Pravidla programu
Doporuč Zonky

Poskytovatel služby Zonky, společnost Benxy s.r.o., se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 035 70 967, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233960 (dále jen „Zonky“ nebo “my”), tímto vyhlašuje dále v těchto pravidlech
specifikovaný program “Doporuč Zonky“ (dále jen “Program”).
Cílem programu je umožnit ze strany Zonky vybraným skupinám stávajících klientů na základě jejich osobních zkušeností doporučit a přivést
do služby Zonky nového aktivního člena - půjčujícího nebo investora jako příležitostnou a nárazovou činnost klienta. Zároveň chceme odměnit
za přivedení nového aktivního člena - půjčujícího (dále jen “Nový půjčující”) jak toho, kdo jej pozve, tak i Nového půjčujícího. Nového půjčujícího
budeme také motivovat k tomu vyzkoušet si i druhou stranu služby - investování na Zonky.

1. Účastník programu
Programu se může zúčastnit každý, kdo má s námi uzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb a participaci na
spotřebitelských úvěrech nebo Smlouvu o hotovostním úvěru (dále jen “Stávající klient” nebo “vy”) a kdo má ve svém okolí člověka, který by měl
zájem o půjčku Zonky. Účastníkem Programu nemůže být osoba, která má se Zonky uzavřenou smlouvu o spolupráci v souvislosti s uzavíráním
úvěrových smluv nebo rámcovou smlouvu o spolupráci.

2. Vstup do programu
Pro vstup do Programu si Stávající klient po přihlášení do naší mobilní aplikace Zonky dostupné volně ke stažení v Google Play nebo App Store
(dále jen „mobilní aplikace“) nebo po přihlášení do webového Portálu Zonky vygeneruje URL kód odkazující na stránky www.zonky.cz nebo zašle
pozvánku (pro zájemce o půjčku) do služby Zonky na jím vybranou emailovou adresu, ve které bude odkaz na stránky Zonky (obě varianty dále
jen jako “Doporučení”). Vytvořením Doporučení Stávající klient souhlasí s pravidly Programu a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

3. Podmínky pro přiznání odměny
Stávající klient získá odměnu tehdy, pokud Nový půjčující:
a) nemá, nebo v minulosti neměl u Zonky aktivní půjčku, ani o ní v předchozích 30 dnech nežádal, nemá rozpracovanou investorskou
registraci, nebo není investorem na Zonky,
b) do on-line poptávky vstoupí přes URL kód vygenerovaný Stávajícím klientem nebo uvedený v emailové pozvánce od Stávajícího klienta,
c) uzavře Smlouvu o hotovostním úvěru se Zonky,
d) vezme si úvěr ve výši minimálně 20 000 CZK a
e) řádně a včas uhradí alespoň první splátku.
Nárok na odměnu může Stávajícímu klientovi vzniknout za každého Nového půjčujícího pouze jednou. Pravidla programu Doporuč Zonky
obsahují roční limit celkových odměn za doporučení Nových půjčujících proto, aby se ze strany Stávajícího klienta nejednalo o
zprostředkovatelskou činnost dle zákona o spotřebitelském úvěru. Pokud Stávající klient bude mít zájem doporučit více Nových půjčujících nad
rámec stanoveného ročního limitu celkové odměny, může kontaktovat Zonky. Velmi rádi se domluvíme na další spolupráci.
Nový půjčující získá odměnu tehdy, pokud:
a) nemá, nebo v minulosti neměl u Zonky aktivní půjčku, ani o ní v předchozích 30 dnech nežádal, nemá rozpracovanou investorskou
registraci, nebo není investorem na Zonky,
b) do on-line poptávky vstoupí přes URL kód vygenerovaný Stávajícím klientem nebo uvedený v pozvánce od Stávajícího klienta,
c) v rámci registrace uzavře Smlouvu o hotovostním úvěru,
d) vezme si úvěr ve výši minimálně 20 000 CZK a
e) řádně a včas uhradí alespoň první splátku.

4. Výše odměny a její distribuce
Odměna Stávajícího klienta i Nového půjčujícího činí 400 Kč, pokud si Nový půjčující vzal úvěr ve výši 20 000 Kč až 50 000 Kč a 1000 Kč pro jinou
výši úvěru. V mobilní aplikaci nebo na webovém Portálu Zonky jsou zobrazeny způsoby vyplacení odměny, na kterou vznikl klientovi nárok.
Výběr je možné provést ode dne vzniku nároku na odměnu až do 4. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl nárok na
odměnu.
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Nevybral-li Stávající klient způsob vyplacení odměny včas, bude mu vyplacena odměna do investorské peněženky, pokud má s námi uzavřenou
pouze Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb a participaci na spotřebitelských úvěrech. Má-li s námi uzavřenou i Smlouvu o
hotovostním úvěru nebo i jenom tu, bude mu vyplacena odměna na účet, na který mu byly poskytnuty finanční prostředky z úvěru.
Nevybral-li Nový půjčujicí způsob vyplacení odměny včas, bude mu vyplacena odměna na účet, na který mu byly poskytnuty finanční prostředky
z úvěru.
Nárok na odměnu vzniká posledním dnem měsíce, ve kterém došlo ke splnění poslední podmínky pro přiznání odměny, tj. úhrady první splátky
úvěru Nového půjčujícího řádně a včas. Splatnost této odměny nastává 15. den následující po dni vzniku nároku na odměnu.
Jedné osobě, ať už Stávajícímu klientovi nebo Novému půjčujícímu může být přiznáno za jeden kalendářní rok maximálně deset odměn, tzn.
roční odměna nepřesáhne 10 000 Kč. Nad tuto částku Stávajícímu klientovi nebo Novému půjčujícímu nevniká nárok na odměnu, tj. odměna
nebude vůbec přiznána.
Rozhodující pro určení úhrady splátky Nového půjčujícího a vyhodnocení vstupu do on-line poptávky s použitím vygenerovaného nebo
pozvánkou zaslaného URL kódu je evidence vedená Zonky.
Stávající klient bude mít v mobilní aplikaci a ve webovém Portálu Zonky k dispozici příslušné informace vztahující se k jeho účasti v Programu,
tedy jak vygenerovaný URL kód a přehled odeslaných pozvánek, tak anonymizované, souhrnné informace o počtu přivedených Nových
půjčujících a výši odměny, která byla přiznána Stávajícímu klientovi.
Stávající klient i Nový půjčující budou informováni o přiznání odměny.

5. Doba trvání programu
Program se vyhlašuje na dobu neurčitou.

6. Ochrana osobních údajů
Stávající klient bere na vědomí, že Zonky bude zpracovávat osobní údaje Stávajícího klienta a Nového půjčujícího (zejména identifikační údaje,
údaje o vazbě mezi Stávajícím klientem a Novým půjčujícím a dále údaje o způsobu využívání služby) po dobu trvání Programu, a to za účelem
evidence a vyhodnocení vstupu do Programu, splnění podmínek pro přiznání odměny a její distribuce. Údaje Stávajícího klienta ale nebudou
předávány Novému půjčujícímu a naopak.
Emailovou adresu, kterou Stávající klient zadá při vyplňování pozvánky, bude Zonky zpracovávat po dobu 90 dnů od zadání. K jiným účelům než
k zaslání pozvánky Stávajícího klienta a pro případnou zpětnou kontrolu na potenciální dotaz Stávajícího klienta nebude používána.
Stávající klient i Nový půjčující mají právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, jejich výmaz, atd., jakož i další
práva vyplývající z čl. 15 až 22 nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Více informací o zpracování osobních údajů v Zonky naleznete v
dokumentu Ochrana soukromí na adrese www.zonky.cz/chranime-vase-soukromi/.
Stávající klient se zavazuje spolu se zasláním URL kódu nebo pozvánky poučit Nového půjčujícího o tom, že Zonky bude výše uvedené osobní
údaje Nového půjčujícího zpracovávat za výše uvedenými účely, a to ve vazbě na Stávajícího klienta.
Stávající klient se zavazuje, že pozvánku nebude zasílat jako nevyžádanou poštu, tedy že adresátům zašle email až tehdy, pokud projeví o službu
Zonky zájem.

7. Ostatní podmínky
Zonky si vyhrazuje jednostranné právo pravidla Programu kdykoli a jakkoliv změnit či Program zcela zrušit, a to bez udání důvodu a bez
jakýchkoliv následků, stejnou formou a stejným způsobem, jako tento Program vyhlásil.
Zonky je oprávněn ukončit účast Stávajícího klienta či Nového půjčujícího v Programu a nepřiznat mu odměnu, a to v případě, že bude mít
podezření, že i jeden z nich porušil pravidla Programu, zejména že při získávání Nového půjčujícího jednal v rozporu s dobrými mravy nebo
způsobem, který mohl poškodit zájmy a dobré jméno Zonky nebo byl v rozporu s hodnotami Zonky. Rozhodnutí Zonky je konečné, bez možnosti
odvolání.
Tento Program zcela nahrazuje předchozí znění programu „Doporuč Zonky“ zveřejněného dne 21. 6. 2018. Bod 7. znění programu „Doporuč Zonky“
zveřejněného dne 24. 7. 2019 tento Program upravuje tak, že nároky na odměnu dle předchozího znění programu „Doporuč Zonky“ zveřejněného
dne 21. 6. 2018 se řídí pravidly podle tohoto předchozího znění a ani nezanikají. Bod 7. znění programu „Doporuč Zonky“ zveřejněného dne 24. 7.
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2019 se doplňuje o to, že osoby ke dni 1. 10. 2019 účastny na programu „Doporuč Zonky“ podle podmínek zveřejněných dne 21. 6. 2018 se bez výjimek
nebo jiných znění podmínek včetně vzniku nároku na odměnu řídí těmito podmínkami programu „Doporuč Zonky“.

8. Informace k daním
Zonky neposkytuje daňové a účetní poradenství. Níže uvedené informace jsou tedy pouze informativní a nezávazné. Proto vás prosíme, abyste
se o daňových a účetních aspektech zdanění odměny poradili s daňovými poradci.
Na straně účastníků programu/ fyzických osob lze příjem z odměny z programu zřejmě považovat za ostatní příjem zdaňovaný v rámci § 10
zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů současně umožňuje v souladu s § 10 odst. 3 písm. a) osvobodit příjmy z příležitostných činností,
pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč.

Tato pravidla Programu jsou k dispozici na webovém Portálu Zonky a v mobilní aplikaci a účinná od 09. 09. 2019.
V Praze dne 09. 09. 2019
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