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ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY

uzatvorená podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

Meno a priezvisko: ........................
Meno používateľa: ........................
Adresa trvalého pobytu: ........................
Korešpondenčná adresa: ........................
Dátum narodenia: ........................

(ďalej len „Investor - postupca 1“)

(Investor – postupca 1 až Investor - postupca ..... ďalej spoločne len „Investori - postupcovia“)

Investori - postupcovia zastúpení na základe udeleného plnomocenstva spoločnosťou:

Obchodné meno: iService, a. s.
so sídlom: Laurinská 3, 811 01 Bratislava
IČO: 46 029 796
registrácia: Obch. register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 5236/B
bankové spojenie: SK6083300000002100661374
zast.: Ing. Roman Feranec, PhD., predseda predstavenstva

(ďalej len „iService, a.s.“)

Názov združenia: Združenie na ochranu práv investorov – občanov; skrátený názov ZOPI
právna forma: záujmové združenia právnických osôb
so sídlom: Laurinská 3, 811 01 Bratislava
IČO: 45741867
registrácia Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava
bankové spojenie: SK7183300000002900510857
zast.: JUDr. Robert Horváth, podpredseda združenia

(ďalej len „ZOPI“)

za týchto podmienok (ďalej len „Zmluva“):

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Spoločnosť iService, a. s. je vlastníkom Internetového portálu http://www.zltymelon.sk (ďalej len „Internetový portál“),
prostredníctvom ktorého sa prevádzkuje Internetová aukcia pôžičiek, Internetová aukcia pohľadávok a poskytujú ďalšie
služby spojené s jej využívaním. Internetová aukcia pohľadávok je elektronický nástroj prevádzkovaný na Internetovom
portáli  za  účelom  stretávania  sa  ponuky  a  dopytu  pohľadávok  jednotlivých  Investorov.  Podmienky  registrácie  na
Internetovom portáli,  ako i  podmienky používania tohto Internetového portálu sú podrobne upravené vo Všeobecných
zmluvných  podmienkach  používania  internetového  portálu  www.zltymelon.sk  (ďalej  len  „VZP“)  vrátane  Sadzobníka
poplatkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Článok II.
Predmet Zmluvy

1. Investori majú voči Používateľovi:

Meno a priezvisko: ........................
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Meno používateľa: ........................
Adresa trvalého pobytu: ........................
Korešpondenčná adresa: ........................
Dátum narodenia: ........................

(ďalej len „Dlžník“) pohľadávku v celkovej výške ................ (ďalej len „Pohľadávka“).

2. Pohľadávka Investorov voči Dlžníkovi, uvedená v predchádzajúcom odseku tohto článku Zmluvy, pozostáva z
pohľadávok jednotlivých Investorov - postupcov, tak ako je to uvedené v prílohe tejto zmluvy.

3. Pohľadávka vznikla na základe Zmluvy o pôžičke, uzatvorenej dňa ................  datum medzi Investormi –
postupcami,  ako  veriteľmi  a  Dlžníkom  (ďalej  len  „Zmluva  o  pôžičke“).  V  prípade  ak  je  Pohľadávka
zabezpečená Dohodou o zrážkach zo mzdy, prechádzajú na ZOPI aj práva z tohto zabezpečenia s pohľadávkou
spojené.

4. Predmetom tejto zmluvy je odplatné postúpenie pohľadávky Investorov - postupcov voči Dlžníkovi uvedenej v
ods. 1 a špecifikovanej v ods. 2 tohto článku Zmluvy; spolu so všetkými právami s ňou spojenými.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Investori – postupcovia sa zaväzujú, že:

a) bez zbytočného odkladu po postúpení Pohľadávky budú informovať o tejto skutočnosti písomne Dlžníka, a to
spôsobom podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy,

b) odovzdajú ZOPI všetky doklady súvisiace s postupovanou Pohľadávkou, a to spôsobom podľa ods. 2 tohto
článku Zmluvy,

c) Pohľadávka, ktorú postupujú na ZOPI na základe tejto Zmluvy, je v momente postúpenia prevoditeľná, t.j.
najmä, že neexistuje žiadna dohoda medzi nimi a Dlžníkom o vylúčení jej prevoditeľnosti,

d) Pohľadávka, ktorú postupujú na ZOPI na základe tejto Zmluvy, nie je zaťažená záložným právom alebo iným
právom tretej osoby.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosti Investorov – postupcov uvedené v písm. a) a b) predchádzajúceho
odseku tohto článku Zmluvy budú splnené spoločnosťou iService, a. s., a to prostredníctvom Internetového
portálu.

3. Investori - postupcovia nezodpovedajú za platobnú schopnosť Dlžníka a neručia za vymožiteľnosť postúpenej
Pohľadávky

4. ZOPI podpisom na tejto Zmluvy potvrdzuje, že bolo prostredníctvom Internetového portálu riadne oboznámené s
obsahom a titulom postupovanej Pohľadávky, ako i ostatnými parametrami tejto Pohľadávky a Zmluvy o pôžičke
(istina, úroková sadzba, doba splatnosti, počet splátok, spôsob splácania a pod.).

Článok IV.
Odplata za postúpenie Pohľadávky

1. Účastníci Zmluvy sa dohodli, že odplata za postúpenie Pohľadávky sa vypočíta ako rozdiel (i) sumy peňažných
prostriedkov (výnosu), ktoré ZOPI získa vymáhaním tejto pohľadávky od Dlžníka, a to bez ohľadu na formu tohto
vymáhania  (mimosúdne konanie,  súdne konanie,  exekučné konanie,  konkurzné konanie,  reštrukturalizačné
konanie a pod.) (ii) sumy všetkých nákladov ZOPI na toto vymáhanie. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatenie
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odplaty za postúpenie Pohľadávky je podmienené. V prípade, ak ZOPI nezíska na základe vymáhania Pohľadávky
od Dlžníka žiadne peňažné prostriedky (výnos) alebo v prípade, ak získané peňažné prostriedky (výnos) nebudú
postačovať ani na úhradu nákladov ZOPI na vymáhanie tejto Pohľadávky, nemajú Investori – postupcovia nárok
na zaplatenie odplaty za postúpenie tejto Pohľadávky.

2. Úhrada odplaty za postúpenie Pohľadávky sa vykoná tak, že v prípade, ak počas procesu vymáhania Pohľadávky
od Dlžníka zinkasuje ZOPI od Dlžníka akúkoľvek sumu, je ZOPI povinné do 30 dní od získania týchto peňažných
prostriedkov vykonať a zaslať každému Investorovi – postupcovi vyúčtovanie získaných peňažných prostriedkov
a po odpočítaní dovtedy vynaložených nákladov ZOPI na vymáhanie Pohľadávky uhradiť jednotlivým Investorom
– postupcom im prislúchajúcu odplatu, a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto vyúčtovania tomu –
ktorému Investorovi - postupcovi.

3. ZOPI sa zaväzuje priebežne informovať Investorov – postupcov o stave vymáhania pohľadávky voči Dlžníkovi.

4. Každý Investor – postupca je oprávnený písomne požiadať ZOPI o zrušenie tejto Zmluvy v časti týkajúcej sa jeho
účasti na postúpenej Pohľadávke. ZOPI je tejto žiadosti povinné vyhovieť len v prípade, ak tento Investor –
postupca  uhradí  všetky  dovtedy  vynaložené  náklady  ZOPI  na  vymáhanie  Pohľadávky  v  pomernej  výške
zodpovedajúcej jeho účasti na postúpenej Pohľadávke.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č.  40/1964 Zb.  Občiansky zákonník  v  znení  neskorších predpisov a  ostatných právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky.

3. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

4.  Ak  by  niektoré  ustanovenie  tejto  Zmluvy  bolo  alebo  sa  stalo  neplatným,  nebudú tým dotknuté  ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy.  Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť  novým,
zodpovedajúcim hospodárskemu a ekonomickému účelu tejto Zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej
podpisu.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou prednostne dohodou.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto
Zmluvy, alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a nárokov
zo zaisťovacej zmenky, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody,
sporov o  určenie  jej  platnosti,  výklad,  zánik  tejto  Zmluvy,  alebo tejto  rozhodcovskej  doložky,
rozhodne v rozhodcovskom konaní pán Mgr. Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov
vedenom  Slovenskou  advokátskou  komorou  pod  č.  reg.  7042,  a  v  prípade,  že  sa  tento  z
akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapísaný
v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536 a v prípade, že
sa tento z akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek,
Ph.D., advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č.
reg.  7045.  Odmena za  rozhodcovské konanie  je  splatná podaním žaloby a  činí  55,-  eur  (plus
príslušná DPH). Rozhodcovské konanie môže byť výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať
odôvodnenie, rozhodca však môže v prípade potreby ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany
sa zároveň dohodli, že rozhodca môže nariadiť predbežné opatrenie v súlade s ust. § 22a zák. č.
244/2002 Z.  z.  o  rozhodcovskom konaní,  aj  bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského
konania.

7. Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 1
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vyhotovenie.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali a jej ustanoveniam rozumejú. Ďalej vyhlasujú, že ju
uzavierajú  na  základe  ich  slobodnej  vôle  a  vážne,  pričom  ich  zmluvné  prejavy  sú  dostatočne  určité  a
zrozumiteľné a právny úkon je urobený v dohodnutej forme.

Investori - postupcovia: ZOPI:

V Bratislave Dňa.................. V Bratislave Dňa..................

.................................................... ....................................................
Investor - postupca
zast. spoločnosťou iService, a. s.
Ing. Roman Feranec, PhD
predseda predstavenstva

Združenie na ochranu práv investorov - občanov
JUDr. Robert Horváth
podpredseda združenia
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Príloha k Zmluve o postúpení pohľadávky

Špecifikácia pohľadávok jednotlivých Investorov – postupcov tvoriacich Pohľadávku:

Investor – postupca 1:
Nesplatená istina: ........................
Nesplatený úrok: ........................
Neuhradené sankčné poplatky: ........................
Neuhradené zmluvné pokuty: ........................

Neuhradené sankčné poplatky – collection: ........................
Neuhradené poistné: ........................
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