SAZEBNÍK INVESTORA

1. Za naši práci nám z každé vámi získané Participace nebo Pohledávky hradíte poplatek, jehož výše závisí na tom, jakou
úrokovou sazbu má Úvěr, ke kterému se tato Participace nebo Pohledávka váže. Poplatek se počítá denně z celkové
aktuálně investované částky do tohoto Úvěru dle úrokové sazby tohoto Úvěru, a to ve výši uvedené v článku 1
v Sazebníku Investora platném ke dni získání Participace či nabytí Pohledávky. Poplatek se strhává jedenkrát měsíčně, a
to vždy 1. pracovní den v následujícím měsíci. Investorský poplatek, který nebyl uhrazen z důvodu nedostatku prostředků
na Účtu v době, ve které dle Sazebníku Investora dochází ke stržení poplatku, bude po připsání peněz na Účet strháván z
těchto prostředků až do úplného vyrovnání, respektive vyrovnání blokace na Účtu. V mimořádných situacích může být
poplatek stržen v jiný (pozdější) pracovní den. O takové situaci bude Společnost informovat prostřednictvím aktuality na
Zonky fóru (forum.zonky.cz) či emailem.

Úroková sazba

Poplatek

2,99 % p. a.

0,20 % p. a.

3,99 % p. a.

0,20 % p. a.

4,99 % p. a.

0,50 % p. a.

5,99 % p. a.

1,00 % p. a.

6,99 % p. a.

1,50 % p. a.

8,49 % p. a.

2,20 % p. a.

9,49 % p. a.

2,50 % p. a.

10,99 % p. a.

3,00 % p. a.

13,49 % p. a.

3,50 % p. a.

15,49 % p. a.

4,00 % p. a.

19,99 % p. a.

5,00 % p. a.

2. Poplatek se přestane počítat a strhávat od okamžiku, kdy:


1

u Úvěru, ke kterému se daná Participace nebo Pohledávka váže, došlo k prodlení se splácením po dobu delší než
35 dnů (počet dnů v prodlení se přitom nezvyšuje u Úvěrů, u kterých byl proveden mimořádný odklad splátek v
souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, a to od doby podání žádosti o odklad, resp. oznámení o využití ochranné
doby, do skončení zákonné ochranné doby vztahující se k tomuto Úvěru) nebo
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u Úvěru, ke kterému se daná Participace nebo Pohledávka váže, byl proveden odklad splatnosti budoucí splátky
na základě pojištění schopnosti splácet Úvěr.

Ode dne, kdy částka v prodlení byla zaplacena, prodlení kleslo pod 36 dnů nebo začne být Úvěr opětovně řádně splácen,
začne být opět počítán a strháván poplatek způsobem a ve výši dle pravidel uvedených v tomto Sazebníku Investora.
3. Odchylně od článku 1 v případě Participace nebo Pohledávky, která byla získaná po 31. 8. 2017 (tedy po skončení platnosti
Sazebníku investora s jednotným poplatkem nezávislým na úrokové sazbě), a která se váže k Úvěru, kde byl proveden
mimořádný odklad splatnosti splátek v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, je po dobu zákonné ochranné doby, ve
které se o půjčku také staráme, poplatek počítán denně z aktuálně investované částky do tohoto Úvěru dle úrokové sazby
tohoto Úvěru, a to ve výši dle tabulky uvedené v tomto článku 3.
Odchylně od článku 1 v případě Participace nebo Pohledávky bez ohledu na okamžik jejího získání, která se váže k Úvěru,
kde byl proveden mimořádný odklad splatnosti splátek v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, se poplatek strhne
první den měsíce, který následuje po uhrazení splátky, kterou se hradí úroky nashromážděné během zákonné ochranné
doby (tzn. poslední splátka/splátky úvěru). Pokud úroky nashromážděné během zákonné ochranné doby nebudou dle
splátkového kalendáře tvořit celou částku splátky, a zároveň se nebude jednat o poslední splátku, bude poplatek po
uhrazení této splátky stržen nikoli v plné výši, ale v poměru odpovídajícím poměru akumulovaných úroků hrazených v
dané splátce k celkové výši akumulovaných úroků. Zbytek poplatků bude stržen po uhrazení další splátky / dalších
splátek. Pokud bude tato Participace nebo Pohledávka prodána na Sekundárním trhu, přechází pohledávka Společnosti z
napočítaného poplatku na nového Investora. Při tom dochází k přepočítání výše napočítaného poplatku dle Sazebníku
investora platného v okamžiku nákupu Participace nebo Pohledávky novým Investorem. Poplatek se strhne 1. den v
měsíci, který následuje po uhrazení splátky / splátek s akumulovanými úroky Investorovi, který držel Participaci nebo
Pohledávku v okamžiku uhrazení splátky / splátek s akumulovanými úroky.

Úroková sazba

Poplatek

2,99 % p. a.

0,20 % p. a.

3,99 % p. a.

0,20 % p. a.

4,99 % p. a.

0,50 % p. a.

5,99 % p. a.

1,00 % p. a.

6,99 % p. a.

1,50 % p. a.

8,49 % p. a. – 19,99 % p. a.

2,20 % p. a.

U úvěru, kde byl proveden mimořádný odklad splatnosti splátek v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, platí mimo
zákonnou ochrannou dobu pro počítání a strhávání poplatků pravidla uvedená v článcích 1, 2, 4 až 10 Sazebníku Investora.
V mimořádných situacích může být poplatek stržen jiný (pozdější) pracovní den. O takové situaci bude Společnost
informovat prostřednictvím aktuality na Zonky fóru (forum.zonky.cz) či emailem.
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4. Vyhrazujeme si právo poplatky uvedené v čl. 1 a 3 v mimořádné situaci nepočítat a nestrhávat, případně počítat a strhávat
ve snížené výši. O takovéto situaci bude Společnost informovat prostřednictvím aktuality na Zonky fóru
(www.forum.zonky.cz) či emailem.
5. Za využívání produktu Zonky Rentiér nám hradíte též jednorázový vstupní poplatek ve výši 1,9 %, a to z každé částky určené
k automatizovanému investování, která přijde na Účet vážící se k produktu Zonky Rentiér, s výjimkou příchozích částek
představujících Příjmy z Pohledávek. Poplatek se odepíše z Účtu v okamžiku připsání investice na Účet. Pokud nedojde
k rozinvestování celé hodnoty investice do Pohledávek a požádáte o výběr finančních prostředků v rozsahu
nezainvestované hodnoty investice, vrátíme vám poměrnou část poplatku.
6. Za prodej Participace na Sekundárním trhu do 12 kalendářních měsíců od získání Participace nám hradíte jednorázový
poplatek ve výši 1,5 % z prodejní ceny nabízené Participace. Výše poplatku se stanovuje z prodejní ceny nabízené
Participace platné v okamžiku vystavení Participace na Sekundární trh a naúčtuje se v okamžiku jejího nákupu jiným
Investorem. Prodej Participace na Sekundárním trhu po uplynutí 12 kalendářních měsíců od jejího získání je bez poplatku.
7. Za prodej Pohledávky v rámci produktu Zonky Rentiér na Sekundárním trhu nám nehradíte žádný poplatek.
8. Pokud nebudou Úvěry, do kterých jste investoval/a, řádně spláceny a plnění závazků Klienta bude nutné vymáhat soudní
cestou, tak si na pokrytí našich nákladů naúčtujeme a strhneme poplatek ve výši 30 % ze skutečně vymožené částky.
Poplatek můžeme v případech hodných zřetele plně nebo částečně prominout. Takovýto jednotlivý případ prominutí
poplatku nezákladá Investorovi nárok na jeho další prominutí.
9. Veškeré platby jsou bez DPH. Jestliže nám vznikne povinnost zaplatit DPH v souvislosti s jakoukoliv platbou dle Rámcové
smlouvy (včetně plateb, jejichž účelem je náhrada nákladů či naší škody), je DPH již v příslušné platbě zahrnuto.
10. V okamžiku nápočtu poplatku vzniká pohledávka Společnosti za vámi jako Investorem a v okamžiku stržení poplatku
nastává splatnost této pohledávky Společnosti.
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