PARAMETRY SEKUNDÁRNÍHO
TRHU

1. PRODEJ NA SEKUNDÁRNÍM TRHU
1.1.

Podmínky pro prodej participace či pohledávky

Na Sekundárním trhu lze nabídnout k investici ostatním Investorům pouze Participace či Pohledávky, které splňují
následující parametry:

Úvěr, ke kterému se nabízená Participace či Pohledávka váže, není zesplatněn,

ve vztahu k Úvěru, ke kterému se nabízená Participace či Pohledávka váže, aktuálně neexistuje prodlení s řádnou
splátkou delší než 90 dní,

ve vztahu k Úvěru, ke kterému se nabízená Participace či Pohledávka váže, nedošlo historicky k prodlení s řádnou
splátkou většímu než 89 dní,

ve vztahu k Úvěru, ke kterému se nabízená Participace či Pohledávka váže, proběhla již alespoň jedna splátka, a

ve vztahu k Úvěru, ke kterému se nabízená Participace či Pohledávka váže, aktuálně není odložena splatnost budoucí
splátky v souvislosti s pojištěním schopnosti splácet Úvěr.
Na Sekundárním trhu nelze nabídnout k investici ostatním Investorům Participace či Pohledávky ve vztahu k Úvěru, u
kterého bylo požádáno o odklad splatnosti budoucích splátek v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, a to po dobu od
podání žádosti do skončení zákonné ochranné doby.

1.2.

Určení prodejní ceny Participace či Pohledávky

Prodejní cena Participace či Pohledávky je stanovena s ohledem na to, zda Klient historicky byl nebo aktuálně je v prodlení
s úhradou kterékoliv splátky Úvěru, ke kterému se nabízená Participace či Pohledávka váže. V případě, že takové prodlení
existuje nebo kdykoliv v minulosti existovalo, stanovuje se prodejní cena takové Participace či Pohledávky s ohledem:

na úrokovou míru Úvěru,

maximální historickou dobu Úvěru po splatnosti či aktuální dobu Úvěru po splatnosti,

počet uhrazených splátek nebo

dobu, která uplynula od poslední delikvence s jeho splácením.
Zjednodušeně řečeno, při stanovení ceny nabízené Participace či Pohledávky zohledňujeme, jaká je pravděpodobnost, že u
Úvěru, ke kterému se nabízená Participace či Pohledávka váže, dojde v budoucnosti k dalším problémům se splácením.
Pokud Úvěr, ke kterému se nabízená Participace či Pohledávka váže, byl doposud řádně a včas splácen, odpovídá prodejní
cena Participace či Pohledávky zbývající jistině Participace či Pohledávky.
Pokud je či historicky byl Úvěr, ke kterému se nabízená Participace či Pohledávka váže, po splatnosti, je u nabízené
Participace či Pohledávky stanovena sleva z prodejní ceny. Sleva z prodejní ceny nabízené Participace či Pohledávky je
stanovena s ohledem na výše uvedené parametry v rozpětí 0 – 50 %. Prodejní cena nabízené Participace či Pohledávky je pak
stanovena jako rozdíl zbývající jistiny Participace či Pohledávky a stanovené slevy.

1.3.

Postup při prodeji Participace

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 případné výše slevy, a zvolí,
že ji chce prodat.
Po zvolení možnosti prodat je nabídka Participace umístěna po dobu 2 dnů na Sekundárním trhu. Doba umístění Participace
na Sekundárním trhu může být ve výjimečných případech prodloužena, a to např. z důvodu nepřipisování peněžních
prostředků na Účet Investora v průběhu víkendu. O takovémto prodloužení doby umístění Participace na Sekundárním trhu
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bude Společnost informovat prostřednictvím aktuality na Zonky fóru (www.forum.zonky.cz). V případě zrušení prodeje
zůstávají Participace Investora nedotčeny.
Za ukončení Participace prostřednictvím její nabídky na Sekundárním trhu hradí nabízející Investor poplatek dle Sazebníku
Investora.

1.4.

Postup při prodeji Pohledávky

V rámci produktu Zonky Rentiér nemá Investor možnost vybrat si jednotlivou Pohledávku k prodeji na Sekundárním trhu.
Prodej Pohledávek na Sekundárním trhu provádí výhradně Společnost na základě pokynu Investora k odprodeji celého
Portfolia uskutečněného prostřednictvím Portálu.
V případě, že Investor chce odprodat celé své Portfolio, vybere v rámci svého osobního profilu na Portálu v sekci Zonky Rentiér
možnost Jednorázového výběru Portfolia, následně prostřednictvím Autentizačního prvku tuto možnost potvrdí. Investor si
kdykoliv (tj. před potvrzením možnosti Jednorázového výběru i kdykoliv následně) může ověřit aktuální výši prodejní ceny
každé Pohledávky v rámci exportu investic, který má k dispozici ve svém osobním profilu na Portálu. V případě, že
Pohledávka má být nebo je prodávána se slevou, je zobrazena prodejní cena Pohledávky zohledňující výši slevy z prodejní
ceny a výše samotné slevy z prodejní ceny v % dle pravidel uvedených v čl. 1.2. výše. Po potvrzení Jednorázového výběru se
již cena Pohledávky po dobu jeho platnosti nemění.
Po potvrzení Jednorázového výběru začne Společnost postupně vystavovat jednotlivé Pohledávky na Sekundární trh
k nabídce investice ostatním Investorům, a to po dobu 2 dnů. Doba umístění Pohledávky na Sekundárním trhu může být ve
výjimečných případech prodloužena, a to např. z důvodu nepřipisování peněžních prostředků na Účet Investora v průběhu
víkendu. O takovémto prodloužení doby umístění Pohledávky na Sekundárním trhu bude Společnost informovat
prostřednictvím aktuality na Zonky fóru (forum.zonky.cz). Nepodaří-li se během výše uvedené lhůty Pohledávku na
Sekundárním trhu prodat, bude zde Pohledávka splňující podmínky uvedené v úvodu těchto Parametrů sekundárního trhu
Společností opětovně vystavena, a to do doby než dojde k jejímu prodeji, maximálně však po dobu platnosti Jednorázového
výběru, a za předpokladu, že nedojde ke změně parametrů pro určení prodejní ceny nebo podmínek pro nákup a prodej
Pohledávky na Sekundárním trhu (postup pro tyto situace je upraven v Pravidlech Portálu). Za prodej Pohledávky
prostřednictvím její nabídky na Sekundárním trhu nehradí nabízející Investor žádný poplatek.

2. INVESTICE NA SEKUNDÁRNÍM TRHU
Investor, který má zájem o investici do nabízené Participace či Pohledávky, si může detailní informace o Participaci či
Pohledávce (o zbývající jistině, úrokové sazbě Úvěru, počtu zbývajících splátek, počtu historických či aktuálních dní po
splatnosti, výši slevy z prodejní ceny, prodejní ceně a podobně) prohlédnout na Portálu v sekci Sekundární trh.
S ohledem na nedělitelnost již vzniklých Participací či Pohledávek Investor nemůže upravovat výši své investice a nabízenou
Participaci či Pohledávku může získat pouze jako celek. Investor nemůže na Sekundárním trhu získat Participaci či
Pohledávku, která se váže k Úvěru, ve kterém či z kterého již nějakou Participaci či Pohledávku vlastní. Investor mající zájem
o nabízenou Participaci či Pohledávku do ní investuje zvolením možnosti „Investovat“ a následně se Participace či Pohledávka
novému Investorovi zobrazí v záložce „Lidé, které jsem podpořil“. Podmínkou pro investici na Sekundárním trhu je dostatečný
stav peněžních prostředků pro úhradu ceny Participace či Pohledávky na Účtu Investora, který o Participaci projevil zájem.
Nabídka Participace či Pohledávky je ze Sekundárního trhu odebrána, nastala-li během jejího umístění na Sekundárním trhu
jedna z následujících situací:
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nastala doba splatnosti pravidelné splátky Úvěru, k němuž se nabízená Participace či Pohledávka váže,
změnily se finanční parametry nabídky Participace či Pohledávky nebo Úvěru, ke kterému se váže (např. byla
uhrazena splátka, zvýšila se sleva z prodejní ceny či Úvěr v důsledku splacení zanikl),
u Úvěru, ke kterému se nabízená Participace či Pohledávka váže, bylo požádáno o odklad splatnosti budoucích splátek
v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19,
byla odložena splatnost budoucí splátky Úvěru, ke kterému se daná Participace či Pohledávka váže, v souvislosti
s pojištěním schopnosti splácet Úvěr,
byla odložena splatnost budoucích splátek Úvěru v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, a
jiný Investor, investoval do nabízené Participace či Pohledávky.

Z Participací či Pohledávek získaných na Sekundárním trhu hradí Investor standardní poplatek dle Sazebníku Investora
aktuálního v okamžiku získání investice na Sekundárním trhu.
V případě, kdy Investor investuje na Sekundárním trhu do Participace či Pohledávky, která se váže k Úvěru, ke kterému byl
před jejím umístěním k prodeji na Sekundární trh proveden mimořádný odklad splátek v souvislosti s pandemií nemoci
COVID-19, nákupem takovéto Participace či Pohledávky Investor souhlasí s tím, že mu bude po termínu splatnosti splátky/tek,
ve které/kterých se budou hradit úroky akumulované za zákonnou ochrannou dobu, napočítán a stržen poplatek, a to
způsobem a ve výši uvedené v čl. 3 Sazebníku Investora.
Pojmy, které jsou uvedené velkým písmenem, mají stejný význam, jaký je jim přiřazen ve Všeobecných obchodních
podmínkách a Pravidlech Portálu.

3

Účinnost od 11. 5. 2020

