
12.1.1. V prípade, ak Klient poruší ktorúkol'vek z jeho povinností podl'a bodu la. tejto zmluvy a ani po
predchádzajúcom upozomení Banky v dodatočnej Bankou stanovenej lehote nevykoná nápravu alebo takáto
náprava nie je možná:

12.1.1.1. Banka je oprávnená zvýšiť úrokovú sadzbu až do obnovenia dodržiavania povinností Klienta v rozpätí od
12 mesačný EURIBOR + úrokové rozpätie 2,80 % p.a. do 12 mesačný EURIBOR + úrokové rozpätie
3,31 % p. a., pričom zvýšenie sa nedotýka ustanovení o sankčných úrokoch;

12.1.2. V prípade, ak Klient poruší niektorú z peňažných povinností vyplývajúcu z Úverovej zmluvy, môže Banka:

12.1.2.1. vyplniť a uplatniť zmenku Klienta

12.1.2.2. Bankaje oprávnená požadovať od Klienta rozšírenie zabezpečenia.

12.1.2.3. uplatniť sankcie v zmysle Úverovej zmluvy

12.1.3. Sankcie uvedené v Úverovej zmluve môže Banka uplatniť jednotlivo aj kumulatívne

12.1.4. Banka je oprávnená spoplatniť prípadné upomienky zasielané Klientovi v zmysle Sadzobníka poplatkov, ktorý
je platný v deň zaslania upomienky.

12.2. Omeškanie

12.2.1. Nezaplatená istina Úveru sa úročí aktuálnou úrokovou sadzbou v zmysle bodu 2.2.4. Úverovej zmluvy a
súčasne sa účtuje úrok z omeškania vo výške 7,00 % p.a., a to až do doby jej zaplatenia.

12.2.2. Po dni Amortizácie Úveru alebo pri požadovanom predčasnom splatení Úveru zo strany Banky prináleží Banke
za včas nezaplatenú istinu Úveru úrok z omeškania vo výške poslednej platnej úrokovej sadzby v zmysle bodu
2.2.4. a 5. Úverovej zmluvy zvýšenej 07,00 % p. a., a to až do doby jej zaplatenia.

12.2.3. Nezaplatené úroky sa sankčne spoplatňujú sadzbou 20,00 % p. a.., platnou v prvý deň omeškania, a to až do
doby ich zaplatenia.

12.2.4. Banka si vyhradzuje právo meniť výšku úroku z omeškania uvedeného v bodoch 12.2.1. a 12.2.2., ako aj
sankčného poplatku uvedeného v bode 12.2.3. Úverovej zmluvy v rozsahu platných právnych predpisov.

12.2.4.1. Banka o úprave výšky úrokov z omeškania alebo sankčného poplatku Klienta upovedomí minimálne 5
pracovných dní pred účinnosťou úpravy.

12.3. Porušenie nepeňažných povinností

12.3.1. Ak Klient poruší ktorúkol'vek povinnosť vyplývajúcu z Úverovej zmluvy s výnimkou riadneho alebo včasného
splácania Úveru, alebo ak ktorékol'vek z vyhlásení Klienta v bode 9. Úverovej zmluvy je nepravdivé alebo
neúplné, Banka je oprávnená od Klienta požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z nesplatenej
istiny Úveru, minimálne 350,- EUR. Tým nie je dotknuté právo Banky domáhať sa náhrady spôsobenej
škody v prípade, že by vzniknutá škoda prevyšovala požadovanú zmluvnú pokutu.

12.4. Predčasná splatnosť

12.4.1. Banka je oprávnená. a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Klientovi, rozhodnúť o predčasnom zaplatení
zostatku istiny Úveru s príslušenstvom z ktoréhokol'vek z nasledovných dôvodov:

12.4.1.1. Klient je v omeškaní so splácaním svojho peňažného záväzku podl'a Úverovej zmluvy po dobu dlhšiu ako
15 dní;

12.4.1.2. Klient nedodržal svoju povinnosť podľa bodu 10.1.5 . alebo si nesplnil povinnosť podl'a bodov 10.1.1.
a 10.1.2.;

12.4.1.3. Klient bez predchádzajúceho súhlasu Banky použil poskytnuté peňažné prostriedky na iný ako dohodnutý
Účel;

12.4.1.4. bolo rozhodnuté o predčasnom zaplatení zostatku istiny akéhokoľvek úveru alebo pôžičky s príslušenstvom
poskytnutého Bankou alebo inou bankou Klientovi na základe iného zmluvného vzťahu ako je zmluvný
vzťah založený na základe tejto Úverovej zmluvy;

12.4.1.5. nastanú okolnosti, pre ktoré Banka môže odstúpiť od zmlúv uzavretých s Klientom počas celej doby
záväzkového vzťahu podl'a tejto Úverovej zmluvy;

12.4.1.6. na majetok Klienta sa začalo exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia v súvislosti s pohl'adávkami,
ktorých výška presahuje 1112 výnosu dane z príjmov pridelenej Klientovi v priebehu predchádzajúceho
kalendárneho roka;

12.4.1.7. Klient vyhlási alebo uzná, že nie je schopný riadne a včas zaplatiť akýkol'vek svoj peňažný záväzok;

12.4.1.8. voči Klientovi bol zavedený ozdravný režim alebo nútená správa;

12.4.1.9. Klient bez súhlasu Banky urobí právny úkon uvedený v bode 10.1.5 alebo 10.2.1 . Úverovej zmluvy;

12.4.1.10. ľubovoľné vyhlásenie Klienta podl'a bodu 9. Úverovej zmluvy je nepravdivé alebo neúplné;
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