
Dodatok č. 1
k Zmluve o vykonávaní SEPA inkasa 

(ďalej len „Dodatok")

uzatvorený medzi

Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 
IČO: 31 320 155
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I 
Oddiel: Sa, Vložka číslo 341/B 
Konajúca prostredníctvom: 
doplniť

(ďalej len "VÚB") 

a

NEZÁBUDKA, N.O. '
adresa MC KA «J. 92604 f  M M ™
IČO: UJl G 0G0V1
Obchodný register: \Jp-AP>

Konajúci prostredníctvom: 
CID:SK49ZZZ70000000258
(ďalej len „inkasant alebo kreditor" a pre spoločné označenie VÚB a inkasant alebo kreditor 
ďalej len „zmluvné strany")

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.2.2014 Zmluvu o vykonávaní SEPA inkasa v znení jej 
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „Zmluva")

Článok II.
Obsah dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 3 Zmluvy, v časti 1 Povinnosti inkasanta pri 
bezhotovostnej realizácii inkás sa dopĺňajú nové body 1.13 a 1.14 v nasledovnom znení:

1.13. Inkasant sa zaväzuje predkladať príkazy na inkaso tak, aby maximálna suma 
peňažných prostriedkov uvedená v každom jednotlivom príkaze na inkaso v deň prijatia 
príkazu na inkaso VÚB nepresiahla sumu 1.000,- EUR, slovom jeden tisíc EUR (ďalej len 
„maximálny limit na inkaso"), pričom príkaz na inkaso môže byť predložený samostatne 
alebo v rám ci súboru príkazov na inkaso. V prípade, že suma peňažných prostriedkov



uvedená v príkaze na inkaso prekročí maximálny limit na inkaso, VÚB príkaz na inkaso 
odmietne, o čom inkasanta informuje v súlade s VOP. Maximálny limit na inkaso sa 
vzťahuje aj na príkazy na inkaso vygenerované z Trvalého príkazu na inkaso;
1.14. Inkasant sa zaväzuje predkladať príkazy na inkaso tak, aby celková suma 
peňažných prostriedkov uvedená v príkazoch na inkaso, ktoré inkasant predloží VÚB, 
nepresiahla sumu 10.000,- EUR, slovom desaťtisíc EUR, a to v období odo dňa prijatia 
každého príkazu na inkaso VÚB až do uplynutia 6 Bankových pracovných dní po 
splatnosti príslušného inkasa (ďalej len „kreditný limit"). Do kreditného limitu sa 
započítava iba suma peňažných prostriedkov uvedená v príkazoch na inkaso, ktoré boli 
VÚB predložené najskôr 14 kalendárnych dní pred splatnosťou príslušného inkasa.
V prípade, že celková suma peňažných prostriedkov uvedená v príkazoch na inkaso 
predložených VÚB inkasantom prekročí kreditný limit, bude/budú príkaz/príkazy na 
inkaso prekračujúci/prekračujúce kreditný limit odmietnutý/odmietnuté, o čom VÚB 
inkasanta informuje v súlade s VOP
Kreditný limit sa vzťahuje aj na príkazy na inkaso vygenerované z Trvalého príkazu na 
inkaso.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 5 Zmluvy, v bode sa 2 sa na konci dopĺňa text 
v nasledovnom znení:

Zároveň inkasant berie na vedomie, že VÚB vyššie uvedené doklady poskytne banke 
platiteľa, ktorá VÚB žiada o súčinnosť pri riešení reklamácie platiteľa.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán dostane jedno jeho 

vyhotovenia
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

Za inkasanta

MGR. AHjlAŠAFRÁNY

Za VÚB ix.
Bc. EVA O Č E N Á š—


