VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PORTÁLU WWW.NOVACREDIT.CZ a WWW.UNICREDO.CZ (VERZE 01/2017)
I. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují pravidla fungování portálu www.novacredit.cz
a www.unicredo.cz (dále jen „Portál“), tedy práva a povinnosti uživatelů Portálu, jakož i provozovatele Portálu
(Administrátora), zejména pak postupy směřující k uzavření smlouvy o zápůjčce mezi Investorem jako
zapůjčitelem a Dlužníkem jako vydlužitelem, to vše prostřednictvím Portálu a za účasti Administrátora jako
vedlejšího účastníka smlouvy o zápůjčce.
1.2 Portál umožňuje svým uživatelům střet poptávek a nabídek zápůjček formou automatické aukce zápůjček směřující
k uzavření smlouvy o zápůjčce mezi uživateli Portálu (tzv. peer-to-peer banking).
1.3 Nedílnou součástí těchto VOP je i vzorové znění Smlouvy o zápůjčce.
II. Definice základních pojmů
2.1 „Administrátor“ je provozovatelem Portálu, tj. společnost UNICREDO SYSTEM a.s., která poskytuje registrovaným
uživatelům Portálu prostor pro střet poptávek a nabídek zápůjček, provádí faktickou administraci zápůjčky (zajištění
smluvní dokumentace mezi Dlužníkem a Investorem, účetnictví zápůjčky a další činnosti spojené se Smlouvou
o zápůjčce).
2.2 „Automatická aukce zápůjček“ je nástroj Portálu, jehož prostřednictvím dochází ke střetu Dlužníky poptávaných
zápůjček a nabídek zápůjček podávaných Investory.
2.3 „Dlužník“ je registrovaným uživatelem Portálu, který má zájem na Portálu vystavit svou Žádost o zápůjčku
a následně po proběhnuvší Automatické aukci zápůjček uzavřít s Investorem Smlouvu o zápůjčce, získat peněžní
zápůjčku a být vázán takto uzavřenou Smlouvou o zápůjčce.
2.4 „Investor“ je registrovaným uživatelem Portálu, který má zájem na Portálu činit prostřednictvím automatizovaného
systému Administrátora vlastní závazné nabídky k poskytnutí zápůjčky Dlužníkovi a následně být vázán Smlouvou o
zápůjčce.
2.5 „Klientská zóna“ je nástroj Portálu, který umožňuje registrovaným uživatelům, tj. Investorům a Dlužníkům,
po zadání přihlašovacích údajů spravovat své osobní údaje, žádosti o zápůjčku, nabídky zápůjček, dokumenty související
s činností na Portále. Klientská zóna pak slouží zejména ke komunikaci mezi Administrátorem a registrovaným
uživatelem.
2.6 „Portál“ představuje veškeré webové aplikace umístěné na internetových stránkách www.novacredit.cz a
www.unicredo.cz, jejichž provozovatelem je společnost UNICREDO SYSTEM a.s., identifikační číslo 04464320, se sídlem
Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 20996, jednající statutárním ředitelem Ing. Kateřinou Blažek Královou. Osoba provozovatele portálu je shodná
s Administrátorem podle těchto VOP.
2.7 „Smlouva o zápůjčce“ je smlouvou o zápůjčce ve smyslu § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
uzavřenou mezi Investorem jako zapůjčitelem a Dlužníkem jako vydlužitelem a Administrátorem jako vedlejším
účastníkem smlouvy.
2.8 „Žádost o zápůjčku“ je poptávka Dlužníka po zápůjčce, kterou se obrací prostřednictvím Portálu na Investory
s požadovanými parametry zápůjčky, tedy návrh na uzavření Smlouvy o zápůjčce adresovaný všem Investorům podle
pravidel Automatické aukce zápůjček.
III. Dlužník (registrace vč. žádosti a vyhodnocení)
3.1 Registrace Dlužníka:
Dlužník je pro užívání Portálu povinen provést svou registraci, tu provede prostřednictvím prvé Žádosti o zápůjčku.
Dlužník nejprve uvede základní parametry požadované zápůjčky, tj. výši zápůjčky, která může činit nejvýše 10.000,- Kč,
dobu splatnosti, která činí 25 dnů od poskytnutí zápůjčky, a dále je při registraci povinen pravdivě a úplně sdělit
zejména své jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, rodné číslo, datum narození, pohlaví, adresu trvalého bydliště,
doručovací adresu, bankovní spojení, telefonní číslo, e-mail a konečně přezdívku, která se stane jeho uživatelský

jménem na Portále. V další části registrace je dlužník povinen pravdivě a úplně sdělit další informace, které jsou
rozhodné pro posouzení bonity Dlužníka (zejména informace o rodinném stavu, zdroji příjmů a majetku Dlužníka, o
účelu a dalších bližších parametrech požadované zápůjčky). Po sdělení těchto údajů je Dlužník povinen opětovně
seznámit se s těmito VOP včetně vzorového znění Smlouvy o zápůjčce. V případě správného zadání zašle Administrátor
na Dlužníkem zadaný e-mail přihlašovací údaje, tj. přihlašovací jméno a heslo, pod kterými se Dlužník prvně přihlásí do
Klientské zóny, čímž je registrace Dlužníka řádně dokončena.
3.2 Žádost o zápůjčku:
Dlužník je oprávněn v Klientské zóně sledovat stav vyřizování jeho Žádosti o půjčku. Dlužník výslovně souhlasí s tím,
že jej mohou kontaktovat pracovníci Administrátora za účelem ověření či doplnění údajů rozhodných pro řádné
zpracování Žádosti o zápůjčce. Dlužník je oprávněn požádat o peněžitou zápůjčku ve výši nejvýše 10.000,- Kč se
splatností 25 dnů od poskytnutí zápůjčky. Poplatek za poskytnutí zápůjčky, který jest odměnou Investora za poskytnutí
zápůjčky, činí vždy 25 % z výše žádané zápůjčky.
3.3 Prohlášení Dlužníka:
Dlužník prohlašuje, že je plně svéprávný, že ještě před svou registrací na Portále důkladně zvážil své finanční možnosti
a svou schopnost zavázat se k plnění Smlouvy o zápůjčce, že se ještě před svou registrací na Portále důkladně seznámil
s těmito VOP, vzorovým zněním Smlouvy o zápůjčce a obsahem Portálu, že uvedl při registraci a Žádosti o zápůjčku
pravdivé a úplné údaje, že je srozuměn s fungováním finančních transakcí prostřednictvím portálu, že proti němu není
vedeno exekuční či insolvenční řízení, že souhlasí s nakládáním a zpracováním svých osobních údajů, že je povinen,
kdykoli dojde ke změně některých z jím uvedených údajů, že tyto informace sdělí nejpozději do 1 týdne
Administrátorovi, že je srozuměn s tím, že nemůže vystupovat na Portálu zároveň jako Investor, že je srozuměn s tím,
že je oprávněn mít aktuálně maximálně jednu podanou Žádost o zápůjčku nebo jen jednu nesplacenou Smlouvu
o zápůjčce, že si je vědom možných sankcí a vedlejších nákladů spojených s případným prodlením při plnění závazku ze
Smlouvy o zápůjčce.
IV. Investor
4.1 Registrace Investora:
Investor je pro užívání Portálu povinen provést svou registraci, tu provede prostřednictvím registračního formuláře.
Investor je při registraci povinen pravdivě a úplně sdělit zejména své jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, rodné
číslo, datum narození, pohlaví, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, bankovní spojení, telefonní číslo, e-mail
a konečně přezdívku, která se stane jeho uživatelský jménem na Portále. Investor rovněž při registraci zadá parametry
zápůjček, za jejichž splnění má zájem jednotlivým Dlužníkům zápůjčky poskytovat. Po sdělení těchto údajů je Investor
povinen opětovně seznámit se s těmito VOP včetně vzorového znění Smlouvy o zápůjčce, načež – pokud s uvedenými
údaji a předloženými dokumenty vyjádří souhlas – zadá do textového pole ověřovací kód, který mu Administrátor zašle
na Investorem zadané telefonní číslo. V případě správného zadání a odeslání ověřovacího kódu zašle Administrátor
na Investorem zadaný e-mail přihlašovací údaje, tj. přihlašovací jméno a heslo, pod kterými se Investor prvně přihlásí
do Klientské zóny, čímž je registrace Investora řádně dokončena.
4.2 Účast Investora na Aukci:
Investor je oprávněn činit závazné nabídky v Aukci zápůjček až po ověření jím zadaného bankovního spojení, které
provede ověřovací platbou 1,- Kč z bankovního účtu Investora na bankovní účet Administrátora, poté bude jeho
registrace plně aktivována. K podávání nabídek v Aukci zápůjček je Investor oprávněn v rozsahu finančních prostředků,
které odeslal na bankovní účet Administrátora a které tak má k dispozici v Klientské zóně. Investor je oprávněn převést
na svůj účet v Klientské zóně libovolnou částku. Investor je oprávněn požádat písemně Administrátora o převedení
svých volných peněžních prostředků z Klientské zóny zpět na svůj bankovní účet, a to za podmínek ujednaných ve
smlouvě s Administrátorem. Volnými peněžními prostředky v Klientské zóně Investora se rozumí peněžní prostředky
Investora, které nejsou aktuálně předmětem žádné závazné nabídky v Aukci zápůjček, ani nebyly poskytnuty Dlužníkovi
jako zápůjčka.
4.3 Prohlášení Investora:
Investor prohlašuje, že je plně svéprávný, že není podnikatelem v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů, že ještě
před svou registrací na Portále důkladně zvážil své finanční možnosti a svou schopnost zavázat se k plnění Smlouvy
o zápůjčce, tzn. zejména závazně činit nabídky v Aukci zápůjček, že se ještě před svou registrací na Portále důkladně
seznámil s těmito VOP, vzorovým zněním Smlouvy o zápůjčce a obsahem Portálu, že uvedl při registraci pravdivé
a úplné údaje, že je srozuměn s fungováním finančních transakcí prostřednictvím portálu, že proti němu není vedeno
exekuční či insolvenční řízení, že souhlasí s nakládáním a zpracováním svých osobních údajů, že je povinen, kdykoli

dojde ke změně některých z jím uvedených údajů, že tyto informace sdělí nejpozději do 1 týdne Administrátorovi, že je
srozuměn s tím, že nemůže vystupovat na Portálu zároveň jako Dlužník, že je srozuměn s tím, že je oprávněn mít
aktuálně více účastí na různém počtu Aukcí zápůjček i na různém počtu uzavřených Smluv o zápůjčce, a to v rozsahu
jeho financí, které poukázal na bankovní účet Administrátora a které má k dispozici v Klientské zóně, že si je vědom
všech poplatků spojených se službou poskytovanou Administrátorem.
V. Automatická aukce zápůjček
5.1. Automatická aukce zápůjček slouží ke střetu Dlužníkem zadané Žádosti o zápůjčku a nabídkami na zápůjčku, které
činí Investoři. Funguje prostřednictvím automatizovaného systému Administrátora na základě poptávek Žadatelů o
půjčku a nabídek Investorů. Nabídky Investorů se řadí podle předem zadaných vstupních parametrů v profilu Investora.
První Investor, který je vybrán automatizovaným systémem, se stává Zapůjčitelem Dlužníka.
5.2 Administrátor je oprávněn Automatickou aukci zápůjčky kdykoli v průběhu zrušit, a to i bez udání důvodu.
V takovém případě vyrozumí o zrušení Aukce Dlužníka a rovněž všechny Investory, kteří podali vlastní nabídku ve
zrušené Aukci.
5.3 Vítěznou nabídku Investora, tj. částku závazně nabídnuté zápůjčky, odešle Administrátor na bankovní účet Dlužníka
a dále odešle automaticky generovanou Smlouvy o zápůjčce, a to jak Dlužníkovi, tak i Investorovi prostřednictvím
Klientské zóny. Ve Smlouvě o zápůjčce jsou již Dlužník i Investor plně identifikováni. Dlužníkovi bude současně zaslán
platební předpis splacení poskytnuté zápůjčky.
VI. Smlouva o zápůjčce
6.1 Nedílnou součástí těchto VOP je i vzorové znění Smlouvy o zápůjčce, které je připojeno na konci tohoto
dokumentu. Smlouva podrobně upravuje zejména postupy po poskytnutí zápůjčky.
6.2 Projev vůle Dlužníka být vázán Smlouvou o zápůjčce je vyjádřen potvrzením Žádosti o zápůjčku. Projev vůle
Investora být vázán Smlouvou o zápůjčce je vyjádřen zadáním závazné nabídky do Aukce zápůjček prostřednictvím
automatizovaného systému Administrátora. Smlouva o zápůjčce nabude účinnosti dnem převodu zápůjčky na bankovní
účet Dlužníka Administrátorem.
VII. Administrátor
7.1 Administrátor zprostředkovává prostřednictvím Portálu uzavření Smluv o zápůjčce mezi Dlužníkem a Investorem či
Investory, kteří nevyvíjí podnikatelskou činnost v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. Za služby Portálu a činnost
Administrátora přináleží Administrátorovi od Investora odměna dle čl. 7.2, resp. 7.3 těchto VOP.
7.2 Administrátor má vůči Investorovi nárok na zaplacení odměny, resp. poplatku za administraci zápůjčky dle Smlouvy
s Investorem z Dlužníkem skutečně zaplaceného poplatku za poskytnutí zápůjčky, která je splatná okamžikem připsání
poplatku za poskytnutí zápůjčky na bankovní účet Administrátora a Administrátor je oprávněn započíst si tento svůj
nárok oproti právě přijaté platbě poplatku za poskytnutí zápůjčky tak, že na bankovní účet Investora poukáže část
přijatého poplatku za poskytnutí zápůjčky, a současně Investora vyrozumí o tom, že na druhou část poplatku za
poskytnutí zápůjčky byl započten nárok Administrátora na odměnu podle tohoto článku VOP.
7.3 Vedle nároku na odměnu ve smyslu předchozího článku VOP má Administrátor vůči Investorovi – z titulu zajišťování
dohledu nad řádným splácením dluhu Dlužníka a jeho následného upomínání – nárok na zaplacení odměny dle Smlouvy
s Investorem Dlužníkem skutečně uhrazených úroků z prodlení, smluvních pokut či poplatku za prodloužení splatnosti
zápůjčky podle Smlouvy o zápůjčce, která je splatná okamžikem připsání úroku z prodlení, smluvní pokuty či poplatku
za prodloužení splatnosti zápůjčky na bankovní účet Administrátora a Administrátor je oprávněn započíst si tento svůj
nárok oproti právě přijaté platbě úroků z prodlení, smluvních pokut či poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky tak,
že na bankovní účet Investora poukáže dle Smlouvy úroky z prodlení, smluvní pokuty či poplatku za prodloužení
splatnosti zápůjčky a současně Investora vyrozumí o tom, že na druhou část úroků z prodlení, smluvní pokuty či
poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky byl započten nárok Administrátora na odměnu podle tohoto článku VOP.
7.4 Dlužník a Investor berou na vědomí, že Administrátor nenese odpovědnost za pravdivost a úplnost údajů
uvedených Dlužníkem a Investorem, že Administrátor nepřebírá rizika spojená s poskytnutím zápůjčky, resp. plněním
závazků ze Smlouvy o zápůjčce a dobytností pohledávky Investora za Dlužníkem, že Administrátor není oprávněn
posuzovat přiměřenost podmínek smlouvy o zápůjčce vzešlých z Aukce zápůjček, že Administrátor není povinen po

zahájení Aukce zápůjček ověřovat, zda vůči Dlužníkovi nebylo zahájeno insolvenční řízení či nenastala jiná změna
poměrů na straně Dlužníka.
7.5 Dlužník a Investor jsou srozuměni s tím, že při užívání Portálu je Administrátor oprávněn požadovat po uživatelích
opakovaně ověření skrze ověřovací kód zaslaný na telefonní číslo uživatele Portálu či skrze nevratnou ověřovací platbu
1,- Kč z bankovního účtu uživatele Portálu na bankovní účet Administrátora, a to i v případech těmito VOP výslovně
neuvedenými. Dlužník pak výslovně souhlasí s tím, že Administrátor je oprávněn požadovat po Dlužníkovi i další vhodná
opatření k ověření věrohodnosti jím uváděných údajů, zejména lustraci v registrech dlužníků, telefonický dotazník
prováděný zaměstnanci Administrátora, zaslání kopie dokladů o příjmech či bezdlužnosti, prohlášení o pravdivosti
údajů apod.
VIII. Ostatní ustanovení
8.1 Vymáhání pohledávky:
Dlužník se zavazuje zaplatit Investorovi veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dlužné pohledávky z
titulu Smlouvy o zápůjčce. Nachází-li se Dlužník v prodlení delším než 30 dní s jakoukoli platbou, Investor je
oprávněn předat vymáhání dlužné pohledávky z titulu Smlouvy o zápůjčce společnosti COREFIN s.r.o.,
IČ 27574661, se sídlem Na Zámecké 1518/9 140 00 Praha 4, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze pod sp. zn. C114736 (dále jen „inkasní agentura“). V případě předání věci k mimosoudnímu vymáhání
pohledávky inkasní agentuře Dlužník výslovně souhlasí s tím, že uhradí náklady Investora na takové vymáhání
pohledávky v celkové výši 7.845,- Kč, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k takové úhradě bude vyzván.
8.2 Doručování:
Administrátorovi se doručuje na adresu jeho sídla uvedenou v obchodním rejstříku (též čl. 2.6 těchto VOP), přičemž
není-li stanoveno těmito VOP nebo Smlouvou o zápůjčce jinak, platí, že veškeré doručování Administrátorovi probíhá
písemně, doporučenou poštou. Dlužníkovi a Investorovi se veškeré písemnosti doručují primárně do Klientské zóny
a současně na jimi sdělený e-mail, případně telefonní číslo.
8.3 Ochrana osobních údajů:
Administrátor zpracovává osobní údaje všech registrovaných uživatelů Portálu. Dlužník i Investor tímto udělují
Administrátorovi souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. se zpracováním informací a údajů
týkajících se jeho osoby, jakož i citlivých osobních údajů v rozsahu údajů vypovídajících o jeho finanční situaci
a současně souhlas se zpracováním svého telefonního čísla a e-mailu, a to pro účely plnění služeb Portálu podle těchto
VOP a Smlouvy o zápůjčce, pro evidenční a kontrolní účely v rámci činností Administrátora jako správce údajů, a to
na dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv Administrátora. Součástí souhlasu
se zpracováním osobních údajů je i souhlas se sdílením údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení
obchodních ztrát Investora nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy či za účelem výkonu
práv a povinností Investora či Administrátora. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem řádné realizace smlouvy
o zápůjčce a ochrany oprávněných zájmů smluvních stran. Uživatelé Portálu poskytují osobní údaje zcela dobrovolně
a tento souhlas je možné kdykoli po splnění všech závazků ze Smlouvy o zápůjčce odvolat.
8.4 Komunikace Investora a Dlužníka:
Dlužník je povinen veškerý kontakt s Investorem realizovat výhradně prostřednictvím Administrátora, tedy Dlužník není
zejména oprávněn kontaktovat přímo Investora ať už korespondenčně, telefonicky či elektronicky. V případě porušení
povinnosti uvedené v předchozí větě tohoto článku je Dlužník povinen zaplatit Administrátorovi smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý případ takového porušení této povinnosti.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tyto VOP, Smlouva o zápůjčce, jakož i ostatní právní vztahy vyplývající z provozu Portálu se řídí právní řádem České
republiky.
9.2 Tyto VOP je oprávněn Administrátor jednostranně změnit, a to oznámením na Portále. Veškeré Žádosti o zápůjčku,
Aukce zápůjček a Smlouvy o zápůjčce se řídí ustanovením těch VOP, za jejichž účinnosti byla podána dlužníkova Žádost
o zápůjčku směřující k uzavření Smlouvy o zápůjčce. Dlužník a Investor jsou oprávněni odmítnout písemným dopisem
na adresu sídla Administrátora nové znění VOP, a to do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na Portále.
Tyto VOP byly vydány Administrátorem v Praze dne 19.1.2017

PŘÍLOHA VOP – VZOROVÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE
uzavřená podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“),
v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami portálu www.unicredo.cz verze /01/2017/.

Číslo smlouvy o zápůjčce: /XXXXX/
I. Smluvní strany
1.1 Vydlužitel (Dlužník)
Jméno a příjmení: /XXXXX/
Uživatelské jméno: /XXXXX/
Datum narození: /XXXXX/
Rodné číslo: /XXXXX/
Trvalé bydliště: /XXXXX/
Doručovací adresa: /XXXXX/
Číslo účtu: /XXXXX/
jakožto vydlužitel z této Smlouvy, dále jen jako „Dlužník“
1.2 Zapůjčitel (Investor)
Jméno a příjmení: /XXXXX/
Uživatelské jméno: /XXXXX/
Datum narození: /XXXXX/
Trvalé bydliště: /XXXXX/
jakožto zapůjčitel z této Smlouvy, dále jen jako „Investor“
1.3 Vedlejší účastník (Administrátor)
Obchodní firma: UNICREDO SYSTEM a.s.
Identifikační číslo: 04464320
Sídlo: Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8
Jednající: Ing. Kateřina Blažek Králová, statutární ředitel
Číslo účtu: 4134883329/0800
jakožto vedlejší účastník této Smlouvy, dále jen jako „Administrátor“
II. Úvodní ustanovení
2.1 Dlužník i Investor jsou registrovanými uživateli www.novacredit.cz nebo www.unicredo.cz (dále jen „Portál“), jehož
provoz zajišťuje Administrátor, a to v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami portálu (dále jen „VOP“),
s nimiž Dlužník i Investor vyjádřili souhlas již před provedením své registrace na Portálu, přičemž uvedené VOP obsahují
informace o veškerých postupech počínaje registrací uživatelů, přes vyhodnocení žádosti Dlužníka o poskytnutí
zápůjčky, nabídky zápůjček od Investorů, proces uzavření této Smlouvy a další související smluvní ujednání. Vedle VOP
se Dlužník i Investor seznámili ještě před svou registrací se vzorovým zněním této Smlouvy, které je volně dostupné na
Portálu.
2.2 Účelem služby Administrátora je za podmínek obsažených ve VOP zprostředkovat pro Dlužníka a Investora uzavření
této Smlouvy prostřednictvím Portálu, kdy nejprve se Dlužník obrátil na Administrátora s návrhem na zveřejnění žádosti
o zápůjčku, která byla na základě Dlužníkem sdělených informací (zejména parametry budoucí zápůjčky a informace
o bonitě Dlužníka) Administrátorem vyhodnocena a následně předložena prostřednictvím Portálu registrovaným
zájemcům (budoucím zapůjčitelům), kteří formou automatické aukce činili prostřednictvím automatizovaného systému
Administrátora vlastní závazné nabídky na uzavření této Smlouvy. Z proběhnuvší automatické aukce pak dle VOP vzešel
jeden Investor, který převedl příslušnou částku zápůjčky na bankovní účet Administrátora za účelem jejího poskytnutí
na bankovní účet Dlužníka v souladu s touto Smlouvou.
2.3 Administrátor zprostředkovává prostřednictvím Portálu individuální zápůjčky mezi uživateli Portálu, kteří nevyvíjí
podnikatelskou činnost v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů (tzv. peer-to-peer banking). Administrátor
poskytuje svým uživatelům prostor pro střet poptávky a nabídky zápůjčky, provádí faktickou administraci zápůjčky,
zejména účetnictví zápůjček, upomínání dlužníků v případě prodlení, podílí se na vymáhání zápůjček.

III. Předmět smlouvy a práva a povinnosti Dlužníka a Investora
3.1 Parametry zápůjčky:
3.1.1 Výše poskytované zápůjčky: /XXXXX/ Kč
3.1.2 Poplatek za poskytnutí zápůjčky: /XXXXX/ Kč
3.1.3 Datum poskytnutí zápůjčky: /XXXXX/
3.1.4 Splatnost zápůjčky a poplatku za poskytnutí zápůjčky: /XXXXX/ dnů
3.1.5 Celkem k vrácení (jistina a poplatek za poskytnutí zápůjčky): /XXXXX/
3.1.6 Bankovní účet Dlužníka pro poskytnutí zápůjčky: /XXXXX/
3.1.7 Bankovní účet Administrátora pro splácení: /XXXXX/
3.1.8 Variabilní symbol pro platby: /XXXXX/
3.2 Investor touto Smlouvou poskytl Dlužníkovi zápůjčku dle čl. 3.1.1 této smlouvy, kterou poukázal na bankovní účet
Administrátora, který ji v den uvedený v čl. 3.1.3 poskytl na bankovní účet Dlužníka dle čl. 3.1.6 této Smlouvy. Dlužník
se zavazuje Investorovi splatit poskytnutou zápůjčku spolu s ujednaným poplatkem za poskytnutí zápůjčky dle čl. 3.1.2
této smlouvy jednorázovou platbou se splatností definovanou v čl. 3.1.4, a to na bankovní účet Administrátora dle čl.
3.1.7 této Smlouvy, pod variabilním symbolem uvedeným v čl. 3.1.8 Smlouvy.
3.3 Připsáním celkové splátky na bankovní účet Administrátora pro splácení dle čl. 3.1.7 Smlouvy a pod příslušným
variabilním symbolem se povinnost Dlužníka vůči Investorovi k zaplacení splátky považuje za splněnou. Rozhodným
dnem pro posouzení včasnosti Dlužníkova plnění je den připsání peněžních prostředků na bankovní účet
Administrátora, což Dlužník bere na vědomí. Pro případ, že Dlužník neoznačí svou platbu uvedeným variabilním
symbolem, vystavuje se riziku, že jeho platba nebude identifikována, a tedy povinnost zaplatit splátku nebude splněna
až do okamžiku ztotožnění platby Administrátorem.
3.4 Dlužník je oprávněn zápůjčku spolu s poplatkem za poskytnutí zápůjčky splatit před lhůtou splatnosti dle čl. 3.1.4
této Smlouvy, přičemž za den předčasného splacení se považuje den, kdy bude na bankovní účet Administrátora
připsána doposud nesplacená část poskytnuté zápůjčky podle čl. 3.1.1 této Smlouvy spolu se sjednaným poplatkem za
poskytnutí zápůjčky dle čl. 3.1.2 této Smlouvy.
IV. Možnost prodloužení splatnosti zápůjčky

4.1 Investor a Administrátor posune splatnost Zápůjčky a Poplatku za poskytnutí zápůjčky, uhradí-li Dlužník za
podmínek uvedených dále v tomto článku na Bankovní účet Administrátora dle č. 3.1.7 smlouvy Poplatek za
prodloužení splatnosti, který činí:
Výše půjčky

7 dnů

14 dnů

1 000,- Kč

125,- Kč

200,- Kč

2 000,- Kč

200,- Kč

300,- Kč

3 000,- Kč

275,- Kč

400,- Kč

4 000,- Kč

325,- Kč

500,- Kč

5 000,- Kč

350,- Kč

600,- Kč

6 000,- Kč

400,- Kč

700,- Kč

7 000,- Kč

475,- Kč

800,- Kč

8 000,- Kč

550,- Kč

900,- Kč

9 000,- Kč

625,- Kč

1 000,- Kč

10 000,- Kč

700,- Kč

1 100,- Kč

4.2 Dlužník a Investor výslovně prohlašují, že pokud Dlužník uhradí na účet Administrátora částku odpovídající
svou výší přesně poplatku za odklad, jak je stanoven výše, bude-li taková platba připsána na bankovní účet
Administrátora pod variabilním symbolem dle čl. 3.1.8 smlouvy nejpozději v den původní splatnosti Zápůjčky a
Poplatku za poskytnutí zápůjčky, že Investor i Administrátor budou takovou platbu považovat za úhradu Poplatku

za prodloužení splatnosti a automaticky posunou původně sjednaný termín splatnosti o příslušný počet dnů dle
zaplaceného Poplatku za prodloužení splatnosti.
4.3 Posunem splatnosti podle tohoto článku dochází ke stanovení nového data splatnosti Zápůjčky a Poplatku za
poskytnutí zápůjčky.
4.4 K posunu splatnosti nedojde, uhradí-li Dlužník Poplatek za prodloužení splatnosti v nepřesné výši nebo uhradíli Dlužník Poplatek za prodloužení splatnosti později než v den původní splatnosti Zápůjčky a Poplatku za
poskytnutí zápůjčky.
V. Administrátor zápůjčky
5.1 Činnost Administrátora je popsána ve VOP a v Úvodních ustanoveních této Smlouvy. Administrátor zajišťuje
zejména zprostředkování poskytnutí zápůjčky tak, že částku poskytované zápůjčky převede na bankovní účet Dlužníka,
dále zajišťuje vlastním jménem příjem veškerých plateb od Dlužníka na účet Investora tak, že přijaté platby od Dlužníka
v souladu s touto Smlouvou a VOP převede neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů, na virtuální účet
Investora v systému Administrátora.
5.2 Dlužník a Investor berou na vědomí, že Administrátor nenese odpovědnost za pravdivost a úplnost údajů
uvedených Dlužníkem a Investorem, že Administrátor nepřebírá rizika spojená s poskytnutím zápůjčky, resp. plněním
závazků ze Smlouvy a dobytností pohledávky Investora za Dlužníkem, že Administrátor není oprávněn posuzovat
přiměřenost podmínek smlouvy o zápůjčce vzešlých z aukce zápůjček, že Administrátor není povinen po zahájení
automatické aukce zápůjček ověřovat, zda vůči dlužníkovi nebylo zahájeno insolvenční řízení či nenastala jiná změna
poměrů na straně Dlužníka.
5.3 Investor tímto zmocňuje Administrátora, aby jakoukoliv Splátku nebo Splátky po lhůtě splatnosti jeho jménem
vymáhal, a to i pomocí služeb specializovaných advokátních kanceláří a podobných společností, které se profesionálně
zabývají vymáháním pohledávek, s čímž Dlužník výslovně souhlasí. Pověření ve smyslu tohoto článku zaniká dohodou
Administrátora a Investora. Podobnými společnostmi se pro účely tohoto článku především rozumí společnost COREFIN
s.r.o., IČ 275 74 661, sídlem Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4.
VI. Sankční ujednání
6.1 Smluvní strany sjednaly, že je-li Dlužník v prodlení s platbou Zápůjčky nebo Poplatku za poskytnutí zápůjčky (a to
byť i s částí takové platby), Investorovi vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty
- ve výši 150,- Kč v případě prodlení delším než 3 dny (nárok na smluvní pokutu vznikne 4. dnem prodlení Dlužníka, aniž
by Dlužník musel být k zaplacení smluvní pokuty jakkoli dále vyzýván), a
- ve výši 350,- Kč v případě prodlení delším než 7 dnů (nárok na smluvní pokutu vznikne 8. dnem prodlení Dlužníka, aniž
by Dlužník musel být k zaplacení smluvní pokuty jakkoli dále vyzýván), a
- ve výši 350,- Kč v případě prodlení delším než 14 dnů (nárok na smluvní pokutu vznikne 15. dnem prodlení Dlužníka,
aniž by Dlužník musel být k zaplacení smluvní pokuty jakkoli dále vyzýván).
6.2 Pro případ prodlení Dlužníka s úhradou byť části dlužné částky o více než 3 dny je Administrátor oprávněn zaslat
Dlužníkovi v zastoupení Investora zpoplatněnou upomínku s výzvou k úhradě dluhu. Upomínku Administrátor odešle
Dlužníkovi na mobilní telefon Dlužníka, elektronickou poštou a prostřednictvím Klientské zóny. Upomínka podle tohoto
ujednání Smlouvy je zpoplatněna částkou 150,- Kč jako účelně vynaložené náklady na vymáhání a přináleží
Administrátorovi.
6.3 Pro případ prodlení Dlužníka s úhradou byť části dlužné částky o více než 7 dní je Administrátor oprávněn zaslat
Dlužníkovi v zastoupení Investora zpoplatněnou upomínku s výzvou k úhradě dluhu. Upomínku Administrátor odešle
Dlužníkovi na mobilní telefon Dlužníka, elektronickou poštou a prostřednictvím Klientské zóny. Upomínka podle tohoto
ujednání Smlouvy je zpoplatněna částkou 300,- Kč jako účelně vynaložené náklady na vymáhání a přináleží
Administrátorovi.
6.4 Pro případ prodlení Dlužníka s úhradou byť části dlužné částky o více než 14 dní je Administrátor oprávněn zaslat
Dlužníkovi v zastoupení Investora zpoplatněnou upomínku s výzvou k úhradě dluhu. Upomínku Administrátor odešle
Dlužníkovi na mobilní telefon Dlužníka, elektronickou poštou a prostřednictvím Klientské zóny. Upomínka podle tohoto
ujednání Smlouvy je zpoplatněna částkou 500,- Kč jako účelně vynaložené náklady na vymáhání a přináleží
Administrátorovi.

6.5 Dlužník prohlašuje, že je srozuměn o dalších možných nákladech (náklady spojené s uplatněním pohledávky,
náklady spojené s právním zastoupením věřitele, soudní poplatky aj.), které mohou vzniknout z důvodu prodlení
na straně Dlužníka při neplnění této Smlouvy.
6.6 Dlužník se zavazuje zaplatit Investorovi veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dlužné pohledávky z
titulu Smlouvy o zápůjčce. Nachází-li se Dlužník v prodlení delším než 30 dní s jakoukoli platbou, Investor je
oprávněn předat vymáhání dlužné pohledávky z titulu Smlouvy o zápůjčce společnosti COREFIN s.r.o.,
IČ 27574661, se sídlem Na Zámecké 1518/9 140 00 Praha 4, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze pod sp. zn. C114736 (dále jen „inkasní agentura“). V případě předání věci k mimosoudnímu vymáhání
pohledávky inkasní agentuře Dlužník výslovně souhlasí s tím, že uhradí náklady Investora na takové vymáhání
pohledávky v celkové výši 7.845,- Kč, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k takové úhradě bude vyzván.
6.7 Ve vztahu k výše uvedeným sankčním ujednáním, jež byla Dlužníkovi známa již před uzavřením této Smlouvy,
Dlužník prohlašuje, že tyto případné úroky, pokuty, poplatky a další náklady odpovídají poměrně svou výší vůči výši
jistiny zápůjčky, považuje je tedy za přiměřené.
VII. Ostatní ujednání
7.1 V ostatních ujednáních Dlužník a Investor plně odkazují na znění VOP, které odsouhlasili při procesu registrace
na Portál před započetím procesu uzavření této Smlouvy, a to zejména v souvislosti s poučeními a souhlasy
o zpracování a nakládání s osobními údaji Dlužníka a Investora Administrátorem.
7.2 Dlužník se zavazuje, že veškerý kontakt s Investorem bude realizovat výhradně prostřednictvím Administrátora,
tedy Dlužník není zejména oprávněn kontaktovat přímo Investora ať už korespondenčně, telefonicky či elektronicky.
Pro případ porušení této povinnosti je Dlužník povinen zaplatit Administrátorovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
(slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý případ takového porušení této povinnosti.
VIII. Závěrečná ustanovení
8.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
8.2 Tato Smlouva byla vyhotovena Administrátorem jako písemné zachycení smlouvy o zápůjčce, jak byla uzavřena
v souladu s VOP akceptací nabídky Investora ze strany Dlužníka, a to ke dni této akceptace. Tato Smlouva je vyhotovena
v elektronické podobě ve formátu PDF, jak byla Dlužníkovi i Investorovi zaslána elektronickou poštou a dále
prostřednictvím Klientské zóny. Dlužník je povinen zaslat podepsané vyhotovení této smlouvy Administrátorovi
nejpozději do 15 dnů od okamžiku jejího uzavření, a to na vlastní náklady. Pro případ, že Dlužník nesplní svou povinnost
dle předchozí věty, zavazuje se zaplatit Administrátorovi jednorázovou smluvní pokut ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc
korun českých).
8.3 Dlužník prohlašuje, že se ještě před přijetím nabídky Investora na poskytnutí zápůjčky opětovně úplně seznámil se
zněním této Smlouvy a VOP a obsaženým ustanovením rozumí a jsou pro něho pochopitelná. Dlužník rovněž
prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou správné a pravdivé a že k uzavření této Smlouvy přistoupil po opětovném
důkladném zhodnocení podmínek zápůjčky a své vlastní finanční situace, přičemž Dlužník prohlašuje, že se důkladně
seznámil zejména s výší všech poplatku spojených se zápůjčkou a že je schopen svým závazkům plynoucím z této
smlouvy řádně dostát a své povinnosti z této smlouvy řádně splnit.
8.4 Dlužník i Investor závěrem shodně prohlašují, že obsah této Smlouvy si přečetli a souhlasí s ním, přičemž tento plně
odpovídá ujednaným VOP, které považují za nedílnou součást této Smlouvy.
Praha, dne /XXXXX/

Dlužník

Investor

(projev vůle uzavřít tuto smlouvu
projeven podáním žádosti o zápůjčku
dle VOP)

(projev vůle zaznamenán
podáním závazné nabídky v Aukci
zápůjček dle čl. 5.1 VOP)

Administrátor

