
VZOR 

Záruka banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej 

banky, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo 

poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá má na 

území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku,a) poskytnutá na účely 

zabezpečenia pohľadávky pri schvaľovaní osoby ako ručiteľa 

Záruka č.b)   ...................................... 

1. Obchodné meno ....................................................................................................................... 

    sídlo .......................................................................................................................................... 

    identifikačné čísloc) .............................................................. (ďalej len „banka/poisťovňa“a)) 

týmto poskytuje Belgickému kráľovstvu, Bulharskej republike, Českej republike, Dánskemu   

kráľovstvu, Spolkovej republike Nemecko, Estónskej republike, Helénskej republike, 

Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Chorvátskej republike, Írsku, Talianskej   

republike, Cyperskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Luxemburskému   

veľkovojvodstvu, Maďarsku, Maltskej republike, Holandskému kráľovstvu, Rakúskej   

republike, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rumunsku, Slovinskej republike, 

Slovenskej republike, Fínskej republike, Švédskemu kráľovstvu, Spojenému kráľovstvu Veľkej 

Británie a Severného Írska, pokiaľ ide o Severné Írskoa)  

prostredníctvom Colného úradu ............................................... (ďalej len „colný úrad“) záruku   

spočívajúcu v záväzku banky/poisťovnea) zaplatiť za ručiteľa schváleného colným úradom 

Obchodné meno ........................................................................................................................... 

sídlo ............................................................................................................................................. 

identifikačné čísloc) .................................................................. (ďalej len „schválený ručiteľ“) 

dlh v podobe cla a iných platieb, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť, ak bol vymeraný   

príslušnými orgánmi členského štátu (ďalej len „príslušný orgán“) a oznámený prostredníctvom 

colného úradu, 

až do výšky ............................. eur (slovom ......................................................................... eur) 

v súvislosti sa) 

a) dočasným uskladnením tovaru,

b) prepustením do voľného obehu,

c) colným uskladňovaním,

d) dočasným použitím s úplným oslobodením od cla,

e) dočasným použitím s čiastočným oslobodením od cla,

f) aktívnym zušľachťovacím stykom,

g) konečným použitím.

2. Banka/poisťovňaa) sa zaväzuje zaplatiť dlh v podobe cla a iných platieb, ktorý vznikol, v

lehote pätnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy príslušného orgánu

prostredníctvom colného úradu za podmienok uvedených vo výzve.



Počas 30 dní od doručenia výzvy na zaplatenie dlhu v podobe cla a iných platieb vymeraných 

v súvislosti s colnou operáciou uvedenou v bode 1 sa suma uvedená v bode 1 zníži o sumu, 

na zaplatenie ktorej bola banka/poisťovňaa) v tejto výzve vyzvaná a ktorú už 

banka/poisťovňaa) zaplatila. Ak v rámci tejto 30-dňovej lehoty nenadobudne účinnosť 

výpoveď záruky, uplynutím tejto lehoty sa záväzok banky/poisťovnea) zvyšuje na sumu 

uvedenú v bode 1. 

3. Záväzok z tejto záruky platí odo dňa jej prijatia colným úradom. Záruku môže kedykoľvek 
vypovedať banka/poisťovňaa) alebo colný úrad. Výpoveď nadobudne účinnosť šestnásty 
kalendárny deň odo dňa doručenia výpovede colnému úradu alebo banke/poisťovni.a) 
Banka/poisťovňaa) je zodpovedná za úhradu dlhu v podobe cla a iných platieb, ktorý 

vznikol v súvislosti s colnou operáciou uvedenou v bode 1 uskutočnenou pred dátumom 
nadobudnutia   účinnosti vypovedania záruky, a to aj vtedy, ak je výzva na úhradu doručená 
neskôr.

4.  Banka/poisťovňaa) poskytuje na účely tejto záruky svoju úplnú adresu na doručovanie v 

Slovenskej republike: 

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

Banka/poisťovňaa) potvrdzuje, že všetka korešpondencia a oznámenia a akékoľvek úkony 

alebo postupy týkajúce sa záväzku z tejto záruky adresované na uvedenú adresu na 

doručovanie v Slovenskej republike alebo podané písomne na tejto adrese budú prijaté ako 

náležite jej doručené. 

Banka/poisťovňaa) uznáva právomoc príslušného súdu Slovenskej republiky. 

Banka/poisťovňaa) sa zaväzuje akúkoľvek zmenu adresy na doručovanie vopred oznámiť 

colnému úradu, ktorý prijal túto záruku. 

5.d) Touto zárukou banka/poisťovňaa) zároveň preberá všetky záväzky vyplývajúce zo záruky

č. ................. (číslo pôvodnej záruky) prijatej dňa ................ Akékoľvek nároky zo záruky   

č. ................. (číslo pôvodnej záruky) budú uplatnené v súlade s touto zárukou. 

     Miesto .................................................. dňa ........................................ 

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

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

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

meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osobye) 



 Záruku banky/poisťovnea) prijal Colný úrad ............................................................................. 

 dňa .................................................................. s účinnosťou od ..................................... 

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

 odtlačok úradnej pečiatky 

 colného úradu 

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

podpis povereného colníka 

  ___________________________ 
a) Nehodiace sa prečiarkne.
b) Číslo záruky sa uvádza bankou/poisťovňou,a) ktorá záruku poskytla.
c) Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov), ak

bolo pridelené, alebo iné identifikačné číslo, napríklad IČO, DIČ.
d) Vypĺňa sa, len ak táto záruka nahrádza pôvodnú záruku. Banka/poisťovňaa) v takomto prípade preberá aj

záväzky z pôvodnej/predchádzajúcej záruky. Ak sa touto zárukou nenahrádza žiadna pôvodná záruka, voľné

miesta v texte sa prečiarknu.
e) Ak záruku podpisuje viac oprávnených osôb, meno, priezvisko, funkcia a podpis sa uvedú do samostatného

riadka pre každú oprávnenú osobu. Spolu s podpisom každej oprávnenej osoby sa  uvedie vlastnou rukou tejto

oprávnenej osoby text: „Záruka na sumu ............................ eur“, pričom suma sa uvedie slovom. 


		2023-03-30T00:45:35+0200


	



