Rámcová zmluva
o poskytnutí spotrebiteľského úveru alebo iného úveru a s tým spojených ďalších
služieb a Štandardné podmienky poskytovania úverov

Z mluvné s trany:
1/ Veriteľ:
Friendly Finance Slovakia s .r.o.
s o s ídlom Tallerova 4, 811 02 Bratis lava- Staré Mes to,
zapís aná v Obchodnom regis tri Okres ného s údu Bratis lava I, oddiel: Sro, vložka č.: 115950/B,
IČO: 47243368,
V mene ktorej koná: Ivette Korandová, konateľ
Bankové s pojenie: IBAN: SK1383300000002700334262
Telefónne čís lo: +421 249 206 706
E-mail: podpora@pozickomat.s k
(ďalej aj ako „Veriteľ“)
a
2/ Klient:
Meno a priezvis ko:
Trvale bytom: ,
Nar.:
R.č.:
Bankové s pojenie: IBAN:
Telefónne čís lo:
E-mail:
(ďalej aj ako „Klient“)
ktorí s ú v ďalš om texte označovaní jednotlivo aj ako „zmluvná s trana“ a s poločne aj ako „zmluvné s trany“, dos peli k
zmluvnému kons enzu a na základe žiados ti Klienta o pos kytnutie úveru uzatvárajú na základe zákona č. 129/2010 Z .z. o
s potrebiteľs kých úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre s potrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení, zákona č. 266/2005 Z .z. o ochrane s potrebiteľa pri ﬁnančných s lužbách na diaľku v platnom znení a
zákona č. 40/1964 Z b. Občians ky zákonník v platnom znení, túto Rámcovú zmluvu o pos kytnutí s potrebiteľs kého úveru
alebo iného úveru a s tým s pojených ďalš ích s lužieb v nas ledovnom znení:

I. Všeobecné ustanovenia
1. Friendly Finance Slovakia s .r.o., s o s ídlom Tallerova 4, 811 02 Bratis lava - Staré Mes to, zapís aná v obchodnom
regis tri vedenom na regis trovom s úde v Bratis lave I, oddiel: Sro, Vložka čís lo: 115950/B, IČO: 47243368, na základe
Z ákona a na základe zákona č. 40/1964 Z b. Občians ky zákonník a pos kytuje s potrebiteľs ké úvery a iné úvery a pôžičky
pre s potrebiteľov. Dohľad nad činnos ťou Veriteľa vykonáva Národná banka Slovens ka, Imricha Karvaš a 1, 813 25
Bratis lava.
2. Spotrebiteľs ký úver alebo iný úver a pôžičku pos kytuje Veriteľ Klientovi pros triedkami diaľkovej komunikácie podľa
zákona č. 266/2005 Z .z. o ochrane s potrebiteľa pri ﬁnančných s lužbách na diaľku, na základe Z mluvy o pos kytnutí
s potrebiteľs kého

úveru

ako

krátkodobý

bezúčelový

úver.

Predpokladom

uzatvorenia

Z mluvy

o

pos kytnutí

s potrebiteľs kého úveru je regis trácia Klienta na Webovej s tránke Veriteľa www.pozickomat.s k za účelom zriadenia Účtu
a žiados ť o uzatvorenie zmluvy o pos kytnutí úveru vyplnená Klientom.

3. Rámcová zmluva uzatvorená medzi Friendly Finance Slovakia a Klientom o pos kytnutí s potrebiteľs kého úveru alebo
iného úveru a pôžičky a s tým s pojených ďalš ích s lužieb rámcovo upravuje práva a povinnos ti zmluvných s trán bližš ie
upravených v Z mluve o pos kytnutí s potrebiteľs kého úveru a v Dohodách o zmene dohodnutých zmluvných podmienok.
4. Jednotlivé zmluvné podmienky Rámcovej zmluvy s ú záväzné pre obe zmluvné s trany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná
podmienka dohodnutá v Z mluve o pos kytnutí s potrebiteľs kého úveru uzavretej na základe kons enzu oboch zmluvných
s trán inak alebo pokiaľ kogentné us tanovenie vš eobecne záväzného predpis u nes tanovuje inak.
5. Pojmy použité v Rámcovej zmluve majú rovnaký význam aj pre účely Z mluvy o pos kytnutí s potrebiteľs kého úveru a
každej zmeny Z mluvy a dohody o zmene dohodnutých zmluvných podmienok.

II. Definície pojmov
1. Spotrebiteľským úverom alebo Úverom je dočas né pos kytovanie peňažných pros triedkov Veriteľom Klientovi na
základe Z mluvy o pos kytnutí s potrebiteľs kého úveru a v zmys le Z ákona a vzťahuje s a aj na tzv. iné úvery, čiže úvery,
ktoré nie s ú v zmys le § 1 ods . 3 Z ákona;
2. Pohľadávka znamená pohľadávku Veriteľa voči Klientovi s počívajúcu najmä v is tine Úveru, poplatkov, úrokov z
omeš kania, s ankčných poplatkov;
3. Webová stránka znamená webové s ídlo Veriteľa www.pozickomat.s k;
4 . Príslušenstvom s ú Úverové poplatky, poplatky s pojené s o zmenou zmluvne dohodnutých podmienok, úroky z
omeš kania, náklady s pojené s uplatnením pohľadávky, Poplatok za odloženie termínu konečnej s platnos ti, Poplatok za
zriadenie s plátkového kalendára ako aj iné náklady a náhrady š kody, ktorá Veriteľovi v s úvis los ti s pohľadávkou vznikne
alebo môže vzniknúť;
5. Zmluvou je zmluva o pos kytnutí s potrebiteľs kého úveru uzatváraná medzi Veriteľom a Klientom, ktorou s a Veriteľ
zaväzuje pos kytnúť Klientovi Spotrebiteľs ký úveru Klient s a zaväzuje pos kytnuté peňažné pros triedky vrátiť a zaplatiť
celkové náklady s polu s Prís luš ens tvom. Súčas ťou Z mluvy je táto Rámcová zmluva;
6. Klientom je plnoletá fyzická os oba, ktorá nekoná v rámci predmetu s vojho podnikania alebo povolania, je

plne

s pôs obilá na právne úkony, je občanom Slovens kej republiky alebo iného člens kého š tátu Európs kej únie, s trvalým
bydlis kom na území Slovens kej republiky;
7. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) znamená celkové s potrebné náklady s úvis iace s Úverom vyjadrené
ako ročné percento z celkovej s umy Úveru v s úlade s §19 Z ákona v znení Prílohy 1, v ktorej je RPMN š peciﬁkovaná; pri
výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov s a vychádza z predpokladu, že Z mluva zos tane platná dohodnutý čas a že
Veriteľ a Klient s i budú plniť s voje povinnos ti za podmienok a v lehotách us tanovených v Z mluve o úvere; na účely
výpočtu RPMN s a použije Úver a Poplatok za pos kytnutie úveru, pričom s a nepoužijú poplatky, ktoré mus í Klient zaplatiť
za nedodržanie akýchkoľvek záväzkov us tanovených v Z mluve,
8. Úverová zmluva je Z mluva s polu s Rámcovou zmluvou a jej prílohami (Štandardné informácie o úvere a s adzobník
Poplatkov za odloženie termínu konečnej s platnos ti).
9. Úverové poplatky s ú poplatky účtované Veriteľom za pos kytnutie a s pracovanie Úveru. Výš ka úverových poplatkov
je uvedená v Z mluve.
10. Účet je čas ť s oftvérovej aplikácie, ktorú pros tredníctvom s vojho webového s ídla alebo užívateľs kého s oftvéru
Veriteľ s prís tupní Klientovi na účely ďalš ej komunikácie ohľadom uzatvárania Z mlúv o úvere a v ktorej Veriteľ
s prís tupňuje a ukladá Klientovi uzavreté zmluvy a ďalš ie dôležité dokumenty; elektronická komunikácia a Klients ky účet
s a považujú na účely Z mluvnej dokumentácie za trvanlivé médium v zmys le právnych predpis ov;
11. Zákon je zákon č. 129/2010 Z .z. o s potrebiteľs kých úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre s potrebiteľov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
12. Veriteľ alebo Friendly Finance Slovakia je s poločnos ť Friendly Finance Slovakia s .r.o., s o s ídlom Tallerova 4,
811 02 Bratis lava - Staré Mes to, zapís aná v obchodnom regis tri vedenom na regis trovom s úde v Bratis lave I, oddiel:
Sro, Vložka čís lo: 115950/B, IČO: 47243368.
13. Rámcová zmluva je táto rámcová zmluva uzatvorená medzi Friendly Finance Slovakia a Klientom o pos kytnutí
s potrebiteľs kého úveru alebo iného úveru a pôžičky a s tým s pojených ďalš ích s lužieb.
14. Poplatok za odloženie termínu konečnej splatnosti je poplatok, ktorý je Klient povinný zaplatiť v s tanovenej
lehote Veriteľovi, ak s a rozhodol využiť možnos ť dodatočne po uzavretí Z mluvy o úvere požiadať Veriteľa o odloženie
termínu konečnej s platnos ti tohto úveru; zoznam Poplatkov za odloženie termínu konečnej s platnos ti je uvedený v
prílohe tejto Rámcovej zmluvy;
1 5 . Štandardné informácie o úvere je formulárový dokument, ktorý tvorí neoddeliteľnú s účas ť Z mluvy, ktorý
obs ahuje pre s potrebiteľs ké úverové zmluvy a obdobné úverové vzťahy š tandardné európs ke podmienky pos kytnutia,
čerpania a s platenia úveru, ktorý je platný pre zákazníkov na Slovens ku a ktorý je dos tupný aj na webovom s ídle
Veriteľa; formulár Štandardných informácií o úvere je uvedený v prílohe č. 4 tejto Rámcovej zmluvy.
16. Poplatok za zriadenie splátkového kalendára je poplatok, ktorý je Klient povinný zaplatiť v s tanovenej lehote
Veriteľovi, ak s a rozhodol využiť možnos ť dodatočne po uzavretí Z mluvy o úvere a po s platnos ti Úveru požiadať Veriteľa
o zriadenie s plátkového kalendára. Pre vylúčenie pochybnos tí s a uvádza, že ide o formu s plácania už s platného dlhu v
čas e keď s a Klient dos tal do omeš kania s platením Úveru podľa pôvodne dohodnutej Z mluvy.
III. Podmienky uzatvorenia Zmluvy
1. Úverovú zmluvu uzatvára Veriteľ s Klientom na základe žiados ti o pos kytnutie s potrebiteľs kého úveru Klienta vo
forme formulára prís tupného na Webovej s tránke. Požiadať o s potrebiteľs ký úver je oprávnený výlučne Klient
zaregis trovaný u Veriteľa na Webovej s tránke, ktorému bol vytvorený Účet. Ž iadať o s potrebiteľs ký úver je oprávnený
výlučne Klient, ktorý nemá nedoplatky na pois tnom v s ociálnej a zdravotnej pois ťovni, ani iné nes platené záväzky vo
vzťahu k tretím os obám, vrátane Veriteľa a má pravidelný príjem, ktorého výš ku preukáže Veriteľovi. Podpís anie Z mluvy
zo s trany Klienta nepreds tavuje s chválenie žiadnych jednotlivých Ž iados tí o s potrebiteľs ký úver, t.j. udelenie
Spotrebiteľs kého úveru a teda nezakladá nárok Klienta na pos kytnutie Spotrebiteľs kého úveru; Klient mus í najs kôr
podať žiados ť o pos kytnutie Úveru a Veriteľ mus í konkrétnu žiados ť prijať, pričom Úver v celej alebo čias točnej výš ke
udelí alebo neudelí výhradne na základe vlas tného uváženia, na základe s kóringu a overenia bonity Klienta a na základe
podanej žiados ti o pos kytnutie Úveru.
2. Klient je povinný uvádzať v žiados ti o pos kytnutie úveru výlučne pravdivé údaje o s vojej os obe, majetkových
pomeroch, iných úveroch a pôžičkách a príjmoch. V žiados ti o pos kytnutie úveru je Klient povinný uvies ť údaje o
predpokladanej výš ke Úveru a predpokladanej dobe s platnos ti, za účelom vyhotovenia Štandardných informácií o úvere
obs ahujúceho informácie o podmienkach s potrebiteľs kého úveru a návrhu Úverovej zmluvy, ktorý Veriteľ zaš le Klientovi
formou elektronickej poš ty na adres u Klienta. Klient je povinný k žiados ti pripojiť doklady požadované Veriteľom pre
účely identifikácie Klienta ako aj pre účely pos údenia jeho bonity s plácať Úver.
3.

Úverová zmluva s a považuje za uzavretú momentom prijatia pís omného s úhlas u s návrhom Rámcovej zmluvy,

Z mluvy a jej príloh Klientom elektronickou poš tou. Uzavretím Z mluvy Klient potvrdzuje, že bol oboznámený s
informáciami o podmienkach Úveru. Uzavretím zmluvy nevzniká Klientovi priamy nárok na pos kytnutie Úveru.
4. Veriteľ je oprávnený a zároveň povinný pos údiť platobnú s chopnos ť Klienta s plácať Úver nahliadnutím do prís luš nej
databázy a o výs ledku tohto nahliadnutia má Klient právo byť informovaný. Na základe výs ledkov pos údenia platobnej
s chopnos ti Klienta s plácať Úver je Veriteľ oprávnený nevyhovieť žiados ti o pos kytnutie úveru, žiados ti o zmene
dohodnutých zmluvných podmienok a túto s kutočnos ť bezodkladne oznámiť Klientovi.
5. Rámcová zmluva a Z mluva nadobúda platnos ť a účinnos ť dňom vyjadrenia s úhlas u s textom Rámcovej zmluvy,
Z mluvy a jej prípadných príloh oboma zmluvnými s tranami. Samotný návrh textu zverejnený na Webovej s tránke

neznamená automatický s úhlas Veriteľa s pos kytnutím Spotrebiteľs kého úveru. Veriteľ je povinný s kúmať bonitu Klienta
a jeho s chopnos ť s plácať Úver, je povinný vykonať identiﬁkáciu Klienta a na tomto základe je oprávnený vyhovieť alebo
nevyhovieť Ž iados ti o pos kytnutie úveru. O vyhovení alebo nevyhovení upovedomí Klienta pros tredníctvom e-mailovej
s právy. V prípade vyhovenia žiados ti Klienta Veriteľ zaš le ﬁnančné pros triedky na účet Klienta. V prípade zamietnutia
žiados ti Klienta Klient nemá nárok na pos kytnutie Úveru a tento mu nebude pos kytnutý. Úverová zmluva nadobúda
účinnos ť až po naplnení odkladacích podmienok účinnos ti.
6. Na základe uzatvorenej Z mluvy a po pos údení bonity Klienta s a Veriteľ zaväzuje pos kytnúť Klientovi Úver na bankový
účet Klienta uvedený v Z mluve. Z áväzok Veriteľa pos kytnúť Úver s a považuje za s plnený odpís aním peňažných
pros triedkov vo výš ke Úveru z bankového účtu Veriteľa v pros pech bankového účtu Klienta.
7. Klient je oprávnený žiadať o pos kytnutie Úveru aj opakovane, za predpokladu riadneho s plnenia s vojich záväzkov z
predchádzajúcej Z mluvy uzatvorenej medzi Veriteľom a Klientom.
8. Us tanovenia tohto článku upravujúce pos tup pri uzatváraní Z mluvy s a primerane použijú aj pri zmene dohodnutých
zmluvných podmienok.
9. Klient je povinný bezodkladne informovať Veriteľa o zmene s vojich identiﬁkačných údajov (mene, priezvis ku, trvalom
bydlis ku a iné) ako aj ďalš ích zmenách, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na s tálos ť príjmu Klienta alebo na bonitu
Klienta.
10. Odovzdaním žiados ti o uzavretie Úverovej zmluvy s Veriteľom Klient vyhlas uje, potvrdzuje a garantuje, že:
a)

pos kytol Veriteľovi pravdivé, s právne a úplné informácie, a že bude Veriteľa informovať čo najs kôr, v každom

prípade najnes kôr v priebehu jedného pracovného dňa, o akejkoľvek zmene v pos kytnutých informáciách, alebo v
prípade, že zis tí, že akákoľvek pos kytnutá informácia je chybná alebo inak nepravdivá, nes právna alebo nekompletná;
b) pos kytol pravdivé a s právne údaje o bankovom účte a doplnkové informácie týkajúce s a banky, ktorá je oprávnená
pos kytovať s voje s lužby na Slovens ku a/alebo v inom člens kom š táte Európs kej Únie, a že s úhlas í s pos kytnutím Úveru
na daný účet. Klient s i je vedomý toho, že ak mu Veriteľ pos kytne Úver, tento bude nás ledne s plácaný pros tredníctvom
účtu. Klient s a zaväzuje okamžite informovať Veriteľa o akýchkoľvek zmenách v pos kytnutých informáciách o bankovom
účte alebo v doplnkových informáciách;
c) s i prečítal Úverovú zmluvu pred tým, ako s a ňou zaviazal, a s úhlas í s us tanoveniami v nej obs iahnutými;
d) dos tal Úverovú zmluvu na e-mail;
e) Úverová zmluva, základné charakteris tiky Úverov (vrátane nás ledkov omeš kania s o s plátkami) mu boli primerane
vys vetlené a tým s a dos tal do pozície, ktorá mu umožní pos údiť, či je Úverová zmluva pris pôs obená jeho/jej potrebám;
f) Úverová zmluva mu bola pos kytnutá na trvanlivom médiu;
g) nezís kava Úver v pros pech alebo v mene niekoho iného. Ak Klient zís kava Úver alebo inak koná v mene inej os oby,
mus í o tom informovať Veriteľa okamžite, a v takom prípade s i je Klient vedomý toho, že budú mus ieť byť aplikované
ďalš ie opatrenia, a chápe, že Veriteľ môže odmietnuť uzavretie Úverovej zmluvy a udelenie Úveru alebo, ak Úver
pos kytne, môže s tanoviť dodatočné podmienky pre Klienta aj jeho hlavného dlžníka;
h) s i je vedomý toho, že krátkodobý Úver a/alebo pôžička môže nies ť is té riziká, keďže je určená na rieš enie problému
s likviditou na krátke obdobie. V dôs ledku toho by mohlo vies ť využitie krátkodobej pôžičky na dlhš ie čas ové obdobie a
na pokrytie dlhodobých finančných potrieb k zvýš enému finančnému tlaku.
i)

zhodnotil potrebu požičania pros triedkov a zhodnotil aj s voju s chopnos ť s plácať Úver, že nemá žiadne dlhy, pri

s plácaní ktorých s a dos tal do omeš kania, že nie je a nikdy nebol regis trovaný ako dlžník v databázach, že voči nemu nie
je vedené žiadne s údne, s právne ani adminis tratívne konanie.
j) uzavrel túto Úverovú zmluvu na základe s vojej neobmedzenej vôle a nie pod akoukoľvek hrozbou, nátlakom alebo za

nápadne nevýhodných podmienok s ohľadom na s voje os obné a ﬁnančné okolnos ti, a že mu jeho ekonomická s ituácia
umožňuje riadne plnenie tejto Úverovej zmluvy;
k) pred uzavretím tejto Úverovej zmluvy mal možnos ť zís kať vys vetlenie a dodatočné informácie ku Úverovej zmluve a ku
š tandardizovanému európs kemu informačnému hárku s potrebných úverov, ako aj ku záväzkom z nich vyplývajúcich;
l) využije Úver na s potrebné účely, nie na rieš enie kritických s ituácií alebo potrieb; s i je vedomý záväzkov s pojených s o
zobratím Úveru od Veriteľa a, v prípade potreby ich prekonzultoval s finančnými poradcami;
m) s i je vedomý toho, že Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) uvedená v tejto Rámcovej zmluve a v
Štandardných informáciách o úvere, môže byť nižš ia v prípade, že úver pos kytne iná úverová inš titúcia; Klient s i
dobrovoľne želá zobrať Úver od Veriteľa;
n) nepovažuje podmienky Úverovej zmluvy za mimoriadne nepriaznivé voči s vojej os obe;
o) nie je ekonomicky závis lý od Veriteľa;
p) napraví každú š kodu s pôs obenú akýmkoľvek poruš ením zo s trany Klienta alebo poruš ením vyhlás ení v s úlade s
týmto článkom alebo poruš ením akýchkoľvek povinnos tí Klienta v s úlade s Úverovou zmluvou.
r) pos kytol a na požiadanie Veriteľa kedykoľvek v budúcnos ti pos kytne akékoľvek doklady, informácie a podklady za
účelom identifikácie Klienta a/alebo pos údenia jeho bonity s plácať Úver.
Klient zároveň zodpovedá za š kody veriteľovi v prípade ak je niektoré vyhlás enie nepravdivé, neúplné a Veriteľ je
oprávnený vyhlás iť okamžitú s platnos ť Úveru.
11. Pred uzatvorením Úverovej zmluvy s Veriteľom s i Klient prečítal návrh Úverovej zmluvy, ktorý mu bol daný k
dis pozícii. Ak

Klient uzatvára Úverovú zmluvu po prvý krát, je potrebné dať overiť jeho identitu, a to eš te pred

umožnením akéhokoľvek čerpania pros triedkov. Pred uzavretím Úverovej zmluvy, ako aj kedykoľvek v priebehu trvania
Úverovej zmluvy, bude mať Veriteľ právo identiﬁkovať a overiť identitu Klienta a požiadať jeho a/alebo tretie s trany o
ďalš ie informácie, doloženie ďalš ích dokumentov, ktoré by mohli byť pre Veriteľa relevantné pri prijímaní rozhodnutia, či
uzavrieť Úverovú zmluvu a či pos kytnúť Úver alebo konať inak. Klient s a zaväzuje vyhovieť vš etkým požiadavkám Veriteľa
v s úlade s týmto článkom. Klient vyhlas uje a uznáva, že Veriteľ má právo odmietnuť uzavretie Úverovej zmluvy alebo
vypovedať uzavretú Úverovú zmluvu s okamžitou platnos ťou alebo odmietnuť pos kytnúť Úver Klientovi, ktorý nevyhovel
žiados ti o pos kytnutie informácií alebo ktorý nepos kytol dokumentáciu v s úlade s týmto článkom alebo v prípade, že s a
Veriteľovi nepodarí zís kať informácie alebo overenie, ktoré považuje za potrebné za účelom uzavretia Úverovej zmluvy a
pos kytnutia Úveru Klientovi.
12. Ak Klient uzatvára Úverovú zmluvu po prvý krát, je potrebné pre účely jeho identiﬁkácie, aby us kutočnil bankový
prevod z bankového účtu v jeho vlas tníctve vo výš ke 0,01 Eur(jedného centu) na účet Veriteľa za účelom s plnenia
podmienok podľa § 12 ods . 2 zákona č. 297/2008 Z .z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z tres tnej činnos ti a o
ochrane pred ﬁnancovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Prevod 0,01 Eur
(jedného centu) je nevratný, čiže Veriteľ ho nevráti ani v prípade, že nedôjde k pos kytnutiu úveru. Predmetný jeden cent
nie je poplatkom, s lúži výlučne na účely identifikácie Klienta v zmys le platných právnych predpis ov.
13. Klient s úhlas í, že Veriteľ môže telefonicky kontaktovať Klienta za účelom preverenia identiﬁkácie Klienta a údajov
pos kytnutých Klientom na účely pos údenia s chopnos ti Klienta s plácať Úver, res p. za účelom doplnenia týchto údajov.
Klient berie na vedomie a s úhlas í, že Veriteľ má právo odmietnuť vs túpiť do zmluvného vzťahu s Klientom a odmietnuť
uzavrieť s ním túto Rámcovú zmluvu alebo ods túpiť od Rámcovej zmluvy s okamžitou účinnos ťou alebo odmietnuť
pos kytnúť Úver Klientovi, ktorý nezodpovedal požiadavku na informáciu alebo nepos kytol vyžadovanú dokumentáciu,
pos kytol nepravdivú informáciu alebo ak Veriteľ nemôže zís kať informáciu alebo obs tarať overenie informácie, ktoré
považuje za nevyhnutné pre uzavretie tejto Úverovej zmluvy alebo na pos kytnutie Úveru Klientovi. Klient ďalej berie na
vedomie a s úhlas í, že Veriteľ môže odmietnuť pos kytnúť Úver, ak Klient nepos tupuje v zmys le a s úlade s inš trukciami
Veriteľa.

14. Klient s úhlas í s nahrávaním takéhoto telefonického rozhovoru a akéhokoľvek iného telefonického rozhovoru medzi
Klientom a Veriteľom.
15. Klient berie na vedomie, že Z mluva je uzavretá podľa s nas ledujúcimi odkladacími podmienkami:
a) ús peš né vykonanie identifikácie Klienta,
b) kladný výs ledok pos údenia s chopnos ti Klienta s plácať požadovaný úver,
c) dodanie vš etkých informácií a dokladov požadovaných Veriteľom od Klienta.
IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Uzavretím Úverovej zmluvy s a Veriteľ zaväzuje:
a. otvoriť, s prís tupniť a prevádzkovať pre Klienta Účet na s vojej Webovej s tránke za účelom ďalš ej komunikácie medzi
Z mluvnými s tranami,
b. pos kytnúť Klientovi prihlas ovacie údaje do Účtu,
c. vykonať pos údenie s chopnos ti Klienta s plácať požadovaný úver v zmys le platných právnych predpis ov, a informovať
Klienta o výs ledku tohto pos údenia; Veriteľ je povinný pos údiť s odbornou s taros tlivos ťou s chopnos ť Klienta s plácať
konkrétny úver, pričom berie do úvahy najmä dobu, na ktorú s a pos kytuje konkrétny úver, výš ku konkrétneho úveru,
príjem Klienta,
d. informovať nás ledne Klienta o blížiacom s a termíne s platnos ti úveru,
e. chrániť, s pracovávať a používať os obné údaje Klienta v s úlade s platnými právnymi predpis mi,
2. Uzavretím Úverovej zmluvy s a Klient zaväzuje:
a. využívať Účet výlučne na účel, na ktorý bol zriadený a s prís tupnený,
b. pravidelne s a oboznamovať s podmienkami čerpania a s platenia konkrétneho úveru a riadne a včas plniť s voje
záväzky voči Veriteľovi,
c. pos kytovať Veriteľovi výlučne pravdivé, pres né a úplné informácie, ktoré Veriteľ vyhodnocuje za účelom pos údenia
žiados ti Klienta o pos kytnutie konkrétneho úveru a za účelom pos údenia s chopnos ti Klienta s plácať konkrétny úver,
d. nezamlčovať pred Veriteľom žiadne s kutočnos ti, ktoré s ú Klientovi známe a ktoré by mohli mať vplyv na jeho
s chopnos ť plniť s i s voje záväzky voči Veriteľovi,
e. vs tupovať do zmluvných vzťahov a brať na s eba záväzky výlučne po tom, ako s a s ich obs ahom a nás ledkami,
vrátane nás ledkov poruš enia, náležite oboznámil a týmto v plnom rozs ahu porozumel; v prípade otázok, či akýchkoľvek
nejas nos tí je Klient oprávnený kontaktovať Veriteľa za účelom pos kytnutia vys vetlenia alebo za účelom pos údenia
s chopnos ti Klienta plniť záväzky voči Veriteľovi,
f. oboznámiť s a s návrhmi Úverovej zmluvy pred tým, ako ich ods úhlas í a s tanú s a preňho záväznými a potvrdiť
pos kytnutie s úhlas ov, res p. pos kytnúť vyhlás enia, ktoré s a v elektronickom formulári vyžadujú,
g. odmietnuť uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dohody s Veriteľom, ak s ú mu nejas né alebo nezrozumiteľné niektoré
podmienky, práva alebo povinnos ti uvedené v takejto zmluve alebo dohode,
h. pos kytnúť Veriteľovi maximálnu možnú s účinnos ť pri identiﬁkácii Klienta a pos údení jeho s chopnos ti s plácať
pos kytnutý úver a udeliť s úhlas s týmito úkonmi Veriteľa, ak s a podľa právnych predpis ov vyžaduje,
i. informovať Veriteľa do 48 hodín o akejkoľvek zmene v údajoch pos kytnutých Veriteľovi, vrátane os obných údajov,

bankového účtu, príjmových a majetkových pomerov, kontaktných údajov, a to elektronickou poš tou, SMS s právou alebo
telefonicky,
j. pri uzatváraní a plnení Z mluvy, čerpaní a s plácaní konkrétneho úveru konať vždy výlučne vo vlas tnom mene a na
vlas tný účet.
3. Medzi Z mluvnými s tranami je dohodnuté a berie s a na vedomie, že Veriteľ nie je povinný pos kytnúť Klientovi Úver v
maximálnej s ume ponúkanej Veriteľom os tatným Klientom. Klient s a môže dozvedieť o maximálnej výš ke Úveru, o ktorý
môže požiadať vo s vojom Účte a/alebo kontaktovaním klients keho s ervis u Veriteľa. Veriteľ s i vyhradzuje právo
jednos tranne pos údiť okolnos ti a podľa toho konať, či príjme žiados ť o Úver a to aj v prípade, ak Klient žiada o Úver,
ktorý inak je do maximálnej výš ky Úveru, o ktorý Klient môže požiadať.

V. Možnosti Úveru
1. Pri žiadaní o Úver s i môže Klient vybrať Úver v rôznej výš ke podľa aktuálnej ponuky Veriteľa a rôznu dĺžku s plácania v
závis los ti od výš ky Úveru podľa aktuálnej ponuky Veriteľa, uverejnenej na Webovej s tránke. Doba s plácania začína
plynúť v deň pos kytnutia Úveru Klientovi na bankový účet ním uvedený. Mena, v ktorej s a pos kytujú úvery a mena
vš etkých poplatkov, nákladov alebo s adzieb, je Euro.
2. Veriteľ bude za využitie Úveru účtovať Úverové poplatky. Úverové poplatky s ú uvedené v Z mluve. Nárok Veriteľa na
Úverové poplatky vzniká v momente pos kytnutia Úveru. Klient môže zavolať na telefónne čís lo uvedené na Webovej
s tránke, na ktorom zames tnanci Veriteľa Klientovi vys vetlia Úverové poplatky s platné v s úvis los ti s výš kou Úveru, o
ktorý chce Klient požiadať, a celkovú s platnú s umu. Veriteľ môže na účely propagácie znížiť Úverové poplatky alebo
upus tiť od Úverových poplatkov, ktoré má zaplatiť Klient s pĺňajúci š peciálne zmluvné podmienky danej propagácie.
3. Strany s a dohodli a s úhlas ia, že Veriteľ nie je povinný ponúknuť vš etkým Klientom celú š kálu Úverov. Veriteľ s i
ponecháva možnos ť prijať žiados ť o úver alebo rozhodnúť inak výhradne podľa vlas tného uváženia, a to aj v prípade, ak
ide o výš ku Úveru, na ktorú má Klient nárok na základe zhodnotenia jeho úverus chopnos ti, ktoré vykoná Veriteľ. Veriteľ
môže kedykoľvek počas platnos ti tejto Úverovej zmluvy zmeniť rozs ah úverov ponúkaný Klientovi na základe zhodnotenia
jeho úverus chopnos ti, ktoré vykoná Veriteľ. Veriteľ môže verným Klientom a Klientom ktorí už raz s platili Úver v celom
rozs ahu ponúknuť aj iné produkty, ktoré nie s ú dos tupné pre iných Klientov.
4. Klient s a zaväzuje zaplatiť Veriteľovi Úverové poplatky.
5. Klient s a zaväzuje zaplatiť Veriteľovi poplatky s pojené s o zmenou dohodnutých zmluvných podmienok Z mluvy z
dôvodov na s trane Klienta v dohodnutej výš ke. Výš ka poplatkov za zmenu dohodnutých podmienok Úverovej zmluvy je
Klientovi známa vopred pred podaním žiados ti. Sadzobník výš ky Poplatku za predĺženie termínu konečnej s platnos ti je
prílohou tejto Rámcovej zmluvy. Výš ka Poplatku za zriadenie s plátkového kalendára na dlh je vždy € 20 .

VI. Úroky, úroky z omeškania, poplatky a ročná percentuálne miera nákladov
1. Úver pos kytnutý Veriteľom je bezúročný.
2. V prípade omeš kania Klienta s úhradou Úveru s a Klient zaväzuje zaplatiť Veriteľovi úrok z omeš kania v s úlade s § 517
ods . 2 Občians keho zákonníka v znení § 3 ods . 1 nariadenia vlády č. 87/1995 Z .z., ktorým s a vykonávajú niektoré
us tanovenia Občians keho zákonníka.
3. V prípade omeš kania Klienta s úhradou Úveru je Klient povinný zaplatiť Veriteľovi s kutočne vynaložené náklady
s pojené s uplatnením jeho pohľadávky. Konkrétne s a jedná o s úvis iace mzdové náklady, náklady za telefonické výzvy,
SMS, e-mailové s právy, ďalš ie adminis tratívne náklady ako aj ďalš ie náklady vynaložené Veriteľom z dôvodu omeš kania
Klienta (ďalej len „Náklady“). Tieto Náklady s ú vypočítané nas ledovne:

a) náklad za zas lanie jednej s ms s právy € 0,30
b) náklad za jednu minútu telefonického hovoru € 0,35
c) mzdové náklady:
i) za prípravu s ms s právy € 1,19
ii) za prípravu e-maily € 2,37
iii) za prípravu a tel. hovoru € 3,56
V prípade omeš kania s úhradou čo len čas ti dlhu je Klient povinný uhradiť aj zmluvnú pokutu tak ako je dohodnuté v
Z mluve o úvere. Z mluvná pokuta s a viaže k nes plneniu povinnos ti Klienta s platiť Úver riadne a včas a je vo výš ke € 10
, pričom túto zmluvnú pokutu môže Veriteľ účtovať viacnás obne a to najmä pri každom vyhotovení upomienky na úhradu
s platného záväzku.
4. Z mluva v s úlade s o Z ákonom obs ahuje údaj o výš ke ročnej percentuálnej miere nákladov (ďalej aj „RPMN“),
zohľadňujúcej vš etky predpoklady potrebné na výpočet RPMN, ako aj o celkovej čias tke, ktorú s a Klient zaväzuje zaplatiť.
Výpočet RPMN je vykonaný v s úlade s prís luš ným vzorcom podľa Z ákona.
5. Z mluva obs ahuje v s úlade s o Z ákonom aj údaj o priemernej RPMN na prís luš ný Úver vo výš ke zverejnenej
Minis ters tvom financií Slovens kej republiky za prís luš ný kalendárny š tvrťrok.
6. RPMN je vypočítaná rovnicou podľa Z ákona, ktorá kladie do rovnováhy na ročnom základe celkovú s účas nú hodnotu
čerpaných pros triedkov úveru na jednej s trane a celkovú s účas nú hodnotu s plátok dlžnej s umy, vrátane poplatku za
pos kytnutie úveru na druhej s trane , a to nas ledovne:
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Význam s ymbolov:
X je ročná percentuálna miera nákladov, m je čís lo pos ledného čerpania, k je čís lo čerpania, preto 1 ≤ k ≤ m, Ck je
výš ka čerpania k, tk

je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi dátumom prvého čerpania a dátumom

každého nas ledujúceho čerpania, preto t1 = 0, m’ je čís lo pos lednej s plátky alebo platby poplatkov, l je čís lo s plátky
alebo platby poplatkov, Dl je výš ka s plátky alebo platby poplatkov, Sl je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka
medzi dátumom prvého čerpania a dátumom každej s plátky alebo platby poplatkov.
Výpočet s a realizuje pri predpoklade 365 dní za kalendárny rok.
7. Bankové poplatky s pojené s o s plácaním Úveru Klienta (účtované bankou Klienta) ako aj poplatky s pojené s
využívaním internetových s lužieb Klientom pri používaní pros triedkov diaľkovej komunikácie (z jeho zariadenia) idú na
ťarchu Klienta. Veriteľ znáš a s voje bankové poplatky a s voje náklady s pripojením na internet.
8. Veriteľ neúčtuje Klientovi žiadne dodatočné náklady s pojené s použitím pros triedkov diaľkovej komunikácie.

VII. Podmienky splácania Úveru
1. Úver pos kytnutý Veriteľom Klientovi je bezúčelovým úverom.
2. Klient s a zaväzuje s platiť Veriteľovi Úver s Prís luš ens tvom podľa podmienok Z mluvy, v lehote a za podmienok
upravených v Z mluve, na bankový účet Veriteľa uvedený v Z mluve. Z áväzok Klienta uhradiť Úver s Prís luš ens tvom s a

považuje za s plnený pripís aním peňažných pros triedkov zodpovedajúcich dohodnutej výš ke Úveru a Prís luš ens tva na
účet Veriteľa. Ak deň s platnos ti Úveru pripadne na deň pracovného voľna, prís luš ná s plátka je s platná najbližš í
nas ledujúci pracovný deň, ak Z mluva nes tanovuje inak.
3. Dlžník je povinný s plácať Úver v dohodnutom termíne s platnos ti. Dlžník je oprávnený kedykoľvek pred dohodnutým
termínom s platnos ti Úveru s platiť pos kytnutý Úver vrátane Prís luš ens tva (ďalej aj „Predčasné splatenie úveru“)
alebo vykonať mimoriadnu s plátku Úveru pred dohodnutým termínom s platnos ti (ďalej aj „Mimoriadna splátka“) na
základe žiados ti doručenej Veriteľovi s o s platnos ťou ku dňu najbližš ie s platnej s plátky, ak s a zmluvné s trany nedohodnú
inak. S Predčas ným s platením úveru a Mimoriadnou s plátkou nie je s pojená os obitná poplatková povinnos ť. V takom
prípade, v s úlade s §16 Z ákona zaplatí Klient Veriteľovi (naviac k Úveru) aj náklady Veriteľa vynaložené od momentu
pos kytnutia Úveru do momentu jeho s platenia pred uplynutím lehoty s platnos ti. V prípade, že s i Klient želá s platiť Úver
pred uplynutím lehoty s platnos ti a nie je s i is tý výš kou s umy, informácie zís ka na kontaktných údajoch Veriteľa
uvedených na Webovej s tránke.
4. Úverové poplatky s ú s platné dňom pos kytnutia Úveru. Klient je oprávnený tieto poplatky s platiť s polu s Úverom v
rovnakej lehote a rovnakým s pôs obom dohodnutým Z mluvou na s plácanie dlžnej s umy. Úverové poplatky je potrebné
uhradiť aj v prípade Predčas ného s platenia úveru alebo v prípade Mimoriadnej s plátky.
5. Poplatok s pojený s o zmenou dohodnutých zmluvných podmienok Z mluvy (Poplatku za odloženie termínu konečnej
s platnos ti a Poplatok za zriadenie s plátkového kalendára) je s platný dňom

s chválenia žiados ti o zmenu dohodnutých

podmienok, na základe podmienok dohodnutých v Z mluve a Dohode o zmene zmluvných podmienok. Výš ka Poplatku za
odloženie termínu konečnej s platnos ti je uvedená v s adzobníku.
6. Ak to právny predpis nezakazuje, platby prijaté od Klienta na plnenie peňažných záväzkov zo Z mluvy Veriteľ započítava
najprv na Prís luš ens tvo pohľadávky od najs tarš ej pohľadávky a až potom na dlžnú s platnú is tinu od najs tarš ej
pohľadávky, a to aj vtedy, ak Klient určí iné poradie.
7. Veriteľ je oprávnený žiadať, aby Klient vrátil pos kytnutý Úver s Prís luš ens tvom pred dátumom s platnos ti dohodnutým
v Z mluve z nas ledovných dôvodov:
a) v prípade úveru na s plátky ak je Klient v omeš kaní s úhradou čo len jeden s plátky o viac ako 9 dní a bol na ich
zaplatenie vyzvaný s upozornením na právo Veriteľa ods túpiť od Z mluvy
b) v prípade dodatočného zis tenia po pos kytnutí Úveru, že Klient v žiados ti o pos kytnutie Úveru alebo v žiados ti o zmenu
dohodnutých zmluvných podmienok pos kytol nepravdivé údaje alebo predložil Veriteľovi pozmenené alebo s falš ované
doklady
c) v prípade, ak bolo na majetok Klienta začaté exekučné, konkurzné alebo reš trukturalizačné konanie
d) ak Klient odvolá s voj s úhlas s o s právou, s pracovaním, pos kytovaním, s prís tupňovaním a uchovaním os obných
údajov pos kytnutých Veriteľovi podľa zákona o ochrane os obných údajov v znení nes korš ích predpis ov.
8. Akákoľvek s uma bude považovaná za uhradenú, keď bude pripís aná na bankový účet Veriteľa pričom Veriteľ má
právo platbu odmietnuť v prípade ak nepriš la z bankového účtu uvedeného Klientom.
9. Ak s a Klient omeš ká s o s platením Úveru alebo akejkoľvek inej s platnej s umy o viac ako 9 dní, Veriteľ bude mať právo
vypovedať Úverovú zmluvu a ďalej bude mať právo žiadať od Klienta s platenie dlhu (t.j. s platiť Úver, vš etky s úvis iace
s platné poplatky a s adzby). Veriteľ je tiež oprávnený najať tretiu s tranu na vymáhanie dlhu od Klienta a zaradiť Klienta
do regis tra/databázy dlžníkov, ktorá obs ahuje úverovú his tóriu dlžníkov.
VIII. Podmienky zmeny a ukončenia Rámcovej Zmluvy a Zmluvy
1. Rámcovú zmluvu a Z mluvu je možné meniť na základe žiados ti ktorejkoľvek zmluvnej s trany adres ovanej druhej
zmluvnej s trane formou elektronickej poš ty na internetovú adres u. Z mena dohodnutých zmluvných podmienok s a
považuje za uzavretú momentom prijatia návrhu zmeny zmluvne dohodnutých podmienok druhou zmluvnou s tranou.

2. Klient, ktorý nie je eš te v omeš kaní s o s platením Úveru a Prís luš ens tva, je oprávnený podať Veriteľovi žiados ť o
predĺženie lehoty s platnos ti pos kytnutého Úveru pros tredníctvom formuláru zverejneného na Webovej s tránke, v Účte
Klienta a to najviac o 31 dní odo dňa pôvodnej doby s platnos ti Úveru. Predmetom predĺženia lehoty s platnos ti je len
výš ka s kutočne pos kytnutého a čerpaného Úveru, bez pôvodne dohodnutého Prís luš ens tva. V prípade, ak Veriteľ
s úhlas í s predĺžením lehoty s platnos ti Úveru, zaš le Klientovi návrh zmeny dohodnutých zmluvných podmienok
elektronickou poš tou na jeho e-mailovú adres u. Po tom ako Veriteľ dos tane s úhlas Klienta s návrhom zmeny
dohodnutých zmluvných podmienok vo forme elektronickej poš ty, táto s a považuje za platne uzavretú. Z mena zmluvne
dohodnutých podmienok nadobudne účinnos ť momentom úhrady poplatku za pos kytnutie úveru na základe Z mluvy,
res p. poplatku za zmenu dohodnutých zmluvných podmienok (Poplatku za odloženie termínu konečnej s platnos ti), v
lehote podľa článku VI ods ek 5 Rámcovej zmluvy /odkladacia podmienka/. Klient je oprávnený podať žiados ť o predĺženie
lehoty s platnos ti pos kytnutého Úveru aj opakovane, vždy za Poplatok za odloženie termínu konečnej s platnos ti. Klient je
oboznámený s o s kutočnos ťou a s úhlas í s tým, že odloženie termínu konečnej s platnos ti úveru je s poplatnené
Poplatkom za odloženie termínu konečnej s platnos ti. Predĺžená doba trvania Z mluvy až do uplynutia nového termínu
konečnej s platnos ti úveru s a počíta odo dňa nas ledujúceho po uplynutí pôvodného termínu konečnej s platnos ti.
3. Klient, ktorý s a dos tal do omeš kania s o s platením Úveru a Prís luš ens tva, je oprávnený podať Veriteľovi žiados ť o
s plácanie Úveru v pravidelných mes ačných s plátkach podľa s plátkového kalendára navrhnutého Klientom s maximálne
možnou dobou s platnos ti 6 mes iacov, pros tredníctvom formulára zverejneného na Webovej s tránke Veriteľa, v Účte
Klienta. Predmetom s plátok je Úver s Prís luš ens tvom, t.j. s poplatkom za pos kytnutie Úveru, poplatkom za zmenu
dohodnutých zmluvných podmienok (Poplatok za zriadenie s plátkového kalendára), úrokom z omeš kania a Nákladmi. V
prípade, ak Veriteľ s úhlas í s o žiados ťou o s plácanie Úveru v s plátkach, zaš le Klientovi návrh zmeny dohodnutých
zmluvných podmienok elektronickou poš tou. Po obdržaní s úhlas u Klienta s návrhom zmeny dohodnutých zmluvných
podmienok vo forme elektronickej poš ty, táto s a považuje za platne uzavretú. Ak Klient neuhradí ktorúkoľvek čo len
jednu s plátku alebo jej čas ť ani v lehote do 9 dní po jej s platnos ti, s tráca právo plniť dlh v dohodnutých s plátkach a celý
dlh s a s táva s platným v celom rozs ahu. Klient je oprávnený podať žiados ť o s plácanie Úveru v pravidelných mes ačných
s plátkach podľa s plátkového kalendáru aj opakovane.
4. V prípade, ak zmena zmluvne dohodnutých podmienok podľa ods eku 2 a 3 tohto článku nenadobudne účinnos ť, Úver
s Prís luš ens tvom s a s táva s platným za podmienok pôvodne dohodnutých v Z mluve.
5. Veriteľ je oprávnený navrhnúť zmenu Rámcovej zmluvy v s úvis los ti s o zmenou právnej úpravy alebo potrebou
vykonania inej zmeny. Návrh zmeny Rámcovej zmluvy je Veriteľ povinný zas lať Klientovi formou elektronickej poš ty na
internetovú adres u Klienta. Ak Klient s úhlas í s o zmenou Rámcovej zmluvy, je povinný zas lať formou elektronickej poš ty
pís omný s úhlas Veriteľovi. V prípade, ak Klient nes úhlas í s vykonaním zmeny Rámcovej zmluvy, ktorý nes úhlas oznámi
Veriteľovi v lehote do 5 dní od ich doručenia a nedôjde medzi zmluvnými s tranami k zmluvnému kons enzu na ich znení,
je Klient oprávnený ods túpiť od Rámcovej zmluvy. Ukončenie Rámcovej zmluvy má za nás ledok ukončenie Z mluvy
uzavretej medzi Veriteľom a Klientom.
6. Klient je oprávnený pís omne ods túpiť alebo na inom trvanlivom nos iči od Z mluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14
kalendárnych dní od uzatvorenia Z mluvy s tým, že ods túpenie doručí na adres u s ídla Veriteľa zapís anú v Obchodnom
regis tri. Lehota s a považuje za dodržanú, ak oznámenie o ods túpení bolo zas lané najnes kôr v pos ledný deň tejto lehoty.
Ods túpenie mus í obs ahovať minimálne: (a) meno a priezvis ko klienta; (b) identiﬁkačný kód Klienta, (c) vyhlás enie, v
ktorom bude preukázaný jednoznačný úmys el ods túpiť od Úverovej zmluvy, (d) záväzok s platiť vš etky Dlžné s umy
dlhované Veriteľovi bez zbytočného omeš kania, najnes kôr vš ak do trids iatich (30) kalendárnych dní po zas laní
oznámenia o ods túpení od Úverovej zmluvy Veriteľovi, (e) podpis Klienta a (f) dátum a mies to podpis u.
7. V prípade, ak Veriteľ pred ods túpením Klienta od Rámcovej zmluvy alebo Z mluvy pos kytoval Klientovi Úver, Klient je
povinný vrátiť pos kytnutý Úver s Prís luš ens tvom, v lehote do 30 dní odo dňa ods túpenia od Rámcovej zmluvy alebo
Z mluvy.
8. Ods túpením od Rámcovej zmluvy alebo Z mluvy s a momentom doručenia druhej zmluvnej s trane Rámcová zmluva
alebo Z mluva zruš uje. Ods túpenie od Rámcovej zmluvy alebo Z mluvy s a mus í urobiť pís omne a zas lať na adres u s ídla
Veriteľa uvedenú v Obchodnom regis tri alebo adres u trvalého bydlis ka Klienta uvedenú v Z mluve alebo na inom trvale
zachytiteľnom médiu a zas lať formou elektronickej poš ty. Ods túpenie od Rámcovej zmluvy alebo Z mluvy s a považuje za

doručené aj 10. dňom uloženia lis tovej zás ielky obs ahujúcej ods túpenie na poš tovom úrade, a to aj keď s a druhá
zmluvná s trana o uložení zás ielky nedozvedela.
9. Každá zmluvná s trana je oprávnená Rámcovú zmluvu alebo Z mluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu v 1 mes ačnej
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým kalendárnym dňom mes iaca nas ledujúceho po mes iaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej s trane.
10. V prípade ukončenia Rámcovej zmluvy alebo Z mluvy z akéhokoľvek dôvodu po pos kytnutí Úveru je Klient povinný
vrátiť Veriteľovi Úver s Prís luš ens tvom v lehote do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia Z mluvy.
11. Veriteľ neúčtuje Klientovi žiadne ďalš ie poplatky ani s ankcie s pojené s ukončením Rámcovej zmluvy alebo Z mluvy
okrem tých, ktoré s ú uvedené v Rámcovej zmluve a Z mluve.

IX. Súhlas so spracovaním osobných údajov
1. Klient týmto s lobodne pos kytuje Veriteľovi s úhlas s o s pracovaním s vojich os obných údajov pos kytnutých Veriteľovi v
Úverovej zmluve, ako aj s vojich os obných údajov, ktoré s lobodne pos kytne Veriteľovi

kedykoľvek počas trvania

platnos ti Úverovej zmluvy, na účely uvedené v tejto Úverovej zmluve (na účely uzavretia Úverovej zmluvy, pos kytnutie
Úverov Klientovi, predĺženie dátumov s platnos ti Úverov, plnenie Úverovej zmluvy a plnenie a uplatňovanie vš etkých práv
a povinnos tí Veriteľa a Klienta, ktoré vyplývajú z uzavretej Úverovej zmluvy alebo ktoré s ú s pojené alebo s úvis ia s
uzavretou Úverovou zmluvou, jej trvaním a ukončením). Klient ďalej udeľuje Veriteľovi s úhlas s o s pracovaním s vojich
os obných údajov v s úlade s o zákonom č. 122/2013 Z .z. o ochrane os obných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení nes korš ích predpis ov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
2. Veriteľ bude s pracovávať najmä nie vš ak výlučne, nas ledujúce údaje o Klientovi:
a) os obné údaje Klienta, ako je meno, priezvis ko, dátum narodenia, rodné čís lo, jazyk pre komunikáciu, rodinný s tav,
údaje o dokladoch totožnos ti, š tátne občians tvo, krajina pobytu, atď.;
b) kontaktné údaje Klienta, ako je poš tová adres a, adres a bydlis ka, e-mailová adres a, telefónne čís lo, atď.;
c) údaje o zames tnaní Klienta, vzdelaní a vzťahoch, ako je vzdelanie, vzdelávacia inš titúcia, zames tnávateľ, pozícia,
profes ia, atď.;
d) údaje o ekonomickej a ﬁnančnej s ituácii Klienta a s úvis los tiach, ako s ú príjmy, majetok, záväzky, trans akcie na
bankovom účte, atď.;
e) údaje o zvykoch užívateľa, preferenciách a s pokojnos ti s používaním s lužieb Webovej s tránky;
f) údaje o dôveryhodnos ti a bonite Klienta, ako s ú údaje o platobnom s právaní, atď.;
g) údaje o exis tujúcich a minulých finančných dlhoch a podpís aných úveroch Klienta;
h) informácie zís kané v s úlade s o zákonom ako aj iné informácie zís kané o Klientovi;
i) kópiu občians keho preukazu a akýchkoľvek iných dokladov totožnos ti predložených Klientom;
j) kópie akýchkoľvek dokumentov a dokladov zas laných Klientom Veriteľovi;
k) akékoľvek údaje zís kané z verejne dos tupných zdrojov;
l) ako aj iné os obné údaje.
Klient ďalej s úhlas í s o s pracovaním s vojich os obných údajov Veriteľom najmä nie vš ak výlučne:

a) za účelom pos údenia žiados tí o pos kytnutie s lužieb Veriteľa;
b) za účelom pos kytnutia s lužieb Veriteľa, o ktoré požiadal Klient;
c) za účelom interného pos údenia a analýzy, vrátane rozvoja a zlepš ovania s lužieb Veriteľa;
d) za účelom pos údenia úverus chopnos ti a finančných záväzkov Klienta;
e) na účely priameho marketingu, napríklad na informovanie Klienta telefonicky, poš tou, e-mailom alebo inými
s pôs obmi o produktoch a s lužbách Veriteľa a na účely pries kumu; a
d) ak a keď tak bude vyžadovať zákon o ochrane údajov alebo iná legis latíva.
3.Klient regis tráciou týmto ako dotknutá os oba v zmys le Z ákona o ochrane os obných údajov dobrovoľne udeľujem
s úhlas v s úlade s us tanovením § 11 Z ákona o ochrane os obných údajov na s pracúvanie a uchovávanie vš etkých mojich
os obných údajov v rozs ahu tých os obných údajov, ktoré s om pos kytol Veriteľovi pre účel potrebný na uzatvorenie a
udržiavanie úverových zmlúv v informačnom s ys téme os obných údajov prevádzkovateľa Friendly Finance Slovakia s .r.o.,
s o s ídlom Tallerova 4, 811 02 Bratis lava - Staré Mes to, zapís aná v obchodnom regis tri vedenom na regis trovom s úde v
Bratis lave I, oddiel: Sro, Vložka čís lo: 115950/B, IČO:47243368, (aj pros tredníctvom elektronických komunikácií v zmys le
zákona č. 351/2011 Z . z. o elektronických komunikáciách v platnom znení) a to na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia
s úhlas u. Z ároveň potvrdzujem s právnos ť, pravdivos ť a aktuálnos ť mnou pos kytnutých predmetných os obných údajov.
Tento s úhlas je možné kedykoľvek odvolať oznámením, a to zas laním lis tu do s ídla s poločnos ti na poš tovú adres u:
Friendly Finance Slovakia s .r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratis lava - Staré Mes to, alebo elektronickou formou, a to zas laním
oznámenia na e-mailovú adres u podpora@pozickomat.s k alebo zakliknutím možnos ti vymazania os obných údajov na
Webovej s tránke po prihlás ení s a do Účtu Klienta. Týmto zaniká regis trácia Klienta na Webovej s tránke, Klient s tráca
právo na prís tup na Webovú s tránku, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Odvolanie s úhlas u nie s om oprávnený
us kutočniť počas trvania platnos ti Úverovej zmluvy. V prípade voľby uplatnenia s vojich práv podľa us tanovení § 28 a
nas l. Z ákona o ochrane os obných údajov s om povinný v tejto s úvis los ti ako dotknutá os oba kontaktovať Veriteľa
výlučne na vyš š ie uvedených adres ách.
4. Os obné údaje Klienta môže Veriteľ s pracúvať aj pros tredníctvom s pros tredkovateľov a s ubdodávateľov, najmä
s poločnos ti EOS KSI Slovens ko, s .r.o., s o s ídlom Pajš túns ka 5, 851 02 Bratis lava, IČO: 35 724 803, zapís aná v
obchodnom regis tri Okres ného s údu Bratis lava I, odd. Sro, vložka č. 15294/B, s poločnos ti De Vries Jus titia s .r.o. s o
s ídlom: Vyš ehrads ká 2, Praha, Čes ká republika, IČO: 243 05 511, zapís aná v obchodnom regis tri mes ts kého s údu v
Prahe, C 194143, združeniu NonBanking Credit Bureau, Z Z PO, IČO: 42 053 404, s o s ídlom Cintoríns ka 21, Bratis lava
ako aj pros tredníctvom tretích s trán a príjemcov os obných údajov, a to aj takých, ktoré s ú umies tnené (majú s ídlo,
res p. mies to podnikania a pod.) mimo územia Slovens kej republiky, v rámci člens kých š tátov Európs kej únie a š tátov,
ktoré s ú zmluvnou s tranou Dohody o Európs kom hos podárs kom pries tore, najmä (avš ak nielen) pros tredníctvom
maters kých, s es ters kých a dcérs kych s poločnos tí Veriteľa a ďalš ích s ubjektov a zmluvných partnerov Veriteľa. Veriteľ
zaručuje, že pri prenos e os obných údajov do člens kých krajín Európs kej únie alebo š tátov ktoré s ú zmluvnou s tranou
Dohody o Európs kom hos podárs kom pries tore prijme primerané záruky zachovania práv a právom chránených záujmov
dotknutých os ôb.
5. Klient má právo požiadať Veriteľa o pos kytnutie informácií o s vojich os obných údajoch, ktoré má Veriteľ k dis pozícii, a
o s tave ich s pracovania, a v prípade potreby požiadať o opravu alebo vymazanie (napr. oprava alebo vymazanie
nepres ných, nekompletných alebo neaktualizovaných os obných údajov, vymazanie s vojich os obných údajov, ak bol účel
ich s pracovania už ukončený, vymazanie s vojich os obných údajov, ktoré s ú s pracúvané, ak doš lo k poruš eniu zákona,
atď.). Klient má tiež ďalš ie práva s úvis iace s o s pracovaním s vojich os obných údajov vyplývajúce z §28 Z ákona o
ochrane os obných údajov. Klient bude Veriteľa okamžite informovať v prípade akejkoľvek zmeny v údajoch, ktoré
pos kytol Veriteľovi. Klient bude informovať Veriteľa bez akýchkoľvek nákladov v prípade, že s i neželá dos távať od
Veriteľa žiadny priamy marketing.
6. Klient s úhlas í s o s pracovaním informácií uvedených v Úverovej zmluve alebo informácií s lobodne pos kytnutých
veriteľovi zo s trany Klienta a s pos kytnutím takýchto informácií zames tnancom Veriteľa a to kedykoľvek počas platnos ti
Úverovej zmluvy, ako aj obchodným partnerom. Os obné údaje môžu byť tiež pos kytnuté v prípade potreby v s úlade s o

Z ákonom o ochrane os obných údajov.
7. Bez toho, aby bola dotknutá vš eobecná platnos ť vyš š ie uvedeného us tanovenia tohto článku, Klient s úhlas í s
prevodom s vojich os obných údajov Veriteľom s tranám, ktoré s pracúvajú informácie o úverovej his tórií os ôb, a s
umies tnením informácií o Klientovi v regis tri/ databáze dlžníkov, ktorá obs ahuje úverovú his tóriu dlžníkov. Klient tiež
s úhlas í s tým, že veriteľ môže pos kytnúť informácie o ňom (t.j. jeho os obné údaje) iným os obám,ktoré s polupracujú s
veriteľom, a to za účelom vymáhania s úm po dátume s platnos ti.
8. Súhlas s o s pracovaním údajov podľa tohto Článku s a udeľuje na dobu des iatich rokov, ktorá začína plynúť dátumom
uzavretia tejto Úverovej zmluvy. Po uplynutí tejto doby má Veriteľ právo na s pracovanie Klientových os obných údajov len
v s úlade a za podmienok a na dobu určenú platnými právnymi predpis mi.
9.Klient dobrovoľne s úhlas í s tým, aby Friendly Finance Slovakia s .r.o., s o s ídlom Tallerova 4, 811 02 Bratis lava - Staré
Mes to, IČO: 47 243 368, zapís aná v obchodnom regis tri vedenom na regis trovom s úde v Bratis lave I, oddiel: Sro,
Vložka čís lo: 115950/B, pos kytla s poločnos ti EOS KSI Slovens ko, s .r.o., s o s ídlom Pajš túns ka 5, 851 02 Bratis lava, IČO:
35 724 803, zapís aná v obchodnom regis tri Okres ného s údu Bratis lava I, odd. Sro, vložka č. 15294/B (ďalej len „EOS
KSI“)ako aj združeniu NonBanking Credi tBureau, Z Z PO, IČO: 42 053 404, s o s ídlom Cintoríns ka 21, Bratis lava os obné
údaje Klienta v rozs ahu uvedenom v žiados ti Klienta o Úver, v Návrhu a/alebo v zmluve za účelom ich overovania v
databázach EOS KSI a NonBanking Credit Bureau v s úvis los ti s prípadným vznikom a/alebo trvaním záväzkového vzťahu
medzi Friendly Finance Slovakia s .r.o. a Klientom. Klient s účas ne udeľuje EOS KSI a NonBanking Credit Bureau s úhlas
na pos kytnutie údajov zo s vojich databáz s poločnos ti Friendly Finance Slovakia s .r.o., a to najmä o výš ke Klientových
peňažných záväzkov a čas e, v ktorom tieto záväzky Klienta EOS KSI a NonBanking Credit Bureau evidovala vo s vojich
databázach, informácie o š tádiu inkas a, v ktorom s a záväzok Klienta nachádzal (mimos údne, s údne, exekučné,
konkurzné alebo reš trukturalizačné, tres tné konanie), ako aj údaje o výš ke us kutočnených platieb Klienta v s tanovenom
čas ovom období.
10. Os obitný s úhlas s o zas ielaním news letterov:

Klient regis tráciou týmto ako dotknutá os oba v zmys le Z ákona o

ochrane os obných údajov dobrovoľne udeľujem s úhlas v s úlade s us tanovením § 11 Z ákona o ochrane os obných
údajov na s pracúvanie a uchovávanie vš etkých mojich os obných údajov v rozs ahu tých os obných údajov, ktoré s om
pos kytol Veriteľovi pre účel marketingu, zas ielania news letterov, ponúk a informácií v informačnom s ys téme os obných
údajov prevádzkovateľa Friendly Finance Slovakia s .r.o.

Tallerova 4,

811 02 Bratis lava - Staré Mes to,

(aj

pros tredníctvom elektronických komunikácií v zmys le zákona č. 351/2011 Z . z. o elektronických komunikáciách v
platnom znení) a to na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia s úhlas u. Z ároveň potvrdzujem s právnos ť, pravdivos ť a
aktuálnos ť mnou pos kytnutých predmetných os obných údajov. Tento s úhlas je možné kedykoľvek odvolať oznámením, a
to zas laním lis tu do s ídla s poločnos ti na poš tovú adres u: Friendly Finance Slovakia s .r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratis lava
- Staré Mes to, alebo elektronickou formou, a to zas laním oznámenia na e-mailovú adres u podpora@pozickomat.s k. V
prípade voľby uplatnenia s vojich práv podľa us tanovení § 28 a nas l. Z ákona o ochrane os obných údajov s om povinný v
tejto s úvis los ti ako dotknutá os oba kontaktovať Veriteľa výlučne na vyš š ie uvedených adres ách.
11. Klient Veriteľovi udeľuje s úhlas na pos kytnutie os obných údajov tretím os obám ako aj na s prís tupnenie príjemcom.
Veriteľ je oprávnený os obné údaje Klienta s prís tupňovať a/alebo pos kytovať s ubjektom, ako aj ďalš ím tretím os obám,
pričom ide o s prís tupnenie a/alebo pos kytnutie údajov, ktoré je nevyhnutné na s plnenie povinnos tí us tanovených
právnymi predpis mi a/alebo rozhodnutiami prís luš ných orgánov, a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov,
záväzkov a povinnos tí, ktoré vznikajú v s úvis los ti s o zís kaním a/alebo používaním Webovej s tránky.

Tretie os oby,

ktorým budú os obné údaje pos kytnuté, s ú oprávnené os obné údaje s pracúvať na účely, v rozs ahu a za podmienok
podľa s úhlas u s o s pracúvaním údajov podľa tohto článku Z mluvy. Ďalš ie tretie os oby, ktorým budú os obné údaje
pos kytnuté na s plnenie povinnos tí us tanovených právnymi predpis mi a/alebo rozhodnutiami prís luš ných orgánov a
marketingovými aktivitami Veriteľa s ú oprávnené os obné údaje s pracúvať na účely, za podmienok a v rozs ahu
nevyhnutnom na s plnenie prís luš ných povinnos tí. V rovnakom rozs ahu a za rovnakých podmienok udeľuje Klient
veriteľovi aj s úhlas na využívanie vš etkých ním vyplnených, pos kytnutých a/alebo s prís tupnených informácií a údajov aj
keď nemajú charakter os obného údaja (v rámci regis trácie na Webovej s tránke alebo v rámci používania Webovej
s tránky).
12. Súčas ťou s úhlas u je aj s úhlas s o zas ielaním informácií Veriteľa, Klientovi na e-mailovú adres u dos tupnú v účte

Klienta, na telefónne čís lo Klienta, ako aj poš tou na adres u, ktorú Klient pos kytol Veriteľovi. Súhlas s o zas ielaním
informácií, vrátane informácií týkajúcich s a marketingu s a udeľuje v rovnakom rozs ahu a za rovnakých podmienok ako
s úhlas s o s pracúvaním os obných údajov. Klient má v s úvis los ti s o zas ielaním informácií pros tredníctvom elektronických
komunikácií vš etky práva us tanovené § 62 a s úv. zákona č. 351/2011 Z . z. o elektronických komunikáciách v platnom
znení.
13. Informácie v s úvis los ti s o s pracúvaním os obných údajov podľa § 15 ods . 1 a 8 Z ákona ochrane os obných údajov:
Spoločnos ť Friendly Finance Slovakia s .r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratis lava - Staré Mes to, oznamuje nas ledovné
s kutočnos ti a zároveň pos kytuje poučenie o právach dotknutej os oby v s úvis los ti s o s pracovávaním os obných údajov
dotknutej os oby s poločnos ťou Friendly Finance Slovakia s .r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratis lava - Staré Mes to, ako
prevádzkovateľom informačného s ys tému podľa Z mluvy. Vyjadrením s úhlas u dotknutá os oba potvrdzuje, že s a
oboznámila s obs ahom s vojich práv pri s pracúvaní os obných údajov a s úhlas í s o s pracovaním s vojich os obných údajov
pre účel prevádzkovania a realizácie Webovej s tránky, informovania o aktualitách.
Identiﬁkačné údaje prevádzkovateľa: Prevádzkovateľom informačného s ys tému os obných údajov je s poločnos ť Friendly
Finance Slovakia s .r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratis lava - Staré Mes to, ktorá zís kava os obné údaje dotknutej os oby v
s úlade s o Z ákonom č. o ochrane os obných údajov, ktorý podrobne upravuje vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou
os obou.
Identiﬁkačné údaje s pros tredkovateľa: Spros tredkovateľom je zmluvný partner a to nas ledovná s poločnos ť: s poločnos ť
EOS KSI Slovens ko, s .r.o., s o s ídlom Pajš túns ka 5, 851 02 Bratis lava, IČO: 35 724 803, zapís aná v obchodnom regis tri
Okres ného s údu Bratis lava I, odd. Sro, vložka č. 15294/B, ktorá s pracúva os obné údaje dotknutej os oby, NonBanking
Credit Bureau, Z Z PO, IČO: 42 053 404, s o s ídlom Cintoríns ka 21, Bratis lava, De Vries Jus titia s .r.o. s o s ídlom:
Vyš ehrads ká 2, Praha, Čes ká republika, IČO: 243 05 511, zapís aná v obchodnom regis tri mes ts kého s údu v Prahe, C
194143.
Účel s pracovania:

Spoločnos ť Friendly Finance Slovakia s .r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratis lava - Staré Mes to, je

oprávnená s pracúvať os obné údaje dotknutej os oby na pre účel prevádzkovania a realizácie Webovej s tránky,

za

účelom pos údenia žiados tí o pos kytnutie s lužieb Veriteľa; za účelom pos kytnutia s lužieb Veriteľa, o ktoré požiadal Klient;
za účelom interného pos údenia a analýzy, vrátane rozvoja a zlepš ovania s lužieb Veriteľa; za účelom pos údenia
úverus chopnos ti a ﬁnančných záväzkov Klienta; na účely priameho marketingu, napríklad na informovanie Klienta
telefonicky, poš tou, e-mailom alebo inými s pôs obmi o produktoch a s lužbách Veriteľa a na účely pries kumu; a
informovania o aktualitách a pre marketingové účely Prevádzkovateľa.
Doba s pracovania: 10 rokov alebo do dňa odvolania s úhlas u s o s pracovaním os obných údajov.
Poučenie o právach dotknutej os oby pri s pracúvaní os obných údajov Dotknutá os oba má právo na základe pís omnej
žiados ti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či s ú alebo nie s ú os obné údaje o nej s pracúvané, b) vo
vš eobecne zrozumiteľnej forme informácie o s pracúvaní os obných údajov v informačnom s ys téme v rozs ahu podľa § 15
ods . 1 pís m. a) až e) druhý až š ies ty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa ods eku 5 je dotknutá os oba oprávnená
oboznámiť s a s pos tupom s pracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo vš eobecne zrozumiteľnej forme pres né
informácie o zdroji, z ktorého zís kal jej os obné údaje na s pracúvanie, d) vo vš eobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej
os obných údajov, ktoré s ú predmetom s pracúvania, e) opravu alebo likvidáciu s vojich nes právnych, neúplných alebo
neaktuálnych os obných údajov, ktoré s ú predmetom s pracúvania, f) likvidáciu jej os obných údajov, ktorých účel
s pracúvania s a s končil; ak s ú predmetom s pracúvania úradné doklady obs ahujúce os obné údaje, môže požiadať o ich
vrátenie, g) likvidáciu jej os obných údajov, ktoré s ú predmetom s pracúvania, ak doš lo k poruš eniu zákona, h)
blokovanie jej os obných údajov z dôvodu odvolania s úhlas u pred uplynutím čas u jeho platnos ti, ak prevádzkovateľ
s pracúva os obné údaje na základe s úhlas u dotknutej os oby. Právo dotknutej os oby možno obmedziť len podľa ods eku 1
pís m. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z os obitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola poruš ená ochrana
dotknutej os oby, alebo by boli poruš ené práva a s lobody iných os ôb. Dotknutá os oba na základe pís omnej žiados ti má
právo u prevádzkovateľa namietať voči a) s pracúvaniu jej os obných údajov, o ktorých predpokladá, že s ú alebo budú
s pracúvané na účely priameho marketingu bez jej s úhlas u a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu os obných údajov
uvedených v § 10 ods . 3 pís m. d) Z ákona o ochrane os obných údajov na účely priameho marketingu v poš tovom s tyku,

alebo c) pos kytovaniu os obných údajov uvedených v § 10 ods . 3 pís m. d) Z ákona o ochrane os obných údajov na účely
priameho marketingu. Dotknutá os oba na základe pís omnej žiados ti alebo os obne, ak vec neznes ie odklad, má právo u
prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči s pracúvaniu os obných údajov v prípadoch podľa § 10 ods . 3 pís m. a), e), f)
alebo g) vys lovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zas ahovaní do jej práv a
právom chránených záujmov, ktoré s ú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto s pracúvaním os obných údajov
poš kodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže s a, že námietka dotknutej os oby je oprávnená,
prevádzkovateľ je povinný os obné údaje, ktorých s pracúvanie dotknutá os oba namietala, bez zbytočného odkladu
blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnos ti dovolia. Dotknutá os oba na základe pís omnej žiados ti alebo os obne, ak
vec neznes ie odklad,

ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť s a rozhodnutiu

prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dos ah, ak s a takéto rozhodnutie vydá výlučne na
základe úkonov automatizovaného s pracúvania jej os obných údajov. Dotknutá os oba má právo žiadať prevádzkovateľa o
pres kúmanie vydaného rozhodnutia metódou odliš nou od automatizovanej formy s pracúvania, pričom prevádzkovateľ je
povinný žiados ti dotknutej os oby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri pres kúmaní rozhodnutia bude mať
oprávnená os oba; o s pôs obe pres kúmania a výs ledku zis tenia prevádzkovateľ informuje dotknutú os obu v lehote podľa
§ 29 ods . 3. Dotknutá os oba nemá toto právo iba v prípade, ak to us tanovuje os obitný zákon, v ktorom s ú upravené
opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej os oby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas
exis tencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej os oby, alebo ak
prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej
os oby.
X. Záverečné ustanovenia
1. Z mluvné s trany s a dohodli, že vš etky pozvánky, výzvy, oznámenia, upomienky a iné pís omnos ti realizované v
s úvis los ti s Rámcovou zmluvou alebo Z mluvou budú považované za doručené, ak budú doručené os obne, kuriérom
alebo doporučenou poš tovou zás ielkou na adres u s ídla Veriteľa zapís anú v Obchodnom regis tri a adres u trvalého
bydlis ka Klienta uvedenú v Z mluve alebo formou elektronickej poš ty na e-mailovú adres u Veriteľa a Klienta momentom
ich doručenia na s erver doručenej poš ty. Z ás ielka bude považovaná za doručenú aj v prípade, ak s i adres át odmietne
zás ielku prevziať. Uzavretím Úverovej zmluvy Klient s úhlas í s tým, že vš etky relevantné oznámenia a iná komunikácia
mu môžu byť zas ielané elektronicky, pros tredníctvom Účtu, alebo iným s pôs obom dohodnutým za týmto účelom (napr.
pros tredníctvom SMS s práv alebo pros tredníctvom e-mailových s práv), ak neboli na konkrétny účel s tanovené iné
s pôs oby komunikácie. Pos kytnutie oznámenia pros tredníctvom Účtu zahŕňa zas lanie s právy na os obnú e-mailovú
adres u Klienta a/alebo do s chránky, ktorá je k dis pozícii po prihlás ení s a do Účtu. Oznámenia pos kytnuté vyš š ie
uvedeným s pôs obom s a považujú za doručené po uplynutí 2 pracovných dní od ich odos lania aj v prípade ak s a o nich
adres át nedozvedel. V prípade zas lania poš tou s ú oznámenia považované za doručené 5 (päť) kalendárnych dní po
odos laní odos lania aj v prípade ak s a o nich adres át nedozvedel.
2. Rámcová zmluva s a uzatvára na dobu neurčitú.
3. Komunikácia Veriteľa a Klienta vo veciach predzmluvných a zmluvných ako aj ďalš ích práv a povinnos tí medzi
účas tníkmi zmluvného vzťahu bude prebiehať v s lovens kom jazyku a čes kom jazyku. Rámcová zmluva, Z mluva a zmeny
Z mluvy budú vyhotovené výlučne v s lovens kom jazyku.
4. Reklamácie a s ťažnos ti je Klient oprávnený zas ielať v zás ade na internetovú adres u Veriteľa pros tredníctvom Účtu,
prípadne pís omne na adres u s ídla Veriteľa zapís anú v obchodnom regis tri. Veriteľ s a zaväzuje pos údiť reklamáciu alebo
s ťažnos ť Klienta v lehote do 14 dní odo dňa doručenia vš etkých podkladov potrebných pre ich pos údenie a zas lať
Klientovi s právu o výs ledku preš etrenia na inom trvalom médiu na internetovú adres u Klienta alebo pís omne na adres u
Klienta. Reklamáciu je možné podať: telefonicky na tel. č.: +421 249 206 725, pís omne na adres e s ídla Spoločnos ti:
Tallerova 4, 811 02 Bratis lava - Staré Mes to, elektronickým zas lanie nas kenovanej a podpís anej reklamácie do Účtu po
prihlás ení s a, elektronickou poš tou na e-mailovej adres e: reklamacie@pozickomat.s k . Podrobnos ti o reklamáciách
s tanoví Reklamačný poriadok Veriteľa, ktorý bude zverejnený na Webovej s tránke.
Alternatívne rieš enie s poru - Spotrebiteľ s i môžu s voje práva a nároky voči Friendly Finance Slovakia s .r.o. uplatňovať
aj v rámci alternatívneho on-line rieš enia s poru. On-line rieš enie s poru zabezpečuje Európs ka komis ia a s lovens ké
kontaktné mies to rieš enia s porov on-line (RSO). Rovnako aj nároky Friendly Finance Slovakia voči Spotrebiteľovi môžu

byť uplatnené pros tredníctvom európs kej platformy. Sťažnos ť môžete podať pros tredníctvom platformy rieš enia s porov
on-line (RSO) na s tránke http://ec.europa.eu/cons umers /odr/index_en.htm. Sťažnos ť bude vybavená do 90 dní.
5. Klient je oprávnený kedykoľvek počas trvania Z mluvy žiadať, aby mu Veriteľ v pís omnej podobe alebo na inom
trvalom médiu zas lal Rámcovú zmluvu alebo Z mluvu uzatvorenú medzi Veriteľom a Klientom. Veriteľ tak urobí v lehote
do 3 pracovných dní od obdržania žiados ti.
6. Klient je oprávnený kedykoľvek počas trvania Z mluvy žiadať, aby mu Veriteľ zas lal oznámenie o výš ke nes plateného
Úveru, lehotách s plátok a podmienkach s platnos ti. Klient má zároveň vždy prís tup k uvedeným údajom v Účte Klienta na
Webovej s tránke.
7. Z mluvné vzťahy medzi Veriteľom a Klientom, ktoré nie s ú upravené v Rámcovej zmluve a Z mluve, s a s pravujú
prís luš nými us tanoveniami Občians keho zákonníka, Z ákona, Z ákona o ochrane s potrebiteľa pri ﬁnančných s lužbách na
diaľku.
8. Úverovú zmluvu je možné kedykoľvek upraviť v dôs ledku zmien legis latívnych, ekonomických a obchodných
požiadaviek a/alebo zmien v technickom pros tredí a/alebo zmien parametrov produktov alebo s lužieb. Pos tup pri úprave
Úverovej zmluvy je nas ledujúci: Veriteľ oznámi Klientovi navrhované úpravy. Úpravy nadobudnú platnos ť okamžite po
oznámení (ak nie s ú pre Klienta nevýhodné alebo ak s ú odvodené od prís luš ného zákona). V os tatných prípadoch bude
mať Klient právo odmietnuť takéto zmeny tak, že požiada Veriteľa o ukončenie Úverovej zmluvy do des iatich
kalendárnych dní po tom, ako bol informovaný o zmenách pros tredníctvom e-mailu. V takom prípade mus í Klient s platiť
vš etky s umy dlhované v s úlade s Úverovou zmluvou tak, ako s a dohodol Veriteľ a Klient, a Úverová zmluva bude
ukončená hneď, ako budú dlžné s umy, dlhované v s úlade s danou Z mluvou, s platené. Ak Klient nepožiada Veriteľa o
ukončenie Z mluvy do des iatich kalendárnych dní odo dňa, kedy bol informovaný o navrhovaných úpravách, bude s a mať
za to, že Klient prijal navrhované úpravy, a v takom prípade zmeny nadobudnú účinnos ť des ať kalendárnych dní od
dátumu, kedy bol Klient o navrhovaných úpravách informovaný.
9. Ak Veriteľ pos túpi s voje práva vyplývajúce z Úverovej zmluvy na tretiu os obu, pos tupuje s a podľa us t. Občians keho
zákonníka. Veriteľ je povinný o pos túpení Klienta bezodkladne pís omne informovať, to neplatí ak Veriteľ na základe
dohody s nadobúdateľom naďalej s pravuje úver vo vzťahu ku Klientovi. Nepovažuje s a za pos túpenie práva ak Veriteľ
poverí tretiu os obu vymáhaním jeho pohľadávok voči Klientovi. Veriteľ má právo pos túpiť s voje práva a povinnos ti v
zmys le tejto Rámcovej zmluvy na tretiu os obu. Klient nemôže pos túpiť s voje práva a povinnos ti v zmys le tejto Rámcovej
zmluvy na tretiu os obu bez výs lovného a pís omného s úhlas u Veriteľa.
10. Táto Rámcová zmluva je k dis pozícií aj na Webovej s tránke.
11. Webová s tránka používa cookies a tieto s a ukladajú v internetových prehliadačoch užívateľa. Cookies s a používajú v
proces e vypracovania a vyplňovania predzmluvných elektronických formulárov a žiados tí a tiež s cieľom uľahčiť ďalš ie
návš tevy webovej s tránky. Prehliadač možno nas taviť tak, aby s a užívateľovi zabránilo dos távať tieto cookies počas
návš tevy webovej s tránky. V takom prípade vš ak nemožno zaručiť, že vš etky webové aplikácie budú pre užívateľa úplne
prís tupné.
12. Akékoľvek us tanovenie tejto Rámcovej zmluvy s a s tane neplatným v dôs ledku zmien v právnych predpis och, alebo v
dôs ledku vyhlás enia za neplatné alebo neúčinné prís luš ným orgánom verejnej s právy, nebude to mať vplyv na platnos ť
a účinnos ť os tatných us tanovení tejto Rámcovej zmluvy a Z mluvné s trany s a zaväzujú dotknuté us tanovenie nahradiť
takým znením, ktoré bude platné a účinné a čo najviac bude s ledovať pôvodnú vôľu Z mluvných s trán vyjadrenú v
dotknutom neplatnom alebo neúčinnom us tanovení.
13. Vš etky s pory, ktoré vzniknú z Rámcovej zmluvy alebo Z mluvy, vrátane s porov o jej platnos ť, výklad alebo zruš enie,
budú rieš ené podľa právneho poriadku Slovens kej republiky, pred vš eobecnými s údmi Slovens kej republiky.
14. Klient prehlas uje, že s i Rámcovú zmluvu prečítal, porozumel jej obs ahu a na znak s úhlas u s ňou s lobodne, vážne,
nie v ties ni, za nápadne nevýhodných podmienok, s úhlas í s Rámcovou zmluvou.

V Bratis lave dňa: 24.10.2018

Veriteľ:

..................................................
Friendly Finance Slovakia s .r.o.
Ivette Korandová, konateľ

Klient:

...................................................

Firs t name:
Las t name:
Pers onal ID:
Login: ; Cus tomer connected by unique s ecured pas s word

