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TATO DOHODA O INVESTOVÁNÍ DO P2P ÚVĚRŮ (“Dohoda”) byla uzavřena v níže uvedený den, 
následujícími stranami: 

(1) Jméno a příjmení: 

Číslo OP: 

Adresa trvalého pobytu:  

dále, (“Investor”) 

           a 

(2) SymVest s.r.o., společnost se sídlem Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační 
č. 03281744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 227774 (“Agent”)  

(Agent a Investor dále společně jako “Strany” a jednotlivě jako “Strana”) 

ÚVOD:  

(A) Investor má zájem investovat své peněžní prostředky do úvěrů, které budou poskytnuty 
Dlužníkům zaregistrovaným na Určené webové stránce (oboje definováno viz níže), kde Agent 
jedná v ohledu na takovéto Smlouvy o úvěru jako agent (“Smlouvy o úvěru”); 

(B) pro umožnění plynulého průběhu investování se předpokládá, že Investor poskytne Agentovi 
nejen v ohledu na uzavírání Smluv o úvěru a provádění dalších souvisejících kroků plnou moc 
(“PM”); 

(C) účelem této Smlouvy je stanovit práva a povinnosti vznikající mezi stranami na základě či 
v souvislosti s investováním do Smluv o úvěru, buď přímo jako původní uzavírající strana nebo 
nepřímo zakoupením převodní listiny pro Smlouvy o úvěru či jejich část, a kroky Agenta 
podniknuté na základě PM. 

 

STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. DEFINICE A INTERPRETACE 

1.1 V této dohodě: 

“Banka Agenta” znamená UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s nebo jakoukoli 
jinou Banku, kterou může Agent Investorovi kdykoli oznámit. 

“Účet Agenta” znamená účet č. 2109738518 / 2700, vedený u Banky Agenta, nebo jakýkoli jiný 
účet, který může Agent Investorovi kdykoli oznámit. 
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“Dohoda o převodu” znamená jakýkoli převod Smlouvy o úvěru v celém či částečném rozsahu 
(buď na základě Oddílu 1895 Občanského Zákoníku či jinak) provedený v souladu s příslušnou 
Smlouvou o úvěru.   

“Dlužník” znamená osobu, která má zájem o obdržení peněžních prostředků od Investora na 
základě Smlouvy o úvěru. 

“Pracovní den” znamená den (kromě soboty a neděle), kdy jsou banky v České republice 
otevřeny pro obchodování.  

“Občanský zákoník” znamená zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

“Určená webová stránka” znamená “www.symcredit.com” nebo jakoukoli jinou stránku, na 
které bude Zprostředkovatel informovat Dlužníka po datu této Dohody v souladu se článkem [9]. 

“Externí investiční účet” znamená samostatný účet založený u třetí osoby spravovaný buď 
bankou, notářem nebo advokátem, který může Agent Investorovi kdykoli oznámit za účelem 
vložení Investorových peněžních prostředků pro provedení investice podle této Smlouvy. 

“Úvěr” znamená finanční prostředky, které Investor souhlasí, že poskytne Dlužníkovi na základě 
Smlouvy o úvěru. 

“Finanční dokument” znamená Smlouvu o úvěru, jakýkoli Zajišťovací dokument a jakýkoli další 
oficiální dokument takto písemně označený mezi Agentem a Dlužníkem. 

“Záruka” znamená záruku, která je všeobecně požadována pro úvěry sjednané prostřednictvím 
Určené webové stránky, obvykle poskytnuta Společníkem.  

“Interní investiční účet” znamená číslo účtu spojené s interními účetními záznamy vedené 
Agentem v ohledu na peněžní prostředky vložené Investorem na účet Agenta;  

“Investiční účet” znamená: 

a) Interní investiční účet; a 

b) Externí investiční účet 

“Věřitel” znamená jakoukoli stranu (jinou než “Investor”), která vystupuje jako “Věřitel” na 
základě jakékoli Smlouvy o úvěru. 

“Smlouva o úvěru” má význam stanovený v bodu (A) uvedeného v úvodní části Smlouvy. 

“Část úvěru” znamená část z celkové částky základního kapitálu v ohledu na každou Smlouvu 
o úvěru, která je použita jako základ pro výpočet poměrné části základního kapitálu a splátek 
úroků a hlasovacích práv (pokud se o nějaké jedná) spojených s touto Smlouvou o úvěru, na 
kterou by měl Investor, který vlastní tuto Část úvěru, nárok, nehledě na to, zda byl Investor 
původním Věřitelem nebo zda tuto Část úvěru obdržel na základě Převodu. 

“Povinný” znamená Dlužník, a jakákoli jiná osoba, u které se předpokládá, že zajistí závazky 
Dlužníka vyplývající z Finančních dokumentů, obzvláště ručitel podle Záruky (pokud takový je). 

http://www.symcredit.com/
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“Zajišťovací dokumenty” znamenají dokumenty a instrumenty, které Smlouva o úvěru 
představuje jako “Zajišťovací dokumenty” a které zajišťují dluhy Dlužníka vyplývající z nebo 
související se Smlouvou o úvěru. 

1.2 Nadpisy v této Dohodě slouží pouze pro snazší orientaci a nemají žádný vliv na výklad této 
Dohody. 

1.3 Nevyplývá-li z kontextu jinak, použití pojmu v jednotném čísle zahrnuje i množné číslo a naopak. 
Odkazy na blíže neupřesněná ustanovení jsou myšleny odkazy na ustanovení této Dohody.  

1.4 Přílohy tvoří nedílnou součást této Dohody. 

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1 Předmětem této Dohody je úprava kroků pro investice prováděné Investorem prostřednictvím 
úvěrů Agenta nebo úvěrů partnerského subjektu Agenta a stanovení podrobných pravidel pro 
zastupování Investora Agentem na základě PM. 

2.2 Jedině sám Investor je zodpovědný za jakoukoli učiněnou investici a je pouze na zodpovědnosti 
Investora rozhodnout, zda bude příslušná investice provedena či nikoli. Za tímto účelem Investor 
prohlašuje a poskytuje záruky uvedené v článku níže. Investor nicméně může použít a Agent se 
zavazuje, že se postará o to, aby Investor mohl použít, na základě podmínek této Dohody, určité 
Úvěry spravované Agentem nebo jeho partnerskými subjekty, včetně těch uvedených na Určené 
webové stránce. Postup takového použití je všeobecně popsán v článku 4 níže a podléhá, mimo 
jiné, smluvním podmínkám uvedeným na Určené webové stránce. 

2.3 Tam, kde je Agent oprávněn provádět Smlouvy o úvěru nebo Smlouvy o převodu jménem 
Investora a provádět další související kroky na základě PM, tam bude činěno v souladu 
s pravidly stanovenými touto Dohodou a obzvláště těmi uvedenými v článku 4 (Investiční 
proces) níže. 

3. PROCES PŘIJETÍ KLIENTA 

3.1 Založení účtu Investora a postupy “due diligence klienta” 

3.1.1 Před provedením jakékoli investice musí Investor předložit Agentovi veškeré 
dokumenty a informace vyžadované v souvislosti se “založením účtu”, včetně běžné 
procedury “due diligence klienta” požadovanou českým zákonem č. 253/2008 Sb. o 
Vybraných Opatřeních proti Legalizaci Výnosů z Trestné Činnosti a Financování 
Terorismu, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakýmkoli jiným příslušným zákonem. 
Úspěšné dokončení “založení účtu” představuje nezbytnou podmínku pro zajištěné 
efektivnosti jakýchkoli kroků, které Agent podnikne podle této Dohody.  

3.1.2 Seznam dokumentů požadovaných pro “založení účtu” poskytne Agent (nebo jeho 
partnerské subjekty nebo subdodavatelé) Investorovi bez neopodstatněných průtahů 
po podpisu této Dohody, přičemž tento seznam se může kdykoli a mezi různými 
investory lišit (mimo jiné v závislosti na stávajícím právním rámci, interních pravidlech 
Agenta a pravidlech Banky Agenta). 

3.1.3 Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že Agent má neomezené právo odmítnout 
dokončit “založení účtu”, přičemž v takovém případě o tom bude Agent, bez 
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neopodstatněných průtahů, informovat Investora a tato Dohoda bude ukončena 
s okamžitou platností poskytnutím takové informace. 

Bude-li proces založení účtu řádně dokončen, bude o tom Agent informovat Investora 
a poskytne mu uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k Určené webové stránce, 
prostřednictvím které bude Investor dále komunikovat s Agentem (on-line 
komunikace).  Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že použití Určené webové 
stránky podléhá podmínkám použití samostatné webové stránky a zavazuje se, že tyto 
podmínky bude dodržovat. Agent je oprávněn souhlasit také s jinou formou 
komunikace (off-line komunikace), přičemž v takovém případě bude Agent informovat 
Investora o pravidlech souvisejících s takovou komunikací. 

3.1.4 Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že Agent může kdykoli pozměnit “proces 
zakládání účtu” a v rámci takové úpravy může požadovat aktualizaci stávajících 
dokumentů nebo poskytnutí dalších dokumentů či informací. V případě, že o toto Agent 
požádá, bude se Investor snažit tomuto požadavku co nejdříve vyhovět. V tomto ohledu 
bere Investor na vědomí, že Agent má neomezené právo tuto Dohodu kdykoli 
vypovědět, a to i bez uvedení konkrétního důvodu. 

3.2 Investiční účet 

3.2.1 Za účelem usnadnění investování otevře Agent, po úspěšném dokončení procedury 
založení účtu, Investorovi Investiční účet, a za předpokladu, že takový účet bude 
Externí investiční účet, může podléhat (může, ale nemusí) podpisu samostatné dohody 
o založení účtu u třetí osoby Investorem.  

3.2.2 Agent vytvoří a bude vést příslušné účetní záznamy vztahující se k Internímu 
investičnímu účtu, ve kterých bude vždy v oficiálních účetních záznamech Agenta 
uvedeno, že peněžní prostředky vedené na takovém Interním investičním účtu patří 
Investorovi, a ne Agentovi nebo jiné osobě. Agent tímto informuje Investora, že české 
zákony nemusí ochránit peněžní prostředky Investora uložené u Agenta před účely 
insolvenčního řízení.   

3.2.3 Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že ve vztahu k bance Agenta je Agent jedinou 
osobou, která je oprávněna k zacházení s peněžními prostředky na Interním 
investičním účtu. Agent se tímto Investorovi zavazuje, že nebude s peněžními 
prostředky na Interním investičním účtu manipulovat jinak než v souladu s touto 
Dohodou. 

3.2.4 Agent není v žádném případě a za žádných okolností povinen udržovat peněžní 
prostředky Investora na jakémkoli Investičním účtu a může Investorovi vrátit peněžní 
prostředky převodem na účet, ze kterého je dle svého výhradního uvážení obdržel.  

3.2.5 Agent není oprávněn posílat peněžní prostředky jakékoli třetí straně, ani stanovit 
jakéhokoli výplatního agenta bez předchozího souhlasu Investora. Nic z této Dohody 
nemůže být považováno za něco, co by Agenta zavazovalo k provedení jakékoli jiné 
platby, než takové, která přímo souvisí s transakcí vyplývající z této Dohody. 

3.2.6 Jakékoli částky vedené na Investičním účtu Agenta nebo jakékoli jiné osoby ve 
prospěch Investora jsou vedeny v souvislosti s touto Dohodou a za účelem příslušného 
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plnění role Agenta. Agent se zavazuje k tomu, že nebude používat takové částky za 
jinými účely, než těmi, které jsou výslovně uvedeny podle této Dohody. 

3.2.7 Jakékoli úroky vzniklé z částek připsaných k peněžním prostředkům vedeným na 
Interním investičním účtu patří Agentovi. Jakékoli poplatky účtované bankou Agenta 
v souvislosti s Interním investičním účtem budou hrazeny Agentem. Poplatky a úroky 
související s Externím investičním účtem budou definovány v samostatné dohodě 
upravující takový Externí investiční účet. 

3.2.8 Agent je oprávněn odečíst a zaplatit jakékoli daně splatné podle jakýchkoli příslušných 
zákonů v ohledu na úroky získané Investorem z úvěrů, do kterých investoval a je 
oprávněn přiznat finančnímu úřadu veškeré částky úroků vyplacené Investorovi podle 
Smluv o úvěru (nebo jiných Finančních dokumentů), ve kterých vystupuje jako jedna 
ze stran. 

3.2.9 Nebude-li výslovně stanoveno jinak, budou jakékoli částky připsané na Interní 
investiční účet nehledě na ty, které jsou nutné pro plnění investorova závazku 
financování Úvěrů nebo zakoupení práv na jejich části, považovány za vlastnictví 
Investora a budou představovat platební povinnost Agenta vůči Investorovi, která je 
zajištěna těmito peněžními prostředky.  Agent nebude povinen vrátit Investorovi 
jakoukoli peněžní částku vedenou za účelem plnění Investorova příkazu zakoupit Úvěr 
nebo jeho Části, dokud taková doba pro kterýkoli z příkazů nevyprší.  Toto nicméně 
Agenta nijak neomezuje v používání částek připsaných na Interní investiční účet 
v souladu s touto Dohodou, včetně následujícího: 

(a) převodu peněžních prostředků za účelem realizace investice Investora, včetně, 
mimo jiné, financování čerpání Úvěru podle jakékoli Smlouvy o úvěru, ve které je 
Investor jednou ze stran, financování nákupu úvěrů, které budou převedeny ve 
prospěch Investora, financování nákupu pohledávek, které budou převedeny ve 
prospěch Investora; a 

(b) odpočtu jakýchkoli částek splatné Investorem ve prospěch Agenta. 

4. INVESTIČNÍ PROCES 

4.1 Investice bude Investor provádět pomocí jakýchkoli prostředků, které výslovně povolí Agent, 
včetně investic učiněných prostřednictvím Určené webové stránky kliknutím na tlačítko s 
názvem “půjčit”, “koupit”, “investovat” nebo podobné, v souladu s podmínkami použití a/nebo 
jakoukoli příslušnou uživatelskou příručkou/ průvodcem uvedeným na Určené webové stránce. 
Investice podléhají splnění předpokladů pro takovou investici dle požadavků Agenta nebo jeho 
partnerských subjektů, zahrnující mimo jiné také uložení peněžních prostředků na Investiční 
účet.  

4.2 Jakýkoli příkaz “půjčit”, “koupit”, “investovat” nebo podobné příkazy vydané Investorem budou 
zpracovány jako nabídka ke koupi ze strany Investora, která bude závazná a neodvolatelná, ale 
nebude sama zakládat vlastní smlouvu mezi Investorem, Agentem nebo jakoukoli jinou osobou. 
Doba platnosti takovéto nabídky ke koupi bude sloužit za účely: 

4.2.1 uzavření Smlouvy o úvěru nebo Smlouvy o převodu (v takovém případě bude nabídka 
Investora ke koupi zpracována jako jeho pokyn pro provedení Smlouvy o úvěru nebo 
Smlouvy o převodu na základě PM, jak je uvedeno níže); a 



 

6 

 

financování příslušného Investičního účtu Investorem, kde budou pravidla pro takové 
financování následující: (i) složil-li Investor již peněžní prostředky na příslušný 
Investiční účet, nebude Agent v žádném případě povinen vrátit tyto peněžní prostředky 
Investorovi, dokud Agent nestanoví, že Smlouva o úvěru nebo převodu části Úvěru 
nebude uzavřena a (ii) nesložil-li Investor ještě peněžní prostředky na Investiční účet, 
bude požadováno, aby Investor složil potřebné peněžní prostředky na příslušný 
Investiční účet do 5 Pracovních dní, od předložení nabídky ke koupi. Agent může, ve 
svém výhradním uvážení, zrušit či stáhnout nabídku ke koupi, která nebude uhrazena 
do 5 Pracovních dní. Agent dále nebude povinen vykonat příkaz jakéhokoli Investora, 
dokud nebudou peněžní prostředky potřebné pro vykonání tohoto příkazu převedeny 
Agentovi (na jeho Interní účet) nebo Externí účet.  Pokud, do doby, kdy Investor 
předloží nabídku ke koupi a převede peněžní prostředky na účet, bude úvěr plně 
financován jinými Investory, kteří převedli peněžní prostředky na účet, nebude Agent 
povinen vykonat příkaz Investora.  V každém případě mají ti Investoři, kteří převedli 
peněžní prostředky na účet, přednost před těmi Investory, kteří peněžní prostředky na 
účet ještě nepřevedli. 

4.3 Vyprší-li příkaz/nabídka bez uzavření Smlouvy o úvěru nebo Smlouvy o převodu (v případě již 
uzavřených Smluv o úvěru) bude Investor oprávněn požadovat vrácení svých peněžních 
prostředků vložených na Investiční účet. Agent, ve svém výhradním uvážení, může příslušnou 
částku vrátit Investorovi kdykoli a z jakéhokoli důvodu. 

4.4 Investor bere na vědomí, že investice do určité Smlouvy o úvěru může být omezena částkou 
nebo dalšími podmínkami, přičemž požadavky různých věřitelů budou zpracovány podle 
principu “kdo dřív přijde, ten dřív bere” nebo na poměrné bázi a s ohledem na další kritéria, která 
mohou být uvedena na Určené webové stránce nebo ve smluvních podmínkách vztahujících se 
k příslušné Smlouvě o úvěru.   

4.5 V den uzavření této Dohody umožní Agent následující metody investování: 

4.5.1 Investování do určitého úvěru: Investor si může vybrat určitý úvěr uvedený na seznamu 
na Určené webové stránce kliknutím na příslušné tlačítko (s názvem “investovat”, 
“koupit”, “půjčit” nebo podobně), čímž vyjádří svou vůli uzavřít Smlouvu o úvěru 
s určitým Dlužníkem nebo zakoupit Převod Části úvěru (byla-li Smlouva o úvěru již 
uzavřena) podle smluvních podmínek uvedených v ohledu na takového Dlužníka na 
Určené webové stránce. 

4.5.2 Použití nástroje pro automatické vytváření nabídek: Investor může také použít “nástroj 
pro automatické vytváření nabídek” dostupný na Určené webové stránce, přičemž 
v takovém případě bude tento nástroj automaticky vybírat žádosti o poskytnutí úvěrů 
nebo převod úvěrů (nákup), které splňují kritéria Investora (tj. hodnocení, dobu 
splatnosti atd.) vyplněné v příkazovém formuláři. V takovém případě bude nástroj pro 
automatické vytváření nabídek vytvářet nabídky od Investora, které budou závazné 
stejným způsobem, jako kdyby Investor učinil každou nabídku podle článku 4.5.1 
uvedeného výše. 

4.6 Smlouvu o úvěru lze uzavřít pouze písemně. Za účelem uzavření Smlouvy o úvěru jmenuje 
Investor Agenta jako svého zástupce, a za tímto účelem podepíše PM, která bude učiněna 
zásadně formou přílohy 1 (“Formulář plné moci”). 

 



 

7 

 

4.7 Na základě PM Agent provede příkazy Investora k nákupu Částí úvěrů (na základě Smlouvy o 
převodu) nebo jinak provede Smlouvy o úvěru s jakýmkoli Dlužníkem schváleným Investorem 
(za použití on-line nástrojů nebo jinak). Nebude-li výslovně ujednáno jinak, budou Smlouvy o 
úvěru v podstatě odpovídat podobě Smlouvy o úvěru připojené k této Dohodě jako příloha 2 
(“Formulář Smlouvy o úvěru”) a základní podmínky, se kterými souhlasil Investor, budou tvořit 
součást Smlouvy o úvěru jako její příloha 2 (Přehled základních podmínek). 

4.8 Nákup Částí úvěru  

4.8.1 Nehledě na uzavření nových Smluv o úvěru s jakýmikoli Dlužníky si Investor může 
zakoupit podíly ve Smlouvách o úvěru uzavřením Smlouvy o převodu (dle předpokladu 
podle Smluv o úvěru) buď přímo od Agenta (vystupuje-li také jako Věřitel), od jiných 
Věřitelů nebo jiných nabyvatelů. V takovém případě bude Agent provádět místo 
Smlouvy o úvěru na základě PM příslušnou Smlouvu o převodu.  Investor bere 
výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že v takovém případě může Agent provést 
příslušnou Smlouvu o převodu na obě strany, jednou jako postupitel (ve svém 
postavení jako Věřitel podle příslušné Smlouvy o úvěru) a jednou jako zástupce 
vystupující jménem Investora na základě PM]. V takovém případě budou ustanovení 
této Dohody vztahující se k uzavření nových Smluv o úvěru pro takový nákup na 
sekundárním trhu použity podobně s nutnými změnami. 

4.9 Role Agenta podle Smluv o úvěru 

4.9.1 Agent bude jednou ze stran Smluv o úvěru jako “Agent” a bude plnit určité 
administrativní funkce specifikované podle Smluv o úvěru. Agent může kromě toho být 
jednou ze stran Smluv o úvěru ve svém postavení jako Věřitel, přičemž v takovém 
případě bude jeho odlišné právní postavení Investorem respektováno. 

4.9.2 Jednotlivá práva, povinnosti a zodpovědnosti Agenta budou podrobněji specifikovány 
v rámci příslušné Smlouvy o úvěru. V případě jakýchkoli rozporů mezi touto Dohodou 
a příslušnou Smlouvou o úvěru bude vždy rozhodující Smlouva o úvěru. 

4.9.3 Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že kdykoli Dlužník zaplatí úrok nebo základní 
kapitál na účet Agenta, vyplatí Agent tyto peněžní prostředky Investorovi.  V případě 
splátky určité části budou peněžní prostředky vyplaceny na poměrné bázi podle částky 
Částí úvěru držené Investorem. Podrobná pravidla pro vyplacení částek obdržených 
od Dlužníka jsou obsažena v rámci Smlouvy o úvěru. 

4.9.4 Agent informuje Věřitele a Nabyvatele v případě, že jakákoli platba od Dlužníka není 
nebo nebude provedena včas nebo pokud dojde k jakémukoli porušení Smlouvy o 
úvěru. 

Nehledě na svoji roli “Agenta” podle této Smlouvy o úvěru může Agent na základě PM 
podniknout jménem Investora kroky k vynucení jakýchkoli smluvních podmínek 
Smlouvy o úvěru, které jsou jinak vyhrazeny podle této Smlouvy o úvěru výlučně 
“Věřitelům”. 

4.10 Další postup na základě PM 

4.10.1 Nehledě na podpis Smluv o úvěru nebo Smluv o převodu v případě nákupu jménem 
Investora na sekundárním trhu, (a bez vyloučení práv a povinností, které pro něj 
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výslovně vyplývají z příslušné Smlouvy o úvěru v postavení “Agenta”), bude Agent 
oprávněn zastupovat Investora na základě PM ve svém postavení jako “Věřitel”, 
obzvláště za následujících okolností: 

(a) pokud Dlužník nebude schopen splatit jakoukoli část svého dluhu vyplývajícího 
z, či souvisejícího s příslušnou Smlouvu o úvěru; nebo 

(b) pokud se vyskytne jiná okolnost, která je popsána v příslušné Smlouvě o úvěru 
jako “Neschopnost splácet”, a/nebo 

(c) pokud Dlužník zažádá o restrukturaci poskytnutého úvěru. 

4.10.2 Bude-li se jednat o okolnost uvedenou výše v článku 4.10.1, bude Agent oprávněn, ve 
svém výhradním uvážení, podniknout či nepodniknout jakýkoli krok: 

(a) výslovně uvedený podle příslušné Smlouvy o úvěru, včetně, rozhodnutí o 
urychlení splácení úvěru a vymáhání zajištění, který bude považován za 
přiměřený. [Agent bude vždy postupovat dle svého uvážení podle tohoto článku 
v dobré víře, a zohlední zákonné nároky všech Věřitelů]; nebo 

(b) dohodnout se s příslušným Dlužníkem na restrukturaci úvěru podle provedené 
Smlouvy o úvěru a podepsat jménem Investora jakýkoli dodatek k dotyčné 
Smlouvě o úvěru, který bude, v dobré víře, považovat za žádoucí nebo nutný za 
účelem provedení takové restrukturace včetně změn (Přehled základních 
podmínek), nicméně s následujícími omezeními: 

(i) Částku poskytnutého základního kapitálu pro úvěr nelze snížit prominutím 
dluhu  bez souhlasu Investora; 

(ii) Celkovou splatnost úvěru nelze prodloužit o více než 5 let; 

(iii) Sjednané věcné zajištění (pokud se o nějaké jedná) nebo Záruku zajišťující 
dotyčnou Smlouvu o úvěru nelze prominout, pokud nebudou nahrazeny 
zajištěním o stejné či vyšší hodnotě nebo pokud nebude hodnota 
zajištěného majetku (stanoví Agent ve svém výhradním uvážení) použita 
pro splacení částek dlužných Věřitelům podle dotyčné Smlouvy o úvěru; 

4.10.3 Investor bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že: 

(a) Agent nezaručuje, že jakýkoli krok podniknutý na základě článku 4.10.2. zajistí 
návratnost investice očekávanou Investorem nebo omezí jeho ztrátu v souvislosti 
s investicí podle jakékoli Smlouvy o úvěru. Agent se bude snažit uplatňovat své 
výhradní právo podle článku 4.10.2. rozumně, nicméně, nebude v žádném 
případě moci zaručit, že jakýkoli jím podniknutý krok povede k vyšší návratnosti 
investice pro Investora v porovnání s jakýmkoli jiným krokem, který by Agent, 
v určitém případě, mohl provést (ale neprovedl) nebo nemusel provést. 

(b) uplatňuje-li Agent své výhradní právo podle článku 4.10.2. nebude vůči 
Investorovi zodpovídat za jakoukoli škodu nebo ztrátu, pokud taková škoda či 
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ztráta nevznikly přímo na základě úmyslného pochybení ze strany Agenta (nebo 
jeho statutárních orgánů nebo zástupců). 

5. NESPLÁCENÍ ÚVĚRU 

5.1 Nesplácení úvěru je podrobně specifikováno v příslušné Smlouvě o úvěru. Investor bere na 
vědomí a souhlasí s tím, co, kromě toho, výslovně vyplývá z příslušné Smlouvy o úvěru (a bez 
omezení práv a pravomocí Agenta, které vyplývají z příslušné Smlouvy o úvěru). Rozhodne-li 
se Agent urychlit splácení úvěru vzhledem k jeho nesplácení, bude postupovat následovně:   

5.1.1 Zašle-li Agent Dlužníkovi upozornění, že úvěr je podle smluvních podmínek Smlouvy o 
úvěru splatný ihned, informuje Agent Investory o tom, že příslušný úvěr byl klasifikován 
jako “V Prodlení.”  

5.1.2 Prohlásí-li Agent o úvěru, že je “V Prodlení”, může Agent, ve svém výhradním uvážení 
podniknout jakékoli právní kroky, které bude považovat za nutné pro záchranu úvěru. 

5.1.3 Po prohlášení úvěru jako “V Prodlení” o tom Agent co nejdříve informuje Investory. 
Investoři se poté budou moci “připojit” nebo „vystoupit” z Procesu Záchrany úvěru V 
Prodlení. 

5.1.4 Až do pátého Pracovního dne od okamžiku, co Agent oznámil úvěr jako “V Prodlení” 
může Investor “vystoupit” a pokud tak učiní, písemným oznámením, bude ukončena 
PM Agenta.  Po ukončení PM může Investor pokračovat v záchraně úvěru na svůj 
vlastní účet a náklady. Nicméně až do té doby, dokud Agent neobdrží oznámení o tom, 
že jeho Plná Moc byla ukončena, může Agent ve svém výhradním uvážení podniknout 
v ohledu na Úvěr jakékoli kroky, které bude považovat za potřebné. Pro vyloučení 
pochybností, ukončení PM neukončuje roli Agenta vystupovat jako “Agent” podle 
příslušné Smlouvy o úvěru. 

5.1.5 Nevystoupí-li Investor do pátého Pracovního dne od upozornění Agenta Investorovi, 
bude se předpokládat, že Investor se připojil a Agent bude pokračovat v záchraně 
úvěru způsobem, který bude považovat za vhodný.  Agent poukáže Investorovi jakékoli 
zachráněné peněžní prostředky mínus právní náklady nutné pro získání těchto 
peněžních prostředků a mínus 10% ze zachráněných peněžních prostředků. 
Rozhodnutí Agenta využít právní prostředky je zcela na jeho vlastní obchodní riziko a 
na jeho vlastním uvážení.  Agent nebude oprávněn získat právní výlohy z jiných 
peněžních prostředků, než z těch, které byly získány ze zachráněných peněžních 
prostředků pro investory. 

Prohlásí-li Agent, že úvěr podle příslušné Smlouvy o úvěru, které je Investor jednou ze 
stran, je “V Prodlení”, bude Investor oprávněn převést svá práva a povinnosti podle 
příslušné Smlouvy o úvěru na Agenta a Agent se zaváže takový převod přijmout na 
základě samostatné Smlouvy o převodu, za předpokladu, že jako částka pro takový 
převod bude stanoven součet všech vybraných částek, které bude Agent schopen 
získat z úvěru v prodlení do doby skončení 5 let od původní splatnosti převedeného 
úvěru mínus výlohy třetích stran (poplatky za právní služby, soudní výlohy, náklady na 
vymáhání atd.) a mínus poplatek Agentovi 10% z jakýchkoli vybraných netto částek. 

5.1.6 Bude-li tak Agent požadovat, převede každý Investor, o kterém se předpokládá, že se 
připojil, všechny své práva a povinnosti podle příslušné Smlouvy o úvěru na Agenta a 
Agent se zaváže takový převod přijmout na základě samostatné Smlouvy o převodu, 
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za předpokladu, že jako částka pro takový převod bude stanoven součet všech 
vybraných částek, které bude Agent schopen získat z úvěru v prodlení do doby 
skončení 5 let od původní splatnosti převedeného úvěru mínus výlohy třetích stran 
(poplatky za právní služby, soudní výlohy, náklady na vymáhání atd.) a mínus poplatek 
Agentovi 10% z jakýchkoli vybraných netto částek.  Agent může dosáhnout převodu 
úvěru podpisem Smlouvy o převodu jménem Investora. 

5.2 Po dobu výběru částek bude Agent oprávněn, ale nikoli povinen, podniknout jakékoli kroky, které 
bude považovat za přiměřené, včetně převodu úvěru v prodlení na jakoukoli třetí stranu, přičemž 
v takovém případě bude částka zaplacená takovou třetí stranou představovat veškeré “vybrané 
částky” za účelem výpočtu plnění podle Smlouvy o převodu na Investora. 

6. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY 

6.1 Investor prohlašuje následující a dává Agentovi následující záruky, že: 

6.1.1 Investor přijme plnou zodpovědnost za uchovávání svého hesla a přihlašovacích údajů 
umožňujících přístup k Určené webové stránce v tajnosti.  V souladu s tímto budou 
jakékoli kroky provedené prostřednictvím Určené webové stránky a spojené 
s přihlašovacími údaji Investora k Určené webové stránce platné a pro Investora 
závazné. 

6.1.2 že bude jednat svým jménem a ne jako představitel (buď jako agent, zástupce, 
zmocněnec či jinak) jakékoli jiné osoby; 

6.1.3 uzavření této Dohody Investorem bylo řádně schváleno a takové schválení je plně 
platné a účinné a osoba(y) vystupující jménem Investora v souvislosti s touto Dohodou 
a/nebo jakýmkoli Finančním dokumentem (kterých je Investor jednou ze stran) je řádně 
oprávněna k zastupování Investora a její oprávnění není omezeno žádným způsobem, 
pokud to nebylo výslovně oznámeno Agentovi písemnou formou; 

6.1.4 Investor není v úpadku či v insolvenci ve smyslu příslušných právních předpisů, ani 
Investorovi nehrozí jakékoliv podobné řízení, ani nepřijal žádná opatření a nebyly vůči 
němu podniknuty jakékoliv kroky, zahájeno jakékoli soudní řízení nebo uplatněna 
hrozba soudního řízení v důsledku jeho úpadku, likvidace nebo zrušení nebo za účelem 
jmenování jakéhokoliv správce Investora nebo jeho majetku či příjmů; 

6.1.5 Investor uzavírá tuto Dohodu na základě své vlastní svobodné vůle, nikoliv na základě 
cizího ovlivnění nebo nátlaku, přičemž disponuje zkušenostmi a znalostmi rozumně 
požadovanými pro uzavření této Dohody; 

 

6.1.6 Investor tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakékoli platby provedené ve 
prospěch Agenta (nebo prostřednictvím něho) jsou učiněné v souvislosti s obchodní 
smlouvou a jako takové spadají mimo rozsah regulovaných platebních služeb, ať už na 
základě českého zákona 284/2009 Sb. a/nebo jakéhokoliv jiného zahraničního 
právního předpisu implementujícího Směrnici o platebních službách 2007/64/EC.  

6.1.7 Investor bere na vědomí, že investuje na své vlastní riziko a v tomto ohledu výslovně 
prohlašuje a zaručuje Agentovi, že: 



 

11 

 

(a) Je podnikatelem s dostatečnými zkušenostmi v investování svých peněžních 
prostředků a je jako takový plně schopen porozumět a vyhodnotit rizika spojená 
s investováním do Produktů, nebo tam, kde není schopen plně vyhodnotit takové 
riziko, se poradil se svým vlastním nezávislým, právním, daňovým, finančním či 
jakýmkoli jiným potřebným poradcem a tudíž provádí jakoukoli investici s plnou 
informovaností; 

(b) si je vědom toho, že Agent není jakýmkoli způsobem zodpovědný, ani neručí (ať 
už přímo či nepřímo) za dodržení jakýchkoli povinností jakýmkoli Dlužníkem 
podle jakýchkoli Finančních dokumentů či jinak. 

(c) při rozhodování o uzavření této Dohody se nespoléhal na jakékoliv informace 
případně poskytnuté ať už Agentem či jeho spřízněným osobami a rozhodl se 
uzavřít tuto Dohodu dobrovolně bez nátlaku ze strany Agenta či jakéhokoli z 
Věřitelů; 

(d) provedl (a bude provádět) vlastní nezávislou kontrolu a vyhodnocení finančních 
poměrů a situace Dlužníků a jejich spřízněných osob v souvislosti s jejich účastí 
na Smlouvě o úvěru;  

(e) bude pokračovat ve svém vlastním nezávislém vyhodnocování úvěrové 
schopnosti každého z Dlužníků a jakýchkoli jiných Dlužníků a jejich spřízněných 
osob po dobu, dokud pro ně bude příslušná jakákoli částka splatná podle 
jakéhokoli Finančního; a 

(f) si přečetl a porozuměl všem upozorněním ohledně rizikových faktorů uvedených 
na Určené webové stránce. 

6.2 Po dobu platnosti této Dohody Investor: 

6.2.1 zajistí, aby veškerá prohlášení a záruky uvedené v článku 6 zůstala platná, pravdivá, 
úplná a nezavádějící v jakémkoli ohledu v každém okamžiku trvání vztahu založeného 
touto Dohodou; 

6.2.2 okamžitě předloží Agentovi písemné oznámení o jakýchkoli okolnostech, které mohou 
mít za následek to, že se jakákoli prohlášení či záruky uvedené v článku 6 stanou 
nepravdivými, nepřesnými, neúplnými nebo v jakémkoli ohledu zavádějícími; a 

6.2.3 okamžitě uhradí Agentovi jakékoli ztráty či závazky, které budou Agentovi způsobeny 
přímým následkem porušení povinností Investora podle této Dohody a obzvláště podle 
článku 6.2.1 a 6.2.2 výše. 

7. POPLATKY 

7.1 Investor souhlasí s tím, že Agentovi zaplatí finanční odměnu uvedenou v příloze 3 (Sjednané 
poplatky) a náklady a výlohy sjednané dle této Dohody, přičemž taková finanční odměna bude 
splatná na účet Agenta.  

7.2 Platby podle této Dohody budou provedeny v CZK nebo, tam, kde je to příslušné, v měně, ve 
které byl proveden příslušný úvěr. 
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7.3 Veškeré částky jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH, není-li uvedeno výslovně jinak. 

7.4 V případě, že bude datum splatnosti jakékoli částky podle této Dohody připadat na jiný než 
Pracovní den, bude taková částka splatná v následující Pracovní den. 

7.5 Neujednají-li Strany písemně jinak, budou jakékoli splatné částky Investora podle této Dohody 
zaplaceny v celé své výši, bez jakéhokoli započtení nebo protinároku a (s výjimkou v zákonem 
požadovaném rozsahu) bez jakýchkoli odpočtů a srážek.  Bude-li Investor ze zákona povinen 
provést jakýkoli odpočet nebo srážku z jakékoli platby Agentovi, pak je Investor povinen ihned 
zaplatit Agentovi takovou dodatečnou částku, aby Agent obdržel plnou výši plnění, kterou by 
obdržel, kdyby k takovému odpočtu nebo srážce nedošlo.  Investor bezodkladně poskytne 
Agentovi potvrzení o odpočtu nebo srážce příslušné částky spolu s dokladem o tom, že taková 
odpočtená či sražená částka byla včas uhrazena příslušnému orgánu.  

8. UKONČENÍ 

8.1 Strany mohou tuto Dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením doručeným druhé Straně. 

8.2 Ukončení Dohody se nijak nedotkne práv, která Strana nabyla k datu ukončení platnosti, a práv 
Agenta vyplývající z či související s porušením povinností Investora včetně práv z článku 6.2.3.  

8.3 Povinnost odškodnit Agenta podle této Dohody není ukončením Dohody nijak dotčena a bude 
trvat až do té doby, dokud nebudou veškeré potenciální žádosti, které jsou kryty odškodněním, 
vyřízeny nebo nebudou podle příslušných právních předpisů promlčeny.  

8.4 Právo Stran vypovědět tuto Dohodu na základě článku 8 se nedotýká žádných jiných práv či 
prostředků, které Strany mohou mít podle této Dohody nebo práva.  

9. OZNÁMENÍ 

9.1 Veškerá komunikace podle anebo v souvislosti s touto Dohodou bude činěna písemně, a pokud 
nebude stanoveno jinak, zasílána poštou nebo faxem na kontaktní údaje uvedené níže v bodě 
9.2. 

9.2 Poštovní adresa a číslo faxu (a případně oddělení anebo odpovědná osoba, k jejímž rukám má 
být komunikace vedena) každé ze Stran pro účely veškeré komunikace anebo doručování 
dokumentů podle Finančních dokumentů nebo ve spojení s nimi: 

9.2.1 v případě Investora; 

adresa:  

email:  

určeno k rukám:  
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9.2.2 v případě Agenta: 

Adresa: SymVest s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4  

Email: info@symcredit.com 

Určeno k rukám Oddělení Péče o Zákazníky 

nebo jakákoli náhradní adresa, číslo faxu nebo oddělení nebo odpovědná osoba, kterou Strana 
oznámí druhé Straně nejméně pět (5) Pracovních dní předem. 

9.3 Jakákoli komunikace mezi jednotlivými Stranami podle Dohody nebo v souvislosti s ní, může být 
vedena elektronicky (e-mailem) nebo za použití jiných prostředků elektronické komunikace, 
pokud se na tom Strany dohodnou, s tím, že takový způsob komunikace bude formálně 
dostačující, dokud nebude některou ze Stran sděleno jinak. 

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

10.1 Žádné opomenutí nebo prodlení kterékoliv ze Stran při výkonu práva, práva volby možnosti, 
oprávnění práva na nápravu stavu nebo jiných oprávnění podle této Dohody neznamená vzdání 
se takového oprávnění; stejně tak ani jednotlivý nebo částečný výkon jakéhokoliv práva, 
oprávnění nebo výhody podle této Dohody neznamená vzdání se nerealizované části takového 
práva nebo oprávnění. 

10.2 Vzdání se práva vyplývajícího z porušení této Dohody nebo jakéhokoliv oprávnění, práva, 
oprávnění, práva volby nebo práva na nápravu vzniklého na základě porušení této Dohody musí 
být učiněno v písemné formě a musí být podepsané Stranou, která je činí. 

10.3 Práva a nároky jednotlivých Stran podle této Dohody jsou kumulativní a existují vedle jakýchkoliv 
práv a nároků podle platného práva, nikoliv jako jejich náhrada. 

10.4 V případě jakýchkoli změn ve jméně, adrese nebo jiných dalších údajů týkajících se kterékoli 
Strany této Dohody nebo kterékoli jiné příslušné třetí Strany, jsou Strany povinny uvést takovou 
změnu v jakémkoliv oznámení, žádosti, korespondenci či dohodě, které mají být učiněny nebo 
uzavřeny podle této Dohody. 

10.5 Budou-li se mezi ustanoveními této Dohody a ustanoveními Smlouvy o úvěru vyskytovat 
rozpory, (nebo jakéhokoli jiného Finančního dokumentu, kterého je Agent a Investor stranou), 
budou potom ustanovení příslušné Smlouvy o úvěru (nebo jiného Finančního dokumentu) 
rozhodující. Nic v této Dohodě nelze interpretovat jako dodatek či přílohu k jakékoli Smlouvě o 
úvěru (nebo jiného Finančního dokumentu), i kdyby takový dokument byl uzavřen před datem 
této Dohody. 

 

10.6 Nebude-li Agent jednat z pochybení, bude jeho veškerá zodpovědnost za jakékoli porušení 
svých povinností vyplývající z nebo související s touto Dohodou omezena na částku tvořenou 
poplatky obdržené od Investora. Nebudou hrazeny žádné nepřímé nebo související škody nebo 
ušlý zisk. Tento článek nicméně žádným způsobem neomezuje povinnost Agenta vyřadit 
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peněžní prostředky Investora, které jsou připsány na Interní účet Investora nebo které obdrží 
svým jménem od třetích stran, Dlužníka nevyjímaje. 

11. ZMĚNY, DODATKY ATD. 

Nebude-li výslovně stanoveno podle této Dohody jinak, musí být veškeré změny a dodatky této 
Dohody provedeny formou písemných dodatků podepsaných všemi Stranami této Dohody.  Tuto 
Dohodu lze ukončit pouze písemně. 

12. JAZYK, VYHOTOVENÍ 

Tato Dohoda může být vyhotovena elektronicky nebo v libovolném počtu originálů v anglickém 
a českém jazyce.  Každá ze Stran si ponechá jedno vyhotovení obou jazykových verzí.  
V případě rozporů mezi těmito jazykovými verzemi, bude česká verze rozhodující. 

13. PRÁVO 

13.1 Tato Dohoda a veškerá mimosmluvní práva a povinnosti z ní vyplývající se budou řídit a budou 
vykládány podle práva České republiky, zejména podle relevantních ustanovení Občanského 
zákoníku.  

14. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ 

Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (s výjimkou sporů vzniklých ze 
Zajišťovacích dokumentů) budou (s vyloučením pravomoci obecných soudů) s konečnou 
platností rozhodnuty v rozhodčím řízení vedeném před Rozhodčím soudem při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho řádu a pravidel, 
třemi rozhodci jmenovanými v souladu s jeho řádem a pravidly.  Rozhodčí řízení se bude konat 
v Praze a bude vedeno v českém jazyce. 

 

 

Agent:              Investor:  

 

___________________________________                 ___________________________________ 

Michael Sonenshine, CEO SymVest s.r.o.                                    

V Praze, dne:                                                                  V                                 , dne: 
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PŘÍLOHA 1 (FORMULÁŘ PLNÉ MOCI) 

PLNÁ MOC 

Jméno a příjmení: 

Trvalé bydliště:  

Datum narození:  

Rodné číslo:  

(dále jen „Zmocnitel“) 

t í m t o  z m o c ň u j e   

SymVest s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1062/58, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 032 81 744, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 227774  (dále 

jen „Zmocněnec“), aby jednal jménem Zmocnitele v souvislosti s uzavřením a správou smluv o 

úvěru (dále jen „Smlouvy o úvěru“) uzavřených mezi Zmocnitelem jako úvěrujícím, Zmocněncem 

jako agentem, společností SymCredit s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1062/58, Nusle, Praha 4, PSČ 

140 00, IČ 031 34 741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 

sp. zn. C 227942, jako aranžérem (dále jen „Aranžér“) a jakýmikoliv a veškerými úvěrovanými 

zaregistrovanými na internetové stránce provozované za těmito účely Aranžérem (dále jen 

„Dlužníci“) a ke všem souvisejícím úkonům. V souvislosti s tím je Zmocněnec dle této plné moci 

oprávněn ke všem právním úkonům souvisejícím se Smlouvami o úvěru, včetně nikoliv však 

výlučně: 

a) uzavřít jménem Zmocnitele jakoukoliv ze Smluv o úvěru; 

 

b) zajistit přijímaní plateb splatných dle Smluv o úvěru od Dlužníků a shromažďování těchto 

plateb na bankovním účtu Zmocněnce a držení těchto plateb na bankovním účtu Zmocněnce; 

 

c) restrukturalizovat jakýkoliv úvěr poskytnutý na základě Smluv o úvěru,  
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d) doplnit nebo změnit podmínky jakékoliv Smlouvy o úvěru podle vlastního neomezeného 

uvážení Zmocněnce;   

 

e) prohlašovat, že došlo ke vzniku Případu neplnění Dlužníků ať už z důvodu neplacení či 

z důvodu neplnění jakýchkoliv jiných povinností dle Smluv o úvěru; 

 

f) započít jakékoliv právní jednání vůči Dlužníkům, kteří jsou v prodlení nebo jinak porušují 

ustanovení Smluv o úvěru, za účelem nápravy tohoto stavu; 

 

g) přijímat jakoukoliv a veškerou korespondenci od Dlužníků a komunikovat přímo s Dlužníky; 

 

h) postoupit nebo uzavřít dohodu o novaci ohledně jakékoliv Smlouvy o úvěru a jakéhokoliv 

práva Zmocnitele dle Smluv o úvěru s jakoukoliv třetí stranou dle vlastního neomezeného 

uvážení Zmocněnce; 

 

i) udělit jakýkoliv souhlas podle Smluv o úvěru; 

 

j) oznamovat Dlužníkům, že jakýkoliv Případ neplnění dle Smluv o úvěru byl napraven; a učinit 

jakákoliv jiná právní jednání související se Smlouvami o úvěru, které Zmocněnec bude 

považovat za nutné nebo vhodné dle vlastního neomezeného uvážení Zmocněnce. 

 

Zmocněnec je oprávněn učinit v souvislosti s výše uvedeným veškerá právní jednání, zejména 

podepsat veškeré dokumenty, rozhodnutí, prohlášení, i ve formě notářského zápisu, žádosti, 

rozhodnutí, smlouvy, zápisy a další písemná právní jednání dle svého uvážení, a doručovat a 

přebírat jménem Zmocnitele veškeré dokumenty. 
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Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc. 

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec je dle této plné moci oprávněn si ustanovit za sebe 

zástupce a pokud jich ustanoví více, Zmocnitel souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.  

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec bude podepisovat Smlouvy o úvěru také jménem jiných 

úvěrujících i za sebe jakožto agenta. V této souvislosti Zmocnitel bere na vědomí, že zájmy 

Zmocněnce, jakož i zájmy jiných úvěrujících se mohou dostat do konfliktu se zájmy Zmocnitele. 

Bez ohledu na výše uvedené tato plná moc zůstává platná i v případě, že dojde k takovému 

konfliktu zájmů. Vzájemná práva a povinnosti mezi Zmocnitelem a Zmocněncem jsou upraveny 

samostatnou smlouvou („Investorská smlouva“).  

Zmocnitel může tuto plnou moc vypovědět jen poté, kdy (i) dojde k ukončení Investorské smlouvy, 

z důvodů v ní uvedených a (ii) k vypořádání veškerých dluhů Zmocněnce vznikajících z 

Investorské smlouvy či v souvislosti s ní vůči Zmocniteli. 

 

V                             , dne:  

_______________________________ 

                                              , Zmocnitel 

 

Zmocnění dle této plné moci v plném rozsahu přijímám. 

 

V Praze, dne:  

_______________________________ 

Michael Sonenshine, Zmocněnec 
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PŘÍLOHA 2 (SJEDNANÉ POPLATKY) 

Investor neplatí žádné poplatky. Úrok, který investor vidí u jednotlivých investičních 

příležitostí na stránce www.symcredit.com je již čistý úrok, který mu náleží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.symcredit.com/
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UPOZORNĚNÍ 

Investování do P2P úvěrů v sobě ukrývá rizika, která mohou mít za následek ztrátu veškerých 
peněžních prostředků investovaných do každého z úvěrů. Ani Symfonie ani jakýkovi z jejích 
partnerských subjektů nezaručují jakoukoliv míru návratnosti investice nebo ochranu před ztrátou 
základního kapitálu.  

 

Každý investor je sám osobně zodpovědný za rozhodnutí, zda bude investovat do jakéhokoli 
úvěru či třídy úvěrů. Z tohoto důvodu jsou investice do P2P úvěrů vhodné pouze pro ty investory, 
kteří rozumí souvisejícím rizikům a jsou schopni nést riziko ztráty.  

 

Symfonie důrazně doporučuje, aby si investoři diverzifikovali svá investiční portfolia a investovali 
do jakéhokoli určitého úvěru výhradně tu část peněžních prostředků, které je investor ochoten 
riskovat, že ztratí. Investoři by se rovněž měli před provedením jakékoli investice do P2P úvěrů 
poradit se svým nezávislým finančním poradcem.  

 

Podpisem Dohody o investování do P2P úvěrů každý investor potvrzuje, že rozumí rizikům a je 
schopen nést ztrátu základního kapitálu.  

 

 

Agent:          Investor:  

 

___________________________________                 ___________________________________ 

Michael Sonenshine, CEO SymVest s.r.o.                                

V Praze, dne:                                                                V                                , dne:  


