
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

spoločnosti Peer2Peer admin s. r. o. pre Žiadateľov o pôžičku - Užívateľov portálu 

www.kolektivne-pozicky.sk 

(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 Peer2Peer admin s. r. o., IČO: 53 259 815, so sídlom 

Československej armády 3, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina, oddiel: Sro, vložka: 75672/L (ďalej len „Peer2Peer admin s. r. o.“) vo vzťahu 

k jednotlivým Užívateľom. 

1.2. Právne vzťahy medzi spoločnosťou Peer2Peer admin s. r. o., Užívateľmi a potencionálnymi 

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

Reklamačným poriadkom spoločnosti Peer2Peer admin 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 Spoločnosťami za súčasnej 

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

Žiadateľa o pôžičku. 

 

Čl. II 

Definície pojmov 

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

užívateľského prostredia Internetového portálu (Klientská zóna). Autentifikačnými prvkami sú 

registrovaný e-mail a kód. 

2.2. Autentifikačný kód je Spoločnosťu vygenerovaný kód z čísiel, ktorý Spoločnosť zasiela 

Užívateľom na nimi zadané telefónne čísla v procese registrácie a ktorý sú Užívatelia povinní 

zadať pri dokončenie žiadosti o registráciu na platforme.  

2.3. Bankový deň je deň, kedy banka vedúca Bankový účet Spoločnosti 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 Spoločnosťami nie je bankou vedúca Bankový účet 

Spoločnosti, alebo bankou vedúcou Bankový účet Užívateľa vyhlásený ako nebankový. 

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

2.4. Bankový účet Užívateľa je účet vedený v banke so sídlom na území Slovenskej republiky, 

alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike a je vedený na meno Užívateľa 

alebo je to bankový účtu, kde Užívateľ je disponentom (a ma k tomu aj potvrdenie z banky, 

ktoré dostatočne preukazuje túto skutočnosť), pričom Užívateľ tento účet označí ako účet, na 

ktorý príjme Pôžičku. Nepredloženie potvrdenia predstavuje prekážku, v zmysle ktorej 

nebude môcť osoba nadobudnúť status Žiadateľa o pôžičku. 
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2.5. Bankový účet Spoločnosti je bankový účet, prostredníctvom ktorého za podmienok 

dohodnutých v Zmluve o pôžičke a týchto VOP Žiadateľ o pôžičku predovšetkým vracia 

poskytnutú Pôžičku aj iné poplatky s tím spojene. 

2.6. Žiadateľ o pôžičku alebo Dlžník je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom 

na území Slovenskej republiky, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá so spoločnosťou 

Peer2Peer admin s. r. o. uzavrela Rámcovú zmluvu o spolupráci ako dlžník a ktorá má 

záujem o uzavretie Zmluvy o pôžičke s využitím Internetového portálu. 

2.7. Identifikačný kód je jedinečný kód pridelený Spoločnosťou Užívateľovi od momentu 

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

Užívateľa pri Spoločnosťou určenom okruhu operácií vykonávaných Užívateľom na 

Internetovom portáli. 

2.8. Internetová aukcia pôžičiek je Spoločnosťou vytvorený automatizovaný nástroj 

Internetového portálu, prostredníctvom ktorého dochádza ku stretu ponuky a dopytu Pôžičiek 

a Investícií, , to podľa kritérií zvolených Užívateľmi.  

2.9. 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 Spoločnosť 

Peer2Peer admin s. r. o. je na základe zmluvy oprávnená využívať doménu Internetového 

portálu, jeho software, databázu, ako i sprostredkovať prístup, využívanie a správu 

Internetového portálu pre jednotlivých Žiadateľov o pôžičku. 

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

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

2.11. Rámcová zmluva o spolupráci je zmluva, ktorú uzatvára spoločnosť Peer2Peer admin s. r. 

o. so Žiadateľom o pôžičku a ktorej predmetom je úprava práv a povinností jej zmluvných 

strán. 

2.12. Splátka je suma, ktorú je na základe uzatvorenej Zmluvy o pôžičke Žiadateľ o pôžičku 

povinný uhradiť na Bankový účet, s ktorého pôžička jemu bola poskytnutá. 

2.13. Spoločnosť je spoločnosť Peer2Peer admin s. r. o. 

2.14. Užívateľ je Žiadateľ o pôžičku. 

2.15. Verifikácia je proces kontrolných činností Spoločnosti 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. 

2.16. Virtuálny účet Žiadateľa o pôžičku je individuálny účet Žiadateľa o pôžičku prístupný na 

Internetovom portáli, prostredníctvom ktorého Žiadateľ o pôžičku vstupuje do užívateľského 

prostredia Internetového portálu a je oprávnený vykonávať všetky užívateľské operácie 

Žiadateľa o pôžičku. Vo Virtuálnom účte Žiadateľa o pôžičku sú uchovávané údaje 

o uzatvorených zmluvách, najmä splatnosti Splátok a výška splatenej a dlžnej sumy 

jednotlivých Pôžičiek. 

2.17. 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, poplatky a splniť ďalšie z nej vyplývajúce 

povinnosti. 

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

postupuje Investor ako postupca pohľadávku voči Žiadateľovi o pôžičku vzniknutú na základe 

Zmluvy o pôžičke. 

 

Čl. III 

Získanie statusu Žiadateľa o pôžičku 
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3.1 Registrácia a vytvorenie Virtuálneho účtu 

3.1.1 S cieľom registrácie a vytvorenia Virtuálneho účtu Žiadateľa o pôžičku na Internetovom portáli 

je osoba, ktorá má záujem uzatvoriť Rámcovú zmluvu so Spoločnosťou a získať tak status 

Žiadateľa o pôžičku (ďalej len „Žiadateľ“), povinná zadať svoje meno, priezvisko, miesto 

trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, rodné číslo a e-mailovú adresu, bankový účet 

v tvare IBAN, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje požadované Internetovým portálom, 

oboznámiť sa a akceptovať VOP zakliknutím príslušného políčka na Internetovom portáli. 

Tiež osoba je povinná vyhlásiť, že nie je politicky exponovanou osobou a udeliť súhlas so 

spracúvaním jej osobných údajov - zakliknutím príslušného políčka na Internetovom portáli. 

Následne za účelom overenia telefónneho čísla bude zaslaný SMS správou kód, ktorý je 

treba zadať do príslušného políčka aby pokračovať v žiadosti. Žiadateľ o pôžičku za účelom 

preukázania bonity a následne doplní vyžadované informácie týkajúce sa jej príjmov a 

výdavkov, zdroja príjmu a ostatní údaje, ktorý od neho požiada Spoločnosť. Žiadateľa o 

pôžičku zdokladuje svoj príjem predložením kópií výplatných pások alebo poštových ústrižkov 

za posledné dva mesiace a výpisu z bankového účtu za posledný mesiac preukazujúceho 

tento príjem. Žiadateľ o pôžičku za účelom svojej identifikácie predloží obojstrannú kópiu 

občianskeho preukazu a minimálne jedného ďalšieho dokladu preukazujúceho totožnosť 

osoby Žiadateľ o pôžičku (napr. vodičský preukaz, preukaz poistenca, cestovný pas, 

zamestnanecký poukaz, rodný list, sobášny list). Žiadateľ o pôžičku je oprávnená zadať aj 

ďalšie informácie týkajúce sa jej osobného stavu, statusu, zamestnania, vzdelania a iných 

doplňujúcich informácií. 

3.1.2 Spoločnosť v rámci procesu Verifikácie preverí všetky doklady, ktoré osoba, ktorá má záujem 

získať status Žiadateľa o pôžičku poskytla v procese registrácie, pracovník Spoločnosti 

zavolá na overenie a doplnenie udajú Žiadateľovi o pôžičky a v prípade nutnosti, kedy tak 

uzná za vhodné, je oprávnená kontaktovať priamo zamestnávateľa osoby, ktorá má záujem 

získať status Žiadateľa o pôžičku, a to za účelom overenia informácií o jej zamestnaní, s čím 

osoba, ktorá má záujem získať status Žiadateľa o pôžičku výslovne súhlasí.  

3.1.3 Osoba, ktorá má záujem získať status Žiadateľa o pôžičku výslovne súhlasí s tým, aby bol 

po vyplnení telefónneho čísla v procese registrácie kontaktovaná zo strany Spoločnosti na 

ňou uvedené telefónne číslo a to buď SMS správou, alebo telefonicky. Zároveň výslovne 

súhlasí s tým, aby jej boli informácie zasielané na jeho e-mailovú adresu uvedenú v procese 

registrácie.  

3.1.4 Pokiaľ žiadosť bude schválená bude na bankový účet Žiadateľa o pôžičku, ktorý v procese 

registrácie uviedol, povedená overovacia platba vo výške 0,10 EUR (ďalej len „registračný 

bonus“), spolu s náhodne vygenerovaným variabilným symbolom. Žiadateľ o pôžičku bude 

následne Internetovým portálom vyzvaní aby prihlásil sa do klientskej zóny zadaním e-mailu 

a kódu a potvrdí a overí prístup k bankovému účtu, ktorý zadala v procese registrácie. Takto 

vygenerovaný variabilný symbol následne slúži ako kód na prihlásenie do profilu. Zakliknutím 

príslušného políčka na Internetovom portáli Žiadateľ o pôžičku vyhlasuje, že sa starostlivo a 

podrobne oboznámila s obsahom týchto VOP, návrhom Rámcovej zmluvy, návrhom zmluvy 

o pôžičky, reklamačnom poriadkom a ich obsahu porozumel a že sa zaväzuje to dodržiavať. 

Uskutočnením krokov podľa tohto bodu VOP dôjde k automatickému vytvoreniu Virtuálneho 

účtu a uzatvorenia Rámcovej zmluvy. 

3.1.5 Žiadateľ o pôžičku je povinný vždy zadať správne, kompletné a pravdivé údaje vyžadované. 

Zadanie nesprávnych, nekompletných alebo nepravdivých údajov je dôvodom na odopretie 

alebo zrušenie registrácie, resp. odopretie vytvorenia alebo zrušenie Virtuálneho účtu 

Žiadateľa o pôžičku. 

3.1.6 Žiadateľ o pôžičku je oprávnený prostredníctvom Internetového portálu vytvoriť a používať 

len jeden Virtuálny účet Žiadateľa o pôžičku. Porušenie tejto povinnosti je dôvodom na 

odopretie alebo zrušenie registrácie. 

3.1.7 Žiadateľ o pôžičku berie na vedomie, že len na základe vyplnenia registrácie a vytvorenia 

Virtuálneho účtu Žiadateľa o pôžičku, nemá automaticky nárok na využívanie všetkých 



služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového portálu (t.j. najmä, no nie výlučne 

možnosť uzatvorenia Zmluvy o pôžičke). Nárok na využívanie všetkých služieb 

poskytovaných prostredníctvom Internetového portálu vzniká tejto osobe až uzatvorením 

Rámcovej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Peer2Peer admin s. r. o. a získaním statusu 

Žiadateľa o pôžičku podľa podmienok ďalej špecifikovaných v týchto VOP. 

3.1.8 Žiadateľ o pôžičku, ktorý má záujem uzatvoriť so spoločnosťou Peer2Peer admin s.r.o. 

Rámcovú zmluvu o spolupráci, berie na vedomie, že nevyhnutným predpokladom na 

vytvorenie žiadosti o pôžičku, uzatvorenie Rámcovej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou 

Peer2Peer admin s. r. o. a získanie statusu Žiadateľa o pôžičku, je úspešná registrácia na 

Internetovom portáli a vytvorenie Virtuálneho účtu, úspešné absolvovanie Verifikácie podľa 

bodu 3.1. VOP a posúdenie jeho bonity podľa bodu 3.2. VOP. 

3.2 Posúdenie bonity Žiadateľa o pôžičku 

3.2.1. Za účelom uzatvorenia Rámcovej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Peer2Peer admin s. 

r. o. a získanie statusu Žiadateľa o pôžičku, bude následne vykonané posúdenie bonity 

Žiadateľa o pôžičku. V rámci procesu posúdenia bonity budú Spoločnosťou preskúmavané 

najmä doklady preukazujúce finančnú situáciu Žiadateľa o pôžičku a spôsobilosť splácania 

Pôžičky za účelom vyhodnotenia rizika nesplatenia Pôžičky. 

3.2.2. V prípade že Žiadateľ o pôžičku nedoloží vše doklady alebo v prípade neúspešného 

absolvovania posúdenia bonity ukončí Spoločnosť proces verifikácie a bude informovať 

o tom Žiadateľa o pôžičku e-mailom alebo SMS správou. 

3.2.3. Úspešným absolvovaním registrácie dochádza k zavŕšeniu procesu Verifikácie osoby, 

Žiadateľa o pôžičku, zaslaniu registračného bonusu, automatickej aktivácii Virtuálneho účtu 

a sprístupneniu Rámcovej zmluvy o spolupráci na účely jej elektronického potvrdenia. 

Elektronickým potvrdením Rámcovej zmluvy o spolupráci a odsúhlasením VOP oboma 

zmluvnými stranami je táto zmluva platná a účinná a táto osoba oprávnená využívať služby 

Internetového portálu.  

3.3 Rámcová zmluva o spolupráci uzatvorená medzi spoločnosťou Peer2Peer admin s.r.o. 

a Žiadateľom o pôžičku 

3.3.1. Predmetom Rámcovej zmluvy o spolupráci je záväzok Spoločnosti poskytnúť Žiadateľovi o 

pôžičku služby Internetového portálu, konkrétne nasledovné služby: 

 a) aktívny prístup ku Internetovej aukcií pôžičiek, najmä za účelom umiestnenia dopytu 

Pôžičky a možnosti získania pôžičky, 

 b) uzatvorenie Zmluvy o pôžičke s Investorom podľa výsledku Internetovej aukcie 

pôžičiek v mene a na účet Žiadateľa o pôžičku, príp. uzatvorenie dodatkov Zmluvy o pôžičke, najmä 

 za účelom predĺženia splatnosti Pôžičky, alebo uzatvorenie Dohody o zrážkach zo mzdy, v 

mene a na účet Žiadateľa o pôžičku, s Investorom, 

 c) zabezpečenie riadneho poskytnutia plnenia Žiadateľa o pôžičku vyplývajúceho zo 

Zmluvy o pôžičke prevedením Splátky Žiadateľom o pôžičku zloženej na Bankový účet Spoločnosti 

Investorovi, 

 d) zabezpečenie riadneho prijatia plnenia Investora vyplývajúceho zo Zmluvy o pôžičke, 

 e) poskytovanie ďalších služieb pri používaní Internetového portálu bližšie 

špecifikovaných v nasledovných ustanoveniach Rámcovej zmluvy o spolupráci . 

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

spolupráci, udelí Žiadateľ o pôžičku Spoločnosti potrebné plnomocenstvo. Preukazom 

udeleného plnomocenstva bude Rámcová zmluva o spolupráci. V zmysle plnomocenstva 

podľa tohto bodu je Spoločnosť oprávnená na zastupovanie Žiadateľa o pôžičku pri 

uzatvorení Zmluvy o pôžičke v mene a na účet Žiadateľa o pôžičku s Investormi podľa 

výsledku Internetovej aukcie pôžičiek a uzatvorení Dohody o zrážkach zo mzdy v mene 

Žiadateľa o pôžičku, vrátane predčasného ukončenia Zmluvy o pôžičke z akéhokoľvek 

prípustného zmluvného alebo zákonného dôvodu, 

3.3.3. Žiadateľ o pôžičku výslovne prehlasuje a elektronickým uzatvorením Rámcovej zmluvy o 

spolupráci a potvrdením týchto VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy o 



spolupráci, potvrdzuje, že bol pred uzatvorením Rámcovej zmluvy o spolupráci podrobne 

oboznámený s jej zmluvnými podmienkami v písomnej forme, VOP, tvoriacimi súčasť tejto 

zmluvy, s ich obsahom súhlasí a pozná rozsah plnomocenstva udeleného Spoločnosti a že 

bude v súlade s týmto plnomocenstvom postupovať. 

3.3.4. Spoločnosť má za všetky služby a úkony poskytnuté Žiadateľovi o pôžičku na základe 

Rámcovej zmluvy o spolupráci, resp. na základe týchto VOP nárok na zaplatenie poplatkov 

vo výške podľa Sadzobníka poplatkov, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP. 

3.3.5. Spoločnosť neručí Žiadateľovi o pôžičku za splnenie záväzkov Investora vyplývajúcich zo 

Zmluvy o pôžičke. 

3.3.6. Akékoľvek finančné prostriedky poskytnuté Žiadateľovi o pôžičku s výnimkou registračného 

bonusu sú vždy finančnými prostriedkami Investorov. Spoločnosť a ani spoločnosť Eurvest s. 

r. o. s výnimkou registračného bonusu neposkytujú Žiadateľom o pôžičku žiadne finančné 

prostriedky. 

 

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 Žiadateľa o pôžičku zo strany Investorov a podkladom 

uzavretia Zmluvy o pôžičke so Žiadateľom o pôžičku navrhnutými a Investormi 

akceptovanými náležitosťami. 

4.2. Žiadateľ o pôžičku zadáva svoj dopyt po pôžičke do Internetovej aukcie pôžičiek 

prostredníctvom osobitného elektronického formulára vygenerovaného Internetovým 

portálom alebo SMS správy, v ktorom je Žiadateľ o pôžičku povinný uviesť podrobnú 

špecifikáciu požadovanej pôžičky vrátane jej parametrov. Ide predovšetkým o tieto údaje: 

požadovaná výška pôžičky, doba splatnosti, výška úroku pre investora a ďalšie údaje. 

Žiadateľ o pôžičku je pri zadávaní svojho dopytu po pôžičke limitovaný maximálnou sumou 

pôžičky určenej pri posúdení jeho bonity. 

4.3. Nevyhnutnou podmienkou účasti Žiadateľa o pôžičku 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.  

4.4. O úspešnom ukončení Internetovej aukcie pôžičky a uzatvorenia zmluvy o pôžičke bude 

Užívateľ informovaný prostredníctvom Internetového portálu, kde bude dostupná Zmluva 

o pôžičke, platné a účinné VOP a prípadné ďalšie informácie v súvislosti s uzatváranou 

Zmluvou o pôžičke a SMS správou na registrovane telefónne číslo. 

4.5. Ak podľa parametru Žiadateľa o pôžičku nenájde Spoločnosť investora, ponúkne Žiadateľovi 

o pôžičku alternatívnu ponuku od Investora, ktorý momentálne sú dostupný na aukcie a je na 

Žiadateľa o pôžičku či súhlasí s ňou alebo bude čakať na Investora podľa svojich parametrov.  

 

Čl. V 

Vznik Zmluvy o pôžičke 

5.1. Zmluva o pôžičke je uzatvorená informovaním Žiadateľa o pôžičku o úspešnom ukončení 

Internetovej aukcie pôžičky (t. j. sprístupnením informácie o úspešnom ukončení Internetovej 

aukcie pôžičky na Internetovom portáli a odoslaním SMS správy). Peňažné prostriedky, ktoré 

sú predmetom uzatváranej Zmluvy o pôžičke budú prevedené na účet Žiadateľa o pôžičku 

bez zbytočného odkladu po momente uzatvorenia Zmluvy o pôžičke. 



5.2. Zmluva o pôžičke vzniká v deň akceptácie 2 stranami a podpisom Žiadateľa o pôžičke 

Zmluvy o pôžičke SMS správou.  

5.3. Žiadateľ o pôžičku berie na vedomie, že jemu poskytnutá Pôžička podľa výsledku Internetovej 

aukcie pôžičiek prevádzkovanej na Internetovom portáli, mu bude poskytnutá na základe 

Zmluvy o pôžičke uzatvorenej s Investorom, menom a na účet ktorých koná spoločnosť 

Eurvest s. r. o. Žiadateľ o pôžičku tiež berie na vedomie, že Pôžička bude poskytnutá 

z Bankového účtu Spoločnosti v prospech jeho Bankového účtu Užívateľa. Žiadateľ o pôžičku 

ďalej vyhlasuje, že berie na vedomie skutočnosť, že finančné prostriedky z jemu poskytnutej 

pôžičky nie sú vo vlastníctve spoločnosti Eurvest s. r. o., ani spoločnosti Peer2peer admin s. 

r. o., ale vo výlučnom vlastníctve jednotlivých Investorov, ktorí sú v zmluvnom vzťahu so 

spoločnosťou Eurvest s. r. o., menom a na účet ktorých je Zmluva o pôžičke uzatvorená, 

pričom nejde o spoločnú (solidárnu) pohľadávku týchto Investorov. Žiadateľ o pôžičku berie 

na vedomie a súhlasí, že totožnosť Investora, ktorý mu prostredníctvom spoločnosti Eurvest 

s. r. o. poskytol peňažné prostriedky pôžičky, mu pri riadnom splácaní poskytnutej Pôžičky 

nebude známa a že Investor bude v Zmluve o pôžičke označený výlučne svojím 

identifikačným kódom.  

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 Žiadateľom o pôžičku pri zadávaní dopytu a akceptácie ponuky na Pôžičku na 

Internetovú aukciu pôžičiek. 

5.5. Žiadateľ o pôžičku je oprávnený splatiť celú poskytnutú Pôžičku alebo ktorúkoľvek zo Splátok 

pôžičky pred dobou určenou v Zmluve o pôžičke. Toto predčasné splatenie nie sú 

spoplatnene ale nemá vplyv na výšku sumy peňažných prostriedkov, ktoré je Žiadateľ o 

pôžičku v zmysle Zmluvy o pôžičke povinný splatiť. 

5.6. Žiadateľ o pôžičku nie je oprávnený Zmluvu o pôžičke vypovedať, alebo od nej odstúpiť. 

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 

Poskytnutie pôžičky a splácanie poskytnutej pôžičky 

6.1 Na základe uzatvorenej Zmluvy o pôžičke zašle spoločnosť Eurvest s.r.o. na účet Žiadateľa o 

pôžičku príslušnú časť Investície Investora, po odčítaní aukčného poplatku za poskytnutie 

pôžičky v zmysle VOP, prostredníctvom Bankového účtu bez zbytočného odkladu po 

uzatvorení Zmluvy o pôžičke.  

6.2. Na základe uzatvorenej Zmluvy o pôžičke je Žiadateľ o pôžičku povinný riadne a včas plniť si 

svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy o pôžičke, najmä riadne a včas uhradiť dohodnuté 

Splátky spoločne s príslušenstvom na Bankový účet, a to v dohodnutej výške a dohodnutých 

dátumoch splatnosti a to tak aby bola platba pripísaná v plnej výške na Bankový účet 

najneskôr v deň splatnosti. Žiadateľ o pôžičku je povinný pri každej platbe uvádzať variabilný 

symbol uvedený v Zmluve o pôžičke.  

6.3. V prípade, ak sa Žiadateľ o pôžičku dostane do omeškania so splatením čo len časti pôžičky 

alebo jej príslušenstva, vzniká mu povinnosť platiť vynaložený náklady, zákonné úroky 

z dôvodu omeškania a zmluvné pokuty v súlade so Sadzobníkom poplatku. 

6.4. Žiadateľ o pôžičku má možnosť u pôžičky na 15 a 30 dni požiadať o predĺženie lehoty 

splatnosti prostredníctvom svojho Užívateľského profilu na www.kolektivne-pozicky.sk 

Predĺženie lehoty splatnosti pôžičky podlieha súhlasu Investora a Žiadateľ o pôžičku nemá 

na to nárok. 

6.5. Spoločnosť vždy informuje Žiadateľa o pôžičku či bola jeho žiadosť o predĺženie lehoty 

splatnosti pôžičky schválená alebo nie. 

6.6. Uzatvorením Rámcovej zmluvy o spolupráci a akceptáciou VOP udeľuje Žiadateľ o pôžičku 

berie na vedomie, že poplatok za poskytnutie Pôžičky Žiadateľovi o pôžičku je automaticky 

odpočítaný zo sumy Pôžičky v zmysle VOP. 

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


6.7. Žiadateľ o pôžičku berie na vedomie, že Investor si môže pred uzatvorením Zmluvy o pôžičke 

prostredníctvom Internetového portálu zvoliť možnosť, 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. V 

prípade, že si Investor zvolí možnosť podľa predchádzajúcej vety tohto ustanovenia VOP, sa 

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. 

 

ČI. VII 

Zrušenie registrácie a Užívateľského profilu klienta 

7.1. Spoločnosť je oprávnená zrušiť registráciu Žiadateľa o pôžičku a obmedziť alebo zrušiť jeho 

Užívateľský profil pokiaľ on poskytne Spoločnosti nepravdivú informáciu alebo nenahlási 

zmeny v údajoch. 

7.2. Žiadateľ o pôžičku môže požiadať o zrušenie registrácii a Užívateľský profilu len kedy všetky 

jeho povinnosti a záväzky voči Spoločnosti a Investorov vyplývajúce zo zmlúv, uzavretých 

prostredníctvom www.kolektivne-pozicky.sk boli splnené. A to zaslaním písomnej žiadosti na 

info@kolektivne-pozicky.sk kde budú uvedene údaji pro identifikáciu a o čom žiada.  

 

Čl. VIII 

Vymáhanie v prípade omeškania Žiadateľa o pôžičku 

8.1. V prípade omeškania Žiadateľa o pôžičku s plnením jeho záväzku zo Zmluvy o pôžičke nie 

je Investor v žiadnom prípade oprávnený požadovať splnenie záväzku Žiadateľa o pôžičku 

podľa Zmluvy o pôžičke od Spoločnosti, alebo spoločnosti Eurvest s. r. o. 

8.2. Spoločnosť Eurvest s. r. o. je oprávnená kontaktovať Žiadateľa o pôžičku 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 Žiadateľa o pôžičku. 

8.3. Spoločnosť Eurvest s. r. o. je oprávnená v zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej 

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

plnenia záväzku Žiadateľa o pôžičku vyplývajúceho zo Zmluvy o pôžičke podľa tohto článku 

a po SMS upozornení v zmysle bodu 8.4 VOP bez súhlasu Žiadateľa o pôžičku. 

8.4. Pokiaľ je Žiadateľ o pôžičku v omeškaní s plnením jeho záväzku zo Zmluvy o pôžičke, 

spoločnosť Eurvest s. r. o. tomuto Žiadateľovi o pôžičku 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. 

8.5. Po prvom SMS upozornení v zmysle bodu 8.4 VOP spoločnosť Eurvest s. r. o. zabezpečí 

vymáhanie plnenia záväzku 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 20 dní od splatnosti Splátky Žiadateľa o pôžičku 

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

Žiadateľa o pôžičku zabezpečeného spoločnosťou Eurvest s. r. o. 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 
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predchádzajúcej vety tohto bodu VOP (t. j., že nemajú záujem o vymáhanie plnenia Žiadateľa 

o pôžičku zabezpečeného spoločnosťou Eurvest s. r. o.), spoločnosť Eurvest s. r. o. 

nezabezpečí vymáhanie plnenia Žiadateľa o pôžičkzu z tejto Zmluvy o pôžičke (najmä v 

zmysle bodov 8.7 až 8.9 týchto VOP). 

8.6. Podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci a týchto VOP Žiadateľ o pôžičku výslovne akceptuje 

a súhlasí s tým, že v prípade, ak SMS upozornenie v zmysle bodu 8.4 týchto VOP ostane 

neúspešné, oznámi spoločnosť Eurvest s. r. o. Investorovi jeho totožnosť, ako i ďalšie 

identifikačné údaje Žiadateľa o pôžičku, nevyhnutné na účely vymáhania pohľadávky 

vyplývajúcej zo Zmluvy o pôžičke. 

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

Zmluvy o pôžičke, je spoločnosť Eurvest s. r. o. oprávnená zasielať na Žiadateľom o pôžičku 

uvedenú e-mailovú adresu výzvu na zaplatene dlžnej sumy, výzvy na zaplatenie dlžnej sumy 

v písomnej forme prostredníctvom poštového podniku, kontaktovat telefonicky, zasielať SMS 

správy, ktoré je spoplatnene v zmysle Cenníka poplatkov. 

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

Zmluvy o pôžičke aspoň tridsať dní, je spoločnosť Eurvest s. r. o. oprávnená splnomocniť 

akúkoľvek tretiu osobu, alebo osoby v konaní voči Žiadateľovi o pôžičku, s cieľom dosiahnutia 

splnenia záväzku Žiadateľa o pôžičku, vyplývajúceho zo Zmluvy o pôžičke, ktoré budú dlh 

ďalej vymáhať v mene Investora. Spoločnosť Eurvest s. r. o. je v prípade predchádzajúcej 

vety rovnako oprávnená splnomocniť advokátsku kanceláriu. 

 

ČI. IX 

Doba trvania Rámcových zmlúv a možnosti ich ukončenia 

9.1. Spoločnosť je oprávnená zrušiť registráciu a Virtuálny účet Žiadateľa o pôžičku len v prípade, 

ak: 

 a) tak ustanovujú tieto VOP, 

 b) dôjde k ukončeniu Rámcovej zmluvy o spolupráci, ktorú uzatvorila Spoločnosť so 

Žiadateľom o pôžičku, v zmysle bodov 9.2 a 9.3 týchto VOP. 

9.2. Spoločnosť je oprávnená od Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej so Žiadateľom o 

pôžičku  oprávnená odstúpiť v prípade, ak: 

 a) tak stanovuje Rámcová zmluva o spolupráci, 

 b) Žiadateľ o pôžičku poruší podstatným spôsobom Rámcovú zmluvu o spolupráci. Za 

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

omeškanie Žiadateľa o pôžičku s plnením záväzku vyplývajúceho z Rámcovej zmluvy o spolupráci 

 o viac ako pätnásť dní, 

 c) je Žiadateľ o pôžičku v omeškaní s plnením svojho záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy 

o pôžičke viac ako tridsať dní, 

 d) Investor, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť Eurvest s. r. o., odstúpi od 

Zmluvy o pôžičke uzatvorenej so Žiadateľom o pôžičku. 

9.3. Odstúpenie Spoločnosti od Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej so Žiadateľom o 

pôžičku zmysle bodov 9.2 týchto VOP je doručené Žiadateľovi o pôžičku na ním uvedenú e-

mailovú adresu.  

9.4. Odoslaním e-mailovej správy v zmysle predchádzajúcej  vety tohto ustanovenia 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. 

9.5. Žiadateľ o pôžičku 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 z príslušných kogentných ustanovení aplikovateľných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 



ČI. X 

Náhrada škody 

10.1. 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. 

10.2. 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. 

10.3.  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. Špecifikácia povinností, porušenie ktorých zakladá povinnosť Užívateľa zaplatiť 

príslušný poplatok, druh poplatkov ako aj ich výška je stanovená v Sadzobníku poplatkov, 

ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP. Užívateľ je povinný tieto poplatky uhradiť na základe výzvy 

spoločnosti Eurvest s. r. o., a to v hodnote, v termíne a na účet uvedený vo výzve, pokiaľ 

nebude dohodnuté inak; to neplatí v prípade, ak podľa Sadzobníku poplatkov, ktorý tvorí 

Prílohu č. 1 týchto VOP ide o poplatok, ktorý je Spoločnosť a/alebo Eurvest s. r. o. oprávnená 

inkasovať automaticky pri plnení záväzkov vzniknutých na základe Zmluvy o pôžičke, 

Rámcovej zmluvy o spolupráci a týchto VOP. 

 

Čl. XI 

Všeobecné, spoločné a záverečné ustanovenia 

11.1. 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. 

11.2. 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. 

11.3. Žiadnym ustanovením VOP nie je dotknuté právo Spoločnosti 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. 

11.4. Spoločnosť je oprávnená 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. Spoločnosť oznámi zmenu VOP prostredníctvom Internetového portálu a e-mailovej 

správy. 

11.5. Ochrana osobných údajov Žiadateľa o pôžičku je upravená v dokumente Informácia o 

spracúvaní osobných údajov, ktorý je k dispozícii Žiadateľom o pôžičku pri registrácii. 

11.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 9.11.2022. 

 

 


