Číslo smlouvy: 1001206

Rámcová smlouva o provizi

Variabilní symbol pro platby

podle ust. § 642 a násl. zák. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku

I. Smluvní strany
1.1 Zprostředkovatel
Jméno a příjmení: Augustin Matlocha
Rodné číslo: 730811/4407
Adresa: Blahoslavova 682, 36009 Karlovy Vary
Číslo účtu: 3996812001/5500

a

(dále v této smlouvě jako "zprostředkovatel") na straně jedné

1.2 Administrátor
Obchodní firma: Accey s.r.o.
IČ: 27190196
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

(dále v této smlouvě jako "administrátor") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu:
II. Úvodní ustanovení
2.1 Administrátor je podnikatelem provozujícím administraci internetový portál www.bankerat.cz (dále jen „internetový portál“). Tento internetový portál slouží ke
zprostředkování a správě půjček mezi dlužníky a věřiteli za přispění administrátora.
2.2 Zprostředkovatel je fyzická nebo právnická osoba registrovaná na internetovém portálu nejednající v rámci své podnikatelské činnosti.
2.3 Zprostředkovatel má zájem zprostředkovat administrátorovi uzavření smlouvy či smluv o úvěru formou předávání odkazů na internetový portál. Předávání odkazů se děje
zejména emailem nebo pomocí sociálních sítí.
III. Práva a povinnosti
3.1 Zprostředkovateli vznikne nárok na odměnu v případě, že u osoby, které odkaz zaslal, se prostřednictvím tohoto odkazu zaregistruje na internetovém portálu, dojde k
faktickému poskytnutí či čerpání půjčky prostřednictvím internetového portálu (dále jen „půjčka“).
IV. Provize
4.1 Výše provize je 2% z půjčky poskytnuté či čerpané prostřednictvím internetového portálu.
4.2 Nárok na provizi vzniká okamžikem připsání první splátky půjčky na účet administrátora.
4.3 Provize budou zprostředkovateli placeny bezhotovostní převodem na jeho účet uvedený v čl. 1.2 této smlouvy.
4.4 Provize jsou splatné vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, ve které vznikl nárok na provize, při splnění podmínek uvedených v čl. 4.6 této smlouvy.
4.5 Vznik nároku na provize spolu s částkou provize (souhrnně i jednotlivě) se na internetovém portálu zobrazuje v profilu zprostředkovatele.
4.6 Minimální souhrnná částka pro vyplacení provize (provedení platby administrátorem) je 500 Kč.
V. Osobní údaje
5.1 Zprostředkovatel poskytuje administrátorovi osobní údaje a uděluje administrátorovi souhlas se zpracováním těchto údajů.
5.2 Zprostředkovatel má právo na poskytnutí informací o zapracovávaných osobních údajích a to za přiměřenou náhradu a na základě písemné žádosti.
VI. Rozhodování sporů
6.1V eškeré spory z této smlouvy, jakož i ze smlouvy o půjčce budou rozhodovány u Obvodního soudu pro Prahu 8.
VII. Závěrečná ustanovení
7.1 Tato smlouva a právní vztah smlouvou založený se řídí českým právem.
7.2 Veškerá doručení v souvislosti s touto smlouvou se budou uskutečňovat písemně na adresy smluvních stran uvedených v čl. 1 této smlouvy. Písemnost určená
zprostředkovateli se považuje za doručenou 3 dny po odeslání doporučenou poštou na příslušnou adresu. Písemná forma doručení zprostředkovateli je zachována i v případě
zaslání elektronické pošty (emailu) na emailové adresu uvedenou zprostředkovatelem při jeho registraci na internetovém portálu, přičemž zpráva je považována za doručenou
dojitím do elektronické schránky, tedy i v případě, že si zprostředkovatel emailovou poštu nevybere.
7.3 Smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dále účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a
pravé vůle, nebyla sepsána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
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