Zvláštní podmínky zápůjčky - Přijetí
ID zápůjčky: [x]
Vydlužitel: [x]
Rodné číslo: [x]
Adresa: [x]
Výše zápůjčky: [x] Kč
Úroková sazba: [x] % p.a.
Doba splacení zápůjčky: [x] měs.
Měsíční splátka celkem: [x] Kč
Účel zápůjčky: [x]

Vzhledem k tomu, že:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

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;
Vydlužitel je zaregistrovaný na Portálu 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. Vydlužitel dal mimo jiné Administrátorovi oprávnění ke
spravování peněžních prostředků na Sběrném účtu;
Výše zápůjčky, Doba splacení zápůjčky, Úroky a Účel zápůjčky jsou v souladu se Žádostí podanou Uživatelem
prostřednictvím Portálu, a Vydlužitel má zájem na uzavření Smluv o zápůjčce přijetím Nabídek předložených
Zapůjčiteli v Aukci;
Podáním a schválením Žádosti Vydlužitele zahajuje Administrátor Aukci, během které Zapůjčitelé podávají
Nabídky;
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;
Jednání provedená Vydlužitelem na Portálu (která jsou potvrzena Vydlužitelem zaškrtnutím políčka a kliknutím
na tlačítko „souhlasím“, předložením dokladů a osobních údajů Administrátorovi), zejména podání Žádosti a
Přijetí, jakož i přijetí Všeobecných obchodních podmínek a uzavření Dohody o užívání 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 Vydlužitele;

Vydlužitel činí toto Přijetí:
1.

PŘEDMĚT PŘIJETÍ A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Výše zápůjčky, Doba splacení zápůjčky, Úroky a Účel zápůjčky jsou uvedené v záhlaví tohoto Přijetí.
Vydlužitel se zavazuje užít Zápůjčku pouze k účelu uvedenému v jeho Žádosti.
Nedílnou součástí Smlouvy o zápůjčce jsou Všeobecné obchodní podmínky.
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.

POTVRZENÍ A ZÁRUKY VYDLUŽITELE

2.1. Vydlužitel potvrzuje a zaručuje, že všechny jeho souhlasy, prohlášení, potvrzení a záruky uvedené ve
Všeobecných obchodních podmínkách a Dohodě o užívání jsou platné v plném rozsahu.
2.2. Vydlužitel potvrzuje a zaručuje, že všechny dokumenty, osobní data a informace (příjem, výdaje, závazky,
výpisy z účtu apod.) poskytnuté Vydlužitelem jsou v okamžiku uzavření Smlouvy o zápůjčce správné, úplné a
pravdivé.

2.3. Vydlužitel potvrzuje, že si v okamžiku uzavření Smlouvy o zápůjčce není vědom žádných okolností
nasvědčujících tomu, že by se jeho schopnost splácet Zápůjčku mohla zhoršit nebo že by se mohlo stát
splacení Zápůjčky nemožným.
2.4. Vydlužitel potvrzuje, že souhlasí s úhradou jednorázového Poplatku za uzavření smlouvy ve výši 6,8 % z částky
odpovídající výši zápůjčky, a to formou započtení, tedy že Administrátor odečte Poplatek za schválení Žádosti a
Poplatek za uzavření smlouvy od peněžních prostředků v okamžiku převodu poskytnutých peněz v souladu
s tímto odstavcem a zašle zbývající část peněžních prostředků na bankovní účet Vydlužitele.
2.5. Vydlužitel potvrzuje, že souhlasí s úhradou dalších měsíčních Administrativních poplatků Administrátorovi za
správu Zápůjčky, zahrnutých v měsíčních splatkách uvedených v zahlaví tohoto Přijetí, ve výši 0,98 % z částky
odpovídající výši nesplacené části Zápůjčky do Doby splacení zápůjčky v celém rozsahu způsobem uvedeným
ve Splátkovém kalendáři.
2.6. Vydlužitel potvrzuje, že rozumí svým povinnostem ze Smlouvy o zápůjčce a zavazuje se je plnit.
2.7. Vydlužitel plní své dluhy převodem odpovídající výše prostředků v souladu se Splátkovým kalendářem na
Sběrný účet tak, aby Administrátor mohl automaticky přiřazovat příslušné platby jednotlivým Způjčitelům.
2.8. Vydlužitel souhlasí a potvrzuje, že nedodržení Doby splácení zápůjčky dle Splátkového kalendáře bude
považováno za podstatné porušení Smlouvy.
2.9. Vydlužitel se zavazuje nejpozději do 5 kalendářních dnů písemně informovat Administrátora o: (i) jakýchkoli
změnách v osobních a kontaktních údajích; (ii) náhlém zhoršení ekonomické situace a každé okolnosti, která
omezuje nebo by mohla omezit platební schopnost Vydlužitele; (iii) užití Zápůjčky k jinému účelu, než jaký je
uveden v Žádosti Vydlužitelem; (iv) každé okolnosti, která zhoršila nebo by mohla zhoršit schopnost
Vydlužitele řádně plnit své povinnosti a o každé okolnosti, která zhorší nebo by mohla zhoršit budoucí finanční
situaci Vydlužitele (např. nově přijatý dluh (nové spotřebitelské smlouvy, leasing apod.)); (v) jakémkoli
rozhodčím, soudním anebo jiném řízení (exekuční, insolvenční apod.), které je zahájeno Vydlužitelem nebo
proti Vydlužiteli.
2.10. Vydlužitel souhlasí a potvrzuje, že Administrátor má právo požadovat po Vydlužiteli, aby písemně prokázal
předložením dokumentu, že užil Zápůjčku v souladu s účelem uvedeným v Žádosti. Po obdržení takovéto
písemné žádosti Administrátora, je Vydlužitel povinen okamžitě, nejpozději do 10 kalendářních dnů,
poskytnout Administrátorovi dokumenty prokazující řádné užití Zápůjčky ke stanovenému účelu.
2.11. V případech, kdy Vydlužitel poskytne nepravdivé, zavádějící či neúplné informace v souladu s bodem 2.2.
a/nebo neposkytne informace v souladu s bodem 2.9. a 2.10., má Administrátor na základě zmocnění
Zapůjčitele právo, pokud se o takových okolnostech dozví a pokud ho o takových okolnostech Vydlužitel
neinformoval, toto porušení posoudit jako hrubé porušení Smlouvy o zápůjčce a přijmout odpovídající
opatření, zejména, ale nikoliv výhradně, může vypovědět Smlouvu o zápůjčce.
3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dokument je uzavřen v českém jazyce. Tento dokument se řídí právem České republiky.
3.2. Veškeré definice mají stejný význam jako definice uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo
Dohodě o užívání.

Vydlužitel:

V________________________ dne _______________

____________________________________________
[x] (ověřený podpis)

