
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

spoločnosti Eurvest s. r. o. 

(ďalej len „VOP“) 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

1.1. Tieto VOP upravujú spôsob používania Internetového portálu www.kolektivne-pozicky.sk, 

spôsob uzatvárania Rámcových zmlúv o spolupráci s Užívateľmi, uzatváranie Zmlúv 

o pôžičke, spôsob prevádzkovania Internetovej aukcie pôžičiek, podmienky a zásady 

využívania ostatnej funkcionality a služieb Internetového portálu Užívateľmi, ako aj práva 

a povinnosti spoločnosti Eurvest s. r. o., IČO: 53 260 155, so sídlom Dlhá 927/95A, 010 09 

Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka: 75573/L 

(ďalej len „Eurvest s. r. o.“) vo vzťahu k jednotlivým Užívateľom.  

1.2. Právne vzťahy medzi spoločnosťou Eurvest s. r. o., Užívateľmi a potencionálnymi Užívateľmi 

sa riadia týmito VOP, Rámcovou zmluvou o spolupráci, Zmluvou o pôžičke, Reklamačným 

poriadkom spoločnosti Eurvest s. r. o., a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

1.3. Podmienkou využívania služieb Internetového portálu je registrácia a Verifikácia Užívateľa a 

ním zadaných údajov na Internetovom portáli vyplnením požadovaných formulárov, 

vykonaním iných nevyhnutných úkonov vyžadovaných Spoločnosťou za súčasnej akceptácie 

Rámcovej zmluvy spolu s týmito VOP v čoho dôsledku dôjde k získaniu statusu Investora. 

 

Čl. II 

Definície pojmov 

2.1. Autentifikačný prvok je nástroj na overenie totožnosti Užívateľa pri prihlásení do 

užívateľského prostredia Internetového portálu. Autentifikačnými prvkami sú e-mail 

a prihlasovacie heslo. 

2.2. Bankový deň je deň, kedy banka vedúca Bankový účet Eurvest s. r. o. a súčasne banka 

vedúca Bankový účet Užívateľa vykonáva svoju činnosť v podobe spracovávania platobných 

operácií, pričom sa ním na účely týchto VOP bez ohľadu na iné skutočnosti rozumie výlučne 

pracovný deň v Slovenskej republike v dobe od 8:00 hod. do 18:00 hod. SEČ a ktorý súčasne 

z akýchkoľvek dôvodov nezavinených Spoločnosťou nie je bankou vedúcou Bankový účet 

Eurvest s. r. o., alebo bankou vedúcou Bankový účet Užívateľa, vyhlásený ako nebankový. 

(Bankovým dňom nie sú napr. dni pracovného pokoja, resp. štátne sviatky). 

2.3. Žiadateľ o pôžičku je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území 

Slovenskej republiky, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá má záujem o uzavretie Zmluvy 

o pôžičke s využitím Internetového portálu a ktorá spĺňa všetky podmienky vyžadované 

osobitnými všeobecnými obchodnými podmienkami pre získanie statusu Žiadateľa o 

pôžičku. 

2.4. Dlžník – Žiadateľ o pôžičku v omeškanie. 

2.5. Bankový účet Užívateľa je účet vedený v banke, z ktorého Užívateľ poskytne Investíciu 

a na ktorý mu budú vrátené poskytnuté peňažné prostriedky a úroky. 

2.6. Bankový účet Spoločnosti je bankový účet, prostredníctvom ktorého za podmienok 

dohodnutých v Zmluve o pôžičke a týchto VOP Investor predovšetkým prenecháva 

Žiadateľovi o pôžičku príslušnú časť Investície. 

2.7. Heslo je súbor znakov zvolených Užívateľom v procese registrácie pri vytváraní Virtuálneho 

účtu investora. Heslo je Užívateľ oprávnený kedykoľvek zmeniť. 
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2.8. Identifikačný kód je jedinečný kód pridelený Spoločnosťami Užívateľovi od momentu 

Registrácie, ktorý slúži na identifikáciu Zmluvných strán Zmluvy o pôžičke a na identifikáciu 

Užívateľa pri Spoločnosťami určenom okruhu operácií vykonávaných Užívateľom na 

Internetovom portáli. 

2.9. Identifikačný kód Investície je jedinečný kód priradený ku každej transakcií spojenej 

s Investíciou. 

2.10. Internetová aukcia pôžičiek je Spoločnosťou vytvorený nástroj Internetového portálu, 

prostredníctvom ktorého dochádza ku stretu ponuky a dopytu Pôžičiek a Investícií.  

2.11. Internetový portál je prostredie na uskutočňovanie práv a povinností Zmluvných strán 

z Rámcovej zmluvy o spolupráci umiestnený v sieti internet, prostredníctvom ktorého sa 

najmä prevádzkuje Internetová aukcia pôžičiek, a poskytujú ďalšie služby spojené s jeho 

využívaním, verejne prístupný na internetovej adrese www.kolektivne-pozicky.sk. 

Internetový portál je prevádzkovaný a spravovaný spoločnosťou Eurvest s. r. o. Vlastníkom 

internetového portálu je spoločnosť Eurvest s. r. o.. 

2.12. Investícia je suma peňažných prostriedkov určená Investorom na jej použitie v Internetovej 

aukcií pôžičiek za účelom uzatvorenia Zmluvy o pôžičke. 

2.13. Investor je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá so 

spoločnosťou Eurvest s. r. o. uzavrela Rámcovú zmluvu o spolupráci ako Investor a ktorá 

má záujem o uzavretie Zmluvy o pôžičke s využitím Internetového portálu. 

2.14. Pôžička je dočasné a odplatné poskytnutie peňažných prostriedkov Investorom Žiadateľovi 

o pôžičku vo výške a za podmienok stanovených na základe Zmluvy o pôžičke. 

2.15. Rámcová zmluva o spolupráci je zmluva, ktorú uzatvára spoločnosť Eurvest s. r. o. 

s Investorom a ktorej predmetom je úprava práv a povinností jej zmluvných strán. 

2.16. Spoločnosť je spoločnosť Eurvest s. r. o.  

2.17. Užívateľ je Investor. 

2.18. Verifikácia je proces kontrolných činností Spoločností zameraný na overenie súladu 

dokumentov zaslaných Užívateľom s údajmi zadanými pri jeho registrácii, resp. na overenie 

súladu údajov zadaných Užívateľom pri jeho registrácii alebo dokumentov zaslaných od 

Užívateľa so skutočným stavom zachyteným vo verejne alebo neverejne prístupných 

databázach a registroch. 

2.19. Virtuálny účet investora je individuálny účet Investora prístupný na Internetovom portáli, 

prostredníctvom ktorého Investor vstupuje do užívateľského prostredia Internetového portálu 

a je oprávnený vykonávať všetky užívateľské operácie Investora. Vo Virtuálnom účte 

investora sú uchovávané údaje o uzatvorených zmluvách, najmä splatnosti Splátok a výška 

splatenej a dlžnej sumy jednotlivých Dlžníkov. 

2.20. Zmluva o pôžičke je zmluva uzatvorená podľa piatej hlavy ôsmej časti zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník, ktorou za podmienok v nej uvedených prenecháva Investor ako 

veriteľ Žiadateľovi o pôžičku peňažné prostriedky a Žiadateľ o pôžičku sa ich zaväzuje po 

uplynutí dohodnutej doby vrátiť, zaplatiť úroky a splniť ďalšie z nej vyplývajúce povinnosti. 

2.21. Zmluva o postúpení pohľadávky je zmluva, ktorou za podmienok v nej uvedených 

postupuje Investor ako postupca pohľadávku voči Dlžníkovi vzniknutú na základe Zmluvy 

o pôžičke. 

 

Čl. III 

Získanie statusu Investora 

3.1. Registrácia a vytvorenie virtuálneho účtu 

3.1.1. S cieľom registrácie a vytvorenia Virtuálneho účtu Investora na Internetovom portáli je osoba, 

ktorá má záujem získať status Investora a uzatvoriť Rámcovú zmluvu so Spoločnosťou, 

povinná zadať meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, korešpondenčnú 

adresu, e-mailovú adresu, heslo, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje požadované 

Internetovým portálom a akceptovať VOP zakliknutím príslušného políčka na Internetovom 

portáli. Osoba je ďalej povinná vyhlásiť, že nie je politicky exponovanou osobou. Zakliknutím 
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príslušného políčka osoba vyhlasuje, že sa starostlivo a podrobne oboznámila s obsahom 

týchto VOP, ich obsahu porozumela a že sa zaväzuje tieto VOP dodržiavať a udeliť súhlas so 

spracúvaním jej osobných údajov. 

3.1.2. Na základe správneho a úplného vyplnenia požadovaných údajov, ich odoslania a 

odsúhlasenia záväznosti VOP v zmysle bodu 3.1.1 VOP a udelenia súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov podľa uvedeného bodu 3.1.1 VOP, zašle Internetový portál osobe, ktorá má 

záujem získať status Investora uvítací e-mail, pričom dôjde k vytvoreniu Virtuálneho účtu 

osoby pre dokončenie registrácie. 

3.1.3. Osoba, ktorá má záujem získať status Investora, je s cieľom ukončenia procesu registrácie 

povinná zadať požadované údaje, najmä údaje týkajúce sa bankového spojenia, ako i ďalšie 

údaje v rozsahu požadovanom Internetovým portálom. Vyplnením on-line formulára a jeho 

odoslaním dôjde k podaniu žiadosti o registráciu osoby na portálu.  

3.1.4. Osoba, ktorá má záujem získať status Investora, prípadne Investor sú povinní vždy zadať 

správne a pravdivé údaje vyžadované podľa bodu 3.1.1 a 3.1.3 VOP. Uvedenie nesprávnych 

alebo nepravdivých údajov je dôvodom na odopretie alebo zrušenie registrácie osoby, ktorá 

má záujem získať status Investora, resp. odopretie vytvorenia alebo zrušenie Virtuálneho účtu. 

3.1.5. Osoba, ktorá má záujem získať status Investora je oprávnená prostredníctvom Internetového 

portálu vytvoriť a používať len jeden Virtuálny účet Investora. Porušenie tejto povinnosti je 

dôvodom na odopretie alebo zrušenie registrácie, resp. odopretie vytvorenia nového 

Virtuálneho účtu alebo zrušenie všetkých Virtuálnych účtov. 

3.1.6. Osoba, ktorá má záujem získať status Investora berie na vedomie, že len na základe 

registrácie a vyplnenia žiadosti o registráciu nemá automaticky nárok na využívanie služieb 

poskytovaných prostredníctvom Internetového portálu. Nárok na využívanie služieb vzniká 

Užívateľovi až uzatvorením Rámcovej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Eurvest s. r. o. a 

získaním statusu Investora podľa podmienok ďalej špecifikovaných v týchto VOP. 

3.1.7. Osoba, ktorá má záujem získať status Investora a ktorá má záujem uzatvoriť so spoločnosťou 

Eurvest s. r. o. Rámcovú zmluvu o spolupráci a získať tak status Investora, berie na vedomie, 

že nevyhnutným predpokladom na uzatvorenie Rámcovej zmluvy o spolupráci a získanie 

statusu Investora je úspešná registrácia na Internetovom portáli, a úspešné overenie 

totožnosti podľa bodu 3.2 a nasl. VOP. 

3.2. Overenie totožnosti a získanie statusu Investora 

3.2.1. V prípade neúspešného overenia totožnosti osoby, ktorá má záujem získať statusu Investora 

a zistenia rozporov údajov zadaných touto osobou pri jej registrácii a údajov v predložených 

dokumentoch, ukončí Spoločnosť proces registrácie tejto osoby, neuzavrie s ňou Rámcovú 

zmluvu o spolupráci a je oprávnená zrušiť jej registráciu a Virtuálny účet. 

3.2.2. V prípade úspešného overenia totožnosti osoby, ktorá má záujem získať status Investora a 

zistenia zhody ňou zadaných údajov pri registrácii a údajov v predložených dokumentoch, 

bude obsahom e-mailu zaslaného informácia o splnení podmienok na uzatvorenie Rámcovej 

zmluvy o spolupráci so Spoločnosťou a získanie statusu Investora. Úspešným absolvovaním 

overenia totožnosti a doručenia e-mailu dochádza k zavŕšeniu procesu registrácie osoby, 

ktorá má záujem získať status Investora a automatickej aktivácii Virtuálneho účtu Investora. 

Akceptáciou znenia Rámcovej zmluvy o spolupráci v Virtuálnom účtu Investora je táto zmluva 

platná a účinná a osoba získava status Investora a je oprávnená využívať služby 

Internetového portálu. 

3.3. Rámcová zmluva o spolupráci uzatvorená medzi spoločnosťou Eurvest s. r. o. 

a Investorom 

3.3.1. Predmetom Rámcovej zmluvy o spolupráci, na základe ktorej získa osoba status Investora, 

je záväzok Spoločnosti poskytnúť Investorovi služby Internetového portálu, konkrétne 

nasledovné služby: 

a) aktívny prístup ku Internetovej aukcií pôžičiek (t. j. najmä, no nie výlučne 

vyhľadávanie v dopytoch Pôžičiek), 



b) uzatvorenie Zmluvy o pôžičke s Žiadateľom o pôžičku podľa výsledku Internetovej 

aukcie pôžičiek v mene a na účet Investora, príp. uzatvorenie dodatkov k uzavretej 

Zmluvy o pôžičke, najmä za účelom predĺženia splatnosti Pôžičky, alebo 

uzatvorenie Dohody o zrážkach zo mzdy, v mene a na účet Investora, so 

Žiadateľom o pôžičku, 

c) zabezpečenie riadneho poskytnutia plnenia Investora vyplývajúceho zo Zmluvy o 

pôžičke prevedením Investície Investorom zloženej na Bankový účet Spoločnosti 

na Žiadateľovi o pôžičku Bankový účet Užívateľa, 

d) zabezpečenie riadneho prijatia plnenia Dlžníka vyplývajúceho zo Zmluvy o 

pôžičke, 

e) zabezpečenie správy a kontroly splácania pôžičiek jednotlivými Žiadateľom o 

pôžičku, 

f) zabezpečenie vymáhania splatenia Pôžičiek od jednotlivých Dlžníkov, vrátane 

vymáhania prostredníctvom všeobecných alebo rozhodcovských súdov, ako i 

prostredníctvom exekučného konania, 

g) uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky tretej stranou. 

h) poskytovanie ďalších služieb pri používaní Internetového portálu. 

3.3.2. Na účely zabezpečenia riadneho poskytnutia plnenia Investora v zmysle bodu 3.3.1. písm. 

c), vyplývajúceho zo Zmluvy o pôžičke uzavretej podľa bodu 3.3.1. písm. b) je Investor 

povinný zložiť svoje peňažné prostriedky určené na poskytnutie Pôžičky na Bankový účet 

Spoločnosti, kde Spoločnosť následne tieto peňažné prostriedky poskytne Žiadateľovi o 

pôžičku s ktorými podľa výsledku Internetovej aukcie pôžičiek prevádzkovanej na 

Internetovom portáli uzatvorí v mene a na účet Investora Zmluvu o pôžičke. 

3.3.3. Pre účely riadneho zabezpečenia služieb, ktoré sú predmetom Rámcovej zmluvy o 

spolupráci, udelí Investor Spoločnosti potrebné plnomocenstvo. Preukazom udeleného 

plnomocenstva bude Rámcová zmluva o spolupráci. V zmysle plnomocenstva podľa tohto 

bodu je Spoločnosť oprávnená na zastupovanie Investora pri: 

a) uzatvorení Zmluvy o pôžičke v mene a na účet Investora so Žiadateľmi o pôžičku 

podľa výsledku Internetovej aukcie pôžičiek a uzatvorení Dohody o zrážkach zo 

mzdy v mene a na účet Investora, vrátane predčasného ukončenia Zmluvy o 

pôžičke z akéhokoľvek prípustného zmluvného alebo zákonného dôvodu, 

b) poskytnutí plnenia z Investície jednotlivým Žiadateľovi o pôžičku, s ktorými 

Spoločnosť uzatvorí na základe výsledku Internetovej aukcie pôžičiek v mene a na 

účet Investora Zmluvu o pôžičke, 

c) prijatí plnenia (t. j. jednotlivých Splátok) Žiadateľa o pôžičku Dlžníka vyplývajúceho 

z uzatvorenej Zmluvy o pôžičke ako i uplatnení práva vyhlásiť predčasnú splatnosť 

pôžičky, prijatí zrážok zo mzdy od zamestnávateľa Dlžníka podľa Dohody o 

zrážkach zo mzdy, 

d) vymáhaní pohľadávok Investora vzniknutých z titulu poskytnutej Pôžičky od 

jednotlivých Dlžníkov vrátane zverenia pohľadávok Investora voči jednotlivým 

Dlžníkom do mandátnej správy tretiemu subjektu podľa výberu Spoločnosti za 

účelom ich vymáhania prostredníctvom všeobecných alebo rozhodcovských 

súdov, ako aj následného vymáhania prostredníctvom exekučného konania. Za 

týmto účelom Investor splnomocňuje spoločnosť Eurvest s. r. o., aby v jeho mene 

udelila plnú moc tretej osobe na jeho zastupovanie pri vymáhaní jeho pohľadávok 

v súdnom, resp. rozhodcovskom konaní a následne v exekučnom konaní, 

e) uzavretí zmluvy o postúpení pohľadávky tretej stranou. 

3.3.4. Spoločnosť po uzatvorení Rámcovej zmluvy o spolupráci zabezpečí jej trvalé sprístupnenie 

Investorovi prostredníctvom Virtuálneho účtu Investora. 

3.3.5. Investor výslovne prehlasuje a uzatvorením Rámcovej zmluvy o spolupráci potvrdzuje, že: 



a) bol pred podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci podrobne oboznámený so 

zmluvnými podmienkami, VOP, tvoriacimi súčasť tejto zmluvy, a s ich obsahom 

súhlasí, 

b) pozná rozsah plnomocenstva udeleného Spoločnosti a že bude v súlade s týmto 

plnomocenstvom postupovať. 

3.3.6. Spoločnosť Eurvest s. r. o. má na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci nárok na zaplatenie 

administratívneho poplatku za zabezpečenie poskytnutia a spracovanie pôžičky Žiadateľovi 

o pôžičku vo výške stanovenej v Sadzobníku poplatkov, ktorý tvorí Prílohu č.1 týchto VOP. 

Poplatok podľa predchádzajúcej vety bude Spoločnosti uhradený odčítaním časti (sumy) 

dohodnutej v Zmluve o pôžičke z Investície v momente uzavretia Zmluvy o pôžičke podľa 

bodu 5.1 týchto VOP. Za ďalšie služby alebo úkony poskytnuté Investorovi na základe 

Rámcovej zmluvy o spolupráci, resp. na základe týchto VOP má spoločnosť Eurvest s. r. o. 

nárok na zaplatenie poplatkov vo výške podľa Sadzobníka poplatkov, ktorý tvorí Prílohu č. 1 

týchto VOP. 

 

Čl. IV 

Internetová aukcia pôžičiek 

4.1. Internetová aukcia pôžičiek je Spoločnosťou vytvorený nástroj Internetového portálu, 

prostredníctvom ktorého dochádza ku stretu ponuky a dopytu Pôžičiek a Investícií, v súlade 

s podmienkami uvedenými v Rámcovej zmluve o spolupráci a týmito VOP platnými 

a účinnými ku dňu začatia konkrétnej Internetovej aukcie pôžičiek. Výsledok Internetovej 

aukcie pôžičky je akceptáciou ponuky a uzavretie Zmluvy o pôžičke so Žiadateľom o pôžičku. 

4.2. Nevyhnutnou podmienkou účasti Investora na každej individuálnej Internetovej aukcii 

pôžičiek a uzatvorenia každej individuálnej Zmluvy o pôžičke na základe výsledku tejto 

Internetovej aukcie pôžičiek, je súhlas s obsahom týchto VOP, platných a účinných ku dňu 

začatia trvania platnosti konkrétnej Internetovej aukcie pôžičiek a uverejnenými a dostupnými 

na Internetovom portáli, a to prostredníctvom zakliknutia príslušného políčka na 

Internetovom portáli, resp. podpisom platného a účinného znenia VOP. Podmienkou účasti 

Investora v Internetovej aukcii pôžičiek je zároveň prevod Investície v stanovenej mene zo 

svojho Bankového účtu Užívateľa na Bankový účet Spoločnosti. Táto Investícia bude taktiež 

zobrazená v rámci Virtuálneho účtu Investora. 

4.3. V rámci Internetovej aukcie pôžičiek môže Investor vyhľadávať v dopytoch Pôžičiek od 

jednotlivých Žiadateľov o pôžičku a nimi zverejnených údajoch. 

4.4. Prostredníctvom Internetovej aukcie pôžičiek je Investor oprávnený samostatne, na základe 

vlastného rozhodnutia, rozložiť ním ponúkanú Investíciu medzi viacerých Žiadateľov o 

pôžičku. Pri výbere Žiadateľov o pôžičku a rozložení Investície je Investor povinný 

rešpektovať minimálnu a maximálnu výšku sumy pôžičky stanovenú Internetovým portálom, 

ktorú môže poskytnúť jednotlivým Žiadateľom o pôžičku, minimálnu a maximálnu výšku 

Investície stanovenú Internetovým portálom, ako i ďalšie obmedzenia stanovené 

Internetovým portálom. Pri výbere konkrétneho Žiadateľa o pôžičku, resp. konkrétnej 

pôžičky, na ktorú má byť použitá Investícia, resp. časť Investície, dôjde k zaviazaniu 

príslušnej časti Investície zloženej Investorom na Bankový účet Spoločnosti za účelom 

zabezpečenia jeho riadneho plnenia z konkrétnej Zmluvy o pôžičke. Investíciu, resp. časť 

Investície, ktorú dlžník určil na financovanie Pôžičky konkrétneho Žiadateľa o pôžičku bude 

na Účte za týmto účelom zaviazaná pokiaľ nedôjde k: 

 a) úspešnému ukončeniu Internetovej aukcie pôžičky a poskytnutiu tejto Pôžičky – t. j. 

uzatvoreniu Zmluvy o pôžičke, čoho následkom bude plnenie záväzku Investora použitím jeho 

Investície, resp. časti jeho Investície, alebo 

 b) neúspešnému ukončeniu Internetovej aukcie pôžičky a neposkytnutiu tejto Pôžičky – 

t. j. neuzatvoreniu Zmluvy o pôžičke. 

4.5. Doba trvania platnosti každej konkrétnej Internetovej aukcie pôžičiek je určená Spoločnosťou 

prostredníctvom Internetového portálu. 



4.6. Ak sa suma Investícií určených (resp. zaviazaných) Investormi v Internetovej aukcií pôžičiek 

pre konkrétnu Pôžičku vyrovná výške Pôžičky požadovanej Žiadateľom o pôžičku, 

Internetová aukcia pôžičky sa končí týmto momentom naplnenia dopytovanej sumy Pôžičky 

Žiadateľom o pôžičku, t. j. pred uplynutím doby trvania Internetovej aukcie pôžičky v zmysle 

bodu 4.5 VOP. V tomto prípade je Internetová aukcia pôžičky úspešná. 

4.7. O úspešnom ukončení Internetovej aukcie pôžičky podľa predchádzajúceho bodu VOP bude 

Užívateľ informovaný prostredníctvom Internetového portálu, kde zobrazí uzavretá Zmluva 

o pôžičke a prípadné ďalšie informácie v súvislosti s uzatváranou Zmluvou o pôžičke. 

 

Čl. V 

Vznik Zmluvy o pôžičke 

5.1. Zmluva o pôžičke je uzatvorená informovaním Užívateľa o úspešnom ukončení Internetovej 

aukcie pôžičky podľa bodu 4.7 týchto. Peňažné prostriedky, ktoré sú predmetom uzatváranej 

Zmluvy o pôžičke budú prevedené spoločnosťou Eurvest s. r. o. na účet Žiadateľa o pôžičku 

bez zbytočného odkladu po momente uzatvorenia Zmluvy o pôžičke tak, aby bolo 

zabezpečené riadne plnenie záväzku Investora vyplývajúceho z uzatvorenej Zmluvy 

o pôžičke. 

5.2. Zmluva o pôžičke vzniká: v deň akceptácie 2 stranami ale v prípade, že bola Zmluva 

o pôžičke podľa bodu 5.1 týchto VOP uzatvorená cez Bankový deň a súčasne je Bankový 

účet Užívateľa,  deň uzatvorenia Zmluvy o pôžičke podľa bodu 5.1 týchto VOP. V prípade, 

že bola Zmluva o pôžičke podľa bodu 5.1 týchto VOP uzatvorená mimo Bankový deň 

a súčasne je Bankový účet Užívateľa, prvý Bankový deň nasledujúci po dni uzatvorenia  

Zmluvy o pôžičke podľa bodu 5.1 týchto VOP. 

5.3. Investor berie na vedomie, že určením Investície, alebo jej časti, pre dopyt Pôžičky 

 konkrétneho Žiadateľa o pôžičku súhlasí s podmienkami Žiadateľom o pôžičku a teda takéto 

určenie Investície, alebo jej časti, je prejavom vôle Investora uzatvoriť Zmluvu o pôžičke za 

navrhovaných podmienok. Investor taktiež berie na vedomie, že ním poskytnutá Pôžička podľa 

výsledku Internetovej aukcie pôžičiek prevádzkovanej na Internetovom portáli je Žiadateľovi o 

pôžičku poskytnutá na základe Zmluvy o pôžičke, pričom v mene a na účet Investora koná 

Spoločnosť. 

5.4. Presná výška Pôžičky, úroková sadzba, splatnosť Pôžičky a všetky prípadné ďalšie 

dojednania, ktoré sú predmetom uzatváranej Zmluvy o pôžičke sú uvedené, alebo odsúhlasené 

Dlžníkom pri zadávaní dopytu Pôžičky na Internetovú aukciu pôžičiek alebo pri potvrdenie 

ponuky SMS správou. 

5.5. Zmluvu o pôžičke možno predčasne ukončiť vzájomnou dohodou Investora, v mene a na 

účet ktorého koná Spoločnosť a Dlžníka, alebo odstúpením Investora, v mene a na účet ktorého 

koná Spoločnosť od Zmluvy o pôžičke podľa bodu 5.6 VOP. 

5.6. Investor, v mene a na účet ktorého koná Spoločnosť, je oprávnený od Zmluvy o pôžičke 

odstúpiť v prípade keď tak stanovujú tieto VOP, najmä v prípade ukončenia Rámcovej zmluvy 

o spolupráci z dôvodu na strane Dlžníka, alebo porušením Dlžníkovej povinnosti vyplývajúcej 

z uzatvorenej Zmluvy o pôžičke. Odstúpením Investora, v mene a na účet ktorého koná 

Spoločnosť Zmluva o pôžičke zaniká, a to momentom sprístupnenia tejto informácie Dlžníkovi 

prostredníctvom Internetového portálu. O odstúpení od Zmluvy o pôžičke podľa predchádzajúcej 

vety tohto ustanovenia bude Dlžník informovaný taktiež e-mailovou správou. 

5.7. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvou o pôžičke alebo VOP výslovne neupravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov 

 

Čl. VI 

Splácanie poskytnutej pôžičky 

6.1. Investor berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že Dlžník splní svoj záväzok včas, ak 

bola platba pripísaná v plnej výške na Bankový účet Spoločnosti najneskôr v deň splatnosti. 

6.2. Investor súhlasí, že spoločnosť Peer2Peer admin s. r. o., ktorá koná v mene a na účet 

Žiadateľa o pôžičku, neposkytne Splátku, ktorú Žiadateľ o pôžičku poukázal na Bankový účet 



Spoločnosti na Investorov Bankový účet Užívateľa, ale tieto finančné prostriedky ostanú 

Investorovi k dispozícií na Bankovom účte Spoločnosti. Za moment splnenia záväzku 

spoločnosti Peer2Peer admin s. r. o. poskytnúť Investorovi platbu prijatú od Žiadateľa o 

pôžičku považuje moment pripísania platby na Bankový účet Spoločnosti. V tomto prípade 

sa peňažné prostriedky na Bankovom účte Spoločnosti považujú za Investíciu, ktorú môže 

Investor využiť na poskytnutie ďalšej Pôžičky, alebo kedykoľvek požiadať prostredníctvom 

Internetového portálu Spoločnosť o ich poukázanie na svoj Bankový účet Užívateľa. 

Investor bude mat informáciu o prijatých platbách vo svojom Virtuálnom učte a súhlasí že 

platby za kalendárny mesiac búdu pripísane na Investorov účet 1 krát mesačne vždy max.do 

5.kalendarneho dna alebo dostupne k opakovaným investíciám v Virtuálnom učte. V tomto 

prípade sa peňažné prostriedky na Bankovom účte Spoločnosti považujú za Investíciu, ktorú 

môže Investor využiť na poskytnutie ďalšej Pôžičky, alebo kedykoľvek požiadať 

prostredníctvom Internetového portálu Spoločnosť o ich poukázanie na svoj Bankový účet 

Užívateľa. 

6.3. O postupe platenia splátok pôžičky a o úhrade celej pôžičky, úroku a jeho príslušenstva 

 informuje Spoločnosť Investora prostredníctvom Internetového portálu. 

 

Čl. VII 

Vymáhanie v prípade omeškania Dlžníka 

7.1. V prípade omeškania Dlžníka s plnením jeho záväzku zo Zmluvy o pôžičke nie je Investor 

v žiadnom prípade oprávnený požadovať splnenie záväzku Dlžníka podľa Zmluvy o pôžičke 

od Spoločnosti. 

7.2. Spoločnosť Eurvest s. r. o. je oprávnená kontaktovať Dlžníka v omeškaní s plnením jeho 

záväzku zo Zmluvy o pôžičke všetkými dostupnými spôsobmi, t. j. najmä SMS správou, 

telefonicky, e-mailom, osobne alebo inými dostupnými prostriedkami a rovnako 

prostredníctvom všetkých verejne dostupných telefónnych číslach, e-mailových adresách, 

alebo iných kontaktoch registrovaných na meno Dlžníka. 

7.3. Spoločnosť je oprávnená v zmysle týchto VOP a Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej 

medzi spoločnosťou Eurvest s. r. o. a Investorom vymáhať, alebo zabezpečiť vymáhanie 

plnenia Dlžníkovho záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o pôžičke podľa tohto článku a po 

SMS upozornení v zmysle bodu 7.4 VOP bez súhlasu Dlžníka. 

7.4. Pokiaľ je Dlžník v omeškaní s plnením jeho záväzku zo Zmluvy o pôžičke, Spoločnosť tomuto 

Dlžníkovi zašle na telefónne číslo ním zadané v priebehu registrácie na druhý deň po dni 

splatnosti Pôžičky SMS správu s upozornením, že je so splácaním Pôžičky v omeškaní a 

konkrétnu dlžnú sumu je potrebné uhradiť. Táto prvá SMS upomienka nie je spoplatnená. 

7.5. Po prvom SMS upozornení v zmysle bodu 7.4 VOP Spoločnosť zabezpečí vymáhanie 

plnenia Žiadateľa o pôžičku vyplývajúceho zo Zmluvy o pôžičke na náklady Investora vo 

výškach za jednotlivé úkony v zmysle Sadzobníka poplatkov, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto 

VOP. Investor má právo do desiatich dní od splatnosti Splátky Žiadateľa o pôžičku 

prostredníctvom Internetového portálu zvoliť možnosť, že nemá záujem o vymáhanie plnenia 

Žiadateľa o pôžičku zabezpečeného Spoločnosťou. V prípade, ak je v Zmluve o pôžičke ako 

veriteľ len jeden Investor, ktorý si zvolí možnosť podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP, 

alebo všetci Investori pri konkrétnej Zmluve o pôžičke zvolia možnosť podľa predchádzajúcej 

vety tohto bodu VOP (t. j., že nemajú záujem o vymáhanie plnenia Žiadateľa o pôžičku 

zabezpečeného Spoločnosťou), Spoločnosť nezabezpečí vymáhanie plnenia Žiadateľa o 

pôžičku z tejto Zmluvy o pôžičke (najmä v zmysle bodov 7.7 až 7.9 týchto VOP). 

7.6. V prípade, že je Žiadateľ o pôžičku v omeškaní s plnením svojho záväzku vyplývajúceho zo 

Zmluvy o pôžičke aspoň štyri dní, je Spoločnosť oprávnená zaslať na Žiadateľom o pôžičku 

uvedenú e-mailovú adresu, poštou výzvu na zaplatene dlžnej sumy, spoplatnenú podľa 

Sadzobníku poplatkov. 

7.7. V prípade, že je Žiadateľ o pôžičku v omeškaní s plnením svojho záväzku vyplývajúceho zo 

Zmluvy o pôžičke aspoň jedenásť dní, je Spoločnosť oprávnená zaslať na Žiadateľom o 



pôžičku uvedenú e-mailovú adresu, poštou 2.výzvu na zaplatene dlžnej sumy, spoplatnenú 

podľa Sadzobníku poplatkov. 

7.8. V prípade, že je Žiadateľ o pôžičku v omeškaní s plnením svojho záväzku vyplývajúceho zo 

Zmluvy o pôžičke aspoň dvadsaťpäť dní, je Spoločnosť oprávnená Žiadateľovi o pôžičku 

zaslať 3. výzvu na zaplatenie dlžnej sumy SMS aj v písomnej forme prostredníctvom 

poštového podniku na Žiadateľom o pôžičku uvedenú adresu a v rovnakom znení aj na 

Žiadateľom o pôžičku uvedenú e-mailovú adresu. 

7.9. V prípade, že je Dlžník v omeškaní s plnením svojho záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy 

o pôžičke aspoň tridsať dní, je Spoločnosť oprávnená splnomocniť akúkoľvek tretiu osobu, 

alebo osoby v konaní voči Dlžníkovi, s cieľom dosiahnutia splnenia Dlžníkovho záväzku 

vyplývajúceho zo Zmluvy o pôžičke, ktoré budú dlh ďalej vymáhať v mene Investora. 

Spoločnosť je v prípade predchádzajúcej vety rovnako oprávnená splnomocniť advokátsku 

kanceláriu. 

7.10. Spoločnosť prostredníctvom Internetového portálu priebežne informuje Investora o stave 

vymáhania plnenia Dlžníkovho záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o pôžičke. 

 

Čl. VIII 

Doba trvania Rámcových zmlúv a možnosti ich ukončenia 

8.1. Spoločnosť je oprávnená zrušiť registráciu a Virtuálny účet Investora len v prípade, ak: 

 a) tak ustanovujú tieto VOP, 

 b) dôjde k ukončeniu Rámcovej zmluvy o spolupráci, ktorú spoločnosť Eurvest s. r. o. 

s Investorom, v zmysle bodov 8.2 a 8.3 týchto VOP. 

8.2. Spoločnosť je oprávnená od Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Investorom 

odstúpiť 

   v prípade, ak: 

 a) tak stanovuje Rámcová zmluva o spolupráci, 

 b) Investor poruší podstatným spôsobom Rámcovú zmluvu o spolupráci. Za podstatné 

porušenie Rámcovej zmluvy o spolupráci sa vždy považuje najmä, no nie výlučne omeškanie 

Investora s plnením záväzku vyplývajúceho z Rámcovej zmluvy o spolupráci o viac ako pätnásť 

dní. 

8.3. Odstúpenie Spoločnosti od Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Investorom, 

v zmysle bodov 8.2 a 8.3 týchto VOP je doručené Investorovi, na ním uvedenú e-mailovú adresu.  

8.4. Odoslaním e-mailovej správy v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku VOP Rámcová 

zmluva o spolupráci zaniká. Skončenie platnosti Rámcovej zmluvy o spolupráci nezbavuje 

žiadnu zo zmluvných strán povinnosti splniť a  vysporiadať všetky záväzky, ktoré z nej 

vyplývajú ku dňu skončenia jej platnosti. 

8.5. Investor nie je oprávnený Rámcovú zmluvu uzatvorenú so Spoločnosťou vypovedať alebo 

od nej odstúpiť, a to počas celej doby jej platnosti a účinnosti. Predchádzajúca veta tohto 

ustanovenia VOP sa neuplatní v prípadoch, kedy mu toto právo vyplýva príslušných 

kogentných ustanovení aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Čl. IX 

Náhrada škody 

9.1. Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej zmluvnej strane porušením 

svojich povinností vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy o spolupráci a týchto VOP. Zmluvné 

strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám a minimalizácii 

vzniknutých škôd. 

9.2. Žiadna zo zmluvných strán Rámcovej zmluvy o spolupráci a Zmluvy o pôžičke nie je 

zodpovedná za omeškanie spôsobené omeškaním s plnením záväzku druhej strany. Žiadna 

zo zmluvných strán nie je zodpovedná za škodu spôsobenú omeškaním druhej zmluvnej 

strany s jej vlastným plnením. 



9.3. V prípade porušenia povinností Užívateľa vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy o spolupráci, 

týchto VOP a/alebo Zmluvy o pôžičke, je Užívateľ povinný zaplatiť poplatok za každé takéto 

porušenie. Užívateľ je povinný tieto poplatky uhradiť na základe výzvy Spoločnosti, a to v 

hodnote, v termíne a na účet uvedený vo výzve, pokiaľ nebude dohodnuté inak; to neplatí v 

prípade, ak podľa Sadzobníka Poplatkov, ktorý tvorí Prílohu č.1 ide o poplatok, ktorý je 

Spoločnosť oprávnená inkasovať automaticky pri plnení záväzkov vzniknutých na základe 

Zmluvy o pôžičke, Rámcovej zmluvy o spolupráci a týchto VOP. 

 

Čl. X 

Sadzobník poplatkov 

10.1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj Sadzobník poplatkov, ktorý určuje výšku a druh 

poplatkov ktoré je Užívateľ povinný uhradiť Spoločnosti za jednotlivé služby, činnosti a úkony 

pri využívaní funkcionality Internetového portálu, alebo v prípade porušenia povinností 

Užívateľa vyplývajúcich z uzatvorenej Rámcovej zmluvy o spolupráci, týchto VOP a/alebo 

Zmluvy o pôžičke. 

10.2. Neuhradenie poplatkov podľa Sadzobníka poplatkov v stanovenej výške je podstatným 

porušením Rámcovej zmluvy o spolupráci a je dôvodom na odopretie vykonania konkrétnej 

služby, činnosti alebo úkonu zo strany Spoločností, resp. zrušenie registrácie a Virtuálneho 

účtu dlžníka, alebo Virtuálneho účtu investora. 

10.3. Užívateľ akceptuje a výslovne súhlasí, že všetky poplatky v zmysle týchto VOP sú zo strany 

Spoločnosti inkasované automaticky, odpočítaním zo sumy plnenia v rámci záväzkov 

vzniknutých na základe Zmluvy o pôžičke, Rámcovej zmluvy o spolupráci a týchto VOP, 

s výnimkou prípadu vymáhania plnenia záväzkov v zmysle článku 7 týchto VOP. 

10.4. Spoločnosť je oprávnená rozhodnúť, že sa v individuálnych prípadoch nebudú poplatky 

uvedené v Sadzobníku aplikovať alebo sa budú aplikovať v zníženej výške. 

 

Čl. XI 

Garančný fond investícií 

11.1. Aj napriek tomu že to zákon nevyžaduje, spoločnosť Eurvest s.r.o.na ochranu investorov 

vytvoril Garančný fond. Garančný fond spravuje spoločnosť Eurvest s.r.o.. Garančný fond je 

zriadený za účelom zníženia rizika pre investorov a je vytvorený na to, aby chránil Investorov portálu 

www.kolektivne-pozicky.sk pre prípady omeškania platieb dlžníka. Každá investícia podlieha 

nadštandardnej ochrane Garančného fondu spoločnosti Eurvest s.r.o. 

11.2. Z každej poskytnutej pôžičky a za predlženie lehoty pôžičky bude do garančného fondu 

prevedených 5% s Dlžníka, ktoré budú slúžiť ako záruka pre Investorov, že v prípade nesplatenia 

pôžičiek dlžníkmi budú môcť 1 krát za dobu trvania Rámcovej zmluvy využiť možnosť a vybrať 

finančné prostriedky z Garančného fondu do maximalnej výšky 1000 eur. V takom prípade 

pohľadávky investora prechádzajú do spoločnosti Eurvest s.r.o. Aby to Investor mohol využiť tie 

pohľadávky musia byť v omeškaní minimálne 180 dní od dátumu splatností. Garančný fond kryje 

istinu investície do maximálnej výšky 1000 eur na jedného investora. 

11.3. Investor berie na vedomie a súhlasí, že cena za postupovanú pohľadávku bude hradená 

Spoločnosťou ako budúcim postupníkom výlučne z prostriedkov Garančného fondu. V prípade ak 

objem peňažných prostriedkov v Garančnom fonde bude nižší ako je cena, ktorú by mala 

Spoločnosť zaplatiť , Zmluvné strany sa dohodli, že Spoločnosť nie je povinná pohľadávku odkúpiť. 

Aktuálna výška Garančného fondu je zverejnená a aktualizovaná na Internetovom portály. 

ČI.XII 

Všeobecné, spoločné a záverečné ustanovenia 

12.1  Počas procesu registrácie, verifikácie, trvania Internetovej aukcie pôžičiek, Internetovej aukcie 

pohľadávok, ako i počas trvania platnosti Rámcovej zmluvy o spolupráci, je Užívateľ povinný 

poskytovať Spoločnosti vždy len pravdivé, správne, aktuálne a korektné informácie a dokumenty. 

V opačnom prípade ide o podstatné porušenie Rámcovej zmluvy o spolupráci zo strany Užívateľa. 

http://www.kolektivne-pozicky.sk/


12.2. Užívateľ berie na vedomie, že niektoré úkony, alebo činnosti pri využívaní funkcionality 

Internetového portálu musia byť potvrdené Autentifikačným kódom. Špecifikácia úkonov, alebo 

činností, ktorých vykonanie je podmienené zadaním Autentifikačného kódu, ako aj  samotný 

Autentifikačný kód bude Užívateľovi vygenerovaný Internetovým portálom. 

12.3. Žiadnym ustanovením VOP nie je dotknuté právo Spoločností na zmenu alebo doplnenie 

procesu identifikácie Užívateľov a zmenu alebo doplnenie procesu verifikácie iných skutočností 

uvádzaných Užívateľmi a to kedykoľvek, ak to bude Spoločnosť považovať za vhodné z dôvodu 

overenia ich totožnosti. 

12.4. Spoločnosti sú oprávnené jednostranne meniť a/alebo dopĺňať tieto VOP, a to aj bez súhlasu 

Užívateľov, s čím Užívateľ výslovne súhlasí podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci a týchto VOP. 

Spoločnosti oznámia zmenu VOP prostredníctvom Internetového portálu a e-mailovej správy. 

12.5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 09.11.2022. 

 

 

 


