmito službami nie sú veriteľovi známe, nezahŕňajú sa do
ročnej percentuálnej miery nákladov)
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Poistné vo výške ..................... € splatné spolu s mesačnou anuitnou splátkou.
Poplatok za poskytnutie úveru: 0 € splatný najneskôr ku dňu prvého čerpania
úveru
Poplatok za úhradu splátky v hotovosti: 0 € splatný v deň úhrady splátky v
hotovosti
Poplatok za vystavovanie potvrdení klientom v jednotnej výške: 0 € splatný v deň
vystavenia potvrdenia
Poplatok za vyčíslenie zostatku: 0 € splatný v deň vystavenia potvrdenia
Poplatok za I. upomienku: 0 € splatný ku dňu odoslania upomienky
Poplatok za každú ďalšiu upomienku: 0 € splatný ku dňu odoslania upomienky
Poplatok za vystavenie upozornenia ručiteľovi: 0 € splatný v deň vystavenia
upozornenia
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok zo strany klienta: 0 € splatný ku dňu
vykonania zmeny
Poplatok za potvrdenie o výške odplaty: 0 € splatný ku dňu vystavenia potvrdenia
o výške odplaty (poplatok sa účtuje za každé ďalšie vystavenie potvrdenia o výške
odplaty s výnimkou prvej žiadosti Klienta)

Súvisiace náklady

Podmienky, za ktorých sa uvedené náklady spojené so zmluvou s spotrebiteľskom Banka je oprávnená jednostranne zmeniť Cenník z dôvodov za podmienok
a spôsobom upraveným v zmluve o spotrebiteľskom úvere. O zmene Cenníka
úvere môžu meniť
s oznámením dátumu účinnosti tejto zmeny bude Klient informovaný Bankou
písomne.
Banka je oprávnená v prípade omeškania s úhradou jednotlivých splátok si
Náklady v prípade oneskorených splátok
(Oneskorené splátky môžu mať pre spotrebiteľa vážne následky, napríklad nútený uplatniť úrok z omeškania. Výška úroku z omeškania je určená v súlade s
nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
predaj a môžu sťažiť získanie spotrebiteľského úveru)
Občianskeho zákonníka.
Možnosť exekúcie v prípade právoplatného exekučného titulu. V prípade ak dôjde
k vymáhaniu pohľadávky prostredníctvom tretej osoby súčasťou pohľadávky
Banky voči Klientovi sú aj Bankou skutočne vynaložené náklady na zabezpečenie
vymáhania pohľadávky, a to maximálne vo výške 14 % z vymoženej sumy + DPH.
Banka je oprávnená v prípade riadneho a včasného nesplácania Splátok Úveru
žiadať od Klienta zaplatenie celej pohľadávky pred dátumom konečnej splatnosti
Úveru, ktorá sa stane okamžite splatnou (vyhlásiť okamžitú splatnosť), ak je Klient
v omeškaní s úhradou jednej splátky alebo čiastočného plnenia jednej Splátky
počas obdobia dlhšieho ako 3 mesiace a to za podmienok stanovených v §53 ods.9
a §565 Občianskeho zákonníka. Banka je ďalej v prípade nesplácania Úveru
oprávnená účtovať Klientovi úroky z omeškania a iné náklady súvisiace s
vymáhaním pohľadávky Banky. Rovnako je Banka oprávnená vyhlásiť okamžitú
splatnosť Úveru: a) ak bude voči Klientovi začatý súdny výkon rozhodnutia alebo
bude začaté exekučné alebo dražobné konanie, vyhlásený konkurz, rozhodnuté o
oddlžení alebo povolená reštrukturalizácia a Banka si bude uplatňovať, resp.
prihlasovať pohľadávku z titulu poskytnutia Úveru v predmetnom konaní; b) v
prípade, ak Banka dodatočne zistí, že Klient poskytol nepravdivé, nepresné alebo
neúplné údaje a informácie alebo Klient predložil sfalšované doklady v súvislosti s
poskytnutím Úveru; c) v prípade, ak sa pred čerpaním Úveru Banka dozvie o
závažných negatívnych zmenách v majetkovej a finančnej situácii Klienta, ktoré
by objektívne ohrozili schopnosť Klienta splácať poskytnutý Úver. Banka je
povinná informovať Klienta o tom, že nedošlo k splateniu Splátky dohodnutej v
Zmluve v lehote jej splatnosti písomne alebo formou krátkej textovej správy (SMS)
a to najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti tejto Splátky.
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4. Iné dôležité právne aspekty
Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere (Spotrebiteľ má
právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere v lehote 14
kalendárnych dní)

Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14
kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy alebo odo dňa, keď sú Klientovi
doručené zmluvné podmienky podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, ak
tento deň nasleduje po dni uzavretia Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od
Zmluvy je Klient povinný zaslať Banke písomne formou doporučenej zásielky,
na adresu Banky uvedenú v Zmluve alebo na inom trvanlivom médiu
dostupnom Banke. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za dodržanú,
ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo zaslané najneskôr v posledný deň
vyššie uvedenej lehoty. Ak Klient odstúpi od Zmluvy, je povinný zaplatiť Banke
istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa Úver začal čerpať, až do dňa splatenia
istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní
oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
Klient má právo kedykoľvek počas doby trvania Zmluvy Úver úplne alebo
čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti v súlade s postupom
upraveným v zmluve o spotrebiteľskom úvere a obchodných podmienkach.
Za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku Úveru je Klient povinný
uhradiť úrok a účelne vynaložené náklady, vrátanie vydania potvrdení
o následkoch predčasného splatenia (ďalej len „potvrdenie“) vzniknuté len za
časové obdobie od poskytnutia Úveru do jeho splatenia.
Výška náhrady nákladov nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného Úveru pred
lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením Úveru pred lehotou splatnosti
a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy presahuje jeden rok. Ak toto
obdobie nepresahuje jeden rok, výška náhrady nákladov nemôže presiahnuť
0,5 % výšky splateného Úveru pred lehotou splatnosti.
Banka nemá právo požadovať náhradu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti so
splatením Úveru pred lehotou splatnosti, ak:
a) k splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie
Úveru;
b) ide o povolené prečerpanie;
c) splatenie Úveru sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková sadzba
Úveru fixná;
d) suma splátok splateného Úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za
obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy
vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur;
e) splatenie Úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti
s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby Úveru.
Náhrada nákladov nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by Klient zaplatil
počas obdobia medzi splatením Úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým
dátumom ukončenia Zmluvy.
Žiadosť Klienta nemusí mať písomnú formu. Banka je povinná vydať Klientovi
potvrdenie v rozsahu a spôsobom uvedeným v § 16 ods. 6, 7 a 8 Zákona
o spotrebiteľských úveroch bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do
siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti Klienta.
Potvrdenie podľa predchádzajúcich bodov musí mať písomnú formu a Banka je
povinná vydať Klientovi potvrdenie v listinnej podobe alebo na inom
trvanlivom médiu, ktoré je Klientovi dostupné.
Ak sa Klient a Banka nedohodli a ani Klient neurčil inak, je dôsledkom
čiastočného predčasného splatenia Úveru skrátenie trvania Zmluvy pri
zachovaní výšky mesačných splátok, o čom je Banka povinná Klienta
informovať pred čiastočným splatením Úveru.

Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru
(Spotrebiteľ má kedykoľvek právo na úplné alebo čiastočné predčasné splatenie
úveru)
Veriteľ má pri predčasnom splatení spotrebiteľského úveru právo
na kompenzáciu

Nahliadnutie do databázy (Veriteľ musí spotrebiteľa okamžite a bezplatne
informovať o výsledku nahliadnutia do databázy, ak žiadosť o spotrebiteľský úver
zamietol na základe tohto nahliadnutia. Neplatí to, ak je poskytnutie takejto
informácie zakázané podľa právnych predpisov Európskej únie)
Právo na vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere
(Spotrebiteľ má právo dostať bezplatne na vlastnú žiadosť vyhotovenie návrhu
zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak veriteľ v čase
podania žiadosti spotrebiteľa nie je ochotný so spotrebiteľom uzavrieť zmluvu o
spotrebiteľskom úvere)
Čas, počas ktorého je veriteľ viazaný informáciami poskytovanými pred uzavretím
zmluvy o spotrebiteľskom úvere

3

Klient bude bezodkladne a bezplatne informovaný zo strany Banky, ak žiadosť o
Úver bude zamietnutá výlučne z dôvodu výsledkov nahliadnutia do databázy.
Áno

Tieto informácie sú platné odo dňa vystavenia tohto formulára do uzatvorenia
zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

5. Dodatočné informácie, ak ide o poskytovanie finančných služieb na diaľku
Orgán dohľadu
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere
Klient má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez sankcií podľa
Zákona o finančných službách na diaľku v lehote 14 kalendárnych dní od
uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie úveru bez dodania
tovaru, za predpokladu, že do uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy ešte
nebol spotrebiteľovi poskytnutý úver a Banka splnila informačné povinnosti
podľa Zákona o finančných službách na diaľku, inak v lehote 14 kalendárnych
dní odo dňa dodatočného splnenia informačných povinností Bankou podľa
Zákona o finančných službách na diaľku. Klient oznámenie o odstúpení podľa
odseku doručuje na adresu: Všeobecná úverová banka, a.s., 29. Augusta č. 3,
058 01 Poprad, pokiaľ nie je Klientovi Bankou oznámená iná adresa.
Prípadne (Právo, ktoré veriteľ uplatňuje ako rozhodné právo so spotrebiteľom pred Právne vzťahy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorým sa budú vzťahy spotrebiteľa a
veriteľa riadiť)
Existencia mimosúdneho mechanizmu vybavovania sťažností a zaistenia nápravy Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté alebo súvisiace so
a jeho použite
Zmluvou a/alebo poskytnutým Úverom, búdu prednostne riešiť vzájomnou
dohodou. Banka klienta zároveň informuje o možnosti alternatívneho riešenia
sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú
oprávnené riešiť spory vzniknuté alebo súvisiace so Zmluvou a/alebo
poskytnutým Úverom. Klient je oprávnený využiť takúto možnosť alternatívneho
riešenia sporov a vybrať si príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov,
podľa vlastnej voľby. Podmienky alternatívneho riešenia sporov, práva
a povinnosti strán v rámci alternatívneho riešenia sporov, sú upravené v zákone
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam subjektov
alternatívneho riešenia sporov sprístupňuje na svojom webovom sídle
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Jazykový režim

Autorizačný kód:
Dátum: „podpis_datum“

Informácie a zmluvné podmienky sa poskytnú v slovenskom jazyku

Meno, priezvisko Klienta:
Podpis Klienta: „podpis_klienta“
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