Zvláštní podmínky zápůjčky - Nabídka
ID zápůjčky: [x]
ID nabídky: [x]
Zapůjčitel: [x]
Rodné číslo: [x]
Adresa: [x]
Výše nabídky: [x]
Úroková sazba: [x] % p.a.
Doba splacení: [x] měs.

Vzhledem k tomu, že:
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

Nedílnou součástí Smlouvy o zápůjčce je Nabídka a Přijetí, které dohromady tvoří Zvláštní podmínky, a
Všeobecné obchodní podmínky uveřejněnými na Portálu, které jsou shodné pro všechny strany Smlouvy o
zápůjčce;
Zapůjčitel je zaregistrovaný na Portálu www.finbee.cz jako Uživatel, souhlasil s Dohodou o užívání, kterou
potvrdil a zavázal se jednat v souladu s jejími ustanoveními. Dohoda o užívání upravuje podmínky užívání
Portálu, jakož i poskytování a přijímání Zápůjček mezi Uživateli. Zapůjčitel dal společnosti FinBee CZ Lending
s.r.o., IČO: 043 39 568, se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246170 („Administrátor“) oprávnění ke spravování
peněžních prostředků na Sběrném účtu;
Zapůjčitel elektronicky předkládá závaznou Nabídku za účelem uzavření Smlouvy o zápůjčce prostřednictvím
Portálu, který je spravován Administrátorem;
Nabídka je učiněna Zapůjčitelem prostřednictvím Portálu v rámci Aukce, kde osoby zaregistrované na Portálu,
které mají zájem poskytnout Zápůjčku Uživateli, který podal Žádost, na základě které vybízejí Zapůjčitele k
podávání Nabídek na poskytnutí Zápůjčky za předpokladu Přijetí Nabídky Zapůjčitele Vydlužitelem, respektive
Administrátorem jménem Vydlužitele;
Aukci vyhrávají ti Zapůjčitelé, kteří jako první před uplynutím termínu v Aukci podají svou Nabídku, za
předpokladu, že Vydlužiteli budou nabídnuty peněžní prostředky v plné výši (Výše zápůjčky);
Zapůjčitel je oprávněn na Portálu používat automatizované investiční nástroje v souladu s podmínkami a
postupem stanoveným v Dohodě o užívání;
Zapůjčitel elektronicky potvrdil tuto Nabídku a Všeobecné obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást
Smlouvy o zápůjčce;
Smlouva o zápůjčce je uzavřena okamžikem, kdy Vydlužitel prostřednictvím Portálu, respektive Administrátor
v zastoupení Vydlužitele, přijme nabídku(y) Zapůjčitele(ů) a Administrátor provede převod peněžních
prostředků nacházejících se na Sběrném účtu na bankovní účet Vydlužitele; a
Jednání provedená Zapůjčitelem na Portálu (která jsou potvrzena Zapůjčitelem zaškrtnutím políčka a
kliknutím na tlačítko „souhlasím“), zejména podání Nabídky, jakož i uzavření Dohody o užívání a přijetí
Všeobecných obchodních podmínek, jsou považována za Uživatelem řádně podepsaná dle § 7 zákona č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a jsou rovny dokumentu
uzavřenému v písemné formě, a zakládají stejné právní následky jako dokument potvrzený vlastnoručním
podpisem Zapůjčitele.

Zapůjčitel předkládá tuto Nabídku:

1.

PŘEDMĚT NABÍDKY A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

1.1 Zapůjčitel předkládá tuto neodvolatelnou, nezměnitelnou a právně závaznou Nabídku, jejíž údaje jsou v
souladu se Žádostí podanou Uživatelem prostřednictvím Portálu, za účelem uzavření Smlouvy o zápůjčce s
Vydlužitelem zaregistrovaným na Portálu.

1.2 Zapůjčitel je oprávněn volně disponovat s právy vyplývajícími z této Nabídky za podmínek a v souladu s
postupy stanovených Dohodou o užívání.
1.3 Nedílnou součástí Smlouvy o zápůjčce jsou Všeobecné obchodní podmínky.
1.4 Nedílnou součástí Smlouvy o zápůjčce jsou dále Dohoda o užívání a Ceník Administrátora zveřejněný na
Portálu.
1.5 Nedílnou součástí Smlouvy o zápůjčce je rovněž Splátkový kalendář, který je generován na Portálu po
skončení Aukce a obsahuje splátky, které mají být uhrazeny Vydlužitelem včetně jejich splatnosti.
2.

UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ VE PROSPĚCH ADMINISTRÁTORA

2.1 Zapůjčitel tímto zmocňuje Administrátora, aby jménem Zapůjčitele vypověděl Smlouvu o zápůjčce uzavřenou
s Vydlužitelem v případě hrubého porušení Smlouvy o zápůjčce a v případech stanovených ve Všeobecných
obchodních podmínkách nebo Dohodě o užívání.
3.

POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY ADMINISTRÁTOROVI

3.1 Zapůjčitel postupuje Administrátorovi pohledávku na úhradu veškerých dlužných částek ze Smlouvy o
zápůjčce mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem („Pohledávka“). Účinnost postoupení Pohledávky je vázáno na
splnění odkládací podmínky, která je splněna okamžikem vzniku nároku Zapůjčitele na smluvní pokutu dle
odstavce 8.4. Všeobecných obchodních podmínek nebo okamžikem zveřejnění rozhodnutí soudu o úpadku
Vydlužitele v insolvenčním rejstříku podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Pro odstranění
pochybnosti se uvádí, že okamžikem vzniku nároku Zapůjčitele na smluvní pokutu nebo okamžikem zveřejnění
rozhodnutí soudu o úpadku Vydlužitele v insolvenčním rejstříku podle toho, která ze skutečností nastane
dříve, přechází Pohledávka na Administrátora včetně jejího příslušenství a práv s pohledávkou spojených,
včetně jejího zajištění. Zapůjčitel tímto zmocňuje Administrátora k oznámení postoupení Pohledávky
Vydlužiteli, kterou Administrátor zašle Vydlužiteli na emailovou adresu uvedenou v databázi Portálu nebo na
jeho poslední známé bydliště sdělené Vydlužitelem.
3.2 Odměna za postoupení Pohledávky se dohodou stran určuje tak, že Administrátor, po odečtení nákladů na
vymáhání Pohledávky, uhradí Zapůjčiteli částku odpovídající výši vymožené částky Zápůjčky včetně Úroků,
respektive jejich nesplacené části, se kterou se Vydlužitel dostal do prodlení. Splatnost této odměny nastává
okamžikem úspěšného vymožení dlužné částky. V případě, že dojde k vymožení dlužné částky pouze částečně,
uspokojí se nejprve nárok Administrátora na odečtení nákladů na vymáhání Pohledávky.

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tato Nabídka je vyhotovena v českém jazyce.
4.2 Tato Nabídka a veškeré právní vztahy jí založené se řídí českým právním řádem.
4.3 Veškeré definice mají stejný význam jako definice uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo
Dohodě o užívání.

Tento dokument byl učiněn za pomocí elektronických prostředků, prostřednictvím Uživatelského účtu Zapůjčitele
na Portálu.
[x]
dne [x]

