PARAMETRY SEKUNDÁRNÍHO TRHU

PRODEJ NA SEKUNDÁRNÍM TRHU
Na Sekundárním trhu lze nabídnout k investici ostatním Investorům pouze Participace, které
splňují následující parametry:
●
ve vztahu k úvěru, ke kterému se nabízená Participace váže, aktuálně neexistuje

prodlení s řádnou splátkou a zároveň po dobu trvání úvěru nedošlo k prodlení s řádnou
splátkou většímu než 1 den,
●
ve vztahu k úvěru, ke kterému se nabízená Participace váže, proběhla již alespoň

jedna splátka.
V případě, že Investor chce některou ze svých Participací ukončit, označí takovou Participaci v
záložce „Lidé, které jsem podpořil“, kde zároveň vidí detailní informace k ukončení Participace,
včetně její prodejní ceny, a zvolí, že ji chce prodat.
Po zvolení možnosti prodat je nabídka Participace umístěna po dobu 2 dnů na Sekundárním
trhu na Zonky. V případě zrušení Prodeje zůstávají Participace Investora nedotčeny.
Za ukončení Participace prostřednictvím její nabídky na Sekundárním trhu („Prodej“) hradí
nabízející Investor poplatek dle Sazebníku.
INVESTICE NA SEKUNDÁRNÍM TRHU
Investor, který má zájem o investici do nabízené Participace, si může detailní informace o
Participaci (o výši dosud nesplacené jistiny, ratingu, počtu zbývajících splátek a podobně)
prohlédnout na Zonky v sekci „Sekundární trh“. S ohledem na nedělitelnost již vzniklých
Participací Investor nemůže upravovat výši své investice a nabízenou Participaci může získat
pouze jako celek. Investor nemůže na Sekundárním trhu získat Participaci, která je Participací
úvěru, ve které již nějakou Participaci vlastní. Investor mající zájem o nabízenou Participaci do
ní investuje zvolením možnosti „Investovat“ („Investice na Sekundárním trhu“) a následně se
Participace novému Investorovi zobrazí v záložce „Lidé, které jsem podpořil“. Podmínkou pro
Investici na Sekundárním trhu je dostatečný stav peněžních prostředků pro úhradu ceny
Participace na investorském kontu Investora, který o Participaci projevil zájem.
Nabídka Participace je ze Sekundárního trhu na Zonky odebrána, nastala-li během jejího
umístění na Sekundárním trhu jedna z následujících situací:
●
nabídka Participace byla na Sekundárním trhu na Zonky bezúspěšně vystavena k
Prodeji po dobu 2 dnů,
●
nastala doba splatnosti pravidelné splátky úvěru, k němuž se nabízená Participace
váže,
●
změnily se finanční parametry nabídky Participace nebo úvěru, ke kterému se váže
(např. byla uhrazena splátka či úvěr v důsledku splacení zanikl),
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●
jiný Investor, který měl o investici do nabízené Participace zájem, do Participace
investoval.
Z Participací získaných na Sekundárním trhu hradí Investor standardní poplatek dle Sazebníku
aktuálního v okamžiku získání Investice na Sekundárním trhu.
Pojmy, které jsou uvedené velkým písmenem, mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v
Pravidlech portálu.
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