PRAVIDLÁ ČASOVÉHO PORADIA ÚHRADY POHĽADÁVOK
Pohľadávky Komerční banky, a.s., so sídlom na adrese Praha 1, Na Příkopě 33,
čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45 317 054, zapísanej v obchodnom
registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1360, konajúcej
prostredníctvom organizačnej zložky Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky so sídlom Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava, IČO: 47 231 564,
zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Po,
Vložka č. 1914/B (ďalej len „Banka“) voči klientom sa uhrádzajú podľa
nasledujúcich pravidiel:
úroky a istina alebo jej časti sa uhrádzajú podľa zmluvy o úvere,
úroky z omeškania z čiastok po splatnosti sa vymeriavajú denne a úhrada sa
uskutočňuje spravidla mesačne,
poplatky a ceny za bankové služby podľa Sadzobníka Banky, prípadne
pohľadávky z ďalších jednorazovo účtovaných poplatkov a cien, vrátane
zmluvnej pokuty, pokiaľ je v zmluve dohodnutá, sa uhrádzajú najneskôr deň po
vzniku nároku Banky na ich úhradu. Pohľadávky Banky z opakovane účtovaných
poplatkov a cien za poskytnuté služby sa uhrádzajú mesačne.
Pohľadávky Banky vzniknuté v rámci jedného zmluvného vzťahu (napr. zmluva
o úvere) sa uhrádzajú v poradí:
úroky,
istina podľa príslušnej zmluvy,
úroky z omeškania z čiastok po splatnosti,
poplatky a ceny za poskytnuté bankové služby, ktoré sú Klientovi účtované
opakovane,
poplatky a ceny za jednorazové bankové služby (napr. zmluvná pokuta, pokiaľ
je v zmluve dohodnutá, poplatok za predčasné splatenie úveru, zaslanie
upomienky, a pod.)
ďalšie úhrady, vrátane prípadnej pohľadávky Banky na náhradu škody.
Ak je klient povinný plniť Banke zároveň niekoľko splatných záväzkov
a poskytnuté plnenie nestačí na splnenie vrtkých splatných záväzkov klienta voči
Banke, je plnenie poskytnuté klientom použité na úhradu pohľadávok Banky
v nasledujúcom poradí:
úroky,
istina podľa príslušnej zmluvy,
úroky z omeškania z čiastok po splatnosti,
poplatky a ceny za poskytnuté bankové služby, ktoré sú Klientovi účtované
opakovane,
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poplatky a ceny za jednorazové bankové služby (napr. zmluvná pokuta, pokiaľ
je v zmluve dohodnutá, poplatok za predčasné splatenie úveru, zaslanie
upomienky, a pod.)
ďalšie úhrady, vrátane prípadnej pohľadávky Banky na náhradu škody.
Pokiaľ plnenie poskytnuté klientom Banke nestačí na úhradu všetkých splatných
pohľadávok Banky určitého druhu, uhrádzajú sa tieto pohľadávky v poradí podľa
svojej splatnosti, a to počnúc pohľadávkou, ktorá sa stala najskôr splatnou. Pokiaľ
sa pohľadávky určitého druhu stali splatné v jeden deň, uhradia sa pomerne.
Klient a Banka sa môžu dohodnúť na iných pravidlách úhrady záväzkov klienta voči
Banke.
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