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VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZMLUVY S UŽÍVATEĽOM PORTÁLU WWW.REDLEE.EU

1. Definície
Autoinvest funkcia automatického Investovania na Portáli, fungujúca

podľa nastavení zvolených Užívateľom a umožňujúca
automatizované Investovanie v mene a na účet Užívateľa v
súlade so zvolenými nastaveniami.

Bankový účet Užívateľa účet, ktorý si Užívateľ zriadil vo svojom mene v bankovej
inštitúcii, platobnej inštitúcii alebo inštitúcii elektronických
peňazí, ktorý bol zriadený v súlade s ustanoveniami zákona o
predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu
terorizmu alebo požiadaviek vyplývajúcich z práva Európskej
únie týkajúceho sa prevencie prania špinavých peňazí a
financovania terorizmu.

REDLEE REDLEE, j.s.a., IČO: 52 580 997, spoločnosť zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sja,
vložka č. 88/B, ktorá prevádzkuje a spravuje Portál.

Dlžník fyzická alebo právnická osoba, s ktorou má Poskytovateľ
úveru uzatvorenú Úverovú zmluvu.

Garancia záložné alebo obdobné právo zriadené v prospech
Poskytovateľa úveru na nehnuteľný majetok, hnuteľný
majetok alebo súbor vecí majetkových hodnôt, poskytnutie
záruky tretej strany, prevod vlastníckeho práva k vozidlu
alebo iný právny inštitút slúžiaci na zabezpečenie plnenia
záväzkov Dlžníka vyplývajúcich z Úverovej zmluvy, ak je to
uvedené na Portáli v časti, kde sú uvedené informácie o
Pohľadávke. Pohľadávka môže byť aj nezabezpečená.
Za Garanciu sa v tomto prípade nepovažuje zmluvná pokuta,
úroky z omeškania a iné vedľajšie nároky vyplývajúce z
Úverovej zmluvy.

Informácia o spracúvaní osobných údajov Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosti
REDLEE, ktorá je zverejnená na portáli.

Investícia vykonanie transakcie, ktorou Užívateľ ako Postupník
odplatne nadobudne jednu alebo viac Pohľadávok na Portáli.

Investovanie vykonávanie jednej alebo viacerých Investícií.
Meno Užívateľa personalizované meno každého Užívateľa Portálu, ktoré

používa spoločnosť REDLEE na identifikáciu Užívateľa.
Jedinečné Meno Užívateľa si Užívateľ zvolí pri registrácii na
Portáli, používa sa aj pri prihlásení sa do Užívateľského účtu.

Minimálna výška Investície minimálna výška jednotlivej Pohľadávky stanovená
spoločnosťou REDLEE a uvedená na Portáli, bez prípadnej
prirážky alebo zľavy, za ktorú môže Užívateľ nadobudnúť
Pohľadávku. Výška Pohľadávky spolu s prirážkou alebo
zľavou (ak existujú) tvoria Odplatu za Pohľadávku.

Odplata za Pohľadávku odplata za kúpu (postúpenie) Pohľadávky dohodnutá medzi
Veriteľom a Užívateľom uvedená v Zmluve o postúpení,
pozostávajúca z Výšky Pohľadávky a prípadnej prirážky alebo
zľavy (ak sa uplatňuje).

Overovací portál služba poskytovaná treťou stranou za účelom overenia
totožnosti a identifikačných dokumentov Užívateľa.

Platby Dlžníka platby realizované Dlžníkom ako splátky Úveru, Úroky,
zmluvné pokuty, úroky z omeškania a/alebo iné vedľajšie
nároky vyplývajúce z Úverovej zmluvy.

Podmienky Aktuálne platné Všeobecné podmienky zmluvy s užívateľom
Portálu, vzťahujúce sa na všetky zmluvy s Užívateľmi a
transakcie, ktoré vykonáva Užívateľ prostredníctvom Portálu.
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Pohľadávka Pohľadávka veriteľa alebo jej časť voči Dlžníkovi vyplývajúca
z úverovej zmluvy. Pohľadávka môže pozostávať z istiny
Úveru, Úrokov a príslušenstva Úveru (vedľajších pohľadávok)
v plnej alebo čiastočnej výške. Postupca má vždy právo
Pohľadávku ombedziť. Pohľadávka sa postupuje bez
zmluvnej pokuty a iných vedľajších nárokov, ktoré nie sú
uvedené v Zmluve o postúpení, ako aj bez zmeny oprávnenej
osoby vyplývajúcej z Garancie (ak bola poskytnutá). Výška
Pohľadávky, jej príslušenstvo a prípadne jednotlivé súčasti
Pohľadávky sú definované v Zmluve o postúpení.

Portál stránky vytvorené a prevádzkované spoločnosťou REDLEE na
doméne www.redlee.eu, umožňujúce Užívateľom používať
rôzne interaktívne služby ponúkané spoločnosťou REDLEE,
ktoré fungujú a sú dostupné na tomto webovom sídle.

Poskytovateľ úveru veriteľ, ktorý v súlade s dohodou o spolupráci uzatvorenej
medzi veriteľom a spoločnosťou REDLEE poveril spoločnosť
REDLEE, aby postúpila Pohľadávky Poskytovateľa úveru voči
Dlžníkovi v mene Veriteľa, a to prostredníctvom Portálu a
uskutočnila ďalšie dohodnuté úkony uvedené v Zmluve a v
Zmluve o postúpení.

Postupca veriteľ (Poskytovateľ pôžičky alebo Užívateľ), ktorý podľa
Zmluvy o postúpení predá (postúpi) Pohľadávku inému
Užívateľovi (Postupníkovi).

Postupník Užívateľ, ktorý nadobudol Pohľadávku od postupcu, čím
vstúpil do jeho právneho postavenia.

Pracovny deň deň, počas ktorého majú banky na území Slovenskej
republiky otvorené prevádzky, okrem sobôt, nedieľ a
sviatkov.

Sadzobník poplatkov Platný sadzobník poplatkov za služby spoločnosti REDLEE
uverejnený na Portáli, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.

Servisný Poplatok poplatok uvedený v Sadzobníku poplatkov, ktorý Užívateľ
platí spoločnosti REDLEE za správu Pohľadávky v súlade s
ustanoveniami Zmluvy a/alebo Zmluvy o postúpení.

Strany / zmluvné strany Užívateľ a REDLEE.
Užívateľ osoba registrovaná na Portáli ako jeho Užívateľ, vrátane

Postupcu, Postupníka a Veriteľa.
Užívateľský profil Osobná stránka Užívateľa na Portáli, ktorá je automaticky

vytvorená po registrácii Užívateľa na Portáli a je neustále
dostupná Užívateľovi po zadaní Mena užívateľa a hesla
Užívateľa na Portáli.

Účet REDLEE bankový účet, či účty uvedené na Portáli, na ktorých sú v
súlade s týmito Podmienkami uložené prostriedky Užívateľa
slúžiace na vykonávanie transakcií na Portáli a ktoré sú
oddelené od iného majetku REDLEE.

Úroky odmena za poskytnutý Úver, vypočítaná v súlade s Úverovou
zmluvou a hradená Dlžníkom.

Úver výška nesplatenej istiny Úveru poskytnutého Dlžníkovi v
súlade so Zmluvou o úvere alebo jej časť, ktorú je podľa
Zmluvy o postúpení pohľadávok povinný splatiť Dlžník.

Úverová zmluva Úverová zmluva, leasingová zmluva alebo obdobná zmluva
predmetom ktorej je finančné plnenie uzatvorená medzi
Poskytovateľom úveru a Dlžníkom.

Veriteľ Poskytovateľ úveru alebo Užívateľ, ktorý vlastní Pohľadávku
voči Dlžníkovi.
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Virtuálny účet samostatný účet poskytnutý každému Užívateľovi
spoločnosťou REDLEE, na ktorom sú zaznamenávané všetky
vysporiadania a transakcie vyplývajúce z Podmienok, Zmlúv
o postúpení a Zmlúv o úvere.

Výška Pohľadávky Úver alebo jeho časť v rozsahu, v ktorom Postupca postúpi
Pohľadávku na Postupníka a ktorý spolu s prirážkou alebo
zľavou (ak sa uplatňuje) tvorí Odplatu za Pohľadávku.

Zmluva dohoda medzi užívateľom portálu www.redlee.eu a
spoločnosťou REDLEE.

Zmluva o postúpení pohľadávky zmluva o kúpe (postúpení) pohľadávky uzatvorená medzi
Veriteľom ako postupcom a Užívateľom ako postupníkom, na
základe ktorej Veriteľ (postupca) postúpi Užívateľovi
(postupníkovi) Pohľadávku vyplývajúcu z Úverovej zmluvy.

Žiadosť o registráciu žiadosť podaná Užívateľom na Portáli v súlade s článkom 2
týchto Podmienok za účelom jeho registrácie na Portáli,
nevyhnutnej na využívanie ponúkaných služieb v súlade s
Podmienkami.

Žiadosť o vykonanie Investície Žiadosť Užívateľa vyplnená na Portáli, týkajúca sa kúpy
(postúpenia) jednej alebo viacerých Pohľadávok podľa
rozhodnutia Užívateľa.

2. Registrácia na Portáli a vytvorenie Užívateľského profilu

2.1.  Služby poskytované na Portáli  sú oprávnení využívať len registrovaní  Užívatelia,  ktorí  uzavreli  Zmluvu s
REDLEE.

2.2.  Užívateľ  sa zaregistruje na Portáli  vyplnením Žiadosti  o  registráciu a potvrdením týchto Podmienok.  Po
registrácii  Užívateľa  sa  Užívateľovi  na  Portáli  automaticky  vytvorí  Užívateľský  profil  a  Virtuálny  účet.  Pri
registrácii Užívateľa na Portáli si Užívateľ zvolí jedinečné Meno užívateľa, ktoré nie je zameniteľné so žiadnym
iným už registrovaným Užívateľom.

2.3.  Za  účelom  prístupu  do  Užívateľského  profilu,  REDLEE  vždy  overí  Užívateľa  podľa  Mena  užívateľa  a  hesla
zvoleného Užívateľom v procese registrácie na Portáli. Užívateľ nie je oprávnený zmeniť Meno užívateľa, je
však oprávnený meniť heslo používané na overenie Užívateľa v súlade s postupmi uvedenými na Portáli.

2.4. Na uzatvorenie Zmluvy, na využívanie služieb ponúkaných na Portáli a na Investovanie musí Užívateľ vykonať
úkony uvedené v Článku 3 týchto Podmienok, ktoré umožnia spoločnosti REDLEE identifikovať Užívateľa.

2.5.  Ak  je  Užívateľ  právnickou  osobou,  ktorá  podpísala  Zmluvu,  spoločnosť  REDLEE  je  oprávnená  identifikovať
osobu,  ktorá  podpísala  Zmluvu  a  pre  ktorú  spoločnosť  REDLEE  zriadi  prístupové  práva.

2.6. Užívateľský profil je súkromný a na jeho používanie je oprávnený iba Užívateľ ako jeho majiteľ.

2.7. Spoločnosť REDLEE môže odmietnuť registráciu nového Užívateľa na Portáli bez udania dôvodu.

2.8. Pri podaní Žiadosti o registráciu a uzatvorenie Zmluvy ako aj počas celého využívania Portálu musí Užívateľ
spĺňať nasledovné podmienky:

2.8.1. Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony;

2.8.2. ak je Užívateľ fyzickou osobou, musí mať najmenej 18 rokov;

2.8.3. Užívateľ musí mať Bankový účet a Užívateľ musí byť oprávnený voľne nakladať s takýmto účtom a
prostriedkami v ňom uloženými;

2.8.4. voči Užívateľovi nie sú vedené žiadne konkurzné, reštrukturalizačné alebo obdobné konania.
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3. Overenie totožnosti Užívateľa a potvrdzovanie transakcií

3.1. Za účelom splnenia zákonných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov, vykoná spoločnosť
REDLEE pred uzatvorením Zmluvy, overenie totožnosti Užívateľa, ktoré zahŕňa predovšetkým (avšak nie je
obmedzená  len  na)  identifikáciu  Užívateľa,  pri  právnických  osobách  zistenie  skutočného  vlastníka  (Ultimate
beneficial owner) a získanie informácií o účele a povahe obchodného vzťahu.

3.2. Overenie totožnosti Užívateľa sa vykonaná podľa pravidiel systému vnútornej kontroly spoločnosti REDLEE
jedným z nasledujúcich spôsobov:

3.2.1.  osobne;  pred  uzavretím  Zmluvy  žiadateľ  vyplní  formulár  Žiadosti  o  registráciu  a  predloží  identifikačné
dokumenty požadované spoločnosťou REDLEE;

3.2.2. zaslaním alebo uploadovaním (na Portáli) kópie identifikačného dokumentu;

3.2.3.  vzdialene  cez  Verifikačný  portál;  Užívateľ  predloží  fotografiu  prípadne  videozáznam  svojej  tváre  a
identifikačného  dokumentu.  V  takom  prípade  spoločnosť  REDLEE  identifikuje  Užívateľa  pomocou
informácií  získaných  z  Verifikačného  portálu.

3.3.  Za  účelom  overenia  totožnosti  Užívateľa  môže  spoločnosť  REDLEE  kedykoľvek  požiadať  Užívateľa  o
predloženie  dodatočných  dokumentov  alebo  informácií  preukazujúcich  totožnosť  Užívateľa,  pôvod  jeho
finančných prostriedkov a jednostranne stanoviť akékoľvek ďalšie požiadavky na identifikáciu Užívateľa, ako aj
vykonať zmeny v procese identifikácie Užívateľa.

3.4.  Žiadosťou  o  registráciu  podanou  v  súlade  s  postupmi  stanovenými  v  Podmienkach  a  vkladom  finančných
prostriedkov na Účet REDLEE Užívateľ potvrdzuje, že si želá využívať Portál a služby na ňom ponúknuté podľa
ustanovení Zmluvy.

3.5. Pri registrácii a každom ďalšom prihlasovaní sa do Užívateľského profilu na Portáli musí Užívateľ zadať Meno
užívateľa a heslo Užívateľa.

3.6. Heslo Užívateľa sa považuje za dôvernú informáciu a Užívateľ a REDLEE sa zaväzujú zabrániť jeho vyzradeniu
tretím osobám. Užívateľ je povinný uchovávať svoje heslo bezpečným spôsobom.
Heslo musí:

3.6.1. obsahovať minimálne 7 znakov;

3.6.2. obsahovať aspoň 1 (jedno) veľké a 1 (jedno) malé písmeno;

3.6.3. obsahovať aspoň 1 (jednu) číslicu od 0 do 9;

3.6.4. nesmie obsahovať osobné údaje, ako napríklad meno, priezvisko, rok narodenia alebo telefónne číslo
Užívateľa.

      Spoločnosť REDLEE odporúča Užívateľom pravidelne, avšak najmenej raz za každých 6 (šesť) mesiacov svoje
heslo aktualizovať.

3.7. V prípade, že sa heslo Užívateľa stalo známym alebo sa o ňom mohla dozvedieť tretia osoba, je Užívateľ
povinný o tom bezodkladne informovať spoločnosť REDLEE písomne alebo telefonicky, pričom spoločnosť
REDLEE  zablokuje  prístup  k  Užívateľskému  profilu  čo  najskôr,  a  tento  ostane  zablokovaný  až  do  momentu,
kým bude  Užívateľovi  na  základe  jeho  žiadosti  pridelené  nové  heslo  a  Užívateľ  dá  REDLEE  pokyn  na
odblokovanie Užívateľského profilu.

3.8. Prístup k Užívateľskému profilu sa dočasne zablokuje, ak je heslo Užívateľa zadané nesprávne 3 (tri) krát za
sebou.
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3.9.  Spoločnosť  REDLEE  je  oprávnená,  nie  je  však  povinná,  zablokovať  prístup  k  Užívateľskému  profilu  ak  má
podozrenie, že k Užívateľskému profilu má prístup osoba bez náležitého oprávnenia, ak má spoločnosť REDLEE
podozrenie, že heslo Užívateľa sa stalo alebo sa mohlo stať známym tretej osobe alebo má spoločnosť REDLEE
podozrenie, že sú vykonávané nezákonné transakcie, ako aj v iných prípadoch podľa uváženia spoločnosti
REDLEE, s cieľom zabezpečiť bezpečnosť služieb, nedotknuteľnosť a dôvernosť informácií o Užívateľovi a/alebo
iných klientoch spoločnosti REDLEE alebo zabrániť stratám, ktoré by mohli byť spôsobené spoločnosti REDLEE
alebo jej klientom.

3.10. Činnosť Užívateľa vykonaná na Portáli po zadaní Mena užívateľa a hesla Užívateľa sa považuje za podpis
Užívateľa a/alebo prijatie návrhu. Všetky platby, platobné príkazy, pokyny, žiadosti, dohody, ako aj ďalšie
dokumenty potvrdené alebo predložené Užívateľom na Portáli po zadaní Mena užívateľa a hesla Užívateľa
podľa pokynov na Portáli,  sú pre Užívateľa,  spoločnosť  REDLEE a Poskytovateľa úveru (ak je  zmluvnou
stranou) záväzné.

3.11. REDLEE má právo neschváliť transakciu, ak:

3.11.1 Užívateľ nedodržiava Podmienky;

3.11.2 Spoločnosť REDLEE má podozrenie ohľadom totožnosti Užívateľa a spoločnosť REDLEE nebola schopná
kontaktovať Užívateľa za účelom potvrdenia obsahu transakcie;

3.11.3 inštrukcie Užívateľa sú nejasné alebo skreslené v dôsledku prerušenia komunikácie;

3.11.4 v ostatných prípadoch uvedených v bode 3.9. Podmienok.

3.12.  Ak  je  Zmluva  uzatvorená  osobne,  Zmluva  medzi  spoločnosťou  REDLEE  a  Užívateľom sa  považuje  za
uzatvorenú a nadobúda účinnosť momentom jej podpisu oboma Stranami. Ak je Zmluva uzatvorená na diaľku,
Zmluva  medzi  spoločnosťou  REDLEE  a  Užívateľom  sa  považuje  za  uzatvorenú  a  nadobúda  účinnosť
momentom, keď spoločnosť REDLEE vykonala overenie totožnosti Užívateľa a Užívateľ potvrdil svoj súhlas s
platným  znením  Podmienok  na  Portáli.  Aktivácia  Užívateľského  profilu  na  Portáli  je  potvrdením  uzatvorenia
Zmluvy.  Užívateľský  profil  sa  bude  považovať  za  aktivovaný  dňom  pripísania  aspoň  takej  výšky  finančných
prostriedkov na Virtuálny účet, ktorá umožňuje vykonanie Investície v súlade s Podmienkami. Uzatvorenú
Zmluvu zašle spoločnosť REDLEE Užívateľovi na jeho registrovanú e-mailovú adresu. Užívateľ má prístup k
všetkým uzatvoreným Zmluvám o postúpení vo svojom Užívateľskom profile.

4. Virtuálny účet a pridanie finančných prostriedkov

4.1.  REDLEE prijíma finančné prostriedky od Užívateľa na Účet  REDLEE pričom transakcie sú zaznamenávané na
Virtuálnom účte Užívateľa.

4.2.  Užívateľ  je  oprávnený previesť  si  (nadotovať)  prostriedky na Virtuálny  účet  len  vo  svojom mene,  a  to
prostredníctvom prevodu prostriedkov z Bankového účtu Užívateľa na Účet REDLEE.

4.3.  Pri  dotácii  finančných  prostriedkov  na  Virtuálny  účet  musí  Užívateľ  ako  variabilný  symbol  uviesť  Portálom
určené  číslo  uvedené  v  Užívateľskom  profile.  Ak  Užívateľ  vykoná  platbu  bez  uvedenia  stanoveného
variabilného  symbolu,  považuje  sa  platba  za  nevykonanú,  kým  ju  spoločnosť  REDLEE  neidentifikuje.
Prostriedky prevedené Užívateľom na jeho Virtuálny účet podľa týchto Podmienok budú vedené na Účte
REDLEE.  Tieto  finančné  prostriedky  sa  Užívateľovi  neúročia  a  ani  sa  mu  úroky  z  finančných  prostriedkov
Užívateľa  vedených  na  Účte  REDLEE  nevyplácajú.

4.4. REDLEE je oprávnený použiť uložené prostriedky Užívateľa len v súlade s ustanoveniami Zmluvy a Zmluvy o
postúpení. Ak spoločnosť REDLEE prevedie finančné prostriedky Užívateľa, ktoré sú uložené na Účte REDLEE
(oddelene  od  majetku  REDLEE)  Veriteľovi  podľa  Zmluvy  o  postúpení,  ktorú  Užívateľ  uzavrie,  suma
prostriedkov na jeho Virtuálnom účte bude súčasne zodpovedajúco ponížená.
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4.5.  Užívateľ  zasiela  finančné  prostriedky  na  Účet  REDLEE  za  účelom  dotácie  Virtuálneho  účtu  výlučne  v  mene
euro.  Ak  Užívateľ  uskutočňuje  platbu  v  inej  mene,  finančné  prostriedky  sa  pripíšu  na  Účet  REDLEE  podľa
výmenného  kurzu  stanoveného  finančnou  inštitúciou,  ktorá  vedie  Účet  REDLEE.  Všetky  náklady  súvisiace  s
vkladmi a prevodmi finačných prostriedkov na Účet REDLEE znáša Užívateľ.

4.6. Finančné prostriedky, ktoré Užívateľ previedol na Účet REDLEE v súlade s týmito Podmienkami, sa považujú za
finančné  prostriedky  potrebné  na  vykonávanie  záležitostí  v  zmysle  §  724  Občianskeho  zákona  Slovenskej
republiky (Príkazná zmluva) Príslušnou sumou finančných prostriedkov v banke je v podstate pohľadávka (voči
banke), ktorú spoločnosť REDLEE získala v mene a na účet Užívateľa za účelom vykonanie úlohy (pokynu)
udelenej  oprávnenej  osobe.  Príslušné  finančné  prostriedky  sú  preto  oddelené  od  majetku  REDLEE  a  budú
uvedené  v  účtovnej  závierke  spoločnosti  REDLEE  bez  individuálnej  identifikácie  (tzv.  peniaze  na  ceste).
Užívateľ  potvrdzuje,  že  zaslaním  finančných  prostriedkov  na  Účet  REDLEE  tieto  finančné  prostriedky
neposkytuje  za  účelom,  aby  sa  stali  majetkom  REDLEE  a  že  má  právo  vyžiadať  si  finančné  prostriedky  vo
výške uvedenej na Virtuálnom účte od spoločnosti REDLEE.

4.7. Spoločnosť REDLEE poskytuje Užívateľovi výpisy o transakciách vykonaných na Virtuálnom účte.

4.8 Ak Užívateľ nevlastní žiadne Pohľadávky viac ako 12 (dvanásť) po sebe nasledujúcich mesiacov, REDLEE je
oprávnený zatvoriť jeho Virtuálny účet, prípadne Užívateľovi účtovať mesačný poplatok za vedenie Virtuálneho
účtu (pokiaľ je stanovený) a to vo výške uvedenej v Sadzobníku poplatkov a Virtuálny účet môže byť uzavretý
po dosiahnutí zostatku Virtuálneho účtu 0,- EUR (nula eur).

4.9. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať, aby REDLEE vyplatil voľné prostriedky na Virtuálnom účte na
Bankový účet Užívateľa, z ktorého Užívateľ predtým uskutočnil prevody na účet REDLEE. REDLEE prevedie
Užívateľovi finančné prostriedky evidované na Virtuálnom účte na základe žiadosti podanej Užívateľom v jeho
Užívateľskom profile,  a  to  zaslaním finančných prostriedkov  vo  výške  uvedenej  v  žiadosti  Užívateľa  na  jeho
Bankový  účet.  REDLEE  zabezpečí  vyplatenie  finančných  prostriedkov  skutočne  sa  nachádzajúcich  a
evidovaných  na  Virtuálnom účte  Užívateľovi  do  2  (dvoch)  pracovných  dní  po  prijatí  žiadosti  Užívateľa.
Spoločnosť REDLEE je oprávnená započítať si náklady na bankové poplatky spojené s vyplatením finančných
prostriedkov s prostriedkami Užívateľa na Virtuálnom účte alebo s prostriedkami, ktoré majú byť prevedené
Užívateľovi.

4.10. Ak si Užívateľ želá, aby mu spoločnosť REDLEE vyplatila finančné prostriedky nachádzajúce sa na Virtuálnom
účte na iný Užívateľov účet vedený v banke, platobnej inštitúcii alebo inštitúcie elektronických peňazí, než je
účet,  z  ktorého  Užívateľ  predtým prevádzal  finančné  prostriedky  na  Účet  REDLEE,  je  Úžívateľ  povinný  pred
odoslaním  žiadosti  o  vyplatenie  finančných  prostriedkov  podľa  bodu  4.9.  Podmienok  poskytnúť  spoločnosti
REDLEE všetky informácie,  ktoré sú potrebné na overenie  vedenia  účtu na meno Užívateľa v  súlade s
ustanoveniami zákona o predchádzaní prania špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo požiadavkám
vyplývajúcich  z  práva  Európskej  únie  v  oblasti  predchádzania  praniu  špinavých  peňazí  a  financovaniu
terorizmu.

4.11. Spoločnosť REDLEE je oprávnená vykonať zrážky z Virtuálneho účtu na zabezpečenie plnenia povinnosti
Užívateľa,  ktoré  vyplývajú  zo  Zmluvy  a  Zmluvy  o  postúpení,  ako  aj  úhradu  poplatkov  REDLEE  (ak  sú
stanovené). Sumy odpočítané z Virtuálneho účtu Užívateľa, prevedie REDLEE z Účtu REDLEE na iný bankový
účet REDLEE, na ktorom sa nachádzajú prostriedky tvoriace súčasť majetku REDLEE.

4.12. Užívateľ berie na vedomie, že je nezákonné vkladať prostriedky získané z nepoctivých zdrojov na Virtuálny
účet. V prípade takéhoto podozrenia REDLEE informuje príslušné orgány, čo môže viesť k zmrazeniu všetkých
finančných prostriedkov Užívateľa na účte, ako aj k uzavretiu Virtuálneho účtu a konfiškácii týchto finančných
prostriedkov.

4.13. Ak v čase registrácie Užívateľa alebo počas platnosti Zmluvy vznikne podozrenie, že dochádza k praniu
špinavých  peňazí,  financovaniu  terorizmu  alebo  pokusu  o  niektorú  z  týchto  činností,  je  REDLEE  oprávnený
nezaregistrovať Užívateľa na Portáli, neprijímať finančné prostriedky od Užívateľa a/alebo zablokovať prístup k
Užívateľskému profilu a Virtuálnemu účtu alebo ich uzavrieť.
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5. Investovanie

5.1. Ak má zaregistrovaný Užívateľ na Virtuálnom účte k dispozícii dostatočné množstvo finančných prostriedkov,
je oprávnený investovať v súlade s týmito Podmienkami za predpokladu, že:

5.1.1. Užívateľ si podľa vlastného uváženia vyberie jednu alebo viacero Pohľadávok, ktoré sú ponúkané na
Portáli;

5.1.2. Užívateľ v Žiadosti o vykonanie Investície uvedie alebo potvrdí výšku Odplaty za pohľadávku, za ktorú si
Užívateľ želá nadobudnúť jednu alebo viacero Pohľadávok, a potvrdí svoju voľbu. Odplata za Pohľadávku
sa skladá z Výšky Pohľadávky, ktorá nesmie byť nižšia ako Minimálna výška Investície a prirážky alebo
zľavy (ak existuje);

5.1.3. Užívateľ môže nadobudnúť len tie Pohľadávky voči Dlžníkovi resp. ich časť, ktoré vyplývajú z Úverovej
zmluvy a sú ponúkané na Portáli. Pohľadávky ponúkané na Portáli nemusia obsahovať všetky Pohľadávky,
resp. ich príslušenstvo vyplývajúce z Úverovej zmluvy a Pokytovateľ úveru si môže ponechať príslušnú
časť všetkých Pohľadávok, resp. ich príslušenstva, vyplývajúcich z Úverovej zmluvy, ktorá je uvedená v
Zmluve  o  spolupráci  medzi  spoločnosťou  REDLEE  a  Poskytovateľom úveru  a  výslovne  špecifikovaná  na
Portáli;

5.1.4. Užívateľ môže nadobudnúť jednu alebo viac Pohľadávok, ak celková Odplata za Pohľadávky neprekračuje
sumu, ktorú má k dispozícii na Virtuálnom účte v danom momente.

5.2. Všetky Žiadosti o vykonanie Investície sú evidované v chronologickom poradí a sú spracované podľa času ich
podania na Portáli. Systémový čas portálu má rozhodujúci význam pri určovaní času. Spoločnosť REDLEE je
oprávnená  kedykoľvek,  bez  upozornenia  Užívateľa,  jednostranne  meniť  a  dopĺňať  postup  vysporiadania
Žiadostí o vykonanie Investície.

5.3. Potvrdením Žiadosti o vykonanie Investície podľa bodu 5.1.2. Podmienok užívateľ vyhlasuje, že zodpovedajú
vyjadrenej vôli Užívateľa.

5.4. Na základe potvrdenia uvedeného v bode 5.3. Podmienok, Investícia sa stáva pre Užívateľa záväznou a
spoločnosť  REDLEE  zablokuje  a  následne  odpíše  finančné  prostriedky  uvedené  v  potvrdených  Žiadostiach  o
vykonanie  Investície  z  Virtuálneho  účtu  Užívateľa.  Príslušná  Pohľadávka  sa  považuje  za  prevedenú  na
Užívateľa  po  zablokovaní  finančných  prostriedkov  na  Virtuálnom  účte  /  odpísaní  finančných  prostriedkov  z
Virtuálneho účtu.

5.5. REDLEE po odpísaní finančných prostriedkov z Virtuálneho účtu Užívateľa podľa bodu 5.4. Podmienok pripíše
tieto  na  Virtuálny  účet  Veriteľa  alebo,  ak  je  Veriteľom Poskytovateľ  úveru,  na  špeciálny  virtuálny  účet
Poskytovateľa úveru vedený v systéme REDLEE.

5.6. Potvrdením Žiadosti  o vykonanie Investície Užívateľ oprávňuje spoločnosť REDLEE na vykonanie prevodu
finančných prostriedkov uvedených na žiadosti z Virtuálneho účtu Užívateľa na príslušného Veriteľa v súlade s
ustanoveniami Zmluvy a Zmluvy o postúpení.

5.7.  Užívateľ  potvrdzuje  a  berie  na vedomie,  že  Pohľadávka nepredstavuje  všetky pohľadávky Veriteľa  voči
Dlžníkovi a Užívateľ sa jej nadobudnutím nestáva jediným veriteľom Dlžníka v súlade s Úverovou zmluvou, a
preto budú REDLEE a Poskytovateľ úveru v súlade so zmluvnými podmienkami riadiť Pohľadávku spolu s
nárokmi ostatných Užívateľov Portálu, ktoré vyplývajú z Úverovej zmluvy.

5.8.  Ak  z  dôvodu  prerušenia  systémových  operácií  Portálu  dôjde  k  chybnému pripísaniu  alebo  odúčtovaniu
finančných  prostriedkov  na  Virtuálnom  účte  Užívateľa,  REDLEE  si  vyhradzuje  právo  na  zaťaženie  alebo
dobropisovanie v prospech Virtuálneho účtu Užívateľa. Ak je zostatok na Virtuálnom účte po vykonaní úprav
záporný, je Užívateľ povinný do 3 (troch) Pracovných dní od doručenia oznámenia REDLEE doposlať finančné
prostriedky na Účet REDLEE na vyrovnanie záporného zostatku na Virtuálnom účte.
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5.9.  Užívateľ  je  oprávnený  kedykoľvek  preskúmať  informácie  na  svojom  Užívateľskom  profile  o  všetkých
transakciách vykonaných Užívateľom na Portáli,  o platbách vykonaných spoločnosťou REDLEE v prospech
Užívateľa a zrážkach uskutočnených spoločnosťou REDLEE voči Užívateľovi v súlade s týmito Podmienkami a
ustanoveniami Zmluvy o postúpení.

6. Autoinvest

6.1. Okrem Investovania v zmysle Článku 5 týchto Podmienok, je Užívateľ oprávnený využívať na Investovanie aj
funkciu  Autoinvest.  Funkcia  Autoinvest  funguje  na  základe  vopred  zvolených a  užívateľom potvrdených
nastavení, čím sa automaticky realizuje zvolená investičná stratégia.

6.2. Užívateľ si zvolí nastavenie Autoinvest na Portáli podľa vlastného uváženia a stratégie, čo Užívateľ potvrdí v
súlade s postupmi stanovenými na Portáli.Užívateľ je plne zodpovedný za nastavenie, ktoré si zvolil a potvrdil,
a  preberá plnú zodpovednosť  za následky vyplývajúce z  potvrdenia tohto nastavenia a použitia  funkcie
Autoinvest.  Umožnením  využitia  funkcie  Autoinvest  na  Portáli,  spoločnosť  REDLEE  neposkytuje  žiadne
odporúčania ani rady pre Užívateľa s ohľadom na jeho investičné preferencie.

6.3. Užívateľ je povinný sa oboznámiť s informáciami o právach a povinnostiach vyplývajúcich z investičných
transakcií uzatvorených prostredníctvom funkcie Autoinvest.

6.4. Na využívanie funkcie Autoinvest musí mať Užívateľ na virtuálnom účte dostatočné finančné prostriedky.

6.5.  Po  prijatí  automatických  inštrukcií  Užívateľa,  ktoré  si  Užívateľ  zvolil  a  potvrdil  v  nastaveniach  funkcie
Autoinvest,  použije  REDLEE  finančné  prostriedky  uvedené  v  automatickom  pokyne  z  Virtuálneho  účtu
Užívateľa  v  súlade  s  postupom  uvedeným  v  Článku  5  týchto  Podmienok.

6.6. Pred aktiváciou funkcie Autoinvest Užívateľ v súlade s postupmi stanovenými na Portáli potvrdí akceptáciu
štandardných  podmienok  Zmluvy  o  prevode,  na  základe  čoho  dáva  Užívateľ  pokyn,  aby  Portál
prostredníctvom funkcie Autoinvest uzavrel v mene a na účet Užívateľa príslušné investičné transakcie s
Postupcami.  Potvrdením štandardných ustanovení  Zmluvy o  prevode navrhnutých Poskytovateľom úveru
Užívateľ s nimi vyjadruje súhlas a uznáva ich za vhodné pre Užívateľa.

6.7. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť REDLEE je oprávnená v záujme rozvoja a zlepšovania
služieb ponúkaných na Portáli  a  dodržiavania  platných právnych predpisov zaviesť  zmeny štandardných
podmienok  Zmluvy  o  postúpení  navrhovanej  Poskytovateľom  úveru  aj  bez  predchádzajúceho  súhlasu
Užívateľa. Tieto zmeny a doplnenia sa nebudú týkať už uzatvorených Zmlúv o postúpení, nesmú byť pre
Užívateľa zjavne nevýhodné a nesmú byť v rozpore s požiadavkami dobrej viery. Spoločnosť REDLEE sa
zaväzuje oznámiť Užívateľovi zmeny a doplnenia štandardných podmienok Zmluvy o postúpení najmenej 10
(desať)  Pracovných  dní  pred  ich  účinnosťou  prostredníctvom  komunikačných  prostriedkov,  ktoré  má
spoločnosť REDLEE k dispozícii. Zmeny nadobudnú účinnosť Uplynutím 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa
zverejnenia oznámenia na Portáli  alebo ak Užívateľ akceptuje zmenené štandardné podmienky Zmluvy o
prevode  na  Portáli,  momentom ich  akceptácie,  podľa  toho,  čo  nastane  skôr.  Spoločnosť  REDLEE môže
jednostranne meniť štandardné podmienky Zmluvy o postúpení bez toho, aby o tom informovala Užívateľa, ak
sú tieto zmeny v prospech Užívateľa.

6.8.  Užívateľ  je  informovaný  o  vykonaní  pokynov  na  Investovanie  cez  Autoinvest  a  o  čerpaní  finančných
prostriedkov z jeho Virtuálneho účtu prostredníctvom Užívateľského profilu. Spoločnosť REDLEE je oprávnená,
nie však povinná, posielať Užívateľovi oznámenia o vykonaných pokynoch Užívateľa a použití príslušných
finančných prostriedkov z Virtuálneho účtu aj prostredníctvom emailovej správy.

6.9. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek počas platnosti Zmluvy aktivovať funkciu Autoinvest, zmeniť jej nastavenia,
dočasne ju pozastaviť alebo ukončiť využívanie funkcie Autoinvest.
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6.10. Spoločnosť REDLEE nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vzniknú alebo by mohli vzniknúť
Užívateľom  v  súvislosti  s  využívaním  Portálu  a  na  ňom  ponúkaných  služieb  vrátane  využitia  funkcie
Autoinvest.

7. Uzavretie Zmluvy o postúpení

7.1.  Súčasne  s  potvrdením  vykonania  investície  podľa  bodu  5.3.  Podmienok,  Užívateľ  je  povinný  potvrdiť
ustanovenia príslušnej Zmluvy o postúpení Pohľadávky.

7.2. Zmluva o postúpení Pohľadávky sa považuje za uzavretú v momente keď Užívateľ potvrdí jej znenie v súlade s
postupmi stanovenými na Portáli a Užívateľ sa stáva Veriteľom.

7.3. Po uzavretí Zmluvy o postúpení a po celú dobu jej platnosti je Užívateľovi k dispozícii Zmluva o postúpení v
Užívateľskom profile spolu so splátkovým kalendárom Úveru.  Úverová zmluva a ďalšie  súvisiace dokumenty
vyplývajúce z uzatvorenia Zmluvy o postúpení Pohľadávky nebudú odovzdané Užívateľovi (Postupníkovi) a
budú uchovávané u Poskytovateľa úveru ako Veriteľa.

7.4. Dlžník vykonáva Platby Dlžníka každý mesiac podľa Úverovej zmluvy. Poskytovateľ úveru prevedie prijaté
Platby  dlžníka  na  Účet  REDLEE,  s  výnimkou  časti  Úroku  prináležiacej  Poskytovateľovi  úveru,  ak  podľa
príslušnej Zmluvy o postúpení Pohľadávky nie je celá výška Úroku postúpená Postupníkovi. REDLEE po prijatí
Platby dlžníka od Poskytovateľa úveru rozdelí  prijaté finančné prostriedky medzi  všetkých Veriteľov Dlžníka,
ktorí majú pohľadávky voči Dlžníkovi takto:

7.4.1. prijatá suma istiny Úveru sa pomerne rozdelí podľa výšky Pohľadávky každého Veriteľa voči Dlžníkovi;

7.4.2. prijatý Úrok a iné vedľajšie nároky vyplývajúce z príslušnej Pohľadávky sú vyplatené Veriteľovi, ktorý
vlastní príslušnú Pohľadávku;

7.4.3. ak jeden alebo viacero nárokov vzniknutých z Úverovej zmluvy v rozsahu, v ktorom Dlžník vykonal Platbu
dlžníka od okamihu prijatia predchádzajúcej Platby dlžníka, až do prijatia poslednej Platby dlžníka v
prospech iného Veriteľa (nadobúdateľa), Úroky a iné vedľajšie nároky vyplývajúce z príslušnej Pohľadávky
podľa postupu uvedeného v bode 7.4.2.

7.5. Bezprostredne po rozdelení prijatých finančných prostriedkov REDLEE pripíše príslušnú sumu na Virtuálny účet
Užívateľa a zároveň zúčtuje sumu poplatkov prináležiacich REDLEE podľa platného Sadzobníka poplatkov (ak
sú stanovené).

7.6.  Užívateľ  vykonaním  Investície  preberá  na  seba  riziko  nesplácania  záväzkov  Dlžníka,  v  dôsledku  čoho
Užívateľovi nemusí byť Pohľadávka vysplácaná v plnej výške. Poskytovateľ úveru vykoná všetky potrebné a
prípustné úkony na zabezpečenie včasného a riadneho vysplácania Pohľadávky (vrátane uplatnenia Garancie,
ak pri príslušnej Pohľadávke existuje) bez toho, aby bola potrebná súčinnosť Užívateľa. V prípade nesplácania
Dlžníka,  REDLEE  a  Poskytovateľ  úveru  nepreberajú  zodpovednosť  za  vyinkasovanie  Pohľadávky  a
Poskytovateľovi úveru nevzniká povinnosť vrátiť Užívateľovi zaplatenú Odplatu za Pohľadávku alebo jej časť.

7.7. Postup úhrady Odplaty za Pohľadávku, ustanovenia o vymáhaní Pohľadávok a ďalšie podmienky postúpenia sú
uvedené v Zmluve o postúpení.

8. Práva a povinnosti REDLEE

8.1. Spoločnosť REDLEE na základe pokynov Užívateľa a v súlade s pokynmi zadanými Užívateľom na Portáli
uzatvorí Zmluvy o postúpení Pohľadávok, ktoré spoločnosť REDLEE spolu s Poskytovateľom Úveru spravuje
pre Užívateľa. V zmysle Zmluvy o prevode a v nej Užívateľom udeleného oprávnenia REDLEE a Poskytovateľ
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úveru spravujú Pohľadávku vo vlastnom mene a na účet Užívateľa.

8.2. Spoločnosť REDLEE a Poskytovateľ úveru spravujú nároky postúpené Užívateľovi (nadobúdateľovi) oddelene
od vlastného majetku. Užívateľ udeľuje spoločnosti REDLEE a Poskytovateľovi úveru právo (plnomocenstvo)
na  spravovanie  Pohľadávky,  ktoré  bude  spoločnosťou  REDLEE  a  Poskytovateľom úveru  vykonávané  vo
vlastnom mene, ale v záujme (na účet) Užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje, že oprávnenie uvedené v týchto
Podmienkach a v Zmluve o postúpení ním nebude jednostranne odvolané.

8.3. Spoločnosť REDLEE potvrdzuje, že Pohľadávka Užívateľa vyplývajúca z Úverovej zmluvy je výlučne majetkom
Užívateľa v rozsahu ustanovenom v Zmluve o postúpení, ale spoločnosť REDLEE a Pôvodca úveru spravujú
Pohľadávku len v rozsahu ustanovenom v tejto Zmluve, Úverovej zmluve, Zmluve o postúpení, ako aj v
zmluve o spolupráci s Poskytovateľom úveru. Pohľadávka sa považuje za majetok Užívateľa bez ohľadu na to,
či Poskytovateľ úveru ako veriteľ uzavrel Úverovú zmluvu a poskytol Dlžníkovi Úver, ako aj bez ohľadu na to,
či bola Garancia (ak existuje) vystavená v prospech Poskytovateľa úveru.

8.4. Spoločnosť REDLEE a Poskytovateľ úveru spravujú Pohľadávku až do jej úplného splatenia, pričom konajú ako
splnomocnenci Užívateľa.

9. Práva a povinnosti Užívateľa

9.1. Užívateľ sa zaväzuje:

9.1.1. pri registrácii na Portáli a pri používaní Portálu poskytovať iba pravdivé informácie;

9.1.2. používať iba bezpečné prostriedky elektronickej komunikácie a prenosu údajov;

9.1.3. nepoužívať Portál na nezákonné konanie, najmä pranie špinavých peňazí a podvody;

9.1.4. bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) Pracovných dní, písomne oznámiť spoločnosti REDLEE zmenu
mena, priezviska, e-mailovej adresy, čísla Bankového účtu Užívateľa alebo iných údajov poskytnutých na
Portáli;

9.1.5. v komunikácii s REDLEE zachovávať slušnosť a dodržiavať univerzálne morálne normy.

9.2. Potvrdením týchto Podmienok Užívateľ vyhlasuje, že rozumie všetkým rizikám vrátane rizika nesplatenia
Pohľadávky alebo jej  časti.  Užívateľ  berie na vedomie a súhlasí  s  tým, že Investovaním do Pohľadávky
zabezpečenej Garanciou sa nestáva oprávnenou osobou z Garancie, táto ostáva registrovaná v prospech
Poskytovateľa úveru, avšak Užívateľovi vzniká právo na príslušný podiel na výnosoch z Garancie po odpočítaní
nákladov Poskytovateľa spojených s uplatnením Garancie.

9.3. Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý a chápe, že tretia osoba, ktorá získa heslo Užívateľa, môže pristupovať k
Užívateľskému  profilu  a  prevziať  záväzky  v  mene  a  na  účet  Užívateľa.  Ak  sa  Užívateľský  profil  použije  na
vykonávanie činností  na Portáli  (vrátane Investovania) s použitím registrovaného Mena užívateľa a hesla
Užívateľa, má sa za to, že aktivity na príslušnom Užívateľskom profile boli vykonané samotným Užívateľom.

9.4. Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby na jeho Virtuálnom účte boli dostatočné finančné prostriedky na vykonanie
platieb. Ak sú prostriedky na Virtuálnom účte nedostatočné, REDLEE neuskutoční platbu ani inú transakciu.
REDLEE nenesie zodpovednosť za straty, ktoré by mohol Užívateľovi v tomto ohľade vzniknúť.

9.5. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť REDLEE a Poskytovateľ úveru majú povinnosť
zabezpečiť dôvernosť osobných údajov Dlžníkov, a preto spoločnosť REDLEE a Poskytovateľ úveru zverejnia v
Zmluve o prevode Pohľadávky len nevyhnutné informácie o Dlžníkovi, ručiteľovi, záložcovi a Garancii (ak
existujú). Užívateľ nemá právo požadovať od spoločnosti REDLEE alebo Poskytovateľa úveru sprístupnenie
dôverných informácií o Dlžníkovi, ručiteľovi, záložcovi a/alebo Garancii (ak existujú).
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10. Sekundárny trh

10.1. Užívateľ je oprávnený predať svoje nároky vyplývajúce z Úverových zmlúv (Pohľadávky) následne iným
Užívateľom vrátane spoločnosti REDLEE alebo Poskytovateľovi úveru (tzv. Sekundárny trh Pohľadávok). Predaj
nárokov medzi Užívateľmi sa vykonáva výlučne na Portáli. Užívateľ nemá právo predávať alebo inak prevádzať
Pohľadávky na tretiu osobu bez využitia Portálu.

10.2. Ak si Užívateľ želá predať svoju Pohľadávku vyberie príslušnú Pohľadávku na Portáli.

10.3. Užívateľ je oprávnený predať svoj nárok na zostávajúcu nesplatenú sumu istiny Pohľadávky uvedenú na
Portáli, a to so zľavou, bez zľavy alebo s prirážkou. Ak si Užívateľ želá predať Pohľadávku so zľavou alebo
prirážkou, zľava alebo prirážka sa vypočíta zo zostávajúcej sumy istiny Pohľadávky uvedenej na Portáli. Cena
Pohľadávky stanovená Užívateľom pri  takomto následnom predaji  pozostáva zo zostávajúcej  sumy istiny
Pohľadávky, a zľavy alebo prirážky.

10.4. Užívateľ je povinný vyplniť na Portáli parametre ponuky na následný predaj a potvrdiť postupom stanoveným
na Portáli.

10.5. Ponuka na následný predaj Pohľadávky sa považuje za záväznú voči všetkým ostaným Užívateľom Portálu a
pre spoločnosť REDLEE. Ponuka sa považuje za vykonanú v momente, keď Užívateľ potvrdí všetky parametre
ponuky na následný predaj Pohľadávky na Portáli. Ponuka je prístupná všetkým návštevníkom Portálu a všetci
Užívatelia sú oprávnení akceptovať ju za cenu stanovenú Užívateľom v súlade s postupom stanoveným v
Podmienkach a Zmluve o prevode. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať svoju ponuku na Portáli, avšak
len pokiaľ nebola akceptovaná iným Užívateľom Portálu. Ponuka sa považuje za zrušenú v momente, keď
prestane byť dostupná ostatným Užívateľom Portálu.

10.6. Investovanie na Sekundárnom trhu sa uskutočňuje v súlade s postupom stanoveným v Článku 5 a Článku 6
týchto Podmienok.

10.7.  Zmluva  o  postúpení  sa  považuje  za  uzatvorenú  v  momente,  keď  Užívateľ  (nadobúdateľ)  sám  alebo
prostredníctvom funkcie Autoinvest prijal  ponuku uvedenú v bode 10.5. Podmienok. Uzavretím Zmluvy o
postúpení sa Pohľadávka považuje za prevedenú na Užívateľa (Postupníka).

10.8. Po uzatvorení Zmluvy o prevode odpíše penažné prostriedky zodpovedajúce Odplate za Pohľadávku uvedenej
v Zmluve o postúpení z Virtuálneho účtu Užívateľa (Postupníka) a pripíše ich na Virtuálny účet Užívateľa
(Postupcu).

10.9. Uzatvorením Zmluvy o postúpení budú všetky ďalšie splátky istiny úveru vyplývajúce z Pohľadávky prijímané
Postupníkom. Prípadné úroky a vedľajšie nároky vyplácané v období do uzavretia Zmluvy o postúpení obdrží
Postupca,  pričom akékoľvek Úroky a vedľajšie nároky vyplácané po uzavretí  Zmluvy o postúpení  obdrží
Užívateľ (Postupník).

10.10. Počet následných predajov Pohľadávky v rámci Portálu nie je obmedzený.

11. Poplatky spojené s využívaním služieb Portálu

11.1. Užívateľ je povinný uhrádzať spoločnosti REDLEE Servisný poplatok za služby poskytované spoločnosťou
REDLEE v zmysle platného Sadzobníka poplatkov, ako aj prípadné ďalšie poplatky v ňom uvedené.

11.2.  REDLEE  je  za  účelom  úhrady  poplatkov  oprávnená  odpísať  finančné  prostriedky  vo  výške  príslušného
poplatku z Virtuálneho účtu Užívateľa v momente vzniku nároku spoločnosti REDLEE na príslušný poplatok. V
prípade predaja Pohľadávky na Sekundárnom trhu (Článok 10 Podmienok) je REDLEE oprávnená odpísať
finančné prostriedky vo výške príslušného poplatku z Virtuálneho účtu Užívateľa ihneď po uzatvorení Zmluvy o
postúpení.
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11.3.  Užívateľ  vyhlasuje,  že  si  je  vedomý  skutočnosti,  že  si  banka,  platobná  inštitúcia  alebo  inštitúcia
elektronických peňazí, ktorá vedie Bankový účet Užívateľa, môže zúčtovať poplatok za prevod prostriedkov z
Bankového účtu Užívateľa na Účet REDLEE v súlade so svojim cenníkom služieb.

11.4. Povinnosť uskutočniť platbu je splnená v okamihu, keď je suma platby prevedená na účet príjemcu platby.
Povinnosť uskutočniť platbu na Virtuálny účet je splnená v okamihu, keď je platba pripísaná na Virtuálny účet
príjemcu platby alebo na špeciálny Virtuálny účet Poskytovateľa úveru zriadený v systéme REDLEE, ak je
príjemcom platby Poskytovateľ úveru.

11.5. Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý a chápe, že podľa daňových zákonov a iných regulačných predpisov,
ktoré sa vzťahujú na Užívateľa, príjmy, ktoré Užívateľ získa v súvislosti s Pohľadávkou musia byť zdanené.
Užívateľ je plne zodpovedný za zaplatenie všetkých daní vyplývajúcich z vlastníctva Pohľadávky, ktoré sa na
Užívateľa vzťahujú.

12. Ochrana osobných údajov Užívateľa

12.1. Spoločnosť REDLEE je oprávnená spracúvať všetky osobné údaje Užívateľa získané od Užívateľa, ako aj
poskytovať  a  prijímať  osobné údaje  Užívateľa a  ďalšie  informácie  od tretích strán,  databáz,  registrov a
spracovávať ich v súlade s Informáciou o spracúvaní osobných údajov zverejnenou na Portáli. Ak Užívateľ
neposkytne osobné údaje potrebné na plnenie Zmluvy alebo právnych záväzkov vyplývajúcich z platných
právnych predpisov, spoločnosť REDLEE nebude môcť uzatvoriť Zmluvu, plniť ju ani poskytnúť svoje služby.

12.2.  Uzavretím tejto Zmluvy Užívateľ  potvrdzuje,  že si  prečítal  Informáciu o spracúvaní  osobných údajov a
porozumel jej.

13. Zodpovednosť

13.1. Užívateľ zodpovedá za všetky straty, ktoré vzniknú v dôsledku jeho neoprávneného konania, ak Užívateľ
konal nezákonne alebo úmyselne či z dôvodu hrubej nedbanlivosti nesplnil požiadavky uvedené v bodoch 3.6.
alebo 3.10. Podmienok.

13.2.  Užívateľ  nesie  zodpovednosť  za  všetky  straty,  prevzaté  záväzky  alebo  iné  činnosti  vykonávané  v
Užívateľskom  profile  až  pokiaľ  nie  je  zablokovaný  REDLEE  v  súlade  postupom  stanoveným  v  bode  3.7.
Podmienok.

13.3. Spoločnosť REDLEE nenesie žiadnu zodpovednosti voči Užívateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá Užívateľovi
vznikne alebo by mohla vzniknúť v dôsledku využívania Portálu alebo Investovania na ňom, vrátane:

13.3.1. ak Užívateľ postúpil svoju Pohľadávku so zľavou alebo prirážkou;

13.3.2. ak Užívateľ nedodržal ustanovenia Zmluvy;

13.3.3. v dôsledku neoprávneného konania tretích osôb až do okamihu zablokovania Užívateľského profilu podľa
postupu stanoveného v bode 3.7. týchto Podmienok;

13.3.4. z dôvodu prerušenej komunikácie a iných prerušení alebo prekážok, ktoré vznikli  nezávisle od vôle
spoločnosti REDLEE;

13.3.5. ak bol v zmysle Zmluvy zablokovaný prístup Užívateľa k Užívateľskému profilu;

13.3.6. ak Dlžník porušil Úverovú zmluvu alebo z dôvodov nezákonného konania Dlžníka;
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13.3.7.  z  dôvodu  neplnenia  alebo  oneskoreného  plnenia  záväzkov  Užívateľa  vyplývajúcich  zo  Zmluvy  o
postúpení.

13.4.  Spoločnosť  REDLEE nie je  povinná uhradiť  Pohľadávku alebo vykonať akékoľvek iné platby Užívateľovi
predtým, ako Poskytovateľ úveru obdrží takúto platbu od príslušného Dlžníka v súlade so Zmluvou o úvere a
nepreviedie príslušnú čiastku na spoločnosť REDLEE podľa Zmluvy o postúpení.

13.5.  Spoločnosť  REDLEE ani  Poskytovateľ  úveru nie sú povinní  uhradiť  alebo inak kompenzovať  Užívateľovi
Odplatu za Pohľadávku alebo jej časť.

13.6.  Užívatelia vykonávajú transakcie na Portáli  priamo a na vlastnú zodpovednosť.  Užívatelia sú oprávnení
používať  formuláre zmlúv poskytnuté Portálom na vlastnú zodpovednosť  a  na vlastné riziko.  Spoločnosť
REDLEE nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie právnych predpisov, ktoré môžu vzniknúť v
dôsledku transakcií uzatvorených na Portáli Užívateľmi.

13.7. Ak Užívateľ poprie, že autorizoval (udelil súhlas na) vykonanie transakcie, použitie Mena užívateľa a hesla
Užívateľa sa považuje za dostatočný dôkaz o tom, že Užívateľ súhlasil s transakciou, že konal podvodne alebo
úmyselne či z nedbanlivosti nesplnil povinnosti uvedené v bodoch 3.6. alebo 3.10. týchto Podmienok.

13.8. Zmluvné strany nenesú zodpovednosť za nesplnenie si svojich povinností, ak nenastalo žiadne neplnenie z
dôvodov, ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré vyplývajú z okolností vyššej moci. Zmluvné
strany budú za okolnosti  vyššej moci považovať také okolnosti,  ktoré nemohli  predvídať alebo ovplyvniť,
vrátane výpadkov elektrickej energie, regulačných opatrení prijatých inštitúciami Slovenskej republiky alebo
Európskej únie, štrajkov, vojenskej činnosti, prírodných katastrof alebo iných okolností, ktorým strany nemohli
zabrániť ani ich predvídať. Zmluvná strana sa môže odvolávať na okolnosti vyššej moci len v prípade, ak
vykonala všetky úkony, ktoré mala a mohla vykonať, aby splnila povinnosti stanovené v Podmienkach. Keď
okolnosti vyššej moci pominú, strana musí okamžite obnoviť plnenie svojich povinností.

13.9. Keďže zmluvné strany využívajú pri plnení Zmluvy komunikačné prostriedky, spoločnosť REDLEE nenesie
zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne v dôsledku prerušenia služieb pošty, elektronických alebo
iných komunikačných prostriedkov, ako aj technológií zabezpečujúcich príslušné služby spoločnosti REDLEE,
vrátane,  ale  nie  výlučne,  prerušenia  služieb  komunikačných prostriedkov,  prerušenia  prevádzky  Portálu,
systému  elektronickej  výmeny  údajov  a  platobných  služieb  bánk,  platobných  inštitúcií  alebo  inštitúcií
elektronických peňazí (vrátane online bankovníctva).

14. Ukončenie Zmluvy

14.1. Spoločnosť REDLEE je oprávnená obmedziť právo Užívateľa na používanie Portálu a/alebo ukončiť Zmluvu a
vymazať Užívateľský profil bez predchádzajúceho upozornenia, ak:

14.1.1. Užívateľ poruší tieto Podmienky alebo Zmluvu o postúpení alebo inak neoprávnene využíva Portál;

14.1.2.  Užívateľ  poskytol  spoločnosti  REDLEE  nepravdivé  alebo  zavádzajúce  informácie  alebo  sfalšované
dokumenty;

14.1.3. ak má spoločnosť REDLEE podozrenie na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu alebo pokus o
to, za účasti Užívateľa alebo Užívateľského profilu.

14.2. Spoločnosť REDLEE má právo jednostranne vypovedať Zmluvu kedykoľvek počas doby platnosti Zmluvy, a to
zaslaním oznámenia na e-mail Užívateľa najmenej 10 (desať) Pracovných dní vopred. Užívateľovi nebude
momentom odoslania oznámenia umožnené uzatvárať nové Zmluvy o postúpení, vykonávať nové Investície
alebo  používať  Užívateľský  profil.  V  tomto  prípade  spoločnosť  REDLEE  naďalej  spravuje  všetky  Investície
vykonané pred zaslaním oznámenia o jednostrannom ukončení Zmluvy v súlade s týmito Podmienkami a
Zmluvou o postúpení.
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14.3.  Užívateľ  je  oprávnený  kedykoľvek  počas  doby  platnosti  Zmluvy  požadovať,  aby  bol  Užívateľský  profil
vymazaný a Zmluva bola ukončená pod podmienkou, že Užívateľ nevlastní žiadne Pohľadávky spravované
spoločnosťou REDLEE a zostatok na Virtuálnom účte Užívateľa sa rovná 0,- (nula) eur.

14.4. Ak chce Užívateľ vymazať svoj Užívateľský profil a vypovedať Zmluvu (bod 14.3. Podmienok), Užívateľ vyplní
príslušné oznámenie vo svojom Užívateľskom profile a potvrdí  ho podľa postupu stanoveného na Portáli.  Po
prijatí  tohto  oznámenia  spoločnosť  REDLEE  zablokuje  prístup  Užívateľa  k  Užívateľskému profilu.  Užívateľský
profil bude vymazaný po uplynutí lehoty uvedenej v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

15. Platobná neschopnosť spoločnosti REDLEE

15.1. V prípade, že sa REDLEE stane platobne neschopným, okamžite sa ukončí uzatvárenie nových Zmlúv o
prevode na Portáli. Užívateľom budú vrátené všetky disponibilné finančné prostriedky z ich Virtuálneho účtu.

15.2. V prípade, že sa spoločnosť REDLEE stane platobne neschopnou, Užívatelia obdržia úplné informácie z
databázy Portálu o transakciách uzatvorených na Portáli.

15.3. Konkurz spoločnosti REDLEE nebude mať vplyv na právne vzťahy medzi Užívateľom, Poskytovateľom úveru a
Dlžníkom.

15.4. V prípade platobnej neschopnosti spoločnosti REDLEE podnikne spoločnosť REDLEE všetky potrebné kroky,
aby tretia strana prevzala správu a riadenie všetkých Pohľadávok vzniknutých na Portáli, o ktorých REDLEE
informuje všetkých Užívateľov.

16. Záverečné ustanovenia

16.1. Všetky transakcie na portáli sa vykonávajú v mene euro (EUR) pokiaľ nie je stanovené inak.

16.2. Všetky oznámenia strán musia byť zaslané druhej strane prostredníctvom Portálu, poštou alebo e-mailom, a
to  na poštovú a/alebo e-mailovú adresu uvedenú v  Užívateľskom profile.  Korešpondencia  zaslaná poštou sa
považuje za doručenú 5 (piaty) kalendárny deň nasledujúci po dátume uvedenom na pečiatke poskytovateľa
poštových služieb o prijatí doporučeného listu. Oznámenia zaslané na e-mailovú adresu Užívateľa sa považujú
za doručené uplynutím 24 hodín od ich odoslania.

16.3. Na rozvoj a skvalitnenie služieb ponúkaných na Portáli a na dodržiavanie platných právnych predpisov je
spoločnosť REDLEE oprávnená vykonať jednostranné zmeny a doplnenia týchto Podmienok, a to tak, že na
Portáli uverejní zmenené Zmluvné podmienky a uvedie dátum verzie.

16.4.  Informácie  o  zmenách  v  Podmienkach  sú  Užívateľovi  oznámené  najmenej  10  (desať)  dní  vopred
prostredníctvom  dostupných  komunikačných  prostriedkov.  Zmeny  nadobudnú  účinnosť  uplynutím  10
(desiatich) dní od zverejnenia oznámenia na Portáli alebo momentom keď Užívateľ akceptuje Podmienky na
Portáli, podľa toho, čo nastane skôr. Spoločnosť REDLEE môže jednostranne zmeniť tieto obchodné podmienky
bez toho, aby o tom informovala Užívateľa, ak sú zmeny v prospech Užívateľa.

16.5. Spoločnosť REDLEE je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť Sadzobník poplatkov vrátane stanovenia
nových poplatkov ako aj na základe vlastného uváženia spoločnosti REDLEE poskytovať zľavy z poplatkov
uvedených v Sadzobníku. Informácie o zmenách v Sadzobníku poplatkov sú dostupné na Portáli. Informácie o
zmenách v Sadzobníku poplatkov sú Užívateľovi oznámené najmenej 10 (desať) dní vopred prostredníctvom
dostupných komunikačných prostriedkov.

16.6. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa spravujú právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
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16.7. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami v súvislosti s používaním Portálu a Podmienkami budú riešené
príslušným súdom podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.8.  Tieto  Obchodné  podmienky  sú  záväzné  až  do  okamihu,  keď  je  Užívateľský  profil  vymazaný  a  zároveň  boli
všetky záväzky Dlžníka vyplývajúce z Pohľadávok vlastnených Užívateľom, v plnej miere splnené.

16.9. Ak je Zmluva uzatvorená na diaľku, Zmluva bude uložená v databáze REDLEE vo formáte PDF. Uzavretá
Zmluva bude uložená v databáze po dobu uvedenú v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

16.10. Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Text Zmluvy v anglickom jazyku je prekladom. V prípade
rozporu medzi jazykovými verziami Zmluvy má prednosť znenie v slovenskom jazyku.
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