Smlouva o jednorázově splatném úvěru
č. [●]
Obchodní firma:
IČ:
se sídlem:
zápis:
zastoupená:

BONDSTER Marketplace s.r.o.
03114147
U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 - Libeň
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 227708
jednatelem Bc. Michalem Schauhuberem, Ing. Filipem Čermákem

na straně jedné jako „úvěrující“
-a Obchodní firma: [●]
IČ: [●]
se sídlem: [●]
zápis: [●]
zastoupená: [●]
na straně druhé jako „úvěrovaný“
úvěrující a úvěrovaný dále společně také jako „smluvní strany“
uzavřeli níže uvedeného měsíce, dne a roku tuto smlouvu o úvěru (dále jen „smlouva“) podle ust. § 2395 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):
Preambule
A) Úvěrující je vlastník a provozovatel aukčního portálu pujcmefirme.cz (dále jen „portál“), jehož
prostřednictvím mohou zájemci o investice (dále také jen „investoři“) investovat do úvěrů třetích osob. Úvěrující
na účet investorů, avšak svým jménem, obstarává uzavírání úvěrových smluv s úvěrovanými a na jejich základě
poskytuje úvěrové prostředky a zajišťuje administraci úvěru během trvání úvěrové smlouvy, zejména distribuci
splátek úvěru investorům, a v případě úvěrového selhání rovněž vymáhání dlužné částky.
B)Úvěrovaný shromáždil prostřednictvím portálu úvěrové nabídky od investorů registrovaných na portálu, a má
zájem uzavřít úvěrovou smlouvu, úvěr načerpat a řádně splácet v souladu s touto smlouvou. Úvěrovaný proto
doručením této podepsané smlouvy a souvisejících příloh a dalších dokladů, jak byly stanoveny v aukci či
vyžádány úvěrujícím, činí úvěrujícímu nabídku na uzavření úvěrové smlouvy.
C)Úvěrovaný bere výslovně na vědomí, že tuto smlouvu uzavírá úvěrující jako komisionář investorů, jeho
komitentů, svým jménem, avšak na účet investora či investorů.
D)Úvěrující a úvěrovaný mají zájem uzavřít tuto smlouvu, kterou budou upravena práva a povinnosti úvěrového
vztahu.
Článek 1: Předmět smlouvy a výše úvěru
1. Úvěrující se tímto zavazuje, že za podmínek v této smlouvě obsažených poskytne úvěrovanému úvěr ve výši
[●],- Kč při splnění podmínek dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne prokázaného splnění
podmínek pro čerpání úvěru. Úvěrovaný je povinen splatit úvěr úvěrujícímu způsobem uvedeným v této smlouvě
a platit úroky a případné další platby v souladu s podmínkami této smlouvy.
2. Úvěrovaný bere na vědomí a souhlasí s tím, že peněžité prostředky úvěru mohou být dle výsledků aukce
poskytnuty jedním nebo více investory, a to případně i s různými podíly investorů na úvěru.
Článek 2: Poskytnutí úvěru

1. Úvěrující se zavazuje poskytnout peněžní prostředky jednorázově ve výši odpovídající sjednané výši úvěru
ponížené o poplatek dle článku 7 této smlouvy na bankovní účet úvěrovaného č.ú. [●]/[●]. Poskytnutím
peněžních prostředků se rozumí den jejich odepsání z bankovního účtu úvěrujícího.
2. V případě uzavření zástavní smlouvy k nemovitostem jako zajištění závazků úvěrovaného z této smlouvy, není
úvěrující povinen peněžité prostředky poskytnout do doby, než je zápis zástavního práva na základě uzavřené
zástavní smlouvy zapsán do katastru nemovitostí.
Článek 3: Úročení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše úroku je stanovena sazbou [●] % ročně z jistiny úvěru.
2. Úvěrovaný se zavazuje hradit úroky měsíčně formou pravidelné měsíční splátky dle článku 4.
Článek 4: Splácení úvěru
1. Úvěrovaný se zavazuje splácet úroky úvěru v pravidelných měsíčních splátkách ve výši [●],- Kč a v den uplynutí
[●] měsíců ode dne poskytnutí peněžních prostředků ve smyslu článku 2 této smlouvy jednorázově splatit jistinu
úvěru ve výši [●],- Kč. Jistinu i úroky uhradí úvěrovaný vždy bezhotovostně na bankovní účet úvěrujícího č.ú.
[●]/[●], pod variabilním symbolem [●] a v souladu se splátkovým kalendářem, který bude úvěrovanému zaslán
po poskytnutí peněžních prostředků.
2. Splátky úroků budou splatné vždy měsíčně, počínaje měsícem následujícím po měsíci poskytnutí peněžních
prostředků ve smyslu článku 2 této smlouvy, vždy v den, který se svým číselným označením v měsíci shoduje se
dnem, kdy došlo k poskytnutí peněžních prostředků (úvěru); v případě, že takový den v daném měsíci není, bude
daná splátka splatná vždy v poslední den měsíce.
3. V případě, že úvěrovaný uhradí mimořádnou splátku, popř. splátku ve vyšší částce, než byl povinen, úvěrující
takový přeplatek nevrací, avšak započte jej na úhradu již splatných pohledávek dle článku 6 této smlouvy a dále
jej bude vždy v řádných termínech splatnosti budoucích splátek úroků, popřípadě jistiny úvěru ve sjednané době
splatnosti, započítávat na tyto jednotlivé splátky úroků, popřípadě na jistinu úvěru, a to až do vyčerpání
přeplatku.
4. Úvěrovaný je oprávněn úvěr jednorázově celý předčasně splatit. V případě zájmu úvěrovaného splatit
předčasně úvěr, je úvěrovaný povinen zaslat úvěrujícímu žádost o předčasné splacení na email
info@pujcmefirme.cz nebo na adresu sídla úvěrujícího s uvedením čísla úvěrové smlouvy a data, k němuž je
předčasné splacení požadováno s tím, že předčasné splacení je možné pouze k datu splatnosti splátky úroků. Na
základě žádosti zašle úvěrující úvěrovanému informaci o výši částky pro předčasné splacení úvěru k datu
uvedenému v žádosti. V případě, že úvěrovaný nepřevede řádně a včas stanovenou částku pro předčasné splacení
úvěru, k předčasnému splacení úvěru nedojde a případná zaslaná částka bude použita na úhrady budoucích
splátek úroků, popřípadě jistiny úvěru, ve smyslu odst. 3 tohoto článku.
5. Částečné splacení úvěru se výslovně dohodou stran vylučuje.
6. Předčasně splacený úvěr není možné znovu poskytnout.
7. Úvěrovaný se nezprostí povinnosti splácet úvěr či jakoukoliv jeho část, splátku, smluvní pokutu, úrok z
prodlení či jakýkoliv poplatek tím, že tyto uhradí přímo investorovi, ledaže mu úvěrující oznámí, že došlo k
postoupení práv vyplývajících z této smlouvy na investora jakožto komitenta.
Článek 5: Povinnosti úvěrovaného
1. Úvěrovaný je povinen sdělit neprodleně úvěrujícímu veškeré změny ve skutečnostech zapisovaných do
veřejného či jiného obdobného rejstříku, jakož i veškeré změny v kontaktních údajích, a to prostřednictvím
portálu.
2. V případě prodlení s jakoukoliv splátkou úroků nebo jistiny úvěru delšího než 30 dnů, se stává úvěr uplynutím
této lhůty splatný a úvěrovaný je povinen úvěr, s veškerým příslušenstvím a poplatky dle této smlouvy, splatit.

Počínaje dnem zesplatnění úvěru je úvěrovaný povinen hradit úvěrujícímu navíc ke sjednané úrokové sazbě úrok
z prodlení ve výši 0,13% z nesplacené výše úvěru za každý den prodlení.
3. Úvěrovaný je povinen úvěrujícího bezodkladně informovat o všech okolnostech, které mají nebo mohou mít
negativní vliv na jeho podnikání a/nebo řádné plnění závazků a povinností z této smlouvy. Na vyžádání
úvěrujícího je úvěrovaný též povinen písemně jej informovat o své finanční a hospodářské situaci a poskytnout
další informace týkající se zejména jeho činnosti.
4. V případě, že je úvěr zajištěn jedním či více ručiteli a dojde k zániku ručení kteréhokoliv ručitele nebo k zahájení
insolvenčního nebo exekučního řízení vůči jakémukoliv ručiteli, je úvěrovaný povinen takové ručení do 60 dnů
ode dne zániku ručení, resp. zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení, doplnit tak, že jej nahradí jiným
ručením způsobilého ručitele, tak aby ručení bylo nejméně stejně dostatečné.
5. V případě, že je úvěr zajištěn zástavní smlouvou k nemovitostem a dojde k poklesu zajištění na hodnotu nižší
než 80% z hodnoty zajištění uvedené v této zástavní smlouvě a současně hodnotu nižší než 125% z aktuální výše
jistiny úvěru, je úvěrovaný povinen do 60 dnů ode dne takového poklesu doplnit zajištění úvěru nejméně na
hodnotu zajištění uvedenou v zástavní smlouvě k nemovitostem nebo alespoň na hodnotu 125% z aktuální výše
jistiny. Doplnění zajištění dle tohoto odstavce lze provést výlučně zřízením zástavního práva k nemovitosti,
poskytnutím peněžité jistoty a/nebo ručením; ručení však není úvěrující povinen přijmout.
6. Pokud úvěrovaný zajištění úvěru nedoplní ve smyslu odst. 4, resp. 5 tohoto článku nebo úvěr v tomto termínu
předčasně nesplatí, je úvěrující oprávněn úvěr zesplatnit nebo od této smlouvy odstoupit; automatická splatnost
nezajištěné části pohledávky ve smyslu § 2017 občanského zákoníku se pro tento případ tímto vylučuje.
Článek 6: Další ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že úvěrující započte jakékoliv peněžité plnění úvěrovaného vždy nejprve na
poplatky dle článku 7 této smlouvy, dále na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec
na jistinu, a to bez předchozího upozornění, k čemuž úvěrovaný výslovně uděluje svůj souhlas.
2. V případě, že dojde mezi smluvními stranami ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se
nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového
sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Kancelář finančního arbitra
Legerova 1581/69
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 257 042 070
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
ID datové schránky: qr9ab9x
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na
adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Článek 7: Zvláštní ujednání mezi úvěrovaným a BONDSTER Marketplace s.r.o.
1. BONDSTER Marketplace s.r.o. (jako provozovatel portálu) a úvěrovaný tímto sjednávají, a to výlučně přímo
mezi sebou závazky uvedené v tomto článku 7. Práva a povinnosti sjednaná v tomto článku 7 jsou právy a
povinnostmi mezi BONDSTER Marketplace s.r.o. a úvěrovaným a nejsou předmětem a netvoří obsah
komisionářského vztahu mezi BONDSTER Marketplace s.r.o. a investorem.
2. Úvěrovaný se zavazuje BONDSTER Marketplace s.r.o. uhradit následující poplatky:
a) poplatek za služby portálu dle aktuálního ceníku na webu (Poplatek úvěrovaného), tj. poplatek ve výši
………..% z výše úvěru dle článku 1 odst. 1 této smlouvy, poplatek je splatný dnem poskytnutí peněžních
prostředků ve smyslu článku 2 odst. 1 této smlouvy;
b) v případě prodlení s jakoukoliv splátkou úroků nebo jistiny úvěru delší než 5 dnů je úvěrovaný povinen uhradit
BONDSTER Marketplace s.r.o. jednorázově poplatek za administraci prodlení ve výši [●],- Kč; poplatek je splatný
6. den následující po dni splatnosti splátky, se kterou je úvěrovaný v prodlení.

3. Poplatky dle odst. 2 tohoto článku je úvěrující oprávněn odečíst od poskytnuté částky úvěru a částku úvěru
určenou k poskytnutí peněžních prostředků o tento ponížit.
Článek 8: Ukončení smlouvy
1. Úvěrující je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně bez výpovědní doby kdykoliv před poskytnutím úvěru,
a to bez uvedení důvodu.
2. Úvěrující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit a/nebo prohlásit veškeré nebo některé dlužné částky za
okamžitě splatné v případě, že:
a) úvěrovaný předložil či uvedl v souvislosti se žádostí o úvěr nebo v ní nepravdivé a/nebo neúplné informace,
b) katastrální úřad zamítne návrh na vklad zástavního práva zajišťujícího úvěr sjednaný touto smlouvou (pokud
bylo takové zajištění sjednáno) nebo ke vkladu zástavního práva nedojde ani do 90 dnů ode dne uzavření této
smlouvy, bez ohledu na důvod, pro který ke vkladu nedošlo,
c) úvěrovaný nedoloží úvěrujícímu veškeré doklady, které si úvěrující pro poskytnutí úvěru vyžádal,
d) bylo zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení s úvěrovaným jako dlužníkem,
e) zajištění tohoto úvěru z jakéhokoliv důvodu zanikne či se stane nedostatečným a úvěrovaný zajištění nedoplní
ve sjednané době dohodnutým způsobem,
f) úvěrovaný poruší jakoukoliv povinnost stanovenou touto smlouvou, zejména povinnost sjednanou v článku 5
odst. 3 této smlouvy,
g) dojde k porušení jakékoliv povinnosti stanovené v zástavní smlouvě uzavřené k zajištění úvěru poskytovaného
na základě této smlouvy, a/nebo v případě, že se ukáže jako nepravdivé jakékoliv prohlášení učiněné v
ručitelském prohlášení nebo v zástavní smlouvě uzavřené k zajištění úvěru poskytovaného na základě této
smlouvy.
3. V případě odstoupení ze strany úvěrujícího dle odst. 2 tohoto článku je úvěrovaný povinen do 5 pracovních
dnů poskytnutý úvěr, včetně veškerého příslušenství, které tvoří zejména úroky od poskytnutí do vrácení
peněžních prostředků, vrátit a uhradit také veškeré další poplatky a jiná peněžitá plnění sjednaná touto
smlouvou.
4. Úvěrovaný bere na vědomí, že v případě ukončení komisionářského vztahu mezi úvěrujícím jako
komisionářem a investorem jako komitentem nebo žádosti investora o možnost zajistit sám vymáhání
zesplatněného úvěru, postoupí úvěrující investorovi práva nabytá v souvislosti s obstaráním záležitosti (tohoto
úvěru) a vydá mu vše, co při tom získal; o tom se zavazuje úvěrující úvěrovaného informovat. Úvěrovaný rovněž
bere na vědomí a souhlasí, že tato smlouva a veškeré další s úvěrem související dokumenty a informace mohou
být předány investorovi či investorům i v jiných odůvodněných případech.
Článek 9: Rozhodčí doložka
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v
souvislosti s ní včetně sporů ze zajištění závazků z této smlouvy (dále jen „spory“), budou s vyloučením
pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností podle českého práva v rozhodčím řízení podle
zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném a účinném znění (ZRŘ).
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 ZRŘ, v platném a účinném znění, na
následujícím způsobu určení rozhodců.
Spor bude projednávat Mgr. Adam Hromas, narozen 29. 4. 1984, sídlo rozhodce: Na Veselí 1108/16, Praha, 140
00, ČR, číslo osvědčení o zápisu: 507, kontaktní e-mail: hromas@hromas-rozhodce.cz (rozhodce I).
Pro případ že by Rozhodce I nepřijal z jakýchkoliv důvodů v souladu s ustanovením § 5 ZRŘ funkci rozhodce,
jmenují smluvní strany rozhodcem Mgr. Jana Marka, narozen 23. 8. 1982, sídlo rozhodce: Guldenerova 3/485,
Plzeň, 326 00, č. osvědčení o zápisu do seznamu rozhodců 508, kontaktní e-mail: marek@akmarek.cz (rozhodce
II)
Pro případ že by Rozhodce II nepřijal z jakýchkoliv důvodů v souladu s ustanovením § 5 ZRŘ funkci rozhodce,
jmenují smluvní strany rozhodcem Mgr. Emila Maximiliána Švorce, narozen 2. 2. 1983, sídlo rozhodce:

Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9 – Libeň, č. osvědčení o zápisu do seznamu rozhodců 35, kontaktní e-mail:
rozhodce@arbiter-rozhodce.cz (rozhodce III)
3. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. se smluvní strany výslovně dohodly na těchto
pravidlech a postupu rozhodčího řízení:
•
Smluvní strany se dohodly na tom, že v otázkách pravidel tohoto řízení, jež nejsou výslovně
upravena v této rozhodčí smlouvě, pověřují určeného rozhodce přiměřeně použít pro projednání a rozhodnutí
tohoto sporu zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění (OSŘ), a ZRŘ.
•
Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou, která se podává rozhodci. Rozhodčí řízení je zahájeno dnem,
kdy byla žaloba doručena rozhodci. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle jedno
vyhotovení žaloby. Současně rozhodce vyzve žalovaného, aby do 15 dnů od doručení žaloby předložil k této
žalobě své písemné vyjádření doložené důkazy, jichž se žalovaný dovolává. V případě, že tak žalovaný neučiní,
považují se skutečnosti uvedené v žalobě za nesporné a nárok, který je žalobcem uplatňován, žalovaný tímto
uznává. Proti rozhodčímu nálezu nejsou přípustné opravné prostředky. Doručením rozhodčího nálezu se stává
rozhodčí nález pravomocným a je vykonatelný.
•
Smluvní strany se dohodly, že adresami pro doručování v rámci rozhodčího řízení ve smyslu
ustanovení § 46a o. s. ř. jsou adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud si smluvní strany nesdělí
prokazatelným způsobem jinou adresu, na niž má být doručeno.
•
Výzva k vyjádření a Rozhodčí nález se doručují v souladu s § 19 a) ZRŘ. Nezastihl-li doručující
orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si
písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k
vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení
nedozvěděl.
•
Spor bude rozhodcem rozhodován bez ústního jednání na základě písemných důkazů
předložených stranami. Nebude-li rozhodce považovat písemné důkazy za dostačující, popř. požádá-li o nařízení
ústního jednání některá ze stran řízení, je oprávněn ústní jednání nařídit. O čase a místě konání ústního jednání
vyrozumí rozhodce strany předvoláním. Místem konání rozhodčího řízení je sídlo nebo pobočka rozhodce (viz
seznam rozhodců MS ČR). Pokud tím nebudou podstatně zasažena práva účastníků, může být spor rozhodnut na
jiném, podle uvážení rozhodce vhodném místě (např. bydliště rozhodce).
•
Rozhodčí řízení je rozhodcem vedeno zásadně neveřejně, pokud se smluvní strany výslovně
nedohodnou jinak.
•
Poplatek za rozhodčí řízení je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby, nejpozději však na výzvu
rozhodce a žalovaný při podání vzájemné žaloby nebo námitky započtení, nejpozději však na výzvu rozhodce.
Výše poplatku činí 2 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.400,- Kč, nejvýše 6.000,- Kč, k čemuž bude
připočtena případná DPH. Rozhodčí poplatek se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. V dalších otázkách
týkajících se rozhodčího poplatku rozhodce jmenovaný pro rozhodnutí sporu přiměřeně použije zákon č.
549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném a účinném znění. Uhrazený poplatek za rozhodčí řízení
představuje odměnu rozhodce, který byl určen k projednání a rozhodnutí sporu.
•
V
případě,
že
některá
ze
smluvních stran
bude
ve
sporu
zastoupena
právním
zástupcem,
náklady
právního
zastoupení zahrnují odměnu za zastupování advokátem či notářem v řízení a náhradu hotových výdajů
včetně náhrady cestovních výdajů ve výši stanovené dle vyhlášky MS 177/1996 Sb., v platném a účinném znění
(advokátní tarif).
•
Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná rozhodce náhradu nákladů potřebných k
účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Měl-li účastník ve věci
úspěch jen částečný, rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá
na náhradu nákladů právo. Zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je
ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu. O povinnosti k náhradě nákladů
řízení rozhodne rozhodce bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí.
•
Předpokládané druhy nákladů, které mohou účastníkovi v rozhodčím řízení vzniknout, tvoří
poplatek za rozhodčí řízení a správní paušál vč. případné DPH, náklady právního zastoupení a náhrada hotových
výdajů (viz výše).
4. Shledá-li kterýkoliv příslušný soudní či správní orgán jakékoliv ustanovení této rozhodčí smlouvy za neplatné
či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této rozhodčí smlouvy platná a účinná.
5. Smluvní strany svými níže uvedenými podpisy stvrzují, že jsou seznámeny s podstatou a principy rozhodčího
řízení a zejména s důsledky, které pro ně mohou uzavřením rozhodčí smlouvy nastat. Obě strany jsou zejména

seznámeny se skutečností, že pravomocný rozhodčí nález může sloužit jako exekuční titul pro výkon exekučního
řízení, přičemž toto může znamenat výrazný zásah do jejich majetkové sféry.
Článek 10: Závěrečná ustanovení
1. Úvěrovaný prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl v žádosti o úvěr, jsou úplné a pravdivé. Úvěrovaný dále
prohlašuje, že veškeré údaje, které jsou uvedeny dokumentaci s úvěrem související, tedy zejména v zástavní
smlouvě či ručitelském prohlášení jsou úplné a pravdivé. Úvěrovaný se zavazuje oznamovat bez zbytečného
odkladu úvěrujícímu veškeré změny týkající se údajů zapisovaný do veřejného rejstříku, změny osob
oprávněných za něj jednat a zajistit splnění obdobné povinnosti od osob, které poskytly zajištění úvěru.
2. Úvěrovaný není oprávněn postoupit tuto smlouvu na jinou osobu bez písemného souhlasu úvěrujícího.
Úvěrovaný není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku, kterou má za úvěrujícím, bez písemného souhlasu
úvěrujícího. Úvěrovaný není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči
úvěrujícímu, bez písemného souhlasu úvěrujícího.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž úvěrující obdrží jeden a úvěrovaný
jeden. Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě je možné činit jen na základě písemné dohody obou
smluvních stran. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha A – žádost o úvěr.
4. V případě, že by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo či se dodatečně stalo neplatným, neúčinným či
nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.
Takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení bude pokládáno za nahrazené takovým jiným
ustanovením, které bude nejlépe odpovídat smluvními stranami sledovanému účelu ustanovení neplatného,
neúčinného či nevymahatelného.
5. Tato smlouva a právní vztahy z ní vznikající se řídí českým právem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Veškeré případné spory z této smlouvy budou řešeny před příslušnými českými soudy s místní
příslušností určenou podle místa sídla BONDSTER Marketplace s.r.o., případně podle místa sídla investora, pokud
pohledávku z úvěrové smlouvy vymáhá investor.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují,
že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
V Praze dne [●].[●]. 201[●]

V Praze dne [●].[●]. 201[●]

BONDSTER Marketplace s.r.o.

[●]

___________________________________
Bc. Michal Schauhuber, jednatel

___________________________________
[●]

___________________________________
Ing. Filip Čermák, jednatel

Příloha A
Žádost o úvěr

