Internal

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE
POVOLENÉ PREČERPANIE
BEŽNÉHO ÚČTU
I. Základné ustanovenia
1. Obchodné podmienky pre povolené
prečerpanie bežného účtu (ďalej len
"Obchodné
podmienky")
vydáva
Československá obchodná banka, a.s.,
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B,
IČO:36 854 140 (ďalej len "Banka").
2. Povolené prečerpanie bežného účtu (ďalej
len "povolené prečerpanie" alebo "úver")
poskytuje Banka fyzickej osobe, ktorá je
majiteľom
bežného
účtu
na
nepodnikateľské účely vedeného v Banke,
staršej ako 18 rokov (ďalej len "Dlžník"), a
to na základe Žiadosti o povolené
prečerpanie
(ďalej
len
„Žiadosť“)
a osobitnej Zmluvy o ČSOB spotrebiteľskom
úvere vo forme povoleného prečerpania
bežného účtu alebo Oznámenia o
poskytnutí
povoleného
prečerpania.
Súčasťou Zmluvy o ČSOB spotrebiteľskom
úvere vo forme povoleného prečerpania
alebo Oznámenia o poskytnutí povoleného
prečerpania (ďalej pre oba dokumenty aj
„Zmluva“)
sú
Žiadosť,
Obchodné
podmienky,
Všeobecné
obchodné
podmienky Banky (ďalej len "VOP"),
predzmluvný
formulár
Štandardné
Európske informácie o spotrebiteľskom
úvere týkajúce sa povolených prečerpaní.
Zmluva sa prednostne riadi zákonom č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky
zákonník“), zákonom č. 129/2010 Z.z. o
spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch
a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
spotrebiteľských úveroch“), zákonom č.
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483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
bankách“), zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“).
3. Zmluva môže byť menená iba písomnou
formou. Žiadosť o zmenu podáva Dlžník
písomne na pobočke Banky alebo
v stanovených prípadoch prostredníctvom
služieb elektronického bankovníctva.
4. Na poskytnutie povoleného prečerpania nie
je právny nárok
II. Úverový limit, čerpanie a splácanie
úveru
1. Banka poskytne Dlžníkovi po splnení
podmienok stanovených Zmluvou úver vo
forme povoleného prečerpania na jeho
bežnom účte, a to do výšky úverového
limitu (ďalej len "Úverový limit"). Úverový
limit predstavuje maximálnu čiastku, ktorú
je Dlžník oprávnený podľa Zmluvy čerpať,
pokiaľ boli splnené a sú dodržiavané všetky
zmluvné podmienky.
2. Čerpanie úveru a jeho splácanie sa
uskutočňuje tak, že okamihom prevodu
peňažných prostriedkov z bežného účtu
Dlžníka v čiastke prevyšujúcej kreditný
zostatok na tomto účte dochádza k
čerpaniu úveru Dlžníkom, a okamihom
prevodu peňažných prostriedkov na jeho
bežný účet je najskôr splácaný vyčerpaný
úver alebo jeho časť.
3. Úver môže byť čerpaný počínajúc
pracovným dňom, v ktorom boli splnené
podmienky stanovené Zmluvou.
4. Majiteľovi ČSOB Študentského účtu FUN
účtu (ďalej len “ČSOB Študentský účet”),
ktorému bolo povolené prečerpanie
poskytnuté do 31.12.2018 na základe
Potvrdenia o návšteve školy, Banka vedie
povolené prečerpanie za zvýhodnených
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podmienok až do dovŕšenia veku 28. rokov.
Prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Majiteľ
ČSOB Študentského účtu dovŕši 28 rokov,
sa
ČSOB
Povolené
prečerpanie
Študentského účtu – FUN účtu poskytnuté
do 31.12.2018 zmení na štandardné ČSOB
Povolené prečerpanie bežného účtu.
5. Dlžník je povinný zabezpečiť na svojom
bežnom účte, ku ktorému je poskytnuté
povolené prečerpanie, k poslednému dňu
kalendárneho mesiaca dostatok peňažných
prostriedkov postačujúcich pre úhradu
mesačných splátok úrokov. V prípade, že
nie je posledný deň kalendárneho mesiaca
pracovným dňom, je Dlžník povinný toto
zabezpečiť najneskôr do konca posledného
pracovného dňa v kalendárnom mesiaci. V
prípade
nepovoleného
prečerpania
Úverového limitu je čiastka, o ktorú bol
Úverový limit prečerpaný, splatná ihneď.
Príslušenstvo tvoria úroky z úveru, úroky z
omeškania, poplatky podľa aktuálne
platného Sadzobníka pre fyzické osoby –
občanov a náklady spojené s uplatnením
pohľadávky Banky. Ku dňu konečnej
splatnosti úveru je Dlžník povinný uhradiť
aktuálne čerpanú čiastku úveru vrátane
príslušenstva.
6. Banka je oprávnená inkasovať z bežného
účtu Dlžníka, ku ktorému je poskytnuté
povolené prečerpanie, úhradu záväzkov v
súlade so súhlasom Dlžníka udeleným v
Zmluve.
7. Banka vyhotovuje výpisy k účtu, ku ktorému
je
poskytnuté
povolené
prečerpanie
v periodicite
a spôsobom
dohodnutým
v zmluve o bežnom účte (ďalej len „výpis
z účtu“). Zmena periodicity a spôsobu
vyhotovovania výpisov z účtu je možná
prostredníctvom
služieb
elektronického
bankovníctva alebo na obchodnom mieste
Banky.
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III. Úročenie a poplatky
1. Čerpané peňažné prostriedky až do výšky
Úverového limitu sú úročené úrokovou
sadzbou pre povolené prečerpanie účtu,
ktorú Banka zverejňuje v prevádzkových
priestoroch pobočiek Banky a na
www.csob.sk.
Úrok
z
peňažných
prostriedkov
čerpaných
v
rámci
povoleného prečerpania je splatný na
konci každého kalendárneho mesiaca.
2. Úverový limit nie je dovolené prečerpať. V
prípade, že Dlžník Úverový limit
nepovolene prečerpá, bude čiastka, o
ktorú bol Úverový limit prečerpaný,
úročená debetnou úrokovou sadzbou
uplatňovanou pre bežné účty. Výšku
debetnej
úrokovej
sadzby
Banka
zverejňuje v prevádzkových priestoroch
pobočiek Banky a na www.csob.sk.
3. Dlžná istina bude úročená úrokovou
sadzbou podľa ods. 1. tohto článku, pričom
Banka je oprávnená úročiť tieto čiastky aj
úrokom z omeškania v zmysle nariadenia
vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa
vykonávajú
niektoré
ustanovenia
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Banka má právo meniť výšku úrokovej
sadzby v súlade so zákonom o
spotrebiteľských úveroch. Každú zmenu
výšky úrokovej sadzby Banka oznámi
Dlžníkovi písomne vo výpise účtu, na
výveske v pobočkách a na www.csob.sk.
Ak Dlžník s návrhom novej úrokovej
sadzby nesúhlasí a ak sa nedohodnú
zmluvné strany inak, je Dlžník povinný túto
skutočnosť Banke písomne oznámiť.
Oznámenie musí byť do Banky doručené
najneskôr do 15 dní od skončenia platnosti
dovtedy dohodnutej úrokovej sadzby a
pokladá sa za výpoveď Zmluvy. V období
od skončenia platnosti dohodnutej
úrokovej sadzby do splatenia celej výšky
Dlžnej sumy Banka účtuje úrok v dovtedy
dohodnutej výške. Banka a Dlžník sa
výslovne dohodli, že v prípade, ak Dlžník
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uvedeným spôsobom a v stanovenej
lehote nevyjadrí svoj nesúhlas, bude úver
úročený touto novou úrokovou sadzbou.
5. Úrok i úrok z omeškania budú
vypočítavané a účtované na báze roka s
360 dňami a mesiac so skutočným počtom
kalendárnych dní.
6. Banka je oprávnená účtovať Dlžníkovi za
svoje služby pri poskytovaní povoleného
prečerpania odplatu, ktorú predstavujú
poplatky Banky podľa aktuálne platného
Sadzobníka pre fyzické osoby – občanov
zverejneného
v
prevádzkových
priestoroch pobočiek Banky a na
www.csob.sk.
7. Zverejnenie je sprístupnenie dokumentu
alebo informácie vo verejne prístupných
priestoroch Banky a/alebo na internetovej
stránke Banky www.csob.sk, na základe
čoho dokument a/alebo informácia
nadobúda účinky.
IV.Zabezpečenie
1. Banka môže vyžadovať, aby riadne
uspokojenie jej pohľadávok vyplývajúcich
zo Zmluvy bolo zabezpečené prostriedkom
zabezpečenia v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.
2. V
prípade,
že
hodnota
takéhoto
zabezpečenia, zriadeného v prospech
Banky v priebehu trvania úverového vzťahu
založeného Zmluvou poklesne alebo stratí
na cene, je Dlžník povinný Banku o takejto
skutočnosti bezodkladne informovať a na
výzvu Banky doplniť zabezpečenie na
pôvodný rozsah, a to v lehote do 30 dní od
doručenia takejto výzvy Banky.
V. Záväzky a oprávnenia Dlžníka
1. Dlžník je počas celej doby trvania Zmluvy a
až do úplného splnenia všetkých záväzkov
z nej vyplývajúcich, povinný:
a)
zabezpečiť na bežnom účte, ku
ktorému je povolené prečerpanie
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b)

c)

d)

e)

poskytnuté, mesačný obrat vo výške
minimálne 50 % Úverového limitu
(neplatí pre prečerpanie k ČSOB
Študentskému účtu – FUN účtu
poskytnuté
do
31.12.2018
za
zvýhodnených podmienok);
splatiť vyčerpanú čiastku úveru
najmenej jedenkrát v období 12-tich
po sebe nasledujúcich mesiacov,
najneskôr však do 12 mesiacov po
poslednom splatení. Túto povinnosť
považuje Banka za splnenú, pokiaľ je
celá vyčerpaná čiastka úveru splatená
ku koncu ktoréhokoľvek kalendárneho
dňa v tomto období;
informovať Banku pravdivo o všetkých
svojich splatných a nezaplatených
finančných záväzkoch, ktoré by mohli
mať negatívny vplyv na jeho
schopnosť dodržať svoje povinnosti a
záväzky zo Zmluvy, riadne plniť
všetky finančné záväzky a to najmä
záväzky vyplývajúce z daňových
predpisov voči daňovým úradom,
Sociálnej poisťovni, colným úradom a
zdravotným poisťovniam a súčasne
bezodkladne písomne informovať
Banku v prípade, že proti nemu bude
vedené exekučné alebo súdne
konanie, ktoré by mohlo postihnúť
jeho majetok;
bezodkladne informovať Banku o
všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli akokoľvek negatívne ovplyvniť
jeho schopnosť splácať povolené
prečerpanie, hlavne o zmenách vo
finančnej a majetkovej situácii, o
úmysle prevziať ďalšie finančné
záväzky, založiť svoj majetok v
prospech tretích osôb, poskytnúť
záruky za záväzky tretích osôb;
bezodkladne informovať Banku o
všetkých skutočnostiach, ktoré majú
vplyv
na
zníženie
hodnoty
zabezpečenia, a doplniť hodnotu
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zabezpečenia na pôvodný rozsah v
súlade s čl. IV. ods. 2);
f) predkladať Banke bez zbytočného
odkladu také dokumenty, ktoré Banka
môže rozumne vyžadovať pre účely
preukázania skutočností uvedených v
tomto článku.
2. Dlžník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez
uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní
odo dňa uzavretia Zmluvy. Oznámenie o
odstúpení od Zmluvy zašle Dlžník Banke
písomne alebo na inom trvanlivom médiu
dostupnom Banke. Ak Zmluva neobsahuje
zmluvné podmienky podľa zákona o
spotrebiteľských úveroch, začína lehota na
odstúpenie od Zmluvy plynúť od okamihu,
keď Dlžník tieto zmluvné podmienky
obdržal. Lehota na odstúpenie od Zmluvy
sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o
odstúpení od Zmluvy bolo zaslané
najneskôr v posledný deň lehoty. Ak Dlžník
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 Banke. Úrok sa
vypočíta na základe dohodnutej úrokovej
sadzby Úveru.
3. Dlžník má právo bezplatne a s okamžitou
účinnosťou písomne vypovedať Zmluvu, ak
Banka jednostranne zmení podmienky
Zmluvy a ak o tejto zmene, ako aj o
možnosti vypovedať Zmluvu, Dlžníka bez
zbytočného odkladu informovala. Za
písomné informovanie Dlžníka sa považuje
aj informácia vo výpise z účtu.

zmenu podmienok, podľa ktorých bolo
poskytnuté povolené prečerpanie, a ktorá
môže podľa posúdenia Banky ohroziť
včasné a úplné splnenie záväzkov Dlžníka,
najmä pokiaľ:
a) Dlžník bude v omeškaní so splatením
peňažnej čiastky voči Banke;
b) Dlžník bude v omeškaní s úhradou
svojich záväzkov voči subjektom
uvedeným v článku V. ods. 1., písm. c);
c) bude porušený záväzok Dlžníka, ku
ktorému sa zmluvne zaviazal voči
Banke;
d) Dlžník uviedol v Žiadosti nepresné,
neúplné alebo nepravdivé skutočnosti.
2. Banka je oprávnená kedykoľvek potom, ako
nastane čo i len jedna zo skutočností podľa
ods. 1. tohto článku, oznámením
odoslaným Dlžníkovi:
a) vyhlásiť, že všetky pohľadávky z
poskytnutého povoleného prečerpania
sú splatné ku dňu uvedenému v
písomnom oznámení Banky;
b) obmedziť alebo zastaviť čerpanie
úveru;
c) realizovať zabezpečenie poskytnuté
Dlžníkom alebo tretími osobami.
3. Banka je oprávnená jednostranne meniť
podmienky Zmluvy, ak o takejto zmene
bude Dlžníka ako aj o jeho možnosti
vypovedať túto Zmluvu bez zbytočného
odkladu, písomne informovať s tým, že
Dlžník má v takomto prípade právo
bezplatne a s okamžitou účinnosťou
vypovedať
Zmluvu.
Za
písomné
informovanie Dlžníka sa považuje aj
informácia vo výpise z účtu.

VI.Oprávnenia Banky
1. Banka je oprávnená urobiť jedno alebo viac
opatrení uvedených v ods. 2. tohto článku,
ak Dlžník poruší niektorú z nasledujúcich
povinností alebo ak nastane skutočnosť,
ktorá znamená alebo vyvolá podstatnú

VII.
Záverečné ustanovenia
1. Korešpondenčným miestom pre zasielanie
písomností Banke je: Československá
obchodná Banka, a.s., Správa úverov
fyzických osôb,
Žižkova 11, 811 02
Bratislava. Korešpondenčným miestom pre
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zasielanie písomností Dlžníkovi je miesto
trvalého pobytu Dlžníka, ak nie je
dohodnuté inak. Na korešpondenčné
miesto Dlžníka, uvedeného v Zmluve ako
prvého v poradí osôb na strane Dlžníka
budú
Bankou
Dlžníkovi
zasielané
akékoľvek písomnosti s platnosťou zásad
doručovania upravených vo VOP všetkým
spoludlžníkom. Dlžník je povinný písomne
oznámiť
Banke
akúkoľvek
zmenu
korešpondenčného miesta, kontaktného
telefónu či E-mailovej adresy Dlžníka, resp.
všetkých Dlžníkov.
2. Banka a Dlžník sú oprávnení Zmluvu
písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je dva mesiace pre
Banku a jeden mesiac pre Dlžníka a začína
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po dni doručenia výpovede
druhej zmluvnej strane. Zmluva môže byť
ukončená
aj
vzájomnou
dohodou
zmluvných strán. Prvým dňom výpovednej
lehoty alebo dňom podpísania dohody o
ukončení Zmluvy Banka zastaví možnosť
čerpania úveru. Posledný deň výpovednej
lehoty alebo deň zániku Zmluvy je dňom
konečnej splatnosti úveru. Najneskôr v
tento deň je Dlžník povinný uhradiť aktuálne
čerpanú
čiastku
úveru
vrátane
príslušenstva.
3. Banka má právo meniť, dopĺňať a
upravovať Obchodné podmienky pre
budúcich Dlžníkov a pre existujúcich
Dlžníkov, ak sa menia práva a povinnosti v
ich prospech alebo sú voči nim účinné iba v
prípade, ak ich Dlžník reálne využije
(zmena nie je automatická, vyžaduje sa
aktivita Dlžníka) a o takejto zmene
Obchodných podmienok je povinná
zrozumiteľne informovať písomnou formou
v slovenskom jazyku na svojej internetovej
stránke a vo svojich prevádzkových
priestoroch najmenej 15 dní pred
nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny,
ak osobitný predpis neustanovuje inak
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alebo ak sa Banka s Dlžníkom nedohodla
inak. Zmenu a doplnenie alebo úpravu
Obchodných
podmienok,
ktorá
je
jednostrannou zmenou práv a povinností
existujúcich Dlžníkov, je Banka oprávnená
uskutočniť len z vážneho objektívneho
dôvodu, ak o takejto zmene a o možnosti
vypovedať Zmluvu bez zbytočného odkladu
bude Dlžníka písomne informovať najmenej
15 dní pred nadobudnutím účinnosti
príslušnej zmeny, ak osobitný predpis
neustanovuje inak alebo ak sa Banka s
Dlžníkom nedohodla inak.
4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú
účinnosť dňa 01.04.2022 a nahrádzajú
Obchodné podmienky pre ČSOB povolené
prečerpanie bežného účtu zo dňa
01.01.2019.
Československá obchodná banka, a.s.

