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 smlouva o participacích 

 
 

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „Smlouva“), kterou uzavírají: 
 
 
InTeFi Invest a.s. 
se sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26359 
zastoupená Štěpánem Rázgou, členem představenstva a Lukášem Novákem, předsedou 
představenstva 
email pro komunikaci: info@oportio.sk  
(dále rovněž „Společnost“) 
 
a 
 
Jméno a příjmení    

IČ / rodné číslo   

email  

telefon   

jedinečný identifikátor Investora (č. Smlouvy)  

variabilní symbol (r.č. bez lomítka)  

Identifikační účet   

(dále rovněž „Investor“) 
(Společnost a Investor společně také jako „Smluvní strany“) 
 
níže uvedeného dne a za následujících podmínek: 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1.1 Společnost poskytuje služby investičního crowdfundingu a umožňuje Investorům 
investovat do Participací, kterými se Investoři mohou podílet na Společností 
poskytovaných Úvěrech. 

 
RÁMCOVÁ SMLOUVA O PARTICIPACÍCH 

Č. _ _ _ _ _ _ 
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1.2 V souvislosti s vypořádáváním a evidencí peněžních prostředků určených pro 
Participace jsou Investorům poskytovány platební služby a veden Účet 
Poskytovatelem platebních služeb. Poskytovatel platebních služeb je odlišný od 
Společnosti a jeho služby se řídí jeho smluvními podmínkami. 

1.3 Investor prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se (i) Všeobecnými 
obchodními podmínkami k Rámcové smlouvě o Participacích (dále jen "VOP"), (ii) 
Upozornění na rizika Participací, Úvěru a střety zájmů, (iii) Pravidly pro ochranu 
osobních údajů, že s jejich zněním bez výhrad souhlasí a že si je také vědom, že VOP 
a Pravidla pro ochranu osobních údajů tvoří součást této Smlouvy a veškerá práva a 
povinnosti Smluvních stran obsažená ve VOP a Pravidlech pro ochranu osobních 
údajů jsou pro Smluvní strany závazná tak, jako by byla obsažena v textu této 
Smlouvy, což podpisem této Smlouvy stvrzuje.  

1.4 Podpisem této smlouvy Investor zároveň prohlašuje, že si je v dostatečné míře vědom 
rizik spojených s investováním formou participací na Úvěrech a že tato rizika řádně 
zvážil.   

1.5 Veškeré pojmy v této Smlouvě uvedené s velkými počátečními písmeny mají význam, 
který je definován ve VOP. Definice uvedené ve VOP jsou platné i pro Pravidla pro 
ochranu osobních údajů, případně další smluvní dokumenty. 

 
Článek 2  

Vznik Participace 
 

2.1 Společnost se zavazuje, že umožní Investorovi, dle pravidel uvedených ve Smlouvě a 
VOP, podílet se na výnosech a ztrátách z koupených Participací na Úvěrech, které 
Společnost poskytuje svým Klientům. 

2.2 Nabídka Participací je Investorům přístupná na Platformě. 

2.3 Peněžní prostředky určené na nákup Participací může Investor zaslat na Účet 
výhradně převodem z Identifikačního účtu. Platební příkaz k převodu 
z Identifikačního účtu musí obsahovat Variabilní symbol uvedený v záhlaví smlouvy. 
Poskytovatel platebních služeb přijaté prostředky připíše na Účet.  
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2.4 Pokud se Investor rozhodne investovat do konkrétní Participace, zadá 
prostřednictvím Platformy nebo osobně objednávku k jejímu nákupu a Výši investice. 
Objednávku Participace učiněnou prostřednictvím Aplikace potvrdí prostřednictvím 
Autorizačního SMS kódu, objednávku učiněnou osobně potvrdí svým podpisem. 
Investice do Podmíněné participace bude potvrzena pouze v případě, kdy Investor 
disponuje dostatečnou Disponibilní částkou. Po potvrzení Podmíněné participace 
bude částka určená na Participaci blokována ve prospěch dané Participace. 
Společnost je oprávněna stanovit minimální a celkovou maximální Výši investice do 
konkrétní Participace. 

2.5 Spolu s objednávkou Participace zadává Investor prostřednictvím Společnosti 
Poskytovateli platebních služeb Podmíněný platební příkaz, jehož parametry jsou 
součástí objednávky Participace. Realizace Podmíněného platebního příkazu je 
navázána na splnění podmínky uvedené v odstavci 2.8 Smlouvy.  

2.6 Pokud Investor nedisponuje dostatečnou Disponibilní částkou, má povinnost zaslat 
dostatečné množství finančních prostředků na Účet do 14 dnů od odeslání 
objednávky Participace. Pokud ve lhůtě 14 dnů nebude Disponibilní zůstatek alespoň 
ve výši objednané Participace, má se za to, že ruší objednávku Participace i 
Podmíněný platební příkaz. Lhůta pro odeslání dostatečného množství finančních 
prostředků na Účet končí vždy nejpozději s Koncem Období crowdfundingu. 

2.7 Pokud Investor splní veškeré podmínky k investici do Participace obdrží od 
Společnosti potvrzení o získání Podmíněné participace, a to k Okamžiku nabytí 
Podmíněné Participace. 

2.8 Investor bere na vědomí, že Participace nebude Investorovi Společností poskytnuta, 
pokud nebude splněna podmínka dosažení Minimální výše Úvěru součtem všech 
nominálních hodnot Podmíněných Participací do konkrétního Úvěru, není-li u daného 
Úvěru uvedeno jinak. Podmíněná Participace zanikne a Investorovi nevzniknou žádné 
nároky vůči Společnosti, finanční prostředky Investora na jeho Účtu budou 
odblokovány a zanikne i podmíněný platební příkaz dle odst. 2.5 Smlouvy, a to 
z důvodu nenaplnění podmínky. 

2.9 Pokud nastane Okamžik nabytí Participace, Podmíněné participace se změní na 
Participace, Podmíněné platební příkazy se změní na Platební příkazy a na základě 
Platebního příkazu Investora jsou blokované finanční prostředky ve výši dané 
Participace převedeny z Účtu na bankovní účet Klienta. Investorovi je následně do 
seznamu Participací v Platformě připsána Participace a obdrží Konfirmaci 
Participace. 

2.10 Investor bere na vědomí, že pokud je Úvěr poskytován v tranších, Okamžik nabytí 
participace může nastat i před Koncem Období crowdfundingu. O skutečnosti, že 
Úvěr je poskytován v tranších Společnost informuje investora v Nabídce Participací. 
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2.11 Průběžné platby Výnosů a splacení Jistiny bude provádět Klient prostřednictvím 
Poskytovatele platebních služeb. Klientem zaslané peněžní prostředky budou 
Investorovi připsány nejpozději v Den vypořádání na jeho Účet. Investor může 
následně použít připsané finanční prostředky na Účtu k dalším investicím do 
Participací nebo dát Poskytovateli platebních služeb, prostřednictvím Společnosti, 
platební příkaz k jejich převodu na Identifikační účet.  

2.12 Investor zmocňuje Společnost k předávání elektronických či listinných platebních 
příkazů Investora dle této Smlouvy a VOP Poskytovateli platebních služeb. 

2.13 Investor zmocňuje Společnost k předávání veškerých informací a k jednáním vůči 
Poskytovateli platebních služeb a souhlasí s tím, že Poskytovatel platebních služeb 
bude Investorovi zasílat veškeré informace vyplývající z Rámcové smlouvy o 
poskytování platebních služeb prostřednictvím Společnosti v elektronické podobě. 

Článek 3  
Smlouva o Úvěru 

 
3.1 Smlouva o Úvěru je uzavřena mezi Společností a Klientem, a z této smlouvy neplynou 

Investorovi přímo žádná práva či povinnosti vůči Klientovi.  Investor se podílí na Úvěru 
pouze finančně, a to prostřednictvím Participace.  

3.2 Investor je srozuměn s tím, že nároky z Participací budou uspokojeny v pořadí a 
způsobem definovaným v článku 3.3 a následně dle definice v pojmu Jistina.  

3.3 V případě, že bude Úvěr zesplatněn, použije Společnost veškerá přijatá plnění od 
Klienta nejprve na úhradu případných nákladů spojených s vymáháním dlužných 
částech vzniklých ke dni přijetí plnění. Náklady se rozumí zejména soudní poplatky a 
náhrada za právní zastoupení dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění 
pozdějších předpisů.  

3.4 Investor bere na vědomí, že způsob vymáhání dlužných částek od Klienta volí 
Společnost s ohledem na profesionální a odborné zkušenosti, přičemž se snaží 
maximalizovat vymoženou částku. Společnost není vázána jakýmikoli pokyny či 
doporučeními Investora. 

3.5 Investor je srozuměn s tím, že Participace zaniká okamžikem Úplného vyrovnání, tzn. 
v případě, že Klient řádně splní veškeré své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o Úvěru 
a Společnost převede na Účet Investora Výnos a Jistinu v plné výši a/nebo okamžikem 
Ukončení Participace a/nebo uplynutím Lhůty k vymáhání.  
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3.6 Investor je srozuměn s tím, že Společnost je oprávněna ukončit Participaci kdykoli po 
dobu jejího trvání, zejména pro porušení Smlouvy (viz také VOP). Investorovi v takovém 
případě vznikne nárok na vyplacení Vypořádací částky. O takovémto Ukončení 
Participace Společnost Investora vyrozumí oznámením zaslaným prostřednictvím 
Platformy nebo elektronické pošty.  

Článek 4 
Úročení 

 
4.1 Participace bude úročena úrokem a jeho výše vypočítána formou a za podmínek, které 

budou stanovené a uveřejněné na Platformě pro danou Participaci.  

4.2 Úročení začíná dnem odeslání peněžní částky na účet Klienta.  

4.3 Úroky jsou vypláceny bez srážkové daně. Je povinností každého Investora plnit své 
daňové povinnosti vzhledem k Participacím.  

 
Článek 5 

Zánik Smlouvy 
 

5.1 Smlouvu je možné vypovědět či od ní odstoupit pouze za podmínek uvedených ve VOP.  

5.2 Výpovědí nebo odstoupením od Smlouvy dojde automaticky ve stejný okamžik 
k výpovědi Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb. Investor s tímto 
postupem souhlasí a zmocňuje Společnost k informování Poskytovatele platebních 
služeb o ukončení Smlouvy a výpovědi Rámcová smlouvy o poskytování platebních 
služeb.  

5.3 Pro případ výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy zmocňuje Investor Společnost 
k zadání platebního příkazu na převod celého zůstatku z jeho Účtu na jeho Identifikační 
účet, a to ve lhůtě v souladu s VOP. 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

6.2 Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této Smlouvy vynaloží 
veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny 
smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti způsobující její případnou 
neplatnost. 

6.3 Tato Smlouva spolu s VOP, Pravidly pro ochranu osobních údajů, jednotlivé Participace 
a Podmíněné Participace, uzavřené na jejím základě, představují jeden smluvní celek.  
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6.4 V případě rozporu mezi Smlouvou a VOP, platí ujednání stanovené ve Smlouvě.  

6.5 Společnost je oprávněna v průběhu účinnosti Smlouvy vydat Sazebník poplatků, který 
se stane součástí smluvní dokumentace spolu s VOP, Pravidly pro ochranu úvěrů a 
Upozornění na rizika Participací, Úvěrů a střety zájmů. 

6.6 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem. 

6.7 Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou rozhodnuty příslušným českým soudem. 

6.8 Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude na Účet připsána první platba Investora 
uskutečněná prostřednictvím jeho Identifikačního účtu uvedeném v záhlaví Smlouvy.  

6.9 Investor prohlašuje, že si Smlouvu, Upozornění na rizika Participací, Úvěrů a 
střety zájmů, VOP a Pravidla pro ochranu osobních údajů řádně přečetl, měl 
dostatek času na její prostudování a porozuměl všem jejím ustanovením, což 
stvrzuje svým podpisem učiněným na základě svobodné a pravé vůle, nikoliv 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 

Investor  Za InTeFi Invest a.s. 

________________________ 
Jméno a příjmení  

  
 
 
 
 
________________________ 
Štěpán Rázga, člen představenstva 
 
 
 
________________________ 
Lukáš Novák, předseda představenstva 

 
 
 


