Pč:

DOHODA
O SPLÁTKACH PÔŽIČKY
zo Študentského pôžičkového fondu
v zmysle zákona č. 200/1997 Z.z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších
predpisov, ktorého právnym nástupcom je Fond na podporu vzdelávania
v zmysle zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania
Článok I.
Veriteľ:

Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava

Zastúpený:

PhDr. Pavlom Kučmášom,
riaditeľom

IČO:

47245531

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava

Číslo účtu:

SK0209000000000170181035

BIC (SWIFT kód):

GIBASKBX

e-mailová adresa:

elisabeth.kriglerova@fnpv.sk
a

Dlžník:

BA Katarína Bičanová

Narodený:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Vyčerpaná pôžička:

2 655,52 € dvetisícšesťstopäťdesiatpäť eur päťdesiatdva centov

Mesačná splátka:

29,53 €

e-mailová adresa:

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

uzatvárajú dohodu o splátke pôžičky /pôžičiek/:
číslo

5296/2011

v čiastke

29,53 €/mes.

Pč:

Článok II.
1. Podľa databázy fondu dlžník ukončil ucelené vysokoškolské štúdium v mesiaci jún 2019,
na základe čoho veriteľ uzatvára dohodu o splátkach pôžičky čerpanej v zmysle článku I.
2. Dlžník týmto podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení uznáva
dlh voči veriteľovi vzniknutý z titulu zmluvy /zmlúv/ o pôžičke /pôžičkách/ podľa čl. I. tejto
dohody čo do dôvodu a výšky vrátane príslušenstva a zároveň potvrdzuje, že ku dňu
uzatvorenia dohody o splátkach pôžičky je aktuálny zostatok pôžičky /pôžičiek/ (t.j. dlhu)
vo výške: 2 163,85 € (vrátane príslušenstva).
3. Dlžník sa zaväzuje, že mesačnú splátku pôžičky uhradí podľa §14 ods. 3 zákona
č. 200/1997 Z.z. tak, aby bola pripísaná v prospech účtu veriteľa najneskôr do 25. dňa
v príslušnom mesiaci.
Povinné údaje:
číslo účtu = SK0209000000000170181035
variabilný symbol =
4. Prvá splátka je stanovená na mesiac september 2019.

Článok III.
1. Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava a dlžník má právo zo zákonných dôvodov
(§14 cit. zákona) na odklad splátok pôžičky: (i) čas štúdia, (ii) čas po skončení
bakalárskeho štúdia, ak v nasledujúcom akademickom roku pokračuje v ďalšom
magisterskom štúdiu alebo inžinierskom štúdiu, (iii) počas výkonu pastoračnej činnosti
študentov bohosloveckých fakúlt do ich vysviacky, (iv) počas materskej dovolenky, ak
nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia, počas (v) ďalšej
materskej dovolenky, ak v tom čase poberá rodičovský príspevok do piatich rokov po
skončení štúdia. Odklad sa vykoná mesiacom doručenia potvrdenia o jednej zo
skutočností podľa predchádzajúcej vety (napr. potvrdenie o pokračovaní v štúdiu, ktoré
dostane pri zápise).
2. V prípade, že dlžník nepožiada veriteľa o odklad splátok, resp. požiada veriteľa o odklad
splátok a veriteľ dlžníkovi odklad splátok nepovolí a splátky nebude uhrádzať
dohodnutým spôsobom v stanovenej výške do termínu uvedeného v čl. II. ods. 3 tejto
dohody a bude v omeškaní so zaplatením viac než dvoch splátok, stane sa celá pôžička
alebo jej neuhradená časť splatnou. Nezaplatená pôžička alebo jej časť sa bude úročiť
úrokovou sadzbou zvýšenou o jedno percento nad zmluvne dohodnutú úrokovú sadzbu
od začiatku omeškania až do pripísania dlžnej sumy na účet veriteľa.
Článok IV.
1. Pre prípad existencie akejkoľvek predchádzajúcej ústnej a/alebo písomnej dohody
o splátkach pôžičky sa zmluvné strany dohodli, že touto dohodou sa rušia, zanikajú
a v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce ústne aj písomné dohody
o splátkach pôžičky uzatvorené medzi zmluvnými stranami.
2. Veriteľ si vyhradzuje právo komunikovať s dlžníkom aj elektronickou formou, najmä nie
výlučne pri doručovaní výpisu z účtu, upomienok, výzvy na zaslanie dokladu o skončení
štúdia, výzvy na vrátenie uznania dlhu, výzvy na zrušenie trvalého príkazu, oznámenia
o zostatku dlhu pred splatením, oznámenia o splatení pôžičky, potvrdenia o čerpaní,
oznámenia o zostatku dlhu pre iné účely dlžníka, resp. iných dokumentov. E-mailová
adresa dlžníka uvedená na titulnej strane tejto dohody je pre veriteľa záväzná, pokiaľ
dlžník neoznámi veriteľovi zmenu e-mailovej adresy. Uzatvorením tejto dohody sa dlžník
zaviazal akceptovať elektronickú formu komunikácie zo strany veriteľa voči dlžníkovi.

Pč:

Obsah správy zaslanej veriteľom dlžníkovi elektronickou formou je pre dlžníka záväzný.
Správa zaslaná veriteľom elektronickou formou na e-mailovú adresu dlžníka uvedenú na
titulnej strane tejto dohody sa považuje za doručenú aj v prípade, ak bude veriteľovi
oznámené, že predmetnú správu nie je možné na zadanú e-mailovú adresu
z akéhokoľvek dôvodu doručiť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník môže uhrádzať pôžičku v prospech veriteľa:
(i) v hotovosti priamo do pokladne veriteľa, s tým, že jedna hotovostná platba za
dlžníka môže byť maximálne vo výške 100,00 Eur (sto Eur) za jeden mesiac a/alebo
(ii) vkladom, resp. prevodom na účet veriteľa uvedený v čl. II, bod 3. tejto dohody.
4. Veriteľ spracúva osobné údaje Dlžníka v rozsahu nevyhnutnom na splnenie zmluvných
a zákonných povinností v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
5. Dlžník svojím podpisom potvrdzuje, že bol poučený a berie na vedomie, že ďalšie
informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov ako právo požadovať od Veriteľa
prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz
osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú
dostupné na nasledovnom webovom sídle Veriteľa https://www.fnpv.sk/ v sekcii ochrana
osobných údajov.
6. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohode porozumeli, v plnom rozsahu ju akceptujú, čo na
znak súhlasu obojstranne podpisujú.
7. Táto dohoda je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave

......................................................
úradne osvedčený podpis dlžníka

......................................................
podpis a pečiatka veriteľa

