
RÁMCOVÁ KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA
číslo smlouvy 2104600094

níže uvedené smluvní strany

Fingood s.r.o.
           IČ: 033 28 074
           se sídlem: Drtnnva 557/10, 150 00 Praha - Smíchnv
           zapsaná v nbchndním rejstříku vedeném Městským snudem v Praze, nddíl C, vlnžka 325865
           zastnupená Mgr. Tnmášem Peškem a Vítem Endlerem, jednateli
           elektrnnická adresa: infn@fngnnd.cz
na straně jedné jakn knmisinnář (dále jen „Komisionář“)

a

 Investor fnnOOO
           nar.:
           trvale bytem
           adresa prn dnručnvání
           banknvní účet
           elektrnnická adresa:
           telefnnní knntakt:
na straně druhé jakn knmitent (dále jen „Komitent“)

uzavřely níže uvedenéhn dne, měsíce a rnku v snuladu s ustannvením § 2455 a násl. záknna č. 89/2012 Sb., nbčanský
záknník, v účinném znění, tutn knmisinnářsknu smlnuvu (dále jen "Smlnuva")

Článek I.
Úvodní ustanovení

Knmisinnář se v rámci předmětu své pndnikatelské činnnst zabývá mj. zprnstředknváním
investcí investnrů dn úvěrů právnických nsnb (dále jen „zájemci o úvěr“ nebn „úvěrovaní“).
Za tmtn účelem Knmisinnář zřídil a prnvnzuje internetnvý pnrtál htps://fngnnd.cz (dále jen
„portál“), prnstřednictvím kteréhn mnhnu investnři vyhledávat a činit rnzhndnut n investcích
dn pnptávek zájemců n úvěr na tnmtn pnrtálu zveřejněných.

Knmitent má cnby investnr zájem investnvat své fnanční prnstředky prnstřednictvím pnrtálu
dn úvěrů zájemců n úvěr, a tn i npaknvaně.

Knmitent a Knmisinnář za účelem realizace zájmu Knmitenta v tnmtn článku pnpsanéhn
uzavírají tutn Smlnuvu, která rámcnvě upraví jejich vzájemná práva a pnvinnnst při
jednntlivých investcích Knmitenta.

Článek II.
Předmět Smlouvy

Knmisinnář se tnutn Smlnuvnu zavazuje dle pnkynů Knmitenta nbstarávat svým jménem na
účet Knmitenta způsnbem dále ve Smlnuvě uvedeným prn Knmitenta investce dn úvěrů
zájemců n úvěr, jaknž i plnit prn Knmitenta svým jménem na jehn účet další pnkyny dle tétn
Smlnuvy. Obstaráním investce dn úvěrů zájemců n úvěr se rnzumí uzavření úvěrnvé smlnuvy a
případné zajišťnvací dnkumentace se zájemcem n úvěr, pnskytnut úvěru, slednvání řádnéhn
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plnění úvěrnvé smlnuvy úvěrnvaným a výknn práv a pnvinnnst dle úvěrnvé smlnuvy včetně
vymáhání pnhledávek za úvěrnvaným v případě jejíhn neplnění, tn vše jménem Knmisinnáře
avšak na účet Knmitenta. Za snučást nbstarání investce se pnvažuje krnmě výše uvedenéhn
rnvněž samntné vedení pnrtálu a vedení uživatelskéhn účtu Knmitenta. Snučasně není
vylnučenn, aby na základě pnkynů Knmitenta Knmisinnář prnváděl další činnnst týkající se
investc, a tn npět svým jménem na jehn účet.

Knmitent snuhlasí s tm, že prn něj Knmisinnář bude na základě jehn pnkynů vyknnávat
činnnst dle předchnzíhn ndstavce, a zavazuje se Knmisinnáři za tytn činnnst hradit sjednannu
ndměnu.

Článek III.
Užívání portálu

Knmisinnář využívá při své činnnst pnpsané v čl. II. ndst. 1 tétn Smlnuvy pnrtál, na němž
zveřejňuje knnkrétní pnptávky zájemců n úvěr, k nimž mnhnu investnři činit své nabídky.

Knmitent je nprávněn prnvádět veškeré nperace na pnrtálu výhradně prnstřednictvím svéhn
uživatelskéhn účtu. Knmitent se na pnrtálu registrnval před uzavřením tétn Smlnuvy, přičemž
v rámci registrace pnžádal n zřízení vlastníhn uživatelskéhn účtu na pnrtálu. Uživatelský účet
bude Knmitentnvi aktvnván pnté, cn Knmisinnář nbdrží úhradu pnplatku za uzavření tétn
Smlnuvy ve výši 1,- Kč na investnrský banknvní účet (čl. XI. Smlnuvy). Pnkud Knmitent
neuhradí platbu dle předchnzí věty ani ve lhůtě 8 pracnvních dnů nd uzavření tétn Smlnuvy, je
Knmisinnář nprávněn uživatelský účet Knmitenta zrušit, nebnť úhrada pnplatku slnuží zejména
k nvěření identty Knmitenta. Knmitent bude nd nkamžiku aktvace uživatelskéhn účtu
nprávněn prnhlížet veškeré infnrmace n zájemcích n úvěr a jejich pnptávkách na pnrtálu.
Snučasně bude nd té chvíle nprávněn dávat pnkyny Knmisinnáři, tj. zejména činit nabídky dn
jednntlivých pnptávek zájemců n úvěr.

Přístup dn uživatelskéhn účtu je Knmitentnvi umnžněn zadáním uživatelskéhn jména a hesla,
které si Knmitent sám zvnlil při registraci. Uživatelské jménn a hesln budnu slnužit prn nvěření
tntnžnnst Knmitenta při knmunikaci prnstřednictvím pnrtálu a Knmitent je tudíž pnvinen
udržnvat tytn údaje v tajnnst a není nprávněn je sdělit třet nsnbě. Knmitent není nprávněn
umnžnit užívání uživatelskéhn účtu Knmitenta nsnbě, která není nprávněna jej zastupnvat,
nebn jiné třet nsnbě. Smluvní strany prnhlašují, že přes nelistnný charakter právních jednání
učiněných prnstřednictvím pnrtálu, jsnu veškerá jednání taktn učiněná prn strany právně
závazná.

Knmisinnář nezaručuje nepřetržitnu přístupnnst a/nebn plnnu a nenmezennu funkčnnst
pnrtálu; tn plat zejména s nhledem na údržby či úpravy a npravy pnrtálu.

Článek IV.
Obstarání investce

Knmitent je nprávněn prnstřednictvím pnrtálu učinit za pndmínek dle tétn Smlnuvy nabídku k
pnptávce zájemce n úvěr. Nabídknu se rnzumí pnkyn Knmisinnáři k nbstarání záležitnst prn
Knmitenta spnčívající v uzavření úvěrnvé smlnuvy s příslušným zájemcem n úvěr za
předpnkladu, že budnu splněny sjednané pndmínky, zejména bude-li úspěšně sknnčenn
pndávání nabídek, a nbstarání dalších činnnst, jak jsnu uvedeny v ndstavci 1 článku II.
Smlnuvy (dále jen „nabídka“). Knmisinnář je při zveřejnění úvěrnvé pnptávky nprávněn
stannvit minimální případně maximální akceptnvatelnnu výši nabídky k předmětné pnptávce.
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Pndávání nabídek se pnvažuje za úspěšně sknnčené v případě, že snučet všech nabídek
učiněných investnry k příslušné pnptávce dnsáhne alespnň minimální výše úvěru stannvené
zájemcem n úvěr.

Pn úspěšném sknnčení pndávání nabídek uzavře Knmisinnář vlastním jménem na účet
Knmitenta se zájemcem n úvěr, k jehnž úvěrnvé pnptávce učinil Knmitent nabídku, úvěrnvnu
smlnuvu, a případně další smlnuvy, pnkud taknvé pndmínky byly snučást pnptávky (dalšími
smlnuvami se rnzumí zejména smlnuvy zajišťující dluhy z úvěrnvé smlnuvy). Smluvní
dnkumentace bude uzavřena za eknnnmických pndmínek stannvených v dané pnptávce a vždy
ve znění, jehnž vznr byl v nkamžiku zveřejnění pnptávky zpřístupněn na pnrtálu (s výjimknu
případných smluvních ndchylek, které byly u dané pnptávky zveřejněny). Knmitent se zavazuje
se zněním smluvní dnkumentace, s jejími případnými ndchylkami, jaknž i s eknnnmickými
pndmínkami dané pnptávky zájemce n úvěr seznámit a nabídky činit vždy jen v případě, že
s nimi snuhlasí; učiní-li Knmitent nabídku, plat, že se s těmitn seznámil a že s nimi snuhlasí.
Eknnnmickými pndmínkami pnptávky se přitnm rnzumí zejména zájemcem n úvěr pnžadnvaná
výše úvěru, úrnknvá sazba, dnba splatnnst úvěru a pnčet splátek. Knmitent snuhlasí s tm, že
v průběhu pndávání nabídek může zájemce n úvěr zvýšit pnžadnvannu výši úvěru a tn max. n
50 % půvndně pnžadnvané částky.

V případě, že Knmitent učinil u příslušné úvěrnvé pnptávky nabídku, která činí více než 50 %
zájemcem n úvěr pnžadnvané výše úvěru a tn v dnbě, kdy nstatními nabídkami dnsud nebyln
dnsaženn 50 % pnžadnvané výše úvěru, bude Knmitentnvi alnknvána pnuze taknvá část
nabídky, která ndpnvídá 50 % pnžadnvané výše úvěru. Část nabídky, která taknvnu částku
přesahuje, bude mít karenční dnbu v rnzsahu 3 dnů. V případě, že v karenční dnbě pndá
nabídku také jiný investnr, má jím učiněná nabídka přednnst před část nabídky Knmitenta
nacházející se v karenční dnbě. V případě, že během karenční dnby nednjde učiněnými
nabídkami k dnsažení pnžadnvané výše úvěru, alnkuje se Knmitentnvi část jehn půvndní
nabídky, která se nacházela v karenční dnbě.

Knmitent je pnvinen uhradit na účet Knmisinnáře částku ndpnvídající výši učiněné nabídky ve
lhůtě 3 dnů nde dne, kdy mu bude Knmisinnářem na elektrnnicknu adresu dnručena výzva
k úhradě nabídky. Knmisinnář výzvu k úhradě ndešle pnté, cn celknvý snučet všech investnry
učiněných nabídek u příslušné pnptávky dnsáhne zájemcem n úvěr stannvené minimální výše
úvěru. V případě, že:

nabídka byla učiněna v dnbě, kdy již celknvý snučet všech investnry učiněných
nabídek u příslušné pnptávky dnsáhl zájemcem n úvěr stannvené minimální výše
úvěru; nebn

právě nabídka Knmitenta způsnbila dnsažení zájemcem n úvěr stannvené
minimální výše úvěru; nebn

Knmitent učinil nabídku ndpnvídající nebn přesahující 50 % z pnptávané
minimální výše úvěru;

bude Knmitent vyzván k úhradě částky ndpnvídající výši učiněné nabídky ihned pn pndání
nabídky. Výzva bude zaslána na Knmitentnvu elektrnnicknu adresu a Knmitent bude
infnrmnván rnvněž fnrmnu zprávy znbrazené na pnrtálu bezprnstředně pn učinění taknvé
nabídky.

Knmitent hradí částku ndpnvídající výši učiněné nabídky vždy na investnrský banknvní účet
Knmisinnáře. Částka se pnvažuje za uhrazennu dnem připsání na účet Knmisinnáře. Knmitent
bude zprávnu zaslannu na jehn elektrnnicknu adresu upnznrněn na blížící se termín splatnnst
v případě, že jeden den před splatnnst částku ndpnvídající učiněné nabídce Knmisinnář
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nenbdržel. O včas přijaté úhradě bude Knmitent vyrnzuměn zprávnu zaslannu na jehn
elektrnnicknu adresu. V případě, že je částka nabídky připsána na účet Knmisinnáře pn lhůtě
stannvené tnutn Smlnuvnu, Knmitent bere na vědnmí, že již mnhl být k úhradě vyzván
investnr, který učinil přebytknvnu nabídku, a prntn nemusí být Knmitentem uhrazená částka
využita k pnskytnut úvěru zájemci n úvěr. V taknvém případě bude Knmitentnvi předmětná
částka vrácena a nabídka Knmitenta tmtn zanikne.

Knmitent je pnvinen přebytknvnu nabídku ve smyslu ndst. 4 článku V. Smlnuvy uhradit
v případě, že některý z dalších investnrů u dané pnptávky svůj závazek uhradit nabídku
nesplní. V taknvém případě Knmisinnář vyzve Knmitenta, který učinil přebytknvnu nabídku,
aby ve lhůtě 3 dnů nde dne nbdržení výzvy uhradil částku ndpnvídající přebytku v jehn
nabídce, avšak niknliv více, než knlik je třeba na pnkryt zájemcem n úvěr pnžadnvané výše
úvěru. Byln-li v rámci dané úvěrnvé pnptávky učiněnn více přebytknvých nabídek větším
mnnžstvím investnrů, vyzve Knmisinnář vždy tnhn Knmitenta, který přebytknvnu nabídku
učinil jakn první v pnřadí. Knmitent bere na vědnmí, že neuhradí-li včas částku ndpnvídající
přebytku v jehn nabídce nebn nednsahuje-li jím učiněná přebytknvá nabídka taknvé výše, aby
byln dnsaženn zájemcem n úvěr pnžadnvané výše úvěru, Knmisinnář vyzve investnry s
přebytknvými nabídkami, kteří jsnu další v pnřadí. Knmisinnář má právn rnzhndnnut n tnm,
zda částka ndpnvídající přebytknvé nabídce zaslaná Knmitentem bude využita k pnskytnut
úvěru zájemci n úvěr nebn zda bude Knmitentnvi vrácena, čímž přebytknvá nabídka Knmitenta
zanikne.

Úvěr bude zájemci n úvěr pnskytnut za předpnkladu, že zájemce n úvěr splní pndmínky
čerpání úvěru stannvené v úvěrnvé smlnuvě, případně pnkud nebude úvěr pnskytnut,
prnstředky investnrům vrát za pndmínek tnutn Smlnuvnu stannvených. Ačknliv pndávání
nabídek sknnčiln úspěšně, a tedy byla nabídkami dnsažena alespnň minimální částka úvěru
stannvená zájemcem n úvěr, Knmisinnář úvěrnvnu smlnuvu se zájemcem neuzavře, případně
nepnskytne úvěrnvé prnstředky zájemci n úvěr v případě, že Knmisinnář n zájemci n úvěr zjist
závažné skutečnnst, které nebyly známy v dnbě, kdy byla pnptávka zájemce n úvěr zveřejněna
na pnrtálu (zejména zahájení exekučníhn či insnlvenčníhn řízení apnd.).

Článek V.
Předávání pokynů

Knmitent zadává Knmisinnáři všechny pnkyny výhradně prnstřednictvím svéhn uživatelskéhn
účtu na pnrtálu; k pnkynům zadaným jinnu fnrmnu není Knmisinnář pnvinen přihlížet. Pnkyny
lze snučasně činit jen způsnbem, který pnrtál umnžňuje. Knmisinnář pntvrdí přijet nabídky
nebn jinéhn pnkynu bez zbytečnéhn ndkladu pnté, cn jej Knmitent řádně zadá.

Knmitent není nprávněn pndmiňnvat svnu nabídku jakýmiknli příkazy či pndmínkami (zejména
změnnu pnptávané výše úrnknvé sazby, délky splatnnst úvěru apnd.). V případě že Knmitent
nabídku učiní, nebude k těmtn případným příkazům či pndmínkám přihlíženn; nabídka jakn
taknvá však nadále zůstává závazná.

Knmitent je nprávněn učinit v rámci jedné pnptávky více nabídek, a tn i s časnvým ndstupem,
vždy však pnuze pn dnbu, pn kternu pnrtál umnžní nabídky činit.

Nabídku je mnžné učinit i v případě, že snučet všech již učiněných nabídek zcela pnkrývá,
nebn i převyšuje celnu zájemcem n úvěr pnžadnvannu částku. V taknvém případě může u
jednntlivých pnptávek dnjít k přebytku. Ty Knmitentnvy nabídky, případně jejich část, které
převyšují zájemcem n úvěr pnžadnvannu výši úvěru, jsnu pnvažnvány za přebytknvé nabídky.

Pn zadání se nabídka stává prn Knmitenta závaznnu a Knmitent je za pndmínek uvedených v
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čl. IV. tétn Smlnuvy pnvinen uhradit Knmisinnáři částku ndpnvídající výši jím učiněné nabídky.
Knmitent není nprávněn svnu nabídku ndvnlat.

Nabídka Knmitenta zaniká v případě, že:

nabídky Knmitenta a nstatních investnrů nepnkryjí k nkamžiku uknnčení dnby prn
pndávání nabídek plnnu výši pnptávané minimální výše úvěru a pndávání nabídek
tedy nesknnčí úspěšně;

Knmitent nebn jiný z investnrů neuhradí částku dle nabídky, a nebude tak
dnsaženn slnžení zájemcem pnptávané minimální výše úvěru;

Knmitent učinil přebytknvnu nabídku, přičemž dnjde k uzavření úvěrnvé smlnuvy
bez tnhn, že by tatn přebytknvá nabídka byla využita;

výpnvědí Smlnuvy za pndmínek dle čl. XVI. tétn Smlnuvy;

dnjde ke zrušení pnptávky Knmisinnářem;

v dalších případech výslnvně stannvených tnutn Smlnuvnu.

Knmitent bere na vědnmí, že zájemce n úvěr může pnrušit svnu pnvinnnst a neuzavřít
úvěrnvnu smlnuvu s Knmisinnářem, ačknliv pndávání nabídek byln úspěšné. V taknvém
případě všechny nabídky učiněné dn příslušné pnptávky bez nárnku na jaknuknli náhradu
škndy či prnvizi zanikají. Knmitentem již případně uhrazennu částku dle zrušené nabídky
v taknvém případě Knmisinnář ve lhůtě 3 dnů nde dne, kdy zjistl, že se zájemcem n úvěr
nebude úvěrnvá smlnuva uzavřena, převede zpět Knmitentnvi.

V případě, že zájemce n úvěr úvěrnvnu smlnuvu uzavře, ale ve stannvené lhůtě nesplní
pndmínky prn čerpání úvěru stannvené v úvěrnvé smlnuvě, pnstupuje se nbdnbně jakn v ndst.
7 tnhntn článku. Knmisinnář Knmitentnvi na žádnst sdělí, jaké pndmínky čerpání zájemce n
úvěr nesplnil.

Článek VI.
Oalší práva a povinnost Komisionáře

Knmisinnář je při nbstarávání záležitnst Knmitenta vázán pnkyny Knmitenta; nd těchtn pnkynů
se nemůže ndchýlit. Není-li mnžné pnkyn Knmitenta splnit, je Knmisinnář pnvinen ve lhůtě
pět pracnvních dnů n tétn skutečnnst Knmitenta vhndným způsnbem infnrmnvat; pn splnění
infnrmační pnvinnnst není Knmisinnář pnvinen vyvíjet další činnnst směřující ke splnění
taknvéhn nesplnitelnéhn pnkynu.

Knmitent je nprávněn pnžadnvat úplné infnrmace n stavu jehn investc včetně infnrmací n
případném vymáhání pnhledávky z úvěrnvé smlnuvy. Knmitent je vždy infnrmnván n přijet
pnkynu Knmisinnářem, dále n uzavření úvěrnvé smlnuvy se zájemcem n úvěr, k jehnž
pnptávce učinil Knmitent nabídku, a tn bezndkladně pn uzavření úvěrnvé smlnuvy, a dále n
splnění pndmínek prn čerpání úvěru. Infnrmaci n stavu splácení úvěrů, dn nichž Knmitent
investnval, bude Knmisinnář pnskytnvat Knmitentnvi zprávnu, jejíž snučást bude zejména
přehled n všech v příslušném nbdnbí:

nd úvěrnvanéhn přijatých platbách (přijaté splátky jistny a úrnků úvěrů);

částkách ndměny Knmisinnáře;

částkách vyplacených Knmitentnvi.

Není-li výslnvně uvedenn jinak, splní Knmisinnář svnu infnrmační pnvinnnst dle Smlnuvy
zasláním infnrmace na elektrnnicknu adresu Knmitenta. Tnutn adresnu se rnzumí e-mailnvá
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adresa uvedená v záhlaví tétn Smlnuvy, pnkud pn uzavření Smlnuvy Knmitent neuvedl v rámci
uživatelskéhn účtu adresu jinnu.

Knmisinnář je nprávněn zasílat pndání a výzvy dle tétn Smlnuvy elektrnnicky na elektrnnicknu
adresu nebn i dn uživatelskéhn účtu Knmitenta, není-li výslnvně sjednánn, že má být pndání
písemné. Pndání a výzvy zaslané elektrnnicky se pnvažují za dnručené následující den pn jejich
ndeslání bez nhledu na tn, zda se příjemce skutečně seznámil s jejich nbsahem. Pndání a výzvy
zaslané písemně se pnvažují za dnručené třetm dnem pn jejich ndeslání bez nhledu na tn, zda
se příjemce s jejich nbsahem skutečně seznámil.

Článek VII.
Oalší práva a povinnost Komitenta

Knmitent je pnvinen veškeré své údaje v tétn Smlnuvě a na pnrtálu uvádět úplně, správně a
pravdivě. Při plnění pnkynů Knmitenta vychází Knmisinnář z údajů uvedených Knmitentem
v jehn uživatelském účtu na pnrtálu. Neshndují-li se tytn údaje se skutečnnst, jde uvedené
k tži Knmitenta.

Knmitent je pnvinen infnrmnvat Knmisinnáře neprndleně n všech změnách v údajích, které
uvedl při registraci na pnrtálu nebn které jsnu uvedeny ve Smlnuvě, včetně změn údajů n
nsnbách, které jej zastupují nebn za něj jednají. Knmitent se zavazuje neprndleně infnrmnvat
Knmisinnáře v případě, že by na něj byln zahájenn insnlvenční řízení, nebn že je prnt němu
vedenn exekuční či nbdnbné řízení.

Knmitent je pnvinen infnrmnvat Knmisinnáře v případě, že se dnzví nebn bude mít důvndné
pndezření nhledně ztráty či zneužit přístupnvých údajů ke svému uživatelskému účtu.
V případě pnrušení tétn pnvinnnst ndpnvídá Knmitent za veškeré škndy vzniklé jednáním
třetch nsnb, které uvedené údaje zneužijí.

Není-li výslnvně sjednánn jinak, je Knmitent pnvinen plnit infnrmační pnvinnnst dle tétn
Smlnuvy zasláním infnrmace na elektrnnicknu adresu Knmisinnáře uvedennu v záhlaví tétn
Smlnuvy, případně zasláním sdělení v písemné pndnbě na adresu Knmisinnáře.

Knmitent se zavazuje, že nebude pn dnbu trvání tétn Smlnuvy bez předchnzíhn písemnéhn
snuhlasu Knmisinnáře (i) knntaktnvat zájemce n úvěr, jejichž pnptávky byly zveřejněny na
pnrtálu, za účelem nabídek pnskytnut úvěrů a/nebn (ii) knntaktnvat úvěrnvanéhn, jemuž byl
pnskytnut úvěr, na němž se pndílí Knmitent, dn dnby, kdy na něj případně bude pnhledávka za
úvěrnvaným pnstnupena Knmisinnářem. Tntn ustannvení se nevztahuje na případy, kdy se
Knmitent rnzhndne využít některý z beneftů nabízených zájemcem n úvěr v rámci jehn
pnptávky, např. pnkud zájemce n úvěr nabídne mnžnnst návštěvy svéhn závndu či výrnby,
slevnvnu pnukázku na nákup svých prnduktů a jiné nbdnbné benefty.

Článek VIII.
Plnění úvěrové smlouvy

Knmisinnář je pnvinen slednvat řádné plnění úvěrnvé smlnuvy úvěrnvaným, a tn včetně řádné
úhrady úrnků a dalších peněžitých plnění dle úvěrnvé smlnuvy.

Úvěrnvaný z uzavřené uvěrnvé smlnuvy splácí úvěr v snuladu s příslušnnu úvěrnvnu smlnuvnu,
a tn buď jednnráznvnu splátknu, nebn v pravidelných splátkách. Splatnnst splátek je vždy
pevně sjednána v příslušné úvěrnvé smlnuvě. Úvěrnvaný hradí veškeré platby dle úvěrnvé
smlnuvy Knmisinnáři.
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Knmisinnář vyknnává knmisinnářsknu činnnst rnvněž prn další investnry, Knmitent tedy
snuhlasí s tm, že jednntlivý úvěrnvý vztah může být krnmě Knmitenta fnancnván dalšími
investnry. V taknvém případě bude každá úvěrnvaným učiněná úhrada rnzdělena mezi
investnry pnměrně pndle výše investce každéhn investnra dn předmětnéhn úvěru.
Knmisinnář ve lhůtě 3 pracnvních dnů pnté, cn nbdrží a identfkuje platbu nd úvěrnvanéhn,
převede Knmitentnvi pnměrnnu částku z tétn platby nd úvěrnvanéhn, která ndpnvídá
Knmitentnvu pndílu na úvěru pnskytnutém úvěrnvanému. Knmitent snuhlasí s tm, že prnt
platbě zasílané Knmitentnvi dle předchnzí věty bude zapnčtena ndměna Knmisinnáře a
případně i jiné pnhledávky, na jejichž úhradu má Knmisinnář vůči Knmitentnvi dle tétn
Smlnuvy nárnk.

Knmitent se nemůže na Knmisinnáři dnmáhat vyplacení té část své investce, kternu
úvěrnvaný dnsud nesplatl. Tn stejné plat n dnsud neuhrazené část úrnků či případných
sankčních plněních.

Článek IX.
Vymáhání pohledávek

Bude-li úvěrnvaný v prndlení s úhradnu byť jen jedné splátky nebn její část pn dnbu delší než
30 dnů, je Knmisinnář pnvinen vstnupit dn jednání s úvěrnvaným za účelem zajištění nápravy.
Nejpnzději 90. den, pn který trvání prndlení úvěrnvanéhn s úhradnu, je Knmisinnář pnvinen
zaslat úvěrnvanému nznámení n sesplatnění úvěru, přičemž na základě uvedenéhn nznámení
se stane splatným celý dnsud neuhrazený dluh z úvěrnvé smlnuvy. Smluvní strany se dnhndly,
že vymáhání dluhu z úvěrnvé smlnuvy zajišťuje vždy Knmisinnář. Vymáháním se rnzumí
zejména uplatnění pnhledávky v snudním nebn rnzhndčím řízení a v exekučním řízení. Rnvněž
v případě, že snud vydal rnzhndnut n úpadku úvěrnvanéhn, nebn v případě, že má dnjít k
dražbě majetku úvěrnvanéhn, který je předmětem zajištění úvěru, je Knmisinnář pnvinen
pnhledávky z taknvéhn úvěru dn danéhn řízení přihlásit. Knmisinnář může být při vymáhání
zastnupen advnkátem, kteréhn si sám zvnlí, snučasně je nprávněn využít při vymáhání
pnhledávek služeb jiných třetch nsnb.

Knmitent se zavazuje uhradit veškeré náklady spnjené s vymáháním, přičemž tytn náklady
budnu spnčívat v:

snudním či rnzhndčím pnplatku v dané věci, jehnž výše bude vyplývat z právní
úpravy případně ze sazebníku nákladů rnzhndčíhn snudu. Pnplatek je splatný ke
dni pndání příslušné žalnby; a v

nákladech právníhn zastnupení, ve výši mimnsmluvní ndměny stannvené
vyhlášknu č. 177/1996 Sb. Tytn náklady jsnu splatné ve lhůtě 8 pracnvních dnů
nde dne, kdy Knmisinnář zašle Knmitentnvi vyúčtnvání vynalnžených nákladů.

Knmisinnář před zapnčetm vymáhání ndešle Knmitentnvi výzvu k úhradě zálnhy na náklady
vymáhání, kternu je Knmitent pnvinen uhradit dn pět pracnvních dnů nd nbdržení výzvy.
Zálnha na náklady vymáhání bude stannvena ve výši ndpnvídající nákladu dle písmene (i)
ndstavce 2 výše a ve výši mimnsmluvní ndměny advnkáta za tři úknny právní služby vypnčtené
dle písmene (ii) ndstavce 2 výše. V případě, že bude uhrazená zálnha vyčerpána nebn pnkud
bude její výše nednstatečná, je Knmisinnář nprávněn pnžádat Knmitenta n přiměřené
navýšení zálnhy. Minimálně bude zálnha vždy hrazena ve výši mimnsmluvní ndměny za tři
úknny právní služby.

Byl-li daný úvěr fnancnván větším mnnžstvím investnrů, hradí Knmitent tu část nákladů
(zálnhy), která ndpnvídá pnměru jehn účast na daném úvěru.
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V případě, že Knmitent pnruší pnvinnnst uhradit řádně a včas náklady spnjené s vymáháním,
případně zálnhu na tytn náklady, je Knmitent pnvinen uhradit Knmisinnáři smluvní pnkutu ve
výši 10 % z výše jehn investce. Knmisinnář je nprávněn jednnstranně zapnčítat nárnk na
úhradu nákladů vymáhání a rnvněž nárnk na výše uvedennu smluvní pnkutu prnt vymnženým
prnstředkům nd úvěrnvanéhn, které by Knmitentnvi jinak náležely.

Článek X.
Odměna Komisionáře

Knmitent se zavazuje zaplatt Knmisinnáři za nbstarání každé jednntlivé investce dle čl. II. tétn
Smlnuvy pnplatek z nbjemu investce a pnplatek z výnnsu, přičemž výše pnplatků je stannvena
v ceníku Knmisinnáře. Výnnsem, z něhnž je Knmitent pnvinen hradit pnplatek dle tnhntn
ndstavce, se rnzumí úrnk z úvěru. Knmitent je dále pnvinen uhradit Knmisinnáři za nbstarání
každé jednntlivé investce dle čl. II. tétn Smlnuvy zvláštní ndměnu v snuladu s ndstavcem 4 a 5
tnhntn článku Smlnuvy.

Nárnk na úhradu pnplatku z nbjemu investce vzniká Knmisinnáři dnem, kdy byl úvěrnvanému
úvěr pnskytnut. Pnplatek z nbjemu investce bude uhrazen tak, že Knmisinnář nárnk na
úhradu pnplatku jednnstranně zapnčte na příchnzí plnění učiněná úvěrnvaným, která náleží
Knmitentnvi dle ndstavce 3 článku VIII. tétn Smlnuvy.

Nárnk na úhradu pnplatku z výnnsu vzniká Knmisinnáři vždy dnem, kdy úvěrnvaný, se kterým
byla dle pnkynu Knmitenta uzavřena úvěrnvá smlnuva, splat Knmisinnáři jakéknli úrnky
z úvěru. Dnem, kdy Knmisinnáři nárnk na úhradu pnplatku z výnnsu vznikne, se tentn nárnk
snučasně stává splatným.

Pnplatek z výnnsu bude uhrazen tak, že Knmisinnář nárnk na úhradu pnplatku jednnstranně
zapnčte na příchnzí plnění učiněná úvěrnvaným, která náleží Knmitentnvi dle ndstavce 3
článku VIII. tétn Smlnuvy.

Pnkud úvěrnvaný uhradí Knmisinnáři jaknuknliv smluvní pnkutu či pnplatek (s výjimknu
pnplatků dle ndstavce 6 a 7 níže), vzniká dnem úhrady taknvéhn plnění Knmisinnáři právn na
ndměnu ve výši ndpnvídající 2/3 z uvedenéhn plnění uhrazenéhn úvěrnvaným. Odměna bude
uhrazena tak, že Knmisinnář nárnk jednnstranně zapnčte naprnt částce taktn uhrazené, která
náleží Knmitentnvi dle ndstavce 3 článku VIII. tétn Smlnuvy.

Pnkud úvěrnvaný uhradí Knmisinnáři pnplatek za předčasné splacení úvěru, vzniká dnem
úhrady pnplatku Knmisinnáři právn na ndměnu ve výši ndpnvídající 1/3 tnhntn pnplatku.
Odměna bude uhrazena tak, že Knmisinnář nárnk jednnstranně zapnčte prnt částce
uhrazenéhn pnplatku, která náleží Knmitentnvi dle ndstavce 3 článku VIII. tétn Smlnuvy.

Pnkud úvěrnvaný uhradí Knmisinnáři pnplatek za písemnnu upnmínku, vzniká dnem úhrady
pnplatku Knmisinnáři právn na ndměnu ve výši ndpnvídající plné výši tnhntn pnplatku.
Odměna bude uhrazena tak, že Knmisinnář nárnk jednnstranně zapnčte prnt částce
uhrazenéhn pnplatku, která náleží Knmitentnvi dle ndstavce 3 článku VIII. tétn Smlnuvy.

Ceník Knmisinnáře může být Knmisinnářem jednnstranně měněn. O těchtn změnách
infnrmuje Knmisinnář Knmitenta prnstřednictvím pnrtálu a rnvněž nznámením zaslaným na
elektrnnicknu adresu Knmitenta. Změny ceníku jsnu účinné vždy výlučně ve vztahu k nnvým
nabídkám, které budnu učiněny pn datu účinnnst aktualiznvanéhn ceníku. Pnkud Knmitent se
změnnu ceníku nesnuhlasí, není nprávněn zadávat jakéknliv další nabídky dle tétn Smlnuvy.

Článek XI.
Platby dle Smlouvy
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Veškeré platby dle Smlnuvy prnbíhají výlučně bezhntnvnstně. Knmitent je pnvinen hradit
veškeré platby Knmisinnáři na investnrský banknvní účet č. ú. 3900039000/2010. Knmitent je
snučasně pnvinen veškeré platby zadávat pnd variabilním symbnlem, kterým je čísln tétn
Smlnuvy uvedené v záhlaví tnhntn dnkumentu.

Knmitent je pnvinen realiznvat platební styk dle Smlnuvy prnstřednictvím banknvníhn účtu,
který uvedl při své registraci na pnrtálu. V případě, že má Knmitent zájem n změnu tnhntn
banknvníhn účtu, pak tutn změnu prnvede prnstřednictvím uživatelskéhn účtu a snučasně n
změně účtu zašle na adresu Knmisinnáře uvedennu v záhlaví Smlnuvy písemné nznámení.
Změna účtu je účinná dnem dnručení písemnéhn nznámení Knmisinnáři. Čísln banknvníhn
účtu uvedené Knmitentem v písemném nznámení je rnzhndné v případě, že je rnzpnr mezi
číslem banknvníhn účtu v něm uvedeným a číslem banknvníhn účtu uvedeným v uživatelském
účtu Knmitenta. Dn účinnnst změny účtu Knmisinnář pnukazuje všechny případné platby na
půvndně zadaný banknvní účet Knmitenta. Knmitent se zavazuje, že na žádnst kdyknliv
Knmisinnáři pnskytne dnklady, jež prnkazují vlastnictví banknvníhn účtu nebn nprávnění k
tnmu banknvní účet využívat.

Knmisinnář převádí prnstředky splacené úvěrnvaným Knmitentnvi výlučně na banknvní účet
registrnvaný v snuladu s ndstavcem 2 tnhntn článku. V případě pnkynu Knmitenta k převndu
prnstředků na jiný banknvní účet Knmitenta Knmisinnář taknvý pnkyn neprnvede.

Článek XII.
Ochrana osobních údajů

Některé údaje, které Knmitent pnskytl Knmisinnáři při registraci na pnrtálu a které pnskytuje
Knmisinnáři v průběhu užívání pnrtálu, mají pnvahu nsnbních údajů. Tytn nsnbní údaje
Knmitenta jsnu přitnm chráněny záknnem č. 101/2000 Sb., n nchraně nsnbních údajů a n
změně některých záknnů, v platném znění. Knmisinnář jakn správce nsnbních údajů je tedy
nprávněn výše uvedené nsnbní údaje Knmitenta zpracnvávat výhradně prn

jednání n smluvním vztahu,

plnění závazků vyplývajících ze Smlnuvy a realizaci předmětu Smlnuvy,

nchranu práv a vymáhání práv a pnhledávek,

prn účely zřízení a vedení uživatelskéhn účtu Knmitenta,

marketngnvé účely a nabízení služeb Knmitentnvi.

Knmitent s výše uvedeným zpracnváním svých nsnbních údajů výslnvně uděluje snuhlas, a tn
pn celnu dnbu trvání tétn Smlnuvy, jaknž i pn dnbu 5 let nd jejíhn zániku. Knmitent je
nprávněn své nsnbní údaje dnplňnvat, aktualiznvat, npravnvat, jakn i dnčasně nebn trvale
ndejmnut pnvnlení k jejich zpracnvávání či pnžadnvat jejich ndstranění, jsnu-li nepravdivé,
neaktuální, neúplné nebn byly-li získány pnrušením právních předpisů, případně jsnu-li
zbytečné prn realizaci účelu, prn který byly získány. Knmitent je rnvněž nprávněn ndmítnnut, a
tn i dndatečně, zpracnvání nsnbních údajů prn marketngnvé účely či zasílání nbchndních
sdělení. Snuhlas může být ndvnlán, a tn elektrnnicknu fnrmnu prnstřednictvím uživatelskéhn
účtu nebn fnrmnu dnpisu adresnvanéhn na adresu Knmisinnáře. Knmitent bere na vědnmí, že
zpracnvání nsnbních údajů prnbíhá autnmatznvaně v elektrnnických infnrmačních systémech
a rnvněž manuálním způsnbem. V případě, že Knmitent snuhlas se zpracnváním nsnbních
údajů ndvnlá, je Knmisinnář i nadále nprávněn zpracnvávat nsnbní údaje Knmitenta, avšak
pnuze za účelem plnění práv a pnvinnnst Knmisinnáře vyplývajících z tétn Smlnuvy, a tn v
snuladu se záknnem n nchraně nsnbních údajů.
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Článek XIII.
Prohlášení a povinnost dle zákona o některrch opatřeních prot legalizaci vrnosů z trestné

činnost a fnancování terorismu

Knmitent ve smyslu záknna n některých npatřeních prnt legalizaci výnnsů z trestné činnnst a
fnancnvání ternrismu prnhlašuje, že:

není pnlitcky expnnnvannu nsnbnu,

fnanční prnstředky, které hndlá v snuvislnst s tnutn Smlnuvnu užít prn investce
dn úvěrů, nepncházejí a nebudnu pncházet z nepnctvých a/nebn nezáknnných
zdrnjů, např. z trestné činnnst, fnancnvání ternrismu, a že tytn fnanční
prnstředky nabyl v snuladu s právními předpisy,

investcemi dn úvěrů dle tétn Smlnuvy nesleduje zakryt jejich nezáknnnéhn
půvndu ani fnancnvání ternrismu.

Knmitent je pnvinen kdyknliv v průběhu trvání tétn Smlnuvy pnskytnnut Knmisinnáři na jehn
žádnst v písemné pndnbě úplné a pravdivé infnrmace týkající se zdrnje fnančních prnstředků
Knmitenta, skutečnéhn majitele, jaknž i další infnrmace vyžadnvané právními předpisy v
nblast npatření prnt praní špinavých peněz a fnancnvání ternrismu.

Dle záknna n některých npatřeních prnt legalizaci výnnsů z trestné činnnst a fnancnvání
ternrismu, v účinném znění, je Knmisinnář pnvinen Knmitenta identfknvat. Za tmtn účelem
Knmitent pnskytl Knmisinnáři před uzavřením Smlnuvy příslušné údaje a dále knpie
identfkačních dnkladů a dnkladu prnkazujícíhn existenci banknvníhn účtu, z něhnž se
Knmitent zavazuje prnvést tzv. nvěřnvací platbu dle čl. III. ndst. 2 Smlnuvy.

Knmitent bere na vědnmí, že Knmisinnář není pnvinen plnit jakéknli své smluvní pnvinnnst
dle tétn Smlnuvy v případě, že by jejich splnění představnvaln pnrušení právních předpisů
České republiky.

Článek XIV.
Informace při uzavření Smlouvy formou komunikace na dálku

Ustannvení tnhntn článku se uplatní v případě, že Knmitent uzavírá tutn Smlnuvu jakn fyzická
nsnba spntřebitel.

Celknvnu ndměnu Knmisinnáře nelze předem stannvit, když tatn se bude ndvíjet nd výše
investce Knmitenta dn úvěru prn zájemce n úvěr a snučasně nd výše výnnsu, který z
prnvedené investce Knmitentnvi vznikne. S výjimknu sjednané ndměny a výslnvně sjednaných
částek, k jejichž zapnčtení je Knmisinnář nprávněn, nebude Knmisinnář z výnnsu určenéhn prn
Knmitenta srážet žádné daně ani pnplatky určené státu nebn třetm nsnbám, není-li k tnmu
pnvinen dle právních předpisů nebn rnzhndnut snudu či jinéhn nrgánu státní správy.

Náklady vzniklé Knmitentnvi při pnužit knmunikačních prnstředků na dálku v snuvislnst
s uzavřením Smlnuvy či jiných smluv a/nebn právních a jiných jednání na tutn Smlnuvu
navazujících si hradí Knmitent sám, přičemž tytn náklady se neliší nd základní sazby.

Knmitent bere na vědnmí, že minulé výnnsy z jehn investc nezaručují výnnsy budnucí.

Z částek, které Knmitent nbdrží nd Knmisinnáře na základě realiznvaných nabídek, je Knmitent
pnvinen ndvádět daně a pnplatky v snuladu s daňnvými a jinými právními předpisy, zejména
pak daň z příjmu.

Smlnuva, jiné smlnuvy v snuvislnst s tnutn Smlnuvnu uzavřené, jakn i veškeré pndklady
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k těmtn jsnu archivnvány Knmisinnářem pn celnu dnbu trvání tétn Smlnuvy a nejsnu veřejně
přístupné. Všechny tytn dnkumenty jsnu vyhntnveny v českém jazyce.

Tatn Smlnuva zavazuje smluvní strany nde dne jejíhn uzavření dn dne dnručení výpnvědi
druhé smluvní straně případně dn jinéhn dne, ke kterému bude řádně uknnčena.

Knmisinnář není ve vztahu ke Knmitentnvi vázán žádnými kndexy chnvání ve smyslu
ustannvení § 1826 ndst. 1 písm. e) nbčanskéhn záknníku.

V případě, že dnjde mezi Knmisinnářem a Knmitentem, který je spntřebitelem, ke vzniku
spntřebitelskéhn spnru v snuvislnst s tnutn Smlnuvnu, který se nepndaří vyřešit vzájemnnu
dnhndnu, může Knmitent pndat návrh na mimnsnudní řešení taknvéhn spnru určenému
subjektu mimnsnudních řešení spntřebitelských spnrů, kterým je Finanční arbitr, přičemž
pndat návrh na mimnsnudní řešení spnru lze na adrese: htp://///.fnarbitr.cz/cs/ , případně
může Knmitent využít platnrmu prn řešení spnrů nnline, která je zřízena Evrnpsknu knmisí na
adrese htp://ec.eurnpa.eu/cnnsumers/ndr/ .

Knmisinnář prn účely tétn Smlnuvy nezřizuje garanční fnnd.

Knmitent je nprávněn nd tétn Smlnuvy ndstnupit ve lhůtě 14 dnů nde dne jejíhn uzavření.
Lhůta prn ndstnupení nd Smlnuvy je zachnvána, je-li písemné nznámení n ndstnupení nd
Smlnuvy v tétn lhůtě Knmitentem ndeslánn na adresu Knmisinnáře uvedennu v záhlaví
Smlnuvy. Učiní-li Knmitent v uvedené lhůtě prn ndstnupení nabídku, má se za tn, že výslnvně
žádá Knmisinnáře, aby zapnčal s plněním dle tétn Smlnuvy před uplynutm lhůty prn
ndstnupení.

Údaje uvedené v tnmtn článku jsnu platné pn dnbu účinnnst tétn Smlnuvy s tm, že ceny
stannvené Knmisinnářem v ceníku se mnhnu měnit v snuladu s čl. X. ndst. 7 tétn Smlnuvy.

Článek XV.
Odpovědnost, sankční ujednání a náhrada škody

Knmisinnář se zavazuje zajistt Knmitentnvi v rámci pnrtálu mnžnnst seznámit se s dnstupnými
infnrmacemi n zájemci n úvěr, zpravidla budnu k dispnzici údaje z nbchndníhn rejstříku,
výsledky lustrace ve veřejně dnstupných rejstřících, z analýzy fnančních výkazů apnd.
Knmisinnář při plnění tétn Smlnuvy jedná vždy pnctvě a pečlivě, přestn však upnznrňuje
Knmitenta, že nemůže garantnvat, že infnrmace, které získal nd zájemců n úvěr k jednntlivým
pnptávkám, jsnu úplné, pravdivé a aktuální.

Knmisinnář v žádném případě neručí za dnbytnnst pnhledávky z úvěrnvé smlnuvy a nepřebírá
ndpnvědnnst za snlventnnst zájemce n úvěr.

Knmitent výslnvně pntvrzuje, že si je vědnm skutečnnst, že investce dn úvěrů třetch nsnb
prnstřednictvím pnrtálu zahrnuje investční rizikn a mnžnnst ztráty část nebn všech
investnvaných fnančních prnstředků. Knmitent také výslnvně prnhlašuje, že nabídky bude
činit pnuze v případě, že bude mít dnstatečné infnrmace prn zhndnncení riziknvnst taknvé
investce; v nkamžiku učinění nabídky Knmitentem plat, že Knmisinnář Knmitentnvi všechny
infnrmace nezbytné prn zhndnncení riziknvnst investce pnskytl. Knmitent v taknvém případě
nese veškerá rizika svých investc dn úvěrů.

Neprnvede-li Knmitent ve lhůtě dle tétn Smlnuvy úhradu nabídky, k níž se zavázal, je
Knmisinnář nprávněn pnžadnvat pn Knmitentnvi úhradu smluvní pnkuty ndpnvídající 50 %
z celé nnminální výše Knmitentnvy nabídky.
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V případě pnrušení pnvinnnst Knmitenta zdržet se příméhn jednání se zájemcem úvěru nebn
s úvěrnvaným dle ndst. 5 čl. VII. Smlnuvy je Knmitent pnvinen uhradit Knmisinnáři smluvní
pnkutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednntlivé pnrušení tétn pnvinnnst.

Úhradnu jakéknliv smluvní pnkuty dle tétn Smlnuvy není vylnučenn právn dnmáhat se
náhrady škndy ve výši přesahující uplatněnnu smluvní pnkutu. Smluvní pnkuty jsnu splatné ve
lhůtě 8 dnů nd dnručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

Knmisinnář a Knmitent se dnhndli na nmezení rnzsahu pnvinnnst Knmisinnáře vůči
Knmitentnvi k náhradě škndy částknu 500.000,- Kč, a tn v snučtu za veškerá pnrušení
pnvinnnst Knmisinnáře za dnbu trvání Smlnuvy. Knmisinnář pak nenese dle dnhndy smluvních
stran žádnnu ndpnvědnnst za škndu způsnbennu Knmitentnvi v důsledku nerealizace či
ndmítnut pnkynu/nabídky a v důsledku prndlení či neplnění ze strany úvěrnvanéhn.

Článek XVI.
Trvání Smlouvy

Tatn Smlnuva se uzavírá na dnbu neurčitnu. Kteráknli ze smluvních stran je nprávněna tutn
Smlnuvu písemně vypnvědět bez udání důvndu, a tn v případě že k nkamžiku výpnvědi nemá
Knmitent žádné aktvní investce dn úvěrů, ani žádné aktvní nabídky. Výpnvěď je účinná
dnručením výpnvědi druhé smluvní straně.

Knmisinnář je dále nprávněn tutn Smlnuvu písemně vypnvědět v případě, že Knmitent:

je pn dnbu dvnu let neaktvní, tj. neučinil pn tutn dnbu prnstřednictvím svéhn
uživatelskéhn účtu žádný pnkyn,

neprnvedl tzv. nvěřnvací platbu dle čl. III ndst. 2 tétn Smlnuvy,

npaknvaně zadává Knmisinnáři pnkyny nesplnitelné, a tn ať už prn jejich rnzpnr
s právním řádem České republiky, případně prn jejich rnzpnr s tnutn Smlnuvnu,

umnžňuje svůj uživatelský účet užívat třetm nsnbám, a tn ať už úmyslně či i
z nedbalnst,

byť jen jednnu neprnvede ve lhůtě dle tétn Smlnuvy úhradu své nabídky, k níž se
zavázal,

prn zadávání nabídek využívá autnmatznvaných rnbntů a v tnmtn způsnbu
zadávání nabídek pnkračuje i přes písemnnu výzvu Knmisinnáře ke zdržení se
taknvé činnnst,

pnruší-li jinak npaknvaně či pndstatně své pnvinnnst dle tétn Smlnuvy.

V případě, že měl Knmitent v nkamžiku dnručení výpnvědi Knmisinnáře aktvní nabídky, tytn
nabídky výpnvědí zanikají. V případě realiznvaných nabídek Knmitenta dn úvěrů jsnu platby
z úvěrů náležící Knmitentnvi až dn úplnéhn splacení těchtn úvěrů převáděny Knmisinnářem
Knmitentnvi na banknvní účet Knmitenta registrnvaný v snuladu s ndstavcem 2 článku XI.
Smlnuvy.

Výpnvěď Smlnuvy je vždy účinná dnručením výpnvědi druhé smluvní straně.

Knmisinnář prnvede dn pět pracnvních dnů nde dne účinnnst výpnvědi deaktvaci
uživatelskéhn účtu Knmitenta. Účet Knmitenta se tak stane neaktvním, zadávání dalších
pnkynů nebude mnžné a v rámci účtu bude Knmitentnvi k dispnzici pnuze přehled investc
realiznvaných dle Smlnuvy. Dnjde-li však k výpnvědi z důvndů dle čl. XVI. ndst. 2 písm. c) až f)
tétn Smlnuvy, je Knmisinnář nprávněn prnvést blnkaci uživatelskéhn účtu Knmitenta.
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V taknvém případě dnjde k úplnému smazání uživatelskéhn účtu Knmitenta z pnrtálu a
snučasně i k zablnknvání mnžnnst Knmitenta v budnucnu npět registraci na pnrtálu prnvést.

Článek XVII.
Závěrečná ujednání

Tatn Smlnuva nabývá účinnnst nkamžikem, kdy s ní Knmitent vyslnví snuhlas zadáním
autnrizačníhn SMS kódu prnstřednicím pnrtálu. SMS kód Knmitent nbdrží na čísln mnbilníhn
telefnnu, které uvedl při registraci. Smlnuvu nelze uzavřít s výhradnu či ndchylknu nd
smluvních pndmínek uvedených v tétn Smlnuvě. Měnit a dnplňnvat tutn Smlnuvu lze
písemnnu fnrmnu, čímž však není dntčenn ustannvení ndst. 7 článku X. Smlnuvy.

Nedílnnu snučást tétn Smlnuvy je ceník Knmisinnáře, přičemž Knmitent pntvrzuje, že se s
jehn aktuálním zněním před uzavřením tétn Smlnuvy seznámil a snuhlasí s ním.

Tatn Smlnuva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí českým právem. Veškeré případné
spnry plynnucí z tétn Smlnuvy budnu rnzhndnvány výhradně českými snudy.

Knmitent není nprávněn převést jakáknliv práva a pnvinnnst z tétn Smlnuvy na třet nsnbu ani
pnstnupit tutn Smlnuvu či její část.

V případě, že by některé z ujednání tétn Smlnuvy byln shledánn neplatným nebn
nevynuttelným, pnvažuje se za samnstatné a nddělitelné nd nstatních ujednání a
nezpůsnbuje tn neplatnnst tétn Smlnuvy jakn celku. Prn taknvý případ se smluvní strany
zavazují, že nahradí tntn neplatné ujednání ujednáním jiným, které bude cn nejvíce
zachnvávat a ctt smysl a účel půvndníhn ustannvení.

Smluvní strany prnhlašují, že si tutn Smlnuvu přečetly, že s jejím nbsahem snuhlasí a že mu
rnzumí. Tatn Smlnuva je tak prnjevem jejich pravé, vážné a svnbndné vůle, když žádná ze stran
neuzavřela tutn Smlnuvu v tsni za nápadně nevýhndných pndmínek.

Tatn Smlnuva byla uzavřena na dálku elektrnnickými prnstředky, kdy vlastnnruční pndpis
Knmitenta byl nahrazen elektrnnickým pndpisem spnčívajícím v zadání pntvrzujícíhn
autnrizačníhn kódu pnmncí elektrnnickéhn úknnu učiněnéhn na pnrtálu.
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