
Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Dátum narodenia:
Datum narození:

Rodné číslo:
Rodné číslo:

Trvalý pobyt
Trvalý pobyt

Ulica:
Ulice:

Č. p.
Č.p.:

PSČ:
PSČ:

Obec:
Obec:

Štát:
Stát:

Časť obce:
Část obce:

Č. o.:
Č.o.:

Obchodná spoločnosť/Názov:
Obchodní firma/Název:

Sídlo
Sídlo  

Zastúpená
Zastoupená

Ulica:
Ulice:

Č. p.
Č.p.:

PSČ:
PSČ:

Obec:
Obec:

Štát:
Stát:

Časť obce:
Část obce:

Č. o.:
Č.o.:

Funkcia:
Funkce:

Meno a priezvisko:
Jméno a příjmení:

Fyzická osoba
Fyzická osoba 

Úverový rámec – dodatok
Úvěrový rámec – dodatek

Článok I.

Účel a predmet Dodatku

1. Účelom tohto Dodatku je umožniť Klientovi využiť Platobné služby 

poskytované AKCENTOU aj v prípade, keď Klient v okamihu podania 

Príkazu nedisponuje dostatkom peňažných prostriedkov na svojom 

IPÚ, a upraviť vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán s tým 

súvisiace.

2. Predmetom tohto Dodatku je stanovenie podmienok pre 

poskytovanie krátkodobých úverov zo strany AKCENTY Klientovi v 

prípade, keď Klient požaduje uskutočnenie platobnej transakcie 

spočívajúcej v prevode peňažných prostriedkov na účet Klienta alebo 

tretej osoby na základe Príkazu, pre ktorého vykonanie nedisponuje 

v okamihu podania Príkazu dostatkom peňažných prostriedkov na 

svojom IPÚ („Úver“), a to do výšky úverového rámca stanoveného zo 

strany AKCENTY pre Klienta („Úverový rámec“). 

3. Ak nie je v tomto Dodatku uvedené inak, majú tu uvedené pojmy 

rovnaký význam, aký majú v Zmluve a vo VOP, ktoré tvoria prílohu č. 1 

Zmluvy.

4. Klient sa podpisom tohto Dodatku zaväzuje platiť AKCENTE za 

poskytnutie Úveru odplatu vo výške stanovenej podľa Sadzobníka 

AKCENTY.

Článok II. 

Stanovenie Úverového rámca

1. Na základe tohto Dodatku je AKCENTA oprávnená stanoviť Klientovi 

Článek I.

Účel a předmět Dodatku

1. Účelem tohoto Dodatku je umožnit Klientovi využít Platebních služeb 

poskytovaných AKCENTOU také v případě, kdy Klient v okamžiku 

podání Příkazu nedisponuje dostatkem peněžních prostředků na 

svém IPÚ, a upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran s 

tím související.

2. Předmětem tohoto Dodatku je stanovení podmínek pro poskytování 

krátkodobých úvěrů ze strany AKCENTY Klientovi v případě, kdy 

Klient požaduje uskutečnění platební transakce spočívající v převodu 

peněžních prostředků na účet Klienta nebo třetí osoby na základě 

Příkazu, pro jehož provedení nedisponuje k okamžiku podání Příkazu 

dostatkem peněžních prostředků na svém IPÚ ( ), a to do výše „Úvěr”

úvěrového rámce stanoveného ze strany AKCENTY pro Klienta 

( ). „Úvěrový rámec“

3. Pokud není v tomto Dodatku uvedeno jinak, mají zde uvedené pojmy 

stejný význam, jako mají ve Smlouvě a ve VOP, které tvoří přílohu č. 1 

Smlouvy.

4. Klient se podpisem tohoto Dodatku zavazuje platit AKCENTĚ za 

poskytnutí Úvěru úplatu ve výši stanovené podle Sazebníku 

AKCENTY.

Článek II. 

Stanovení Úvěrového rámce

1. Na základě tohoto Dodatku je AKCENTA oprávněna stanovit Klientovi 

Alebo Nebo

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek 

č.                        (dále jen „Dodatek“) k Rámcové smlouvě č.                                                    ze 

dne                                                    (dále jen „Smlouva“): 

(dále jen „Klient”) na straně druhé

(AKCENTA a Klient dále označováni společně též jako „Smluvní strany“ 

nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Právnická osoba
Právnická osoba 

Smluvní strany:

AKCENTA CZ a.s. se sídlem Praha 1, Salvátorská 931/8, PSČ 110 00, Česká 

republika, IČ 251 63 680, DIČ CZ 251 63 680, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9662

Korespondenční adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 

Hradec Králové 2, Česká republika, info@akcenta.eu

(dále jen „AKCENTA“) na straně jedné

Zmluvné strany:

AKCENTA CZ a.s. so sídlom Praha 1, Salvátorská 931/8, PSČ 110 00, Česká 

republika, IČO 251 63 680, DIČ CZ 251 63 680, zapísaná v obchodnom 

registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9662

Korešpondenčná adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 

Hradec Králové 2, Česká republika, info@akcenta.eu

(ďalej len „AKCENTA“) na strane jednej

Verzia / Verze: 1/2019 Rámcová zmluva číslo / Rámcová smlouva číslo:

A A

Zmluvné strany uzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku tento 

dodatok č.                         (ďalej  len „Dodatok“)  k  Rámcovej zmluve 

č.                                                     zo dňa                                                    (ďalej len „Zmluva“):

(ďalej len „Klient“) na strane druhej

(AKCENTA a Klient ďalej označovaní spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
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Úverový rámec, v rozsahu ktorého bude Klient oprávnený čerpať 

Úver na vykonanie Príkazu v prípade nedostatočného Použiteľného 

zostatku na IPÚ Klienta, za podmienok uvedených v čl. III. tohto 

Dodatku.

2. Na účely stanovenia Úverového rámca poskytne Klient AKCENTE 

tieto dokumenty: 

i. auditované účtovné závierky Klienta (súvaha a výsledovka) za 

posledné 3 účtovné obdobia; ak nemá Klient auditované výkazy, 

predloží výkazy neauditované;

ii. príklad potvrdenia o vykonaní platby („Avízo“) vystaveného 

bankou, z ktorej bude Klient vykonávať úhradu peňažných 

prostriedkov na Viazaný platobný účet AKCENTY. Ak bude 

vykonávať úhradu z viacerých bánk, predloží Klient vzor Avíza 

vystavený každou takouto bankou;

iii. prípadne akékoľvek ďalšie dokumenty vyžiadané AKCENTOU.

3. O stanovení Úverového rámca AKCENTA informuje Klienta 

prostredníctvom Obchodníka alebo Obchodného zástupcu spolu s 

informáciou o celkovej výške stanoveného Úverového rámca v EUR a 

o podmienkach čerpania Úveru.

4. AKCENTA je oprávnená odmietnuť stanovenie Úverového rámca 

najmä vtedy, ak jej (i) Klient ani v dodatočnej lehote určenej 

AKCENTOU neposkytne požadované dokumenty alebo informácie, 

(ii) AKCENTA eviduje u Klienta akúkoľvek neuhradenú pohľadávku 

alebo (iii) by tým došlo k porušeniu povinností AKCENTY týkajúcich sa 

pravidiel úverovej angažovanosti, kapitálovej primeranosti, 

obozretného podnikania a pod.

Článok III. 

Platnosť, obnovenie a zmena Úverového rámca

1. Úverový rámec stanoví AKCENTA na obdobie spravidla dvanástich 

(12) mesiacov odo dňa stanovenia Úverového rámca AKCENTOU 

(„Platnosť Úverového rámca“), tzn. Platnosť Úverového rámca končí 

dňom, ktorý bezprostredne predchádza dňu výročia stanovenia 

Úverového rámca AKCENTOU, popr. dňom neskorším, určeným 

AKCENTOU.

2. V dostatočnom predstihu, najneskôr však 30 dní pred koncom 

Platnosti Úverového rámca, je Klient povinný predložiť AKCENTE 

účtovné výkazy za uplynulé účtovné obdobie a prípadne aj ďalšie 

dokumenty vyžiadané AKCENTOU, na základe ktorých AKCENTA 

stanoví Úverový rámec na nasledujúcich dvanásť (12) mesiacov.

3. V prípade, že Klient nepredloží riadne všetky dokumenty podľa 

odseku 2, Úverový rámec automaticky zanikne k poslednému dňu 

Platnosti Úverového rámca a Klient ďalej nebude oprávnený čerpať 

Úver. V prípade zániku Úverového rámca podľa vety prvej je Klient 

oprávnený požiadať o nové stanovenie Úverového rámca podľa čl. II. 

tohto Dodatku.

4. Klient je oprávnený kedykoľvek počas Platnosti Úverového rámca 

požiadať AKCENTU o zmenu výšky svojho Úverového rámca („Žiadosť 

o zmenu Úverového rámca“). Žiadosť o zmenu Úverového rámca je 

možné podať Obchodníkovi prostredníctvom telefónu alebo e-mailu. 

S cieľom posúdiť Žiadosť o zmenu Úverového rámca je AKCENTA 

oprávnená vyžiadať si od Klienta ďalšie dokumenty a informácie 

obdobne ako v čl. II. ods. 2 tohto Dodatku. AKCENTA rozhodne o 

Žiadosti o zmenu Úverového rámca do 5 Obchodných dní odo dňa jej 

podania alebo odo dňa poskytnutia ďalších dokumentov a informácií 

vyžiadaných AKCENTOU podľa predchádzajúcej vety.

5. AKCENTA je oprávnená kedykoľvek počas Platnosti Úverového rámca 

preskúmať výšku Úverového rámca a za tým účelom si od Klienta 

vyžiadať ďalšie dokumenty a informácie.

6. AKCENTA je oprávnená kedykoľvek počas Platnosti Úverového 

rámca, podľa svojho vlastného uváženia, jednostranne zmeniť výšku 

Úverového rámca stanoveného pre Klienta, a to najmä z dôvodov (i) 

plnenia povinností týkajúcich sa pravidiel úverovej angažovanosti, 

kapitálovej primeranosti, obozretného podnikania, (ii) plnenia 

povinností podľa Zmluvy, VOP alebo tohto Dodatku alebo (iii) v 

prípade, keď Klient porušil akúkoľvek svoju povinnosť podľa Zmluvy, 

VOP alebo tohto Dodatku.

7. AKCENTA je oprávnená podmieniť zvýšenie Úverového rámca 

Klienta, poskytnutie zabezpečenia Úveru zo strany Klienta vo forme 

Zmenky v prospech AKCENTY a príslušnej Zmenkovej zmluvy.

Článok IV.

Podmienky čerpania Úveru

1. V prípade záujmu Klienta čerpať Úver je Klient povinný podať 

AKCENTE žiadosť o čerpanie Úveru, v ktorej špecifikuje výšku a menu 

Úvěrový rámec, v jehož rozsahu bude Klient oprávněn čerpat Úvěr 

k provedení Příkazu v případě nedostatečného Použitelného 

zůstatku na IPÚ Klienta, za podmínek uvedených v čl. III. tohoto 

Dodatku.

2. Za účelem stanovení Úvěrového rámce poskytne Klient AKCENTĚ 

tyto dokumenty: 

i. auditované účetní závěrky Klienta (rozvaha a výsledovka) za 

poslední 3 účetní období; nemá-li Klient auditované výkazy, 

předloží výkazy neauditované;

ii. příklad potvrzení o provedení platby ( ) vystaveného „Avízo”

bankou, ze které bude Klient provádět úhradu peněžních 

prostředků na Vázaný platební účet AKCENTY. Bude-li provádět 

úhradu z více bank, předloží Klient vzor Avíza vystavený každou 

takovou bankou;

iii. případně jakékoliv další dokumenty vyžádané AKCENTOU.

3. O stanovení Úvěrového rámce AKCENTA informuje Klienta 

prostřednictvím Obchodníka nebo Obchodního zástupce spolu s 

informací o celkové výši stanoveného Úvěrového rámce v EUR a o 

podmínkách čerpání Úvěru.

4. AKCENTA je oprávněna odmítnout stanovení Úvěrového rámce 

zejména tehdy, pokud (i) Klient ani v dodatečné lhůtě určené 

AKCENTOU jí neposkytne požadované dokumenty nebo informace, 

(ii) AKCENTA eviduje jakoukoliv neuhrazenou pohledávku za 

Klientem nebo (iii) by tím došlo k porušení povinností AKCENTY 

týkajících se pravidel úvěrové angažovanosti, kapitálové 

přiměřenosti, obezřetného podnikání atp.

Článek III. 

Platnost, obnovení a změna Úvěrového rámce

1. Úvěrový rámec stanoví AKCENTA na dobu zpravidla dvanácti (12) 

měsíců ode dne stanovení Úvěrového rámce AKCENTOU („Platnost 

Úvěrového rámce“), tzn. Platnost Úvěrového rámce končí dnem, 

který bezprostředně předchází dni výročí stanovení Úvěrového 

rámce AKCENTOU, popř. dnem pozdějším, určeným AKCENTOU.

2. V dostatečném předstihu, nejpozději však 30 dní, před koncem 

Platnosti Úvěrového rámce je Klient povinen předložit AKCENTĚ 

účetní výkazy za uplynulé účetní období a případně též další 

dokumenty vyžádané AKCENTOU, na jejichž základě AKCENTA 

stanoví Úvěrový rámec na následujících dvanáct (12) měsíců.

3. V případě, že Klient nepředloží řádně všechny dokumenty podle 

odstavce 2, Úvěrový rámec automaticky zanikne k poslednímu dni 

Platnosti Úvěrového rámce a Klient nadále nebude oprávněn k 

čerpání Úvěru. V případě zániku Úvěrového rámce podle věty první je 

Klient oprávněn požádat o nové stanovení Úvěrového rámce podle 

čl. II. tohoto Dodatku.

4. Klient je oprávněn kdykoliv během Platnosti Úvěrového rámce 

požádat AKCENTU o změnu výše svého Úvěrového rámce („Žádost o 

změnu Úvěrového rámce“). Žádost o změnu Úvěrového rámce lze 

podat Obchodníkovi prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Za 

účelem posouzení Žádosti o změnu Úvěrového rámce je AKCENTA 

oprávněna vyžádat si od Klienta další dokumenty a informace 

obdobně jako v čl. II. odst. 2 tohoto Dodatku. AKCENTA rozhodne o 

Žádosti o změnu Úvěrového rámce do 5 Obchodních dnů ode dne 

jejího podání nebo ode dne poskytnutí dalších dokumentů a 

informací vyžádaných AKCENTOU podle předchozí věty.

5. AKCENTA je oprávněna kdykoliv během Platnosti Úvěrového rámce 

přezkoumat výši Úvěrového rámce a za tím účelem si od Klienta 

vyžádat další dokumenty a informace.

6. AKCENTA je oprávněna kdykoliv během Platnosti Úvěrového rámce, 

dle svého vlastního uvážení, jednostranně změnit výši Úvěrového 

rámce stanoveného pro Klienta, a to zejména z důvodů (i) plnění 

povinností týkajících se pravidel úvěrové angažovanosti, kapitálové 

přiměřenosti, obezřetného podnikání, (ii) plnění povinností dle 

Smlouvy, VOP nebo tohoto Dodatku anebo (iii) v případě, kdy Klient 

porušil jakoukoliv svou povinnost podle Smlouvy, VOP nebo tohoto 

Dodatku.

7. AKCENTA je oprávněna podmínit zvýšení Úvěrového rámce Klienta, 

poskytnutí zajištění Úvěru ze strany Klienta ve formě Směnky ve 

prospěch AKCENTY a příslušné Směnečné smlouvy.

Článek IV.

Podmínky pro čerpání Úvěru

1. V případě zájmu Klienta čerpat Úvěr je Klient povinen podat AKCENTĚ 

žádost o čerpání Úvěru, ve které specifikuje výši a měnu 
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požadovaného Úveru („Žiadosť o čerpanie“), a to najneskôr v 

okamihu zadania Príkazu, ktorý sa má realizovať s využitím Úveru.

2. Žiadosť o čerpanie je možné podať iba telefonicky, a to najneskôr 1 

hodinu pred koncom Prevádzkových hodín (t. j. do 16:00 hod. SEČ).

3. Po vyhodnotení Žiadosti o čerpanie, najneskôr do 30 minút od 

prijatia Žiadosti o čerpanie, AKCENTA telefonicky informuje Klienta o 

(i) súhlase s čerpaním Úveru špecifikovaného v Žiadosti o čerpanie, 

alebo (ii) o zamietnutí Žiadosti o čerpanie. Na čerpanie Úveru nie je 

právny nárok.

4. AKCENTA je oprávnená Žiadosť o čerpanie podľa odseku 1 zamietnuť 

najmä vtedy, ak (i) eviduje voči Klientovi akúkoľvek neuhradenú 

pohľadávku alebo (ii) by poskytnutím Úveru došlo k akémukoľvek 

porušeniu povinností AKCENTY týkajúcich sa pravidiel úverovej 

angažovanosti, kapitálovej primeranosti a obozretného podnikania, 

povinností podľa Zmluvy, VOP či tohto Dodatku, prípadne k poklesu 

voľných likvidných prostriedkov AKCENTY pod úroveň vyžadovanú 

právnymi predpismi alebo regulačnými štandardmi alebo (iii) 

v prípade, ak Klient porušil akúkoľvek svoju povinnosť podľa Zmluvy, 

VOP či tohto Dodatku.

5. S cieľom vylúčiť pochybnosti si Zmluvné strany potvrdzujú, že 

zamietnutie Žiadosti o čerpanie nemá za následok zmenu či zrušenie 

Úverového rámca stanoveného pre Klienta podľa čl. II. ods. 3 tohto 

Dodatku. Tým nie je dotknuté právo AKCENTY podľa čl. III. ods. 6 

tohto Dodatku.

6. Bezodkladne po získaní súhlasu s čerpaním Úveru podľa odseku 3 je 

Klient povinný doručiť AKCENTE prostredníctvom e-mailu alebo faxu 

Avízo dokladujúce vykonanie platby Klientom na Viazaný platobný 

účet AKCENTY vo výške poskytnutého Úveru.

7. Ak Klient nedoručí AKCENTE Avízo do konca Obchodného dňa, v 

ktorom došlo k informovaniu Klienta o súhlase s čerpaním Úveru 

podľa odseku 3, schválenie Žiadosti o čerpanie týmto okamihom 

automaticky stráca platnosť.

8. Bez zbytočného odkladu po prijatí Avíza vykoná AKCENTA Príkaz za 

podmienok uvedených v Zmluve a VOP. Aby bolo možné Príkaz 

vykonať ešte v ten istý Obchodný deň, je nutné doručiť AKCENTE 

Avízo najneskôr 30 minút pred koncom cut off time danej meny. 

9. Klient je oprávnený čerpať viac Úverov súčasne, súčet čerpaných 

Úverov však nemôže prekročiť výšku Úverového rámca.

10. Ak sa má čerpať Úver v inej mene než EUR, použije sa na prepočet 

výšky Úverového rámca pre túto menu aktuálny kurz stanovený 

AKCENTOU v okamihu poskytnutia Úveru.

Článok V.

Vykonanie Príkazu prekračujúceho Úverový rámec

1. Klient nie je oprávnený čerpať Úver nad výšku Úverového rámca.

2. V prípade, že Klient požaduje vykonanie Príkazu s využitím Úveru a 

objem transakcie prevyšuje Úverový rámec, poskytne AKCENTA 

Klientovi Úver maximálne do výšky Úverového rámca a zvyšnú časť 

peňažných prostriedkov potrebných na vykonanie Príkazu 

(„Chýbajúca suma“) čerpá z peňažných prostriedkov na IPÚ Klienta v 

rozsahu Chýbajúcej sumy.

3. Postup podľa odseku 2 je možné použiť iba v prípade, že Použiteľný 

zostatok na IPÚ Klienta postačuje na pokrytie Chýbajúcej sumy, inak 

AKCENTA podaný Príkaz odmietne vykonať a Žiadosť o čerpanie 

zamietne.

4. AKCENTA informuje Klienta o aktuálnej výške Použiteľného zostatku 

na IPÚ Klienta, o možnosti postupu podľa odseku 2, prípadne o 

zamietnutí Žiadosti o čerpanie a odmietnutí vykonať Príkaz, 

telefonicky postupom podľa čl. IV. ods. 3 tohto Dodatku.

5. Na postup podľa odseku 2 si AKCENTA vyžiada výslovný súhlas 

Klienta. Ak Klient s postupom podľa odseku 2 nesúhlasí, AKCENTA 

Žiadosť o čerpanie zamietne.

Článok VI.

Povinnosti Klienta

1. Klient je povinný uhradiť na Viazaný platobný účet AKCENTY peňažné 

prostriedky vo výške zodpovedajúcej poskytnutému Úveru, a to 

najneskôr do 5 Obchodných dní odo dňa potvrdenia súhlasu s 

čerpaním Úveru podľa čl. IV. ods. 3 tohto Dodatku.

2. V prípade neuhradenia sumy podľa odseku 1 je Klient povinný 

uhradiť na Viazaný platobný účet AKCENTY spolu so sumou podľa 

odseku 1 taktiež príslušné úroky z omeškania počítané podľa dennej 

sadzby vo výške 0,07 % odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 1, a to 

až do jej úplného uhradenia. Tým nie je dotknuté právo AKCENTY na 

náhradu škody a zmluvnú pokutu podľa čl. III. ods. 4 VOP. 

požadovaného Úvěru ( ), a to nejpozději v „Žádost o čerpání”

okamžiku zadání Příkazu, který má být proveden s využitím Úvěru.

2. Žádost o čerpání lze podat pouze telefonicky, a to nejpozději 1 

hodinu před koncem Provozní doby (tj. do 16 hodin CET).

3. Po vyhodnocení Žádosti o čerpání, nejpozději do 30 minut od přijetí 

Žádosti o čerpání, AKCENTA telefonicky informuje Klienta o (i) 

souhlasu s čerpáním Úvěru specifikovaného v Žádosti o čerpání, 

nebo (ii) o zamítnutí Žádosti o čerpání. Na čerpání Úvěru není právní 

nárok.

4. AKCENTA je oprávněna Žádost o čerpání podle odstavce 1 zamítnout 

zejména tehdy, pokud (i) eviduje jakoukoliv neuhrazenou 

pohledávku za Klientem nebo (ii) by poskytnutím Úvěru došlo k 

jakémukoliv porušení povinností AKCENTY týkajících se pravidel 

úvěrové angažovanosti, kapitálové přiměřenosti a obezřetného 

podnikání, povinností dle Smlouvy, VOP či tohoto Dodatku či k 

poklesu volných likvidních prostředků AKCENTY pod úroveň 

vyžadovanou právními předpisy anebo regulačními standardy nebo 

(iii) v případě, kdy Klient porušil jakoukoliv svou povinnost podle 

Smlouvy, VOP či tohoto Dodatku.

5. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany potvrzují, že zamítnutí 

Žádosti o čerpání nemá za následek změnu či zrušení Úvěrového 

rámce stanoveného pro Klienta podle čl. II. odst. 3 tohoto Dodatku. 

Tím není dotčeno právo AKCENTY podle čl. III. odst. 6 tohoto 

Dodatku.

6. Bez zbytečného odkladu po obdržení souhlasu s čerpáním Úvěru 

podle odstavce 3 je Klient povinen doložit AKCENTĚ prostřednictvím 

e-mailu nebo faxu Avízo dokládající provedení platby Klientem na 

Vázaný platební účet AKCENTY ve výši poskytnutého Úvěru.

7. Pokud Klient nedoručí AKCENTĚ Avízo do konce Obchodního dne, v 

němž došlo k informování Klienta o souhlasu s čerpáním Úvěru dle 

odstavce 3, schválení Žádosti o čerpání tímto okamžikem 

automaticky pozbývá platnosti.

8. Bez zbytečného odkladu po obdržení Avíza provede AKCENTA Příkaz 

za podmínek uvedených ve Smlouvě a VOP. K provedení Příkazu ještě 

téhož Obchodního dne je nezbytné doručit AKCENTĚ Avízo 

nejpozději 30 minut před koncem cut off time dané měny. 

9. Klient je oprávněn čerpat více Úvěrů současně, součet čerpaných 

Úvěrů však nemůže překročit výši Úvěrového rámce.

10. Má-li být čerpán Úvěr v jiné měně než EUR, je k přepočtu výše 

Úvěrového rámce na tuto měnu použit aktuální kurz stanovený 

AKCENTOU k okamžiku poskytnutí Úvěru.

Článek V.

Provedení Příkazu překračujícího Úvěrový rámec

1. Klient není oprávněn k čerpání Úvěru nad výši Úvěrového rámce.

2. V případě, že Klient požaduje provedení Příkazu s využitím Úvěru a 

objem transakce převyšuje Úvěrový rámec, poskytne AKCENTA 

Klientovi Úvěr maximálně do výše Úvěrového rámce a zbývající část 

peněžních prostředků potřebných k provedení Příkazu („Chybějící 

částka“) čerpá z peněžních prostředků na IPÚ Klienta v rozsahu 

Chybějící částky.

3. Postup podle odstavce 2 lze použít pouze v případě, že Použitelný 

zůstatek na IPÚ Klienta postačuje k pokrytí Chybějící částky, jinak 

AKCENTA podaný Příkaz odmítne provést a Žádost o čerpání 

zamítne.

4. AKCENTA informuje Klienta o aktuální výši Použitelného zůstatku na 

IPÚ Klienta, o možnosti postupu podle odstavce 2, případně o 

zamítnutí Žádosti o čerpání a odmítnutí provést Příkaz, telefonicky 

postupem podle čl. IV. odst. 3 tohoto Dodatku.

5. K postupu dle odstavce 2 si AKCENTA vyžádá výslovný souhlas 

Klienta. Pokud Klient s postupem dle odstavce 2 nesouhlasí, 

AKCENTA Žádost o čerpání zamítne.

Článek VI.

Povinnosti Klienta

1. Klient je povinen uhradit na Vázaný platební účet AKCENTY peněžní 

prostředky ve výši odpovídající poskytnutému Úvěru, a to nejpozději 

do 5 Obchodních dní ode dne potvrzení souhlasu s čerpáním Úvěru 

podle čl. IV. odst. 3 tohoto Dodatku.

2. V případě neuhrazení částky podle odstavce 1 je Klient povinen 

uhradit na Vázaný platební účet AKCENTY spolu s částkou podle 

odstavce 1 také příslušné úroky z prodlení počítané podle denní 

sazby ve výši 0,07 % ode dne uplynutí lhůty podle odstavce 1, a to až 

do doby jejího úplného uhrazení. Tím není dotčeno právo AKCENTY 

na náhradu škody a smluvní pokutu podle čl. III. odst. 4 VOP. 
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3. V prípade neuhradenia sumy podľa odseku 1 si AKCENTA ďalej 

vyhradzuje právo na okamžité zrušenie Úverového rámca a prípadné 

prijatie ďalších opatrení.

4. Klient je povinný predložiť AKCENTE

i. vzor Avíza podľa čl. II. ods. 2 bod (ii) pri každej zmene banky, z 

ktorej bude splácať Úver;

ii. účtovné uzávierky (súvahy a výsledovky) za každé účtovné 

obdobie, a to do 6 mesiacov od skončenia účtovného obdobia 

Klienta, prípadne do 30 dní pred koncom Platnosti Úverového 

rámca, alebo kedykoľvek na žiadosť AKCENTY v súlade s čl. III. 

ods. 4, 5 a 7 tohto Dodatku.

5. Klient je ďalej povinný okamžite písomne informovať AKCENTU o 

všetkých významných zmenách vo finančnej situácii a činnosti 

Klienta. Tým nie je dotknutá povinnosť informovať AKCENTU o 

akýchkoľvek ďalších zmenách podľa Zmluvy a VOP. Nesplnenie tejto 

povinnosti zo strany klienta sa považuje za podstatné porušenie 

podmienok Rámcovej zmluvy, v dôsledku čoho bude AKCENTA 

oprávnená od Zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu 

oboma Zmluvnými stranami.

2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Všetky 

ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú naďalej 

v platnosti a účinnosti.

3. Tento Dodatok je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých sa 

každý bude považovať za prvopis. Každá zo Zmluvných strán dostane 

jedno vyhotovenie Dodatku.

3. V případě neuhrazení částky podle odstavce 1 si AKCENTA dále 

vyhrazuje právo na okamžité zrušení Úvěrového rámce a případné 

přijetí dalších opatření.

4. Klient je povinen předložit AKCENTĚ

 i. vzor Avíza podle čl. II. odst. 2 bod (ii)  při každé změně banky, ze 

které bude provádět splacení Úvěru;

 ii. účetní závěrky (rozvahy a výsledovky) za každé účetní období, a 

to do 6 měsíců od skončení účetního období Klienta, případně 

do 30 dní před koncem Platnosti Úvěrového rámce, nebo 

kdykoliv na žádost AKCENTY v souladu s čl. III. odst. 4, 5 a 7 

tohoto Dodatku.

5. Klient je dále povinen neprodleně písemně informovat AKCENTU o 

všech významných změnách ve finanční situaci a činnosti Klienta. 

Tím není dotčena povinnost informovat AKCENTU o jakýchkoli 

dalších změnách dle Smlouvy a VOP. Nesplnění této povinnosti ze 

strany klienta se považuje za podstatné porušení podmínek 

Rámcové smlouvy, v důsledku čehož bude AKCENTA oprávněna od 

Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu 

oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Veškerá ustanovení 

Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a 

účinnosti.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý 

bude považován za prvopis. Každá ze Smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení Dodatku.

Za AKCENTA CZ a.s. 
Za AKCENTA CZ a.s.

Za klienta
Za klienta

Podpis
Podpis

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení

V:
V:

Dňa:
Dne:

Funkcia
Funkce

Podpis
Podpis

V:
V:

Dňa:
Dne:

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení

Funkcia
Funkce

Podpis
Podpis

V:
V:

Dňa:
Dne:

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení

Funkcia
Funkce

Podpis
Podpis

V:
V:

Dňa:
Dne:

Meno a priezvisko
Jméno a příjmení
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