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ZMLUVA O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE
Provident Financial, s.r.o., IČO: 35 805 731, DIČ: 2021561905,
sídlo: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava 2,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
vložka č. 23439/B, oddiel Sro,
(ďalej len „Provident“) a

Meno:

Priezvisko:

Adresa:

Rodné číslo: 

Telefónne číslo Zákazníka:

Názov účtu Zákazníka:
 
Bankový účet Zákazníka číslo:
 
Kód banky:

Názov banky:
(ďalej len „Zákazník“)

Kód zmluvy

týmto uzatvárajú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere v zmysle zák. č. 129/2010 Z.z. (ďalej len „Zákon“) za nižšie 
stanovených podmienok (ďalej len „Zmluva“).

Pokračovanie textu tejto Zmluvy je na strane č. 3

Provident prevedie celú čiastku úveru na bankový účet Zákazníka vedený v banke alebo pobočke za-
hraničnej banky v Slovenskej republike 13. kaledárny deň odo dňa uzavretia Zmluvy. Splatnosť prvej 
splátky nastáva 20. kalendárny deň po dni uzavretia Zmluvy.
Splatnosť každej ďalšej splátky nastane 7. kalendárny deň po splatnosti predchádzajúcej splátky.  
Konečným dňom splatnosti úveru a dlžnej sumy je deň splatnosti poslednej splátky, ktorým je 7. deň  

 týždňa po dni uzavretia Zmluvy.

Splátka sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet Providentu.
Platobné údaje na poukazovanie splátok:
Číslo účtu: 2769997857    IBAN: SK89 0200 0000 0027 6999 7857
Kód banky: 0200, Banka: VÚB, a.s.  BIC (SWIFT): SUBASKBX
Variabilný symbol: 9 miestne číslo Zmluvy v ľavom dolnom rohu
Konštantný symbol: 0558   Špecifický symbol:

Pobočka číslo Zástupca číslo

Zákazník číslo Týždeň/rok

Podpis  
Zákazníka _________________

Dátum: ____________________

Meno a Priezvisko zástupcu: ____________________________
Miesto  
podnikania: __________________________________________

IČO:   _____________________________
Podpis 
zástupcu:    _____________________________

Dátum:         _____________________________

Číslo zmluvy:

1. Úver podľa Zmluvy je druhom spotrebiteľského 
úveru, ktorý má formu pôžičky a prostriedky úve-
ru sú určené na osobné potreby Zákazníka bez 
obmedzenia osobitným účelom, s výnimkou ich 
použitia na výkon zamestnania, povolania, pod-
nikania, inej zárobkovej činnosti alebo na účel 
podľa § 1 ods. 3 Zákona.

2. Zákazník sa zaväzuje, že prostriedky úveru ne-
použije na výkon zamestnania, povolania, podni-
kania alebo na účel podľa § 1ods. 3 Zákona.

3. Úroková sadzba úveru je fixná na celé obdobie 
trvania Zmluvy, uplatňuje sa ako ročná úroková 
sadzba. Úroková sadzba nie je naviazaná na ži-
aden index ani referenčnú úrokovú sadzbu.

4. Za poplatok za garantovanú službu má Zákazník 
počas trvania tejto Zmluvy nasledovné výhody:

a) telefonické upozornenie na omeškanie s uhrade-
ním sumy splatnej podľa tejto Zmluvy,

b) možnosť požiadať o podporu a poskytnutie in-
formácií prostredníctvom zákazníckej telefonic-

kej linky 0850111104 a kontaktných centier na 
pobočkách Providentu, ktoré sú Zákazníkovi 
k dispozícii v úradných hodinách uvedených na 
webovom sídle www.provident.sk, a to v súvis-
losti s poskytovaním informácií o úvere a právach 
a povinnostiach Zákazníka podľa tejto Zmluvy,

c) možnosť získať duplikáty dokumentov v súvis-
losti so Zmluvou v prípade ich straty alebo po-
škodenia,

d) možnosť získať Kartu splátok, ako pomôcku na 
vedenie záznamov o platbách podľa tejto Zmlu-
vy,

e) záväzok Providentu zdržať sa uplatnenia nároku 
na nezaplatenú časť dlžnej sumy v dedičskom 
konaní, ak dôjde k smrti Zákazníka.

5. RPMN podľa Zmluvy bola vypočítaná rovni-
cou podľa Zákona, ktorá kladie do rovnováhy 
na ročnom základe celkovú súčasnú hodnotu 
čerpaných prostriedkov úveru na jednej strane 
a celkovú súčasnú hodnotu splátok dlžnej sumy, 

NZ

OBN 6

OBN

SUB

Z1

Z2

Provident Zákazníkovi poskytuje spotrebiteľský úver v sume EUR  (ďalej 

len „úver“). Celkové náklady Zákazníka podľa § 2 písm. g) Zákona (ďalej len „celkové náklady“) 

sú tvorené súčtom úroku a poplatku za garantovanú službu, pričom úrok je vyjadrený úrokovou 

sadzbou %   p. a. zo sumy úveru, t.j. vo výške EUR   a poplatok 

za garantovanú službu pevnou sumou EUR  . Celkové náklady na základe 

údajov platných v čase uzatvorenia Zmluvy predstavujú ročnú percentuálnu mieru nákladov 

(ďalej len „RPMN“) vo výške %  . Celková čiastka podľa § 2 písm. h) Zákona (ďalej len 

„dlžná suma „), ktorú je Zákazník povinný zaplatiť Providentu na základe Zmluvy, je tvorená súčtom 

úveru a celkových nákladov, pričom v čase uzatvorenia Zmluvy a pri predpoklade riadneho a včasné-

ho plnenia dlhu, predstavuje sumu EUR  . Priemerná hodnota RPMN vzťahujúca 

sa na úver poskytnutý na základe Zmluvy predstavuje EUR  . Zákazník splatí 

Providentu dlžnú sumu v    týždenných splátkach, pričom výška každej splátky dlžnej sumy 

od prvej po predposlednú je  EUR   EUR  a výška poslednej splátky dlžnej sumy 

je EUR  .

Úver sa za podmienok podľa tejto Zmluvy poskytuje na dobu  týždňov a termín splatnosti 

poslednej splátky a teda konečnej splatnosti úveru a dlžnej sumy je siedmy deň   týždňa 

po dni uzavretia Zmluvy.

Číslo OP, séria:



vrátane úroku a poplatku za garantovanú službu 
na strane druhej, a to nasledovne:

     

Význam symbolov:
- X je RPMN,
- m je číslo posledného čerpania,
- k je číslo čerpania, preto 1 ≤ k ≤ m,
- Ck je výška čerpania k,
- tk je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka 

medzi dátumom prvého čerpania a dátumom ka-
ždého nasledujúceho čerpania, preto t1 = 0,

 - m‘ je číslo poslednej splátky,
- I je číslo splátky,
- Dl je výška splátky,
- Sl je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka 

medzi dátumom prvého čerpania a dátumom ka-
ždej splátky.

6. Pri výpočte RPMN sa vychádzalo z predpokla-
du, že celková výška úveru sa považuje za vy-
čerpanú dňom pripísania sumy úveru na účet 
Zákazníka.

7. Provident poskytne Zákazníkovi na jeho žiadosť 
výpis z účtu v zmysle § 9 ods. 5 Zákona.

8. Zákazník sa zaväzuje uložiť Kartu splátok bezpeč-
ným spôsobom a zaväzuje sa, že nebude do nej 
nič vpisovať, nebude ju meniť, poškodzovať, škr-
tať alebo sa snažiť, aby bola nečitateľná. Provident 
je oprávnený Kartu splátok kontrolovať a na ten-
to účel je Zákazník povinný dať Providentu Kartu 
splátok k dispozícii.

9. Zákazník sa zaväzuje platiť Providentu týžden-
né splátky celkovej dlžnej sumy riadne a včas 
a v súlade s pokynmi Providentu.

10. Ak Zákazník nespláca dlžnú sumu riadne a včas, 
právne možnosti Providentu môžu byť nasledov-
né:

a) ak je Zákazník v omeškaní s uhradením splátky 
dlžnej sumy alebo ak Zákazník uhradí niektorú zo 
splátok dlžnej sumy v sume nižšej, ako zodpove-
dá podmienkam podľa tejto Zmluvy, Provident má 
právo od tejto Zmluvy odstúpiť,

b) ak je Zákazník v omeškaní s uhradením dlžnej 
sumy, Provident má podľa ustanovení Občianske-
ho zákonníka právo požadovať úrok z omeškania 
a náhradu škody, ak mu bola omeškaním spôsobe-
ná a nie je krytá úrokom z omeškania,

c) ak je Zákazník v omeškaní s uhradením dlžnej 
sumy, Provident má právo využiť všetky prost-
riedky na vymoženie svojho práva v zmysle plat-
ných právnych predpisov.

11. Ak Zákazník, ktorý má s Providentom uzatvore-
ných dve a viac trvajúcich zmlúv o spotrebiteľskom 
úvere, neurčí pri zaplatení splátky dlžnej sumy, 
na splatenie ktorého dlhu z týchto zmlúv je splát-
ka určená alebo dohodnutým spôsobom neozna-
čí splátku dlžnej sumy a z tohto dôvodu Provident 
nebude môcť identifikovať, o splátku dlžnej sumy 
z ktorej zmluvy ide, zmluvné strany sa dohodli, 
že takáto splátka sa použije na úhradu dlžnej 

sumy z tej zmluvy, ktorej splatnosť nastala skôr.
12. Zákazník je počas trvania Zmluvy oprávnený spla-

tiť Providentu úver alebo jeho časť kedykoľvek pred 
lehotou splatnosti, pričom ak Zákazník splatí úver 
pred lehotou splatnosti v celej sume alebo v častí, 
je povinný uhradiť úrok a poplatok za garantovanú 
službu v sume zodpovedajúcej časovému obdo-
bíu od poskytnutia úveru do dňa jeho úplného alebo 
čiastočného splatenia.
Provident je oprávnený odmietnuť predčasné spla-
tenie úveru Zákazníkom v prípade, ak takéto pred-
časné splatenie úveru vykazuje znaky neobvyklej 
obchodnej operácie v zmysle zákona č. zákona č. 
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov 
ztrestnej činnosti a o ochrane pred financovaním te-
rorizmu v zne ní neskorších predpisov a Programu 
vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii. 

13. Ak Zákazník splatí Providentu úver alebo jeho časť 
pred lehotou splatnosti (čl. 12), suma splátok dlžnej 
sumy podľa tejto Zmluvy zostáva zachovaná, pričom 
nároky Zákazníka z predčasného splatenia úveru 
alebo jeho častí sa vysporiadajú započítaním opro-
ti zvyšným splátkam dlžnej sumy pri zaplatení celej 
dlžnej sumy v poradí od poslednej splátky k pred-
chádzajúcim.

14. Ak Zákazník chce uzavrieť zmluvu o prevzatí 
dlhu z tejto Zmluvy, podľa § 531 Občianskeho 
zákonníka, súhlas Providentu, ako veriteľa, je 
oprávnený udeliť len poverený zamestnanec 
Providentu a nie obchodný zástupca.

15. Zmluvné strany vyhlasujú, že postúpenie práv 
a pohľa dávok Providentu z tejto Zmluvy neodpo-
ruje dohode so Zákazníkom, a to bez ohľadu na 
to, na aký subjekt budú tieto práva a pohľadávky 
postúpené.

16. Zákazník súhlasí s tým, že práva Providentu 
z tejto Zmluvy, vrátane vyberania splátok dlžnej 
sumy, môže v mene Providentu uplatniť opráv-
nený zamestnanec Providentu alebo oprávnený 
obchodný zástupca Providentu.

17. Táto Zmluva trvá odo dňa poskytnutia úveru do dňa 
riadneho splatenia dlžnej sumy, pričom úver je po-
skytnutý dňom, kedy je Zákazník prvýkrát objektívne 
schopný disponovať sumou úveru; skončenie trvania 
Zmluvy nemá vplyv na nároky, práva a povinnosti, 
ktoré vznikli počas jej trvania. 

18. Zmluva zaniká dňom riadneho splatenia dlžnej 
sumy, alebo dňom doručenia platného odstúpenia 
od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

19. Zákazník je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez 
uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa 
uzavretia Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy Zákazník 
vykoná zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmlu-
vy na adresu príslušnej pobočky Providentu, pod 
ktorú Zákazník územne spadá a ktorú mu Provident 
oznámi bezodkladne po uzavretí Zmluvy na Karte 
splátok, prípadne na inom dokumente; v prípade, 
ak adresa pobočky nie je zákazníkovi oznámená, 
môže oznámenie o odstúpení od Zmluvy zaslať aj 
na adresu Providentu, uvedenú v záhlaví Zmluvy. 
Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť písom-
né alebo musí byť zachytené na médiu, ktoré umož-

ňuje uloženie informácií spôsobom prístupným na 
používanie v budúcnosti na časové obdobie zodpo-
vedajúce účelom informácií a ktorý umožňuje ver-
né reprodukovanie uložených informácií. Lehota na 
odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak bolo ozná-
menie o odstúpení od Zmluvy zaslané Providentu 
najneskôr v jej posledný deň. Ak Zákazník odstúpi 
od Zmluvy podľa prvej vety, je povinný zaplatiť Pro-
videntu sumu poskytnutého úveru  a to bezodkladne 
a najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa odo-
slania oznámenia o odstúpení od Zmluvy a súčas-
ne, Provident má nárok na zaplatenie sumy úroku 
odo dňa, kedy bol úver Zákazníkovi poskytnutý, až 
do dňa splatenia celkovej sumy úveru. Ak Zákaz-
ník odstúpi od Zmluvy, je povinný vrátiť Providentu 
sumu úveru a úrok osobne, na príslušnej  pobočke 
Providentu, pod ktorú územne spadá, alebo na účet 
Providentu, ktorý bol v Zmluve dohodnutý na úhra-
du splátok dlžnej sumy. Na účely úhrady úroku pri 
odstúpení od Zmluvy sa dlžná suma úroku za jeden 
deň vypočíta ako podiel celkovej dlžnej sumy úroku 
podľa Zmluvy a počtu dní, na ktorý bola pôvodne 
dohodnutá konečná splatnosť dlžnej sumy.

20. Zákazník týmto vyhlasuje, že bol oboznámený 
s tým, že Provident ako prevádzkovateľ v zmysle 
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon  o ochrane osobných údajov“), IPF Interna-
tional Limited, so sídlom Number Three, Leeds City 
Office Park, Meadow Lane, Leeds, West Yorkshire 
LS11 5BD, Veľká Británia ako sprostredkovateľ a/
alebo iné osoby, poverené Providentom ako spro-
stredkovatelia, budú spracúvať osobné údaje Zá-
kazníka, na základe ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
b) zákona o ochrane osobných údajov za účelom 
vstupovania do právnych vzťahov s Providentom. 
Za osobné údaje Zákazníka pre účely tejto zmluvy 
sa považujú všetky údaje o svojej osobe, ktoré Zá-
kazník vedome a dobrovoľne poskytne Poskytova-
teľovi pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy, najmä, ale 
nielen, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa 
trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, rodné 
číslo a telefónne číslo Zákazníka. Zákazník podpi-
som tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený 
s informáciami podľa § 5 ods.1 zákona o ochrane 
osobných údajov, najmä no nielen o dobrovoľnos-
ti poskytnutia osobných údajov, názve a sídle pre-
vádzkovateľa, názve, sídle, trvalom pobyte spro-
stredkovateľa, účele spracovania osobných údajov, 
o podmienkach spracúvania jeho osobných údajov, 
tretích stranách, ktorým budú jeho osobné údaje 
poskytnuté, okruhu príjemcov a tretích krajinách, 
do ktorých sa uskutoční prenos osobných údajov. 
Zákazník zároveň vyhlasuje, že bol poučený o och-
rane práv dotknutej osoby v súlade s ustanoveniami 
štvrtej hlavy zákona o ochrane osobných údajov.

21. Kontrolu súladu podmienok tejto Zmluvy so Záko-
nom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so 
sídlom Prievozská 32, Bratislava 820 07.

22. Spory vzniknuté z tejto Zmluvy alebo v súvislosti 
s touto Zmlu vou je možné riešiť na príslušnom 
súde v Slovenskej republike alebo cestou mi-
mosúdneho konania.

23. Zákazník má právo zaslať sťažnosť alebo rekla-
máciu vo vzťahu k tejto Zmluve a jej uplatňovaniu 
na hore uvedenú adresu Providentu.

24. Zákazník sa zaväzuje písomne informovať Pro-
vident bez zbytočného odkladu o nepriaznivej 
zmene vo svojej finančnej situácii alebo osobných 
pomeroch, ktorá vedie k zhoršeniu schopnosti Zá-
kazníka plniť pohľadávku Providentu z tejto Zmlu-
vy, ako i o akejkoľvek zmene svojej adresy, či by už 
išlo o zmenu prechod nú alebo trvalú alebo o zme-
ne svojho bankového účtu alebo akejkoľvek zme-
ne vyhlásenia, ktoré dal Zákazník Providentu pri 
uzatvorení tejto Zmluvy.

25. Zákazník týmto vyhlasuje, že informácie, ktoré 
Providentu pred uzatvorením tejto Zmluvy posky-
tol, sú správne a úplné, že je plne spôsobilý túto 
Zmluvu uzatvoriť a je schopný Providentu spla-
tiť celkovú dlžnú sumu, ktorú je povinný zaplatiť 
v súlade s touto Zmluvou.

26. Zákazník sa zaväzuje, že sa zdrží akéhokoľvek 
konania smerujúceho k skráteniu uspokojenia 
pohľadávky Providentu.

27. Zákazník podpisom tejto Zmluvy výslovne vy-
hlasuje, že poskytol Providentu pravdivé úda-
je o pôvode svojich príjmov a je si plne vedomý 
svojej trestnoprávnej zodpovednosti v zmysle prí-
slušných ustanovení Trestného zákona. Zákazník 
sa zavazuje, že nepoužije na splátku dlžnej sumy 
peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti.

28. Zmluvné strany sa dohodli, že na úpravu vzťahu 
založeného touto Zmluvou sa použijú ustanove-
nia Zákona, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dohod-
nuté inak.

29 Zákazník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že 
mu bol poskytnutý predzmluvný formulár podľa § 
4 Zákona, bola mu vysvetlená povaha úveru a pri 
výbere úveru podľa tejto Zmluvy boli pred jej pod-
písaním zohľadnené jeho finančné možnosti, a to 
v rozsahu informácií, ktoré o svojich majetkových 
pomeroch a finančných možnostiach Providentu 
poskytol - tieto údaje sú obsahom Zákazníckej 
karty. Zákazník podpisom tejto Zmluvy tiež po-
tvrdzuje, že pred jej podpisom mu bol poskytnutý 
dostatok informácií, ktoré Zákazník považoval za 
potrebné pre posúdenie vhodnosti a únosnosti 
úveru podľa tejto Zmluvy v kontexte jeho majetko-
vých pomerov a finančných možností.

30. Zákazník potvrdzuje, že je plne právne spôsobilý, 
túto Zmluvu uzatvára na svoju žiadosť, pred pod-
písaním tejto Zmluvy si prečítal všetky jej podmi-
enky, porozumel všetkým ustanoveniam Zmlu-
vy a že táto Zmluva predstavuje jeho slobodnú 
vôľu a nebola uzatvorená pod hrozbou, nátlakom, 
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmie-
nok s prihliadnutím k osobným a majetkovým po-
merom Zákazníka.

31. Táto Zmluva je podpísaná v dvoch exemplároch, 
pričom jeden obdrží Provident a jeden obdrží Zá-
kazník.

32. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
jej uzavretia, ktorým je deň jej podpisu oboma 
zmluvnými stranami.
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