RÁMCOVÁ SMLOUVA
O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA
SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH
„Rámcová smlouva Zonky Investor“

uzavřená mezi poskytovatelem služby Zonky, společností Benxy s.r.o.
se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6,
IČO: 035 70 967, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 233960
zastoupenou Jiřím Humhalem a Stanislavem Filipčíkem, jednateli
(dále jen „Společnost“ nebo „Zonky“)
a
Jméno, příjmení:
Rodné číslo:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „Investor“)
Účet
Bankovní spojení:
Variabilní symbol:
Účet je identifikován nejen uvedeným číslem bankovního spojení, ale také variabilním symbolem, který je Jedinečným
identifikátorem. Pro úspěšné provedení platby na váš Účet v Zonky je nutné vedle bankovního spojení vždy uvést správný
variabilní symbol. Variabilní symbol se pro produkt Zonky Investor a Zonky Rentiér liší.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Společnost a Investor uzavírají na základě této Rámcové smlouvy Zonky Investor vzájemný smluvní vztah, v jehož
rámci bude Společnost poskytovat Investorovi Služby.
1.2. Tato Rámcová smlouva Zonky Investor může být měněna nebo doplněna pouze dodatky uzavřenými na dálku
prostřednictvím Portálu, nevyplývá-li z VOP, OPP, OPPS, Sazebníku nebo Pravidel Portálu jinak.
1.3. Pojmy s velkými počátečními písmeny používané v této Rámcové smlouvě Zonky Investor mají význam uvedený v
Příloze VOP.
1.4. Jednotlivé smluvní závazky vzniklé na základě této Rámcové smlouvy Zonky Investor se řídí, následujícími
dokumenty, které tvoří nedílnou součást této Rámcové smlouvy Zonky Investor:
a)
Všeobecné obchodní podmínky (VOP),
b)
Obchodní podmínky participace na spotřebitelských úvěrech (OPP),
c)
Obchodní podmínky pro poskytování Platebních služeb (OPPS)
d)
Sazebník,
e)
Pravidla Portálu.
1.5. Ujednání smluvních stran v této Rámcové smlouvě Zonky Investor mají přednost před zněním VOP, OPP, OPPS,
Sazebníku a Pravidel Portálu. Obsahují-li OPP, OPPS, Sazebník, anebo Pravidla Portálu ujednání, které se liší od znění
VOP, má toto odlišné ujednání přednost před zněním VOP.
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1.6. Záležitosti výslovně Rámcovou smlouvou Zonky Investor neupravené se řídí VOP, OPP, OPPS, Sazebníkem, nebo
Pravidly Portálu.

2. PŘEDMĚT
2.1. Společnost na základě této Rámcové smlouvy Zonky Investor, a za podmínek stanovených v OPPS, ke dni její
platnosti pro Investora zřídí a povede jeden Účet. Ve vztahu k tomuto Účtu Společnost Investorovi poskytuje Platební
služby, spočívající zejména v provádění Platebních transakcí, které se týkají Participací. Investor bude za podmínek
stanovených v OPPS, oprávněn provádět Platební transakce s peněžními prostředky na Účtu, a to prostřednictvím
Portálu, který bude Investorům sloužit jako Platební prostředek. Za poskytování Platebních služeb bude Společnosti
náležet úplata dle Sazebníku.
2.2. Současně na základě této Rámcové smlouvy Zonky Investor, a za podmínek stanovených v OPP, Společnost umožňuje
Investorovi získávat Participace na spotřebitelských úvěrech, které jsou poskytovány Společností. Investor tak bude
za podmínek stanovených v OPP, po uhrazení částky odpovídající konkrétní Participaci, získávat podíl na výnosech a
ztrátách na vybraném spotřebitelském úvěru, který Společnost poskytla vybranému Klientovi, a získá i další práva a
případně povinnosti stanovené v OPP. V souvislosti se získáváním a držením Participací budou Investorům ze strany
Společnosti poskytovány související služby, za které bude Společnosti náležet úplata dle Sazebníku.

3. SOUHLASY A PROHLÁŠENÍ
3.1.

Investor podpisem této Rámcové smlouvy Zonky Investor výslovně prohlašuje, že:
a)
mu před jejím podpisem byly Společností poskytnuty (i) VOP, (ii) OPP, (iii) OPPS, (iv) Sazebník a Pravidla Portálu;
b)
se s výše uvedenými dokumenty seznámil a dostatečně jim porozuměl;
c)
veškeré sdělené informace a doklady předložené Společnosti v souvislosti s uzavřením této Rámcové smlouvy
Zonky Investor jsou úplné, přesné, správné a nejsou zavádějící;
d)
byl poučen o svých právech na ochranu osobních údajů, seznámil se s dokumentem Ochrana soukromí a
neodmítá použití svých kontaktních údajů v rámci oprávněného zájmu Společnosti na obchodní komunikaci s
Investorem v zákonem povoleném rozsahu.
3.2. Investor podpisem této Rámcové smlouvy Zonky Investor výslovně přijímá následující ustanovení VOP, OPPS, OPP,
rozumí jim, souhlasí s nimi a nepovažuje je za překvapivá:
a)
VOP
(i) čl. 7.1., který omezuje právo Investora postupovat své pohledávky z Rámcové smlouvy Zonky Investor na třetí
osoby;
(ii) čl. 7.2., který vymezuje oprávnění Společnosti ve vztahu k započtení svých pohledávek vůči Investorovi;
(iii) čl. 9.1. až 9.8., které se týkají případů, kdy a za jakých podmínek mohou být prováděny změny VOP, OPP, OPPS,
Sazebníku a Pravidel Portálu ze strany Společnosti;
(iv) čl. 10. 3. až 10.9., který vymezuje účinnost a výpověď Rámcové smlouvy Zonky Investor a ukončení vedení a
zrušení Účtu;
(v) čl. 11.3., který vymezuje pravidla pro pořadí uspokojování pohledávek vůči Investorovi;
b)
OPPS
(i) čl. 3.3., který vymezuje některá omezení Investora pro nakládání s Účtem;
(ii) čl. 3.7. (a), který se týká oprávnění Společnosti nakládat v určitých případech s peněžními prostředky
Investora na jeho Účtu i bez jeho souhlasu;
(iii) čl. 4.1., který se týká vyloučení úročení peněžních prostředků na Účtu Investora;
c)
OPP
(i) čl. 3.3., který vymezuje specifická pravidla a omezení pro dispozice s Participacemi;
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(ii) čl. 3.6., který vymezuje rozsah a pravidla finančních nároků z Participací;
(iii) čl. 4.13. a čl. 7.4., které vymezují specifická omezení Investora při uplatňování práv ze zajištění;
(iv) čl. 4., který vymezuje specifické omezení Společnosti při vymáhání pohledávek z poskytnutých Úvěrů;
(v) čl. 7.2., který se týká práva Společnosti rozhodnout o ukončení a zrušení všech Participací;
(vi) Příloha OPP, která upozorňuje na některá specifická rizika spojená s Participacemi;
3.3. Investor podpisem této Rámcové smlouvy Zonky Investor uděluje dle zákona o evidenci obyvatel souhlas s využitím
rodného čísla pro interní identifikační, evidenční a administrativní potřeby, řízení rizik a komunikaci s Investorem.

4. POPLATKY/ NÁKLADY
4.1. Společnost je oprávněna účtovat Investorovi za Služby, včetně Platebních služeb, poplatky dle Sazebníku platného v
den provedení zpoplatňované Služby, pokud v Sazebníku není stanoven jiný rozhodný den pro určení výše poplatku.
4.2. Poplatky budou hrazeny z Účtu Investora přirazeného ke konkrétnímu produktu, ke kterému se tyto poplatky vážou,
případně je Společnost oprávněna si příslušné poplatky započíst proti platbám prováděným ve prospěch Investora.
Investor je povinen udržovat po celou dobu trvání Rámcové smlouvy Zonky Investor takový zůstatek peněžních
prostředků na příslušném Účtu, aby byl schopen plnit vůči Společnosti své závazky vyplývající z Rámcové smlouvy
Zonky Investor.
4.3. Kromě poplatků za Služby je Společnost oprávněna požadovat od Investora úhradu škody vzniklé z anebo v
souvislosti s Rámcovou smlouvou Zonky Investor ze strany osob odlišných od Společnosti a/nebo jakékoliv
mimořádné náklady a výdaje, které Společnosti odůvodněně vzniknou v souvislosti se Službou a jejichž vznik
Investor vyvolal. Vzniklou škodu, mimořádné náklady anebo výdaje může Společnost odepsat přímo z příslušného
Účtu Investora, a to i v případě, že tím na Účtu Investora vznikne debetní zůstatek, tj. pokud na Účtu není zůstatek
peněžních prostředků odpovídající výši poplatků.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1.

Tato Rámcová smlouva Zonky Investor se uzavírá na dobu neurčitou. Její znění je vyhotoveno ve dvou originálech, z
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom prostřednictvím Portálu. Celé znění Rámcové smlouvy Zonky Investor
je zachyceno na Trvalém nosiči dat a je pro smluvní strany bez omezení přístupné prostřednictvím Portálu.
5.2. Tato Rámcová smlouva Zonky Investor, jakož i veškerá smluvní a mimosmluvní práva a povinnosti smluvních stran
související s touto Rámcovou smlouvou Zonky Investor, se řídí právním řádem České republiky, zejména ZoPS a
Občanským zákoníkem.
5.3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vznikající z této Rámcové smlouvy Zonky Investor nebo v souvislosti s ní
budou řešeny výlučně před příslušnými soudy České republiky.
5.4. Účinnosti pak Rámcová smlouva Zonky Investor nabude okamžikem kdy:
a)
budou Společnosti doručeny veškeré požadované podklady a informace, které jsou nezbytné pro účinnost
Rámcové smlouvy Zonky Investor, např. doplnění identifikačních údajů, fotokopií či dokladů,
b)
úspěšným zpracováním doručených podkladů a informací podle písm. a), a
c)
připsání identifikační platby na Účet z Vašeho Identifikačního účtu, pro provedení převzaté identifikace, a to
tak, aby byla na Vašem Účtu připsána do 90 dnů od podpisu Rámcové smlouvy Zonky Investor.
Datum:
Benxy s.r.o., poskytovatel služby Zonky

Datum:

Náš podpis smlouvy:

Vás podpis smlouvy: SMS kód:

Jiří Humhal, jednatel
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Náš podpis smlouvy:
Stanislav Filipčík, jednatel
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