SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM ÚČTU
Níže uvedeného dne uzavřely níže uvedené smluvní strany
Obchodní firma:
Bondster Marketplace s.r.o.
IČ:
03114147
se sídlem:
U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8
zápis:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 227708
zástupce:
Michal Schauhuber, jednatel a Filip Čermák, jednatel
(dále jen „Provozovatel“)
a
(Varianta pro fyzickou osobu)
Jméno a příjmení:
[●]
Rodné číslo/Datum narození: [●]
Trvale bytem:
[●]
(Varianta pro právnickou osobu)
Obchodní firma:
[●]
IČ:
[●]
se sídlem:
[●]
zastoupená:
[●]
(dále jen „Investor“)
na základě ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ust. § 74 a
násl. zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o
uživatelském účtu.
1. Provozovatel provozuje internetový Portál na webové adrese www.bondster.com,
prostřednictvím kterého je Investorům umožněno nabývat za úplatu Pohledávky Poskytovatelů
či jejich části.
2. Investor má zájem na využívání služeb Portálu poskytovaných Investorům.
3. Předmětem této Smlouvy o uživatelském účtu je závazek Provozovatele poskytovat Investorovi
veškeré služby Portálu dostupné Investorům, včetně zřízení a vedení Virtuálního účtu, a to za
podmínek a tak jak jsou podrobně popsány v Podmínkách, a tomu odpovídající závazek
Investora platit za poskytování těchto služeb Provozovateli odměnu, a to způsobem a ve výši
sjednané v Podmínkách resp. v Sazebníku. Podmínky upravují další práva a povinnosti
smluvních stran.
4. Tato smlouva se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Bondster Marketplace
s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem: U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 227708, ze dne
_________ (dále a před jen „Podmínky“). Výrazy použité v této smlouvě s velkým písmenem
mají stejný význam v Podmínkách. Podmínky i Sazebník jsou připojeny k této smlouvě, a tvoří
nedílnou součást této smlouvy. Investor potvrzuje, že se s Podmínkami i Sazebníkem seznámil a
s jejich zněním souhlasí.

5. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a souhlasí
s ním, a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Investor podpisem této smlouvy výslovně přijímá následující ustanovení Podmínek, rozumí jim,
souhlasí s nimi a nepovažuje je za překvapivá:
6.1. čl. 2.15 část A Podmínek, který se týká oprávnění Provozovatele nakládat v určitých případech
s peněžními prostředky Investora na jeho Virtuálním účtu i bez jeho souhlasu;
6.2. čl. 3.12 část A Podmínek, který se týká vyloučení úročení peněžních prostředků na Virtuálním
účtu Investora;
6.3. čl. 3.13 část A Podmínek, který vymezuje některá omezení Investora pro nakládání
s Virtuálním účtem.
Podpisy stran:
Klient:
Datum a čas: [●]
Místo: portál www.bondster.com

Bondster Marketplace s.r.o.:
Datum:
[●]
Místo:
Praha

Podpis: SMS kód
Telefonní číslo:
Jméno:

Michal Schauhuber
jednatel

[●]
[●]
[●]

Filip Čermák
jednatel

