Obchodní podmínky smlouvy o administraci žádosti a zhodnocení kredibility

1.

Smluvní strany
BONDSTER Marketplace s.r.o., se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO:
031 14 147, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C227708
Číslo účtu: 115-1919350297/0100
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Objednatel
Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí Objednatelem každý subjekt, který má
přidělené identifikační číslo v ČR a který si objedná službu administrace žádosti o úvěr, hodnocení
kredibility Objednatele a v případě splnění podmínek zveřejnění poptávky po úvěru na
internetových stránkách www.pujcmefirme.cz
(dále jen „Objednatel“).

2.

Popis služby

2.1. Administrace žádosti a zhodnocení kredibility žadatele o úvěr
Předmětem smlouvy o administraci žádosti a posouzení kredibility je posouzení schopnosti
Objednatele splácet úvěr, tj. zhodnocení finančních a nefinančních parametrů Objednatele
významných pro schopnost splácet úvěr, vyhodnocení rizika platební neschopnosti, posouzení
záměru, na který je úvěr určen, a v případě kladného vyhodnocení žádosti zveřejnění poptávky po
úvěru na internetových stránkách www.pujcmefirme.cz.
Služba www.pujcmefirme.cz poskytuje Objednateli příležitost k uzavření smlouvy o úvěru za
předpokladu, že investoři poskytnou financování úvěru, a to na základě vystavení poptávky na
internetových stránkách www.pujcmefirme.cz. Poptávkou po úvěru se rozumí strukturovaný
návrh Objednatele s cílem najít investory ochotné financovat úvěr požadovaný Objednatelem.
Podmínky, za kterých je možné uzavřít smlouvu o úvěru, smlouva o úvěru a další související
dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách www.pujcmefirme.cz.

2.2. Podmínky kladného posouzení žádosti
Objednatel je povinen předložit Poskytovateli doklady a informace nutné pro vyhodnocení
žádosti. Objednatel musí ve všech případech prokázat, že není v insolvenčním řízení nebo že proti
němu není vedena exekuce. Objednatel je povinen předložit účetní výkazy a daňová přiznání za
poslední dvě účetní období, ledaže podniká kratší dobu; v takovém případě je povinen předložit
všechny účetní výkazy a daňová přiznání. Poskytovatel je oprávněn si vyžádat i další informace a
podklady nutné pro posouzení žádosti Objednatele.
V případě, že Objednatel vede podvojné účetnictví a dodá tyto podklady za poslední dvě daňová
období bude žádost zpracována v modelu iRating od CRIF – Czech Credit Bureau. Žádost může být
kladně posouzena pouze za předpokladu, že nebudou zjištěny negativní informace
prostřednictvím aplikace CreditCheck a Objednatel není v exekuci ani insolvenčním řízení. I při
splnění těchto podmínek může být žádost odmítnuta, pokud Poskytovatel zjistí další informace,
které zpochybní schopnost Objednatele splácet úvěr.

V případě, že Objednatel nevede podvojné účetnictví nebo podniká kratší dobu než dva roky, bude
jeho žádost a schopnost splácet úvěr posouzena individuálně. V takovém případě Poskytovatel
vyhotoví vlastní interní scoring Pujcmefirme.cz na základě poskytnutých údajů od Objednatele.
Interní scoring Pujcmefirme.cz nemusí být zveřejněn ve všech případech, vždy záleží na kvalitě a
množství získaných informací od Objednatele.

2.3. Trvání služby
a) VOLNÝ TRH
Trvání služby je zahájeno okamžikem uzavření smlouvy Objednatelem. Do 3 pracovních dnů od
uzavření smlouvy zašle Poskytovatel Objednateli elektronicky fakturu. Objednatel si může při
uzavření smlouvy vyžádat zaslání faktury korespondenčně. Rovněž bude Objednateli zaslána
faktura korespondenčně v případě, že neudá adresu své elektronické komunikace. Uskutečněním
platby se rozumí připsání platby na účet Poskytovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury.
Při neuhrazení v době splatnosti faktury nebudou poskytovány služby ze strany Poskytovatele a
firemní údaje Objednatele mohou být předány třetí straně za účelem vymáhání platby.
Objednatel je povinen započít proces administrace žádosti, tzn. zaslání požadovaných informací,
nejpozději 30 dní od uhrazení faktury. V opačném případě nárok na službu zaniká.

b) HLAVNÍ TRH (aukce)
Poskytovatel se zavazuje vyhodnotit žádost do 10 dnů od předložení požadovaných dokladů a
informací a v případě kladného vyhodnocení žádosti zveřejnit poptávku na internetových
stránkách www.pujcmefirme.cz do 10 dnů od kladného vyhodnocení žádosti. O vyhodnocení
žádosti bude Objednatel informován elektronicky, telefonicky nebo pomocí SMS do 3 pracovních
dnů od ukončení vyhodnocení žádosti.
Služba je ukončena uplynutím doby, po kterou je zveřejněna poptávka po poskytnutí úvěru
Objednatelem na internetových stránkách www.pujcmefirme.cz po stanovenou dobu, nebo
odmítnutím zveřejnění poptávky po poskytnutí úvěru Objednatelem z důvodu nedodání
Poskytovatelem vyžádaných dokumentů a informací za účelem posouzení žádosti nebo z důvodu
zhodnocení Objednatele jako nekredibilního, či odstoupením od smlouvy dle článku 5.

2.4. Zveřejnění aukce na serveru www.pujcmefirme.cz
V případě kladného posouzení žádosti bude poptávka Objednatele po úvěru zveřejněna na
internetových stránkách www.pujcmefirme.cz až po dobu 60 dní. Objednatel je oprávněn kdykoliv
vybranou částku přijmout v případě, že aukce je profinancována alespoň z 60 % ještě před
uplynutím 60 dní. Objednatel je oprávněn požádat o zveřejnění nové aukce v případě jejího
neúspěšného naplnění (méně než 60 % z požadované částky) pouze tehdy, dojde-li z jeho strany
k vylepšení parametrů žádosti (vyšší úroková sazba, kratší doba splatností, případně doplnění
ručení).
Poptávka může být z internetových stránek stažena na Objednatelovu žádost i před uplynutím
doby.
Od zadání poptávky do systému Poskytovatele a po dobu zveřejnění poptávky Poskytovatel
poskytne Objednateli přístup k administraci jeho poptávky. Prohlížeč Objednatele musí
podporovat cookies.

Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit přístup k poptávce v případě údržby serveru, či v případě
jiného než běžného užívání, zejména pokud Objednatel šíří obsah serveru jakýmkoli způsobem
bez souhlasu Poskytovatele či užívá službu jiným nežádoucím způsobem definovaným v bodu 5.1.

3.

Uzavření smlouvy o administraci žádosti a zhodnocení kredibility
Smlouva o administraci žádosti a zhodnocení kredibility se uzavírá distančním způsobem
prostřednictvím telefonu, e-mailu či korespondenčně. Souhlasem s těmito obchodními
podmínkami Objednatel uzavírá s Poskytovatelem smlouvu o administraci žádosti a zhodnocení
kredibility. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami Objednatel potvrzuje, že se rovněž
seznámil s podmínkami, ze kterých lze uzavřít smlouvu o úvěru, a které jsou dostupné na
internetových stránkách www.pujcmefirme.cz.

4.

Odměna za služby
Odměna za služby Poskytovatele v segmentu VOLNÝ TRH činí 5 000,- Kč.
Odměna za služby Poskytovatele v segmentu HLAVNÍ TRH se odvíjí od výše vybrané částky v aukci
(viz „Poplatek úvěrovaného“ na www.pujcmefirme.cz).

5.

Odstoupení od smlouvy

5.1. Poskytovatel služby
Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Objednatele v rozporu s těmito
obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, Poskytovatele služby, šíří
obsah serveru jakýmkoli způsobem bez souhlasu Poskytovatele, šíří své přístupové kódy do
systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem
poptávky (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných informací k podvodnému podnikání (k
páchání trestné činnosti). Při nedodržení těchto povinností si Poskytovatel vyhrazuje právo na
odstoupení od smlouvy a odhlášení Objednatele ze systému bez jakéhokoli finančního vyrovnání.

5.2. Objednatel
V případě, že Poskytovatel nedodržel sjednané služby (zejména administraci žádosti Objednatele
o úvěr, uveřejnění jeho poptávky po úvěru na internetových stránkách www.pujcmefirme.cz)
v souladu se smlouvou a Objednatel o této skutečnosti informoval Poskytovatele, který nesjednal
nápravu do 15 dnů, má Objednatel možnost odstoupit od smlouvy. V případě, že bude reklamace
oprávněná, má Poskytovatel povinnost uhrazenou odměnu za služby Poskytovatele vrátit
Objednateli.

5.3. Storno podmínky
V případě, že si Objednatel přeje zrušit již objednanou službu, a odstoupit tak od uzavřené
smlouvy, lze tak učinit do 2 dní od objednávky služby. V tomto případě je Objednatel povinen
Poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 6 000 Kč.

6.

Ochrana osobnosti a zasílání obchodních sdělení.
Objednatel souhlasí s nahráváním všech uskutečněných hovorů, které jsou za účelem sjednání
služby, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytnuté služby.

Informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) plní poskytovatel
prostřednictvím zvláštního dokumentu. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
poskytovatelem či jinou osobou tvořící s poskytovatelem koncern na elektronickou adresu
objednatele a na telefonní číslo objednatele.
7.

Závěrečná ustanovení
Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu
a zabezpečení systému. Uzavřením smlouvy je vyjádřen bezpodmínečný souhlas Objednatele
s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být
v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.
Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem
a Objednatelem při poskytování služby – proces administrace žádosti a možné vystavení poptávky
po úvěru na webu www.pujcmefirme.cz.
Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem
a Objednatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky (telefonicky, e-mailem,
prostřednictvím webových stránek Poskytovatele). Takto zadanou objednávkou (telefonicky,
emailem, prostřednictvím webových stránek poskytovatele) Objednatel stvrzuje, že s těmito
obchodními podmínkami souhlasí.
Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost BONDSTER Marketplace s.r.o. si
vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným
způsobem na internetových stránkách www.pujcmefirme.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24.5.2018.

