
RÁMCOVÁ SMLOUVA O PODÍLU INVESTORA NA ÚVĚRECH

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku

(dále rovněž „Smlouva“),

kterou uzavírají:

upvest s.r.o.

IČ: 058 35 526

se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze pod sp. zn. C 348226 zastoupená Davidem Musilem, jednatelem a Petrem Volným,

jednatelem

(dále rovněž „Společnost“)

a

_________________________________

IČ/r.č. ______________________

email ____________________________

telefon ___________________________

variabilní symbol ___________________

(dále rovněž „Investor“)

Společnost a Investor společně také jako „Smluvní strany“

níže uvedeného dne a za následujících podmínek:



Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1. Společnost se zabývá poskytováním Úvěrů Klientům z řad právnických osob. Zároveň umožňuje

Investorům, aby se na těchto Úvěrech podíleli svou investicí do Participací, a to prostřednictvím

internetové Platformy.

1.2. Investor prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s VOP, OPP, VOPPS a Sazebníkem,

což podpisem této Smlouvy stvrzuje. Investor zároveň prohlašuje, že si je v dostatečné míře vědom

rizik spojených s tímto typem investování, že tato rizika řádně uvážil a že s VOP, OPP, VOPPS a

Sazebníkem bez výhrad souhlasí. Je si také vědom skutečnosti, že VOP, OPP, VOPPS a Sazebník tvoří
nedílnou součást této Smlouvy a veškerá práva a povinnosti Smluvních stran obsažená ve VOP, OPP,

VOPPS a Sazebníku jsou pro Smluvní strany závazná tak, jako by byla obsažena v textu této Smlouvy.

1.3. Veškeré výrazy s velkými písmeny uváděné v této Smlouvě mají stejný význam jako ve VOP, OPP,

VOPPS a Sazebníku, není-li stanoveno jinak.



Článek 2

2.1 Společnost se touto Smlouvou zavazuje, že Investorovi umožní dle pravidel uvedených ve VOP,

OPP, VOPPS a Sazebníku podílet se na výnosech a ztrátách z Participací, a Investor získává právo

podílet se na výnosech a ztrátách z Participací se zavazuje zaplatit za to Společnosti předem

sjednaný poplatek způsobem a ve výši dle Sazebníku.

2.2 Každý investor se před zahájením investování do Participací musí registrovat prostřednictvím

Platformy, nebo prostřednictvím aplikace anebo za asistence Společností pověřené třetí osoby.

2.3 Po řádné registraci Investora na Platformě, nebo prostřednictvím třetí osoby, zřídí Společnost

Investorovi Účet. Prostřednictvím tohoto Účtu na Platformě je Investor povinen provádět

veškeré transakce spojené s Participacemi.

2.4 Pokud se Investor rozhodne investovat do Participace, může danou investici provést při
dostatečném zůstatku na jeho Účtu.

2.5 Investor posílá peněžní prostředky určené pro investici na Účet bezhotovostním převodem

z Identifikačního účtu (pokud se jedná o první platbu ze Smlouvy), poté i z libovolného

bankovního účtu, a jako variabilní symbol zadá Jedinečný identifikátor. Společnost připíše na

samostatný účet obdržené peněžní prostředky Investora na jeho Účet do konce následujícího

Obchodního dne od okamžiku přijetí těchto peněžních prostředků.

2.6 Investor je oprávněn po otevření Účtu používat Platformu, kde jsou zveřejněny nabídky Úvěrů,

které Společnost hodlá poskytnout svým Klientům a na které je možno získávat Participace.

.

2.7 Pokud se Investor rozhodne nabýt Participaci zadá Výši investice a tento údaj potvrdí stiskem

tlačítka ,,Investovat“ umístněného u této nabídky, čímž stvrzuje svou vůli do této nabídky

investovat a uhradit poplatek Společnosti způsobem a ve výši dle Sazebníku. Výše investice

musí být minimálně 5.000,-Kč a/nebo 200,-EUR a zaokrouhlena na celé tisícikoruny a/nebo na

celé stovky eur. Společnost je oprávněna stanovit minimální a maximální Výši investice do

konkrétního Úvěru i odlišně.

2.8 Investor může provést investici do Participace i tak, že při zadávání platebního příkazu své

bance k převodu finančních prostředků na Účet zároveň zadá kromě jednoznačného

identifikátoru v položce variabilní symbol i číselný identifikátor konkrétního Úvěru, resp.

Participace, a to zadáním do položky specifický symbol. Připsáním finančních prostředků
Investora s uvedením specifického symbolu konkrétního Úvěru, resp. Participace na Účet dává

Investor Společnosti závazný pokyn k nákupu Participace ve Výši investice.



2.9 Společnost po provedení nákupu Participace Investorem následně zablokuje na Účtu částku

odpovídající Výši investice za Podmíněnou Participaci a Investor s ní nebude moci do Konce

Období fundraisingu disponovat.

2.10 Investor bere na vědomí, že Participace nebude Investorovi Společností poskytnuta, pokud

součet nominálních hodnot všech Podmíněných Participací do konkrétního Úvěru nedosáhne

100 % minimální výše jistiny tohoto Úvěru, není-li u daného Úvěru uvedeno jinak. V takovém

případě Investorovi nevzniknou žádné nároky vůči Společnosti a Podmíněná Participace zaniká.

2.11 Investor získává Participaci v okamžiku, kdy součet nominálních hodnot Podmíněných

Participací dosáhne maximální výše jistiny Úvěru anebo v okamžiku, kdy nastane Konec

Období fundraisingu a součet nominálních hodnot Podmíněných Participací dosáhne alespoň
minimální výše jistiny Úvěru.

2.12Část obdržené platby odpovídající Jistině a Výnosu po odečtení poplatků Společnosti

rozdělení Společnosti podle Výše investice na tomto Úvěru mezi jednotlivé Investory. Takto

získané prostředky připíše Společnost Investorovi na jeho Účet nejpozději v Den vypořádání.



Článek 3

3.1 Investor je seznámen se skutečností, že Smlouva o úvěru je uzavřena výhradně mezi Společností a
Klientem, a že mu z ní neplynou žádná práva vůči Klientovi.

3.2 Investor bere na vědomí, že Společnost si za Služby dle této Smlouvy účtuje poplatky, které činí až
5% ročně z Výše investice. Přesná výše poplatků a způsob jejich úhrady je stanoven Sazebníkem.

3.3 Investor je srozuměn s tím, že v případě souběhu nároků Společnosti a Investora na Výnos budou
nároky Společnosti uspokojeny přednostně.

3.4 V případě, že bude Úvěr zesplatněn, použije Společnost veškerá přijatá plnění od Klienta nejprve
na úhradu nákladů vzniklých ke dni přijetí plnění. Náklady se rozumí zejména soudní poplatek a
náhrada za právní zastoupení dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších
předpisů.

3.5 Investor je seznámen s tím, že způsob vymáhání dlužných částek od Klienta volí Společnost s
ohledem na profesionální a odborné zkušenosti, přičemž se snaží maximalizovat vymoženou
částku. Společnost není vázána jakýmikoli pokyny či doporučeními Investora.

3.6 Investor je srozuměn s tím, že Participace pozbývá účinnosti okamžikem Úplného vyrovnání, tzn. v
případě, že Klient řádně splní veškeré své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru a Společnost
převede na Účet Investora Výnos a Jistinu v maximální výši a/nebo okamžikem Ukončení
Participace a/nebo okamžikem Ukončení Participací a/nebo uplynutím Lhůty k vymáhání.

3.7 Investor je srozuměn s tím, že Participace pozbývá účinnosti v případě, že uplyne doba 5 let od
data splatnosti poslední splátky dle Smlouvy o úvěru či doba 5 let od data zesplatnění Úvěru.
Investor výslovně souhlasí s tím, že pokud Společnost přijme jakékoli plnění vztahující se k
ukončené Participaci po uplynutí těchto 5 let, není Společnost povinna k jakékoli úhradě
Investorovi plynoucí z přijetí takovéhoto plnění.

3.8 Investor je srozuměn s tím, že Společnost je oprávněna ukončit Participaci kdykoli po dobu jejího
trvání. Investorovi v takovém případě vznikne nárok na vyplacení Vypořádací částky. O takovémto
Ukončení Participace Společnost Investora vyrozumí oznámením zaslaným prostřednictvím
Platformy nebo elektronické pošty. Vypořádací částka je splatná do 30 dnů od ukončení investice.



Článek 4

Závěrečná ustanovení

4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že po dobu účinnosti této

Smlouvy je možné provádět více Platebních transakcí.

4.2 Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této Smlouvy vynaloží veškeré

úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou,

zejména aby byly odstraněny okolnosti způsobující její neplatnost.

4.3 Tato Smlouva spolu se Sazebníkem, VOP, OPP, VOPPS, veškerými přílohami a veškerými

autorizacemi tvoří jeden smluvní celek. Tato Smlouva a jednotlivé Platební transakce, uzavřené na

jejím základě, představují jediný smluvní vztah. Nesplnění jakéhokoli závazku v souvislosti

s kteroukoli sjednanou Platební transakcí, uzavřenou na základě této Smlouvy, znamená porušení

závazků podle Smlouvy jako celku.

4.4 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou rozhodnuty příslušným českým soudem.

4.6 Společnost jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Investora. Společnost

zpracovává osobní údaje primárně v rozsahu a k účelům stanoveným právními předpisy a k plnění

Smlouvy. Osobní údaje poskytuje Investor Společnosti dobrovolně, pokud právní předpis

nestanovení jinak. Pokud Investor neposkytne osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření

Smlouvy nebo vyžadovaném právními předpisy, je Společnost nucena odmítnout uzavření

Smlouvy a poskytnutí služby Investorovi. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů
jsou obsaženy v dokumentu Informační memorandum o zpracování osobních údajů, který lze

nalézt na webových stránkách Společnosti

www.upvest.cz/pravidla-pro-zpracovani-osobnich-udaju/. Investor podpisem této Smlouvy

prohlašuje, že se s Informačním memorandem seznámil.

4.7 Tato Smlouva byla uzavřena na dálku tak, že návrh této rámcové Smlouvy o podílu investora na

úvěrech byl vygenerován navštívením webové stránky

https://app.upvest.cz/user/registration/agreement/, nebo kb.upvest.cz/conclude/sign, nebo

prostřednictvím webové stránky pověřené třetí osoby. Investor tento návrh bez výhrad přijal a

podepsal zadáním ověřovacího kódu, který mu prostřednictvím SMS zprávy jako Autorizační SMS

kód zaslala Společnost na telefonní číslo uvedené v záhlaví této Smlouvy a stiskem tlačítka

„Podepisuji tuto smlouvu“ na Platformě. Smlouva nabývá platnosti okamžikem odeslání

ověřovacího kódu dle předchozí věty Investorem.

http://www.upvest.cz/pravidla-pro-zpracovani-osobnich-udaju/
https://app.upvest.cz/user/registration/agreement/
http://kb.upvest.cz/conclude/sign


4.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude připsána na účet Společnosti první platba

Investora uskutečněná prostřednictvím jeho Identifikačního účtu uvedeného v záhlaví této

Smlouvy.


