
Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1 Tyto VOP upravují, v souladu s § 1751 Občanského zákoníku, některé podmínky

smluvního vztahu mezi Společností a Investorem vzniklém na základě Smlouvy.

1.2 Veškeré pojmy uvedené v těchto VOP s velkými počátečními písmeny mají význam,

který je definován v čl. 2 VOP. VOP jsou součástí Smlouvy.

Článek 2
Definice pojmů

Autentizační údaj/údaje – soubor personalizovaných bezpečnostních prvků pro

jednoznačnou a unikátní identifikaci Investora pro přístup na Platformu a zadávání pokynů a

operací v rámci Platformy.

Autorizační SMS kód – soubor znaků sloužících k autorizaci. Autorizační SMS kód je

Investorovi zaslaný formou textové SMS zprávy na telefonní číslo uvedené Investorem

ve Smlouvě.

Den konečné splatnosti – den, ke kterému má být podle podmínek Smlouvy o úvěru zcela

splacen Úvěr, tj. den splatnosti poslední splátky Úvěru.

Den vypořádání – druhý pracovní den po dni, ve kterém Společnost identifikovala přijatou

platbu od Klienta jako platbu přijatou k plnění konkrétního Úvěru, ve vztahu ke kterému

Společnost eviduje Participace.

Disponibilní částka – částka na Účtu po odečtení všech blokací ve prospěch

Podmíněných participací nebo Participací.

Identifikační účet – vlastní bankovní účet zvolený Investorem, který je veden na jméno

Investora u banky oprávněné působit v Evropské unii, ze kterého provede Investor první

platbu na Účet tak, aby ze strany Poskytovatele platebních služeb došlo k převzetí

identifikace Investora v souladu se ZAML.

Investor – osoba, která uzavřela Smlouvu a je registrována jako uživatel Platformy.

Jedinečný identifikátor Investora – kombinace čísel, písmen a znaků, kterou Investorovi

přidělí Společnost, a kterou je jednoznačně Investor identifikován. Jedinečný identifikátor

Investora je uveden v záhlaví Smlouvy.
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Jistina – finanční prostředky, které Společnost identifikuje, přijme a zaeviduje jako

prostředky přijaté za účelem úhrady jistiny konkrétního Úvěru poskytnutého Společností a

ke kterému byly Investorům vydány Participace. Pro odstranění pochybností se uvádí výčet

plnění ze Smlouvy o úvěru a způsob jeho rozdělení mezi Investory a Společnost, a to po

odečtení případných nákladů vzniklých Společnosti na úhradu nákladů souvisejících s

vymáháním dlužných částek od Klienta dle čl. 3 Smlouvy.

Jistina a úroky:

- Jistina Úvěru: 100 % Investorům.

- Úroky z Úvěru: 100 % Investorům.

- Úrok z prodlení: 100 % Investorům.

Poplatky:

- Poplatek za sjednání Úvěru: 100 % Společnosti.

- Poplatek za rezervaci peněžních prostředků: 100 % Společnosti.

- Poplatek za částečné čerpání Úvěru: 100 % Společnosti.

- Poplatek za předčasné splacení Úvěru: 100 % Společnosti.

- Poplatek za částečné předčasné splacení Úvěru: 100 % Společnosti.

Smluvní pokuty:

- Smluvní pokuta za nesplnění podmínek čerpání úmyslným jednáním: 100 %

Společnosti.

- Smluvní pokuta za nesplnění podmínek čerpán neúmyslným jednáním: 100 %

Společnosti.

- Ostatní smluvní pokuty vzniklé následkem porušení Smlouvy o úvěru: 100 %

Společnosti

Pokud by měla nastat změna ve výše uvedeném způsobu rozdělení splátek Jistiny ve

vztahu ke konkrétní Participaci a Úvěru, Investor na ní bude dopředu Společností

upozorněn před provedením investice do Participace.

Klient – osoba, již byl na základě Smlouvy o úvěru poskytnut Společností Úvěr.

Konec Období crowdfundingu – den, který je uveden v Nabídce Participací nebo den kdy

Suma Participací dosáhne Maximální výše Úvěru.

Konfirmace Participace – potvrzení Společnosti Investorovi o splnění podmínek pro

získání Participace a o nabytí Participace s dříve zvolenými parametry.

Lhůta k vymáhání –období 5 let od data splatnosti poslední splátky dle Smlouvy o Úvěru

nebo doba 5 let od data zesplatnění Úvěru. Období počne běžet na základě skutečnosti,

která nastane dříve.

Maximální výše tranše Úvěru – částka uvedená ve Smlouvě o Úvěru, jako maximální výše

součtu nominálních hodnot Podmíněných Participací v rámci jedné tranše.
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Maximální výše Úvěru – částka uvedená ve Smlouvě o Úvěru, jako maximální možná výše

součtu nominálních hodnot všech Participací a Podmíněných Participací. O Maximální výši

Úvěru Společnost Investora informuje v Nabídce Participací.

Minimální výše Úvěru – částka uvedená ve Smlouvě o Úvěru, jako minimální možné výše

součtu nominálních hodnot všech Podmíněných Participací. O Minimální výši Úvěru

Společnost Investora informuje v Nabídce Participací.

Nabídka Participací – část Platformy, jejímž prostřednictvím Společnost nabízí

Investorům možnost sjednat Participace na konkrétních Úvěrech a Investoři sjednávají

Participace.

Nosič dat – jakýkoli nástroj, který umožňuje uchování informací tak, aby mohly být

využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto

informací v nezměněné podobě, zejména dokumenty ve formátu PDF zasílané uživatelům

Platformy.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů.

Období crowdfundingu – období, období, ve kterém má Investor možnost nabýt

Podmíněnou Participaci na konkrétním Úvěru na konkrétním Úvěru. Počátek období je

uveden v Nabídce Participací.

Obchodní den – kterýkoli den, kdy jsou v České republice a Slovenské republice otevřeny

banky, a to v čase 08:30 – 17:00 hod., a kdy je prováděno vypořádání Platebních transakcí

v České republice a Slovenské republice.

Okamžik nabytí Participace – okamžik, kdy (a) Suma Participací dosáhne Maximální výše

Úvěru nebo součet nominálních hodnot Podmíněných Participací dosáhne Maximální výše

tranše Úvěru dle Smlouvy o Úvěru nebo (b) nastane Konec Období crowdfundingu a

zároveň Suma Participací dosáhne alespoň Minimální výše Úvěru.

Okamžik nabytí Podmíněné Participace – okamžik, kdy dojde k zablokování odpovídající

částky na Účtu Investora ve prospěch dané Participace na základě zadání Podmíněného

platebního příkazu Investorem.

Opatření k nápravě – pokyn Společnosti Investorovi k přijetí určitého opatření, které

povede k odstranění nebo zmírnění následků Případů porušení.

Parametry investice – charakteristika Participace nabízené v rámci Nabídky Participací,

která poskytne Investorům bližší informaci o dané Participaci.
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Participace – podíl Investora na právu k úhradě Jistiny a Výnosů z konkrétního Úvěru,

včetně rizik; závazkový vztah mezi Společností a Investorem, který Investorovi zakládá za

podmínek a způsobem uvedeným v této Smlouvě a VOP poměrné právo na Jistinu, Výnos,

případně Vypořádací částku, a který vzniká k Okamžiku nabytí Participace. Participace může

být vydána v různých měnách

Platební příkaz – platební příkaz podaný Investorem v rámci Platformy nebo osobně, který

je účinný, po splnění odkládacích podmínek Okamžiku nabytí Participace.

Platforma – aplikace provozovaná prostřednictvím internetové stránky Společnosti

www.oportio.sk nebo www.oportio.cz (prostředek komunikace na dálku ve smyslu § 1820

odst. 1 Občanského zákoníku), prostřednictvím které:

a. Společnost Investorům činí Nabídku Participací

b. Investoři sjednávají (nabývají) Participace

c. Společnost zajišťuje elektronickou komunikaci s Investory

d. Informuje Investory o stavu Účtu a Participací

Podmíněná Participace – zatím neúčinná Participace do konkrétní Participace před

Okamžikem nabytí Participace.

Podmíněný platební příkaz – platební příkaz podaný Investorem v rámci Platformy nebo

osobně, s odkládací podmínkou.

Poskytovatel platebních služeb – společnost CYRRUS FX, a.s., IČ 288 80 293, se sídlem

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze pod

sp. zn. B 15217, držitel oprávnění k činnosti platební instituce dle ZoPS; v případě, že dojde

ke změně Poskytovatele platebních služeb, bude Investor upozorněn prostřednictvím

informací na internetových stránkách Společnosti.

Pravidla pro ochranu osobních údajů – aktuální znění Pravidel pro ochranu osobních

údajů vydávané Společností.

Případy porušení – skutečnosti, které jsou důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany

Společnosti podle VOP.

Rámcová smlouva o poskytování platebních služeb – Rámcová smlouva uzavřená mezi

Investorem a Poskytovatelem platebních služeb uzavřenou ve spolupráci se Společností.

Služba – veškeré služby poskytované Společností Investorům na základě Smlouvy.

Smlouva – Rámcová smlouva o participacích uzavřená mezi Společností a Investorem, jejíž

součástí jsou VOP a Pravidla pro ochranu osobních údajů a případné další související

dokumenty.

Smlouva o Úvěru – smlouva o úvěru uzavřená mezi Společností, jako věřitelem a Klientem,

jako dlužníkem, včetně související smluvní dokumentace.
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Společnost – InTeFi Invest a.s., IČ: 108 81 115, se sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00

Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26359.

Suma Participací – součet nominálních hodnot Participací a Podmíněných Participací

všech Investorů na jednom konkrétním Úvěru.

Účet – platební účet Investora dle ZoPS, vedený Poskytovatelem platebních služeb, na

který Investor zasílá peněžní prostředky určené pro získání Participace.

Ukončení Participace – splacení Participace nebo rozhodnutí Společnosti o ukončení

existující Participace a zániku všech práv z dané Participace.

Úplné vyrovnání – moment, ve vztahu ke konkrétní Participaci, kdy došlo ke splacení

Jistiny a Výnosu náležejících k příslušné Participaci Investora nebo uplynutím Lhůty k

vymáhání, podle toho, co nastane dříve.

Úvěr – úvěr poskytnutý Společností Klientovi na základě Smlouvy o úvěru; Úvěrem se

rozumí i jednotlivá tranše úvěru poskytnutá Klientovi před Koncem Období crowdfundingu.

Variabilní symbol – jednoznačný identifikátor Investora, který je uveden v záhlaví Smlouvy.

Jedná se buď o rodné číslo nebo číslo smlouvy, které Investorovi přidělí Poskytovatel

platebních služeb.

VOP – aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek ke Smlouvě.

Výnos – finanční prostředky, které Společnost identifikuje, přijme a zaeviduje jako

prostředky přijaté za účelem úhrady smluvního úroku a úroků z prodlení vztahujících se

k Jistině danému Úvěru, ke kterému byly vydány Participace.

Vypořádací částka – částka, ve vztahu ke konkrétní Participaci, která má být ukončena,

určená Společností dle volného uvážení jako tržní hodnota konkrétní Participace

bezprostředně před ukončením této Participace společně s přijatými, ale Investorům dosud

nevyplacenými Výnosy a Jistinou.

Výše investice – peněžní částka v měně Participace, za kterou Investor získá konkrétní

Participaci.

ZAML – zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné

činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

ZoPS – zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Smluvní vztah

3.1 Investorem se může stát každá svéprávná fyzická osoba, která dovršila 18 let věku,

nebo právnická osoba.
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3.2 Smlouva se uzavírá elektronicky na dálku nebo osobně.

3.3 V případě uzavření Smlouvy na dálku bude návrh Smlouvy vygenerován

prostřednictvím Platformy. Investor projeví souhlas s jejím zněním a uzavře Smlouvu

tím, že zadá a odešle Autorizačního SMS kódu, který mu byl zaslán z Platformy.

Autorizační SMS kód Investor obdrží prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo

uvedené v záhlaví Smlouvy. Smlouva nabude platnosti okamžikem přijetí

Autorizačního SMS kódu Platformou.

3.4 V případě, že je Smlouva uzavírána osobně, nabude platnosti okamžikem podpisu

obou Smluvních stran.

3.5 Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude na Účet připsána první platba Investora

uskutečněná prostřednictvím jeho Identifikačního účtu uvedeném v záhlaví Smlouvy.

3.6 Společnost si vyhrazuje právo nahradit podpis osob oprávněných jednat za

Společnost tištěnými nebo mechanickými prostředky (např. scanem, razítkem ap.), a

to včetně podpisu Smlouvy, všech jejích příloh, dodatků a souvisejících smluvních

dokumentů.

3.7 Investor není oprávněn upravovat či doplňovat návrh Smlouvy. Podepsaný návrh

Smlouvy obsahující dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, se považuje za

odmítnutí návrhu Společnosti a Smlouva uzavřena není.

3.8 Veškerá jednání, která jsou provedena v rámci komunikace na dálku (ať již

prostřednictvím Platformy či elektronickou poštou), jsou považována za jednání

učiněná písemně.

Článek 4
Součinnost Investora

4.1 Investor je povinen neprodleně oznámit Společnosti jakoukoli změnu ve svých

osobních či jiných údajích, které sdělil Společnosti, a dále jakékoli skutečnosti a

změny, o kterých lze předpokládat, že by mohly mít vliv na Služby (např. ztráta či

odcizení osobních dokladů, Autentizačních údajů apod.), a to prostřednictvím

Platformy nebo elektronické pošty, v odůvodněných případech rovněž telefonicky či

osobně.

4.2 Investor je povinen dodat ve stanovené lhůtě na žádost Společnosti jí vyžádané

informace a dokumenty, zejména v souvislosti s povinnostmi identifikace a kontroly

klientů dle ZAML. Pokud ze strany Investora nedojde k dodání vyžádaných informací a

dokumentů, odpovídá Investor vůči Společnosti za škodu způsobenou svým

jednáním. Nedodání požadovaných informací a dokumentů dle tohoto odstavce je

hrubým porušením Smlouvy. .
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4.3 Investor prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu ZAML, ani

osobou, vůči které Česká republika nebo Slovenská republika uplatňuje mezinárodní

sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a to ke dni provedení každé

jednotlivé investice se Společností. V případě, že u Investora za doby trvání Smlouvy

nastane změna ohledně tohoto jeho postavení, je povinen Společnost o této

skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat.

4.4 Investor se musí vždy bez zbytečného prodlení seznámit s obsahem každé zprávy,

kterou mu Společnost doručí prostřednictvím Platformy, e-mailu či SMS.

Článek 5
Způsob komunikace

5.1 V rámci jakékoli komunikace se Společností je Investor povinen uvést svůj Jedinečný

identifikátor Investora.

5.2 Společnost bude při vzájemné komunikaci s Investorem používat Platformu a

elektronickou poštu. E-mailové zprávy určené Investorovi budou doručovány na jeho

e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Investor s tímto způsobem

komunikace souhlasí.

5.3 Investor prohlašuje, že je jediným uživatelem a disponentem e-mailové adresy

uvedené v záhlaví smlouvy, a že k ní má stálý a trvalý přístup.

5.4 Zásilky či informace jsou doručené okamžikem, kdy se dostanou do sféry dispozice

adresáta (tj. kdy se mohl seznámit s jejich obsahem) s tím, že v případě sdělení

Společnosti zasílaného v elektronické formě prostřednictvím Platformy se má za to,

že k doručení došlo v den vložení zprávy do schránky Investora v rámci Platformy. U

e-mailových a SMS zpráv se má za to, že byly doručeny v den odeslání.

5.5 Nedohodnou-li se Investor a Společnost výslovně jinak, komunikují spolu Společnost

a Investor v českém nebo slovenském jazyce.
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Článek 6
Případy porušení a následky Případů porušení

6.1 Případem porušení se rozumí zejména:

1) Porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy, případně z jiného smluvního

vztahu se Společností Investorem,

2) skutečnost, že prohlášení Investora učiněná vůči Společnosti byla v době,

kdy byla činěna, nepravdivá, nesprávná či v podstatném ohledu neúplná,

3) neposkytnutí součinnosti Společnosti ze strany Investora při identifikaci či

kontrole, kterou měla Společnost povinnost provést dle ZAML, zejména

nezaslání požadovaných dokladů a dokumentů potřebných k identifikaci

Investora nebo nečitelnost těchto dokumentů,

4) nepřijetí Opatření k nápravě Investorem nebo nesplnění povinnosti obsažené

v přijatém Opatření k nápravě řádně a včas,

5) úpadek nebo hrozící úpadek Investora nebo učinění kroků k zahájení

insolvenčního řízení.

6.2 V Případě porušení je Společnost oprávněna:

1) pozastavit nebo omezit poskytování Služeb Investorovi až do doby

odstranění Případu porušení nebo odstranění následků vzniklých z takového

porušení,

2) uložit Investorovi přijetí Opatření k nápravě,

3) požadovat náhradu újmy,

4) odstoupit od Smlouvy.

6.3 Případem porušení se rozumí také případ, kdy by poskytnutí kterékoli Služby

Investorovi bylo v rozporu s platnými právními předpisy závaznými pro Společnost.

Článek 7
Odpovědnost za škodu

7.1 Společnost odpovídá Investorovi za škodu, která mu vznikne v důsledku porušení

povinností Společnosti vyplývajících z obecných právních předpisů nebo smluvního

ujednání s Investorem s výhradou situací popsaných dále v této části VOP či

Pravidlech pro ochranu osobních údajů.

7.2 Společnosti odpovědnost za škodu nevznikne, pokud k jejímu vzniku došlo v důsledku

okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku,

přičemž za okolnost vylučující odpovědnost se považuje též neočekávaná porucha

Platformy, vada prostředku komunikace na dálku používaného Investorem nebo

Společností (např. vada internetového spojení či software) či selhání jakýchkoli jiných

technických prostředků.
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7.3 Společnost je oprávněna odmítnout provedení Služby v případě, že by provedením

mohlo dojít ke střetu zájmů mezi Společností a Investorem nebo mezi různými

Investory Společnosti, nebo porušení zákonné povinnosti Společnosti jednat

obezřetně či k jinému porušení obecného právního předpisu.

7.4 Společnost je oprávněná odložit provedení Služby po dobu nezbytně nutnou k ověření

údajů a skutečností uvedených v dokumentech a dokladech předaných jí v této

souvislosti Investorem. Společnost je dále oprávněna odložit či odmítnout provedení

pokynu k investování do Participace:

1) pokud byl nesrozumitelný nebo nebyl zadaný v souladu s dohodnutými

podmínkami, případně pokud by provedení takového pokynu bylo v rozporu s

právními předpisy;

2) pokud zůstatek na Účtu je nižší než Výše investice, která je s ní spojena,

3) ze závažných provozně-technických důvodů,

4) stanoví-li tak právní předpis,

Společnost neodpovídá za škodu v rozsahu, v jakém byla nepředvídatelná. Má se za

to, že škoda je nepředvídatelná, v případě, že (a) škoda představuje ušlý zisk Investora

nebo (b) škoda, nevznikla v přímé souvislosti s porušením povinností Společnosti.

Článek 8
Postoupení, započtení a promlčení

8.1 Investor není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu bez

předchozího písemného souhlasu Společnosti, jinak je převod neúčinný. Společnost

není povinna souhlas udělit.

8.2 Investor souhlasí se započtením splatné i nesplatné pohledávky Společnosti za

Investorem proti jakýmkoli pohledávkám Investora za Společností. O takovém kroku

Společnost Investora vhodným způsobem předem vyrozumí. Pokud není výslovně

dohodnuto jinak, není Investor oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za

Společností proti jakýmkoli pohledávkám vůči Společnosti.

8.3 Investor a Společnost sjednávají promlčecí dobu, po kterou jsou vůči sobě oprávněni

vzájemně uplatnit nároky plynoucí ze Smlouvy, VOP a Pravidel pro ochranu osobních

údajů nebo jiného ujednání mezi Investorem a Společností, a to na dobu tří let od

počátku běhu promlčecí doby.

Článek 9
Změna VOP a souvisejících dokumentů

9.1 Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit VOP a Pravidla pro ochranu

osobních údajů, a to zejména v návaznosti na změny právních předpisů, zavádění

nových služeb, změny způsobu poskytování služeb apod. za podmínek stanovených

příslušnými právními předpisy. Společnost je povinna každou změnu oznámit
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Investorovi nejpozději 15 dnů přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to

e-mailem či prostřednictvím Platformy. Investor se zavazuje s novým zněním VOP a

Pravidly pro ochranu osobních údajů seznámit. Investor je oprávněn nejpozději v den

účinnosti změny VOP a Pravidel pro ochranu osobních údajů změnu písemně

odmítnout a Smlouvu s okamžitou účinností vypovědět. Pokud Investor změnu

písemně neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou souhlasí. Na tento

důsledek Společnost Investora v oznámení o změně VOP a Pravidel pro ochranu

osobních údajů zvláště upozorní.

9.2 Ke změnám VOP a Pravidel pro ochranu osobních údajů Společnost přistoupí vždy jen

v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, např. z důvodu legislativní či

regulatorní změny, které mají vliv na fungování Společnosti či součinnost Investora

nebo zefektivnění procesů souvisejících s poskytováním Služeb.

9.3 Investor bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP a Pravidel pro ochranu osobních

údajů provedené ve prospěch Investora je Společnost oprávněna provést okamžitě

bez ohledu na postup dle čl. 99 odst. 1.

9.4 Za změnu VOP a Pravidel pro ochranu osobních údajů či Sazebníku se nepovažuje

oprava chyb.

Článek 10
Zánik Smlouvy

10.1 Smlouva zaniká pouze dohodou mezi Společností a Investorem, výpovědí nebo

odstoupením.

10.2 Investor je oprávněn vypovědět Smlouvu dle předchozích odstavců elektronickou

poštou, nebo listinným dopisem. Výpověď Investor zašle na e-mailovou adresu nebo

adresu sídla v záhlaví Smlouvy. Z výpovědi musí být patrné, že se jedná o výpověď

rámcové smlouvy o Participacích a ve zprávě bude uveden Jedinečný identifikátor

Investora. V případě e-mailové výpovědi musí být zpráva odeslána z e-mailu, který

Investor uvedl ve Smlouvě, či následně Společnosti písemně oznámil jako e-mail pro

komunikaci se Společností. Smlouvu nelze vypovědět po dobu držení Participace

Investorem.

10.3 Byla-li Smlouva uzavřena za využití prostředků komunikace na dálku (tedy především

prostřednictvím Platformy), je Investor oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez uvedení

důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy v případě, že Investor je

spotřebitelem.
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10.4 Investor i Společnost jsou oprávněni Smlouvu bez uvedení důvodu vypovědět s 3

měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícím po

měsíci, v kterém došlo k doručení výpovědi. Jestliže dojde k vypovězení Smlouvy dle

ustanovení tohoto článku nebo odstoupení od Smlouvy podle čl. 10.7 VOP, účinnost

odstoupení nebo výpovědi nenastane dříve, než dojde k Úplnému vyrovnání, převodu

či zániku poslední z Participací, které příslušný Investor drží.

10.5 Ve výpovědní době není Investorovi umožněno nabýt Podmíněnou Participaci.

10.6 Není-li tato možnost výslovně ve Smlouvě vyloučena, je Společnost oprávněna od

Smlouvy odstoupit v případě, že nastane kterýkoli z Případů porušení uvedených

v článku 6 VOP.

10.7 Odstoupením od Smlouvy daná Smlouva zaniká, a to okamžikem doručení oznámení o

odstoupení nebo v pozdější lhůtě stanovené v oznámení o odstoupení od Smlouvy.

Nesplacené pohledávky související se Smlouvou se stávají splatnými do jednoho

měsíce po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, to neplatí ve

vztahu k pohledávkám vyplývajícím z Participací.

Článek 11
Fungování Platformy

11.1 Platforma je Investorům zpřístupněna 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vypořádání

Participací probíhá pouze v Obchodní dny.

11.2 Každému Investorovi je doporučeno se registrovat na internetových stránkách

Společnosti, které jsou zdrojem informací a materiálů o Společnosti a Platformě, která

je společně s elektronickou poštou komunikačním kanálem pro výměnu veškerých

informací a dokumentů mezi Investorem a Společností. Přístup na některé části

Platformy, může být Investorům umožněn pouze po uzavření Smlouvy nebo na

základě rozhodnutí Společnosti.

11.3 Přístup do investorské zóny Platformy je Investorovi umožněn pouze po přihlášení

prostřednictvím jeho Autentizačních údajů.

11.4 Zjistí-li Investor při využívání Platformy jakoukoli nesrovnalost či závadu, zavazuje se

tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti, a to prostřednictvím

Platformy nebo elektronické pošty na emailovou adresu backo�ce@oportio.sk.

Investor je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost také v případě

podezření na jakoukoli programovou chybu systému služeb Platformy nebo chybu,

ztrátu, odcizení či zneužití ve vztahu k personalizovaným bezpečnostním prvkům

služeb Platformy (např. zničení, ztráta, odcizení mobilního telefonu) a/nebo k zasílání

nebo přijímání Platebních transakcí. Společnost je po každém takovém oznámení

oprávněna znemožnit využívání služeb Platformy. Investor se dále zavazuje se

Společností účinně spolupracovat při realizaci jí navržených Opatření k nápravě.
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11.5 Společnost je oprávněna z bezpečnostních nebo technických důvodů zablokovat

Investorovi přístup ke službám na Platformě, případně změnit, pozastavit, anebo

ukončit poskytování služeb na Platformě na dobu nezbytně nutnou. Společnost může

zablokovat přístup na Platformu anebo neumožnit nakládání s Participacemi na Účtu

také v následujících případech:

a) v případech pochybností o pravosti informací, dokumentů či jiných podkladů

poskytnutých Investorem,

b) při podezření, že konkrétní Platební transakce není autorizovaná oprávněnou

osobou,

c) při pokusu o zneužití Autentizačních údajů nebo při podezření na jejich

zneužití,

d) v případě podezření, že by mohlo dojít ke vzniku škody,

e) při provádění investic v neobvyklém množství či výši.

11.6 V případě ukončení Smlouvy, zrušení přístupu nebo blokace služeb Platformy

Investorovi, bude automaticky služba Platformy zrušena nebo blokována a veškeré

peněžní prostředky z Účtu budou Investorovi odeslány na Identifikační účet.

11.7 Pokud z internetových stránek či Platformy nevyplývá něco jiného, je veškerý jejich

obsah a software (včetně jejich sestavení a uskupení) autorským dílem Společnosti

nebo třetích stran a je chráněn autorským právem.

11.8 Společnost je oprávněna, kdykoliv to uzná za vhodné, monitorovat činnost Investora

v rámci Platformy či internetových stránek Společnosti za účelem sledování jejich

využití, předcházení škodám, prověřování dodržování právních předpisů a smluvní

dokumentace.

11.9 Investor je povinen chránit personalizované bezpečnostní prvky služeb Platformy

(zejména Jedinečný identifikátor Investora, Autentizační údaje a Autorizační SMS kód)

před jejich ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Investor je povinen učinit veškerá

opatření, aby nemohlo dojít k neautorizovanému vstupu třetích osob do Platformy.

11.10 Veškeré informace o systému Platformy a službách Platformy a jejich využití mají

důvěrný charakter a Investor se zavazuje tyto nepoužít v rozporu s účelem, ke

kterému byly poskytnuty.

11.11 Společnost je oprávněna kdykoliv dle vlastního uvážení změnit vzhled nebo obsah

Platformy či internetových stránek. Společnost může za podmínek stanovených ve

smluvní dokumentaci v určitých případech rozhodnout o omezení či ukončení

nabízení nebo poskytování jednotlivých služeb nebo produktů.
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Článek 12
Participace

12.1 Za podmínek dle Smlouvy a těchto VOP může Investor nabývat Participace.

Participace mohou být drženy pouze Investory.

12.2 Společnost vede seznamy Participací a Podmíněných Participací Investora, které mu

jsou přístupné na Platformě. Investor může písemně zažádat o jednorázové zaslání

nebo opakované zasílání seznamu Participací a Podmíněných Participací, v takovémto

případě bude Investorovi zaslán seznam Participací a Podmíněných Participací ve

stejné písemné formě, v jakém byla přijata žádost.

12.3 Splátky Klienta sestávající se z Jistiny a Výnosu jsou zasílány Klientem na Účet

Investora. Společnost je povinna identifikovat a evidovat tyto platby vztahující se ke

konkrétním Participacím v Platformě.

12.4 Participace nezakládají právo na vypořádání v aktivech, a to ani převodem Úvěru či

jeho části, jeho zajištění ani jinak.

12.5 V případě, že

a) uplyne Lhůta k vymáhání, nebo

b) dojde k výplatě Jistiny v plné výši a Výnosu ve vztahu k příslušné Participaci,

nebo

c) dojde k výplatě Vypořádací částky

veškeré závazky Společnosti, ve vztahu k dané Participaci, jakožto i veškerá tomu

odpovídající práva příslušného Investora, zanikají.

12.6 Zakazuje se převádět Participace na třetí osoby, zřizovat k nim práva třetích osob,

pronajímat je, či jakkoliv s nimi disponovat bez předchozího písemného souhlasu

Společnosti.

Článek 13
Nabídka Participací a nabytí Participace

13.1 Úvěry, ke kterým je aktuálně možné získat Participaci, jsou zveřejňovány v Nabídce

Participací. Úvěry jsou v Nabídce Pariticipací identifikovány prostřednictvím

Parametrů investice.

13.2 Nabýt konkrétní Participaci na Úvěru může Investor prostřednictvím Platformy v sekci

Nabídka Participací nebo písemně. Nutnou podmínkou investování pro Investora je

podmínka, že Společnost ho jako Investora po provedených kontrolách schválí a

umožní mu uzavřít Smlouvu a je mu otevřen Účet.

13.3 Investor získává Participaci k Okamžiku nabytí Participace.
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13.4 Společnost může stanovit minimální, jakož i celkovou maximální požadovanou Výši

investice. Tato požadovaná Výše investice bude vždy zveřejněna v Parametrech

investice v rámci Nabídky investic na Platformě.

13.5 Pokud do Konce Období crowdfundingu součet nominálních hodnot Podmíněných

Participací nedosáhne alespoň Minimální výše Úvěru, která byla stanovena

Společností, bude Úvěr z Nabídky investic vyřazen. Okamžik nabytí Podmíněné

Participace nastane pouze za podmínky, že Investor disponuje na Účtu Disponibilní

částkou rovnající se alespoň Výši investice.

13.6 Podmínkou pro předání elektronického nebo písemného platebního příkazu

Poskytovateli platebních služeb Společností je (a) Okamžik nabytí Participace, a dále

(b) okamžik, kdy nastane čerpání Úvěru či tranše Úvěru Klientem na základě Smlouvy

o Úvěru. Při společném splnění výše uvedených podmínek (a) a (b), přičemž tyto

podmínky ověřuje Společnost. Příslušný platební příkaz zadaný při Okamžiku nabytí

Podmíněné Participace bude Společností předán Poskytovateli platebních služeb.

Předaný platební příkaz bude vypořádán odepsáním příslušných finančních

prostředků z Účtu daného Investora a jejich odesláním na bankovní účet Klienta

čerpajícího Úvěr, ke kterému je vydaná Participace. Zároveň, v Okamžiku nabytí

Participace Společnost Investorovi zaeviduje nabytí jeho Participace do seznamu

Participací, což je potvrzeno zasláním Konfirmace Participace.

13.7 O skutečnosti, že Úvěr je, nebo může být čerpán v tranších Společnost informuje

Investora v Nabídce Participací.

13.8 Maximální výši Úvěru i Maximální výši tranše Úvěru může Společnost navýšit.

Společnost též prodloužit Období crowdfundingu. O změně Maximální výše úvěru či

Maximální výše tranše Úvěru a o prodloužení Období crowdfundingu bude Společnost

Investora informovat v Nabídce Participací.

13.9 Je-li Úvěr čerpán ve tranších, je Okamžikem nabytí Participace pro tranši naplnění

Maximální výše tranše Úvěru.

13.10 Zmocnění Společnosti Investorem k předávání platebních příkazů Poskytovateli

platebních služeb je obsaženo ve Smlouvě.

Článek 14
Prohlášení

14.1 Investor podpisem Smlouvy prohlašuje, že

a) je srozuměn s tím, že Smlouva o úvěru je uzavřena pouze mezi Společností a

Klientem. Investorovi ze Smlouvy o úvěru nevznikají žádné práva a povinnosti,

přestože se na Úvěru poskytnutém na základě Smlouvy o úvěru participuje

Participací.
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b) je rovněž srozuměn s tím, že informace sdělené Společností o Klientovi a o Úvěru

nejsou zárukou jakýchkoli budoucích výnosů či omezení rizik,

c) byl před uzavřením Smlouvy upozorněn na možná rizika spojená s Participací, a

to zejména na rizika uvedená ve Smlouvě obsahující nejpodstatnější rizika, a je si

vědom a rozumí podmínkám, závazkům a možným rizikům v souvislosti s

Participací a tyto podmínky, závazky a rizika akceptuje, a není-li schopen takovým

podmínkám, závazkům a rizikům sám porozumět, konzultoval je a nechal se o

nich podrobně informovat nezávislou odborně způsobilou osobou,

d) je srozuměn s tím, že Společnost nenese žádnou odpovědnost za ztráty, které

mohou Investorovi vzniknout jako důsledek rizik spojených s Participací,

e) před uzavřením Smlouvy obdržel všechny podstatné informace, zejména

informace o Společnosti, Participaci, způsobu komunikace mezi ním a

Společností a vzájemných povinnostech a to v listinné nebo elektronické podobě,

či prostřednictvím Platformy,

f) veškeré informace, které Společnosti poskytl v souvislosti s uzavřením a plněním

Smlouvy, jsou úplné, přesné, správné a nejsou zavádějící,

g) je srozuměn s tím, že Společnost neručí a neodpovídá za dobytnost pohledávek z

Úvěrů a jejich dobytnost ani jinak negarantuje,

h) peněžní prostředky užívané k Participaci podle Smlouvy nepocházejí z výnosů z

trestné činnosti a nesnaží se o legalizaci jejich původu,

i) není politicky exponovanou osobou ve smyslu ZAML,

j) není na seznamu sankcionovaných subjektů a není zapsán na seznamu osob a

hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření na základě jiných právních

předpisů a rozhodnutí, a to zejména na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti

Organizace spojených národů, přímo použitelných předpisů Evropských

společenství či jiných opatření přijatých na základě ustanovení Smlouvy o

Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice.

Článek 15
Vymáhání dlužných částek Úvěru

15.1 Investor souhlasí s tím, že Společnost může na základě úvahy, zejména při řešení

dlužných částek Úvěru, pokud to bude v danou chvíli považovat za odpovídající

předmětné situaci, při zohlednění své profesionální a odborné zkušenosti, přistoupit

ke změnám podmínek Úvěru (např. změnou splátkového kalendáře, změnou úrokové

míry, odpuštění dlužných částek Úvěru, upuštěním od vymáhání Úvěru, atd.), a to i v

době trvání některé z Participací vážících se na daný Úvěr. Investoři berou na vědomí,

že takový postup může změnit i Parametry investice, přičemž v takovém případě

Společnost nové Parametry investice Investorům s existující Participací na daném

Úvěru písemně sdělí prostřednictvím vyznačení příslušné změny v seznamu

Participací daného Investora. Společnost bude postupovat na základě své

profesionální a odborné zkušenosti, nicméně takový postup nebude žádnému

Investorovi zakládat jakákoliv práva či nároky bez ohledu na to, zda taková změna

bude či nebude mít vliv na celkové očekávané výnosy z Participace. Investor má
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možnost písemně oznámit nesouhlas s touto změnou do 14 dnů od oznámení změny

Společností, v takovémto případě se postupuje stejně jako při výpovědi Smlouvy.

15.2 Dlužné částky vzniklé ze Smlouvy o úvěru a Úvěru, či v souvislosti s nimi, k nimž se

váže Participace, či některá z Participací, může být Společností vymáhána, a to

způsobem, dle uvážení Společnosti, při čemž, při vymáhání postupuje s přiměřeným

úsilím, profesionálně a při využití svého know-how, a to vždy za účelem co nejvyššího

uspokojení, to jest obdržení co nejvyšší částky z Úvěru. Společnost prověřuje

schopnost Klientů splácet poskytnutý Úvěr, ale negarantuje, že Klienti budou řádně

plnit své povinnosti z Úvěru a v tomto směru neposkytuje žádné garance, či přísliby.

Schopnost Klienta řádně plnit povinnosti ze Smlouvy o úvěru, ke které se váže

Participace může být předmětem prověřování, pozorování a vyhodnocení, nicméně

k těmto činnostem není Společnost povinna. Prostředky vymáhání a způsob

vymáhání určuje Společnost s tím, že Společnost není povinna se řídit instrukcemi

třetích osob, včetně jakýchkoliv instrukcí Investorů, s výjimkou případu stanovených

kogentními právními předpisy.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1 V případě ukončení spolupráce s Poskytovatelem platebních služeb nebo v případě,

že se Společnost dozví, že Poskytovateli platebních služeb bylo odňato Českou

národní bankou oprávnění k poskytování platebních služeb, je Společnost oprávněna

vypořádat na Identifikační účet Investora peněžní prostředky Investora vyplývající

z účastí na Participacích bez pokynu Investora.

16.2 Služby poskytuje Společnost v Obchodních dnech, dle svého uvážení je může

poskytovat i mimo Obchodní dny.

16.3 Má-li Společnost za Investorem více splatných pohledávek, budou prostředky, které

Společnost obdrží či inkasuje od Investora či jakékoliv třetí osoby vůči němu, použity k

úhradě splatných pohledávek Společnosti za Investorem způsobem a v pořadí

určeném Společností.

16.4 Pokud by se jakékoliv ustanovení Smlouvy či těchto VOP stalo podle platné právní

úpravy v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím

dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost, vymahatelnost nebo právní bezvadnost

ostatních ustanovení. Společnost a Investor se pro tyto případy zavazují bez

zbytečného odkladu nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné

ustanovení platným a účinným a vymahatelným ustanovením, které co nejvíce

odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení.

16.5 Ukládají-li Rámcová smlouva, VOP nebo Pravidla pro ochranu osobních údajů

Společnosti povinnost uveřejnit oznámení, jiná sdělení či dokumenty, uveřejní je

Společnost na internetové stránce Společnosti nebo prostřednictvím Platformy.
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16.6 Veškeré informace určené Investorovi týkající se Služeb, včetně aktuálních verzí VOP

či Pravidel pro ochranu osobních údajů jsou zpřístupněny, prostřednictvím Platformy,

na internetové stránce Společnosti www.oportio.sk anebo www.oportio.cz nebo jiným

vhodným způsobem.

16.7 Investor je oprávněn vyžádat si písemně od Společnosti informace a smluvní

podmínky Smlouvy kdykoli během doby trvání Smlouvy.

16.8 Společnost je oprávněna, rozhodnout kdykoli o Ukončení Participací. O Ukončení

Participací bude Společnost Investory informovat s dostatečným předstihem před

datem stanoveným pro Ukončení Participací prostřednictvím Platformy a na

internetových stránkách Společnosti. V takovém případě Společnost vyplatí všem

Investorům Vypořádací částku.

16.9 Platba Jistiny, Výnosu, případně Vypořádací částky (případně jiných výplat či plnění z

Participací), bude prováděna bez srážky daní, případně veřejnoprávních poplatků

jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována

příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li

jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy

České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Společnost povinna hradit

Investorům žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

16.10 V případě, že se existence Participací stane zcela nebo zčásti protiprávní v důsledku

změny příslušných právních předpisů nebo jejich závazného výkladu, je Společnost

oprávněna rozhodnout o tom, že práva z Participací zanikají a Participace zrušit. V

takovém případě, v rozsahu, v jakém to příslušné právní předpisy v takové době

umožňují, Společnost vyplatí příslušným Investorům Vypořádací částku. Vypořádání a

příslušné platby Vypořádací částky proběhnou způsobem upraveným v těchto VOP.

16.11 Tyto VOP jsou platné a účinné od 22. srpna 2022 a nahrazují veškeré předchozí VOP.
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