
Rámcová smlouva
uzavřená dle ust. § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Rámcová smlouva“) 
mezi těmito subjekty:

NEBANKA s.r.o.
IČO: 086 72 181
Sídlo: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 321946
Číslo účtu: 290708831/0300
E-mail: info  @  nbnk.cz   
Zastoupena: Ing. Libor Slavotínek, jednatel

(dále jen „Zprostředkovatel“)

a

……………………………………….
Jméno, příjmení // obchodní firma

………………………………………..
Datum narození // IČO

………………………………………..
Trvalé bydliště // Sídlo

………………………………………..
Zastoupen v případě právnické osoby

…………………………………………
Telef. kontakt a e-mail

…………………………………………
Číslo účtu

(dále jen „Partner“)
(společně též „Smluvní strany“)

I.
Definice pojmů

1.1 Zprostředkovatel je  provozovatelem  zprostředkovatelské  platformy  NEBANKA,  provozující  webové
stránky www.nbnk.cz (dále jen „Platforma“), jejímž účelem je umožnit zprostředkování úvěrů zájemcům
o  poskytnutí  úvěru  na  straně  jedné  a  zájemcům  o  získání  úvěru  na  straně  druhé,  prostřednictvím
prezentace  Projektu  na  Platformě.  Cílem  zprostředkování  vztahu  mezi  Partnerem  jako  věřitelem  a
Klientem  jako  dlužníkem  je  uzavření  smlouvy  o  úvěru  mezi  těmito  dvěma  subjekty,  přičemž
Zprostředkovatel bude rovněž smluvní stranou smlouvy o úvěru, a to na straně věřitele. Tuto Rámcovou
smlouvu uzavírají Zprostředkovatel a Partner za účelem stanovení podmínek, za nichž se může Partner
účastnit Projektu zveřejněného na Platformě.

1.2 Partner je osoba mající zájem o účast na Projektu zveřejněném na Platformě.
1.3 Klient  je fyzická osoba podnikající  nebo právnická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku, prezentující

svůj Záměr jako Projekt zveřejněný na Platformě.
1.4 Záměr je podnikatelský záměr Klienta určený ke zveřejnění Zprostředkovatelem na Platformě.
1.5 Projekt je Záměr zveřejněný Zprostředkovatelem na Platformě.  
1.6 Zprostředkovatel  na  Platformě  po  zveřejnění  Záměru  jako  Projektu  prezentuje  a  ponechá  Projekt

zveřejněný po dobu třiceti (30) dnů (dále jen „Doba zveřejnění projektu“).
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1.7 Účelem  zveřejnění  Záměru  jako  Projektu  na  Platformě  je  shromáždit  v Projektu  uvedenou  peněžní
částku (dále jen „Cílová částka“). 

1.8 Naplnění projektu je shromáždění Cílové částky na Provozním účtu projektu.
1.9 V případě, že si Partner vybere Záměr zveřejněný jako Projekt na Platformě, na jehož realizaci se hodlá

podílet  zasláním  peněžních  prostředků  na  Provozní  účet  projektu,  Partner  se  Zprostředkovatelem
a Klientem uzavře „Smlouvu o úvěru“.

1.10 Poskytovatel  platebních  služeb  je  smluvní  partner  Zprostředkovatele,  který  je  poskytovatelem
platebních  služeb  na  základě  platného  povolení  uděleného  Českou  národní  bankou  k poskytování
platebních služeb dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“).

1.11 Provozní účet projektu je bankovní účet vedený Poskytovatelem platebních služeb, sloužící k vypořádání
peněžních toků souvisejících s Projekty.

II.
Účast Partnera na Projektu 

2.1 Podmínkou  účasti  Partnera  na  Projektu  je  registrace  Partnera  na  Platformě.  Podmínky  registrace
Partnera na Platformě jsou uvedeny v dokumentu „Podmínky registrace uživatelů“, který je dostupný na
webových stránkách Platformy www.nbnk.cz.

2.2 Partner  prohlašuje,  že  má  zájem  účastnit  se  jím  vybraného  Projektu  zveřejněného  na  Platformě  a
poskytnout  tak  peněžní  prostředky  na  tento  Projekt,  a  to  na  základě  uzavření  Smlouvy  o  úvěru
s Klientem a Zprostředkovatelem. 

2.3 Partner bere na vědomí, že Zprostředkovatel nezprostředkovává spotřebitelské úvěry.
2.4 Partner  bere  na vědomí,  že  Zprostředkovatel  nenese odpovědnost  za  případné porušení  Smlouvy o

úvěru  ze  strany  Klienta,  tzn.  dlužníka  ze  Smlouvy  o  úvěru.  Projekt  může  být  zajištěn  způsobem
dohodnutým ve Smlouvě o úvěru. V případě, že Projekt zveřejněný na Platformě je prezentován jako
zajištěný,  Zprostředkovatel  se zavazuje,  že vyvine veškeré rozumně požadovatelné úsilí  k tomu, aby
Partnerem investované peněžní prostředky byly Partnerovi do výše zajištění vráceny.

2.5 Partner se, během Doby zveřejnění projektu, zavazuje poukázat ze svého účtu peněžní prostředky na
Provozní  účet  projektu  jím vybraného  Projektu,  a  to  nejpozději  do  tří  (3)  pracovních  dnů  ode  dne
uzavření  Dohody  o  vypořádání  nároků  ze  Smlouvy  o  úvěru  mezi  Partnerem  jako  Věřitelem  1  a
Zprostředkovatelem jako Věřitelem 2 Smlouvy o úvěru (dále jen „Dohoda o vypořádání“). V případě, že
Partner  nezašle  v této  lhůtě,  nejpozději  však  v poslední  den  Doby  zveřejnění  projektu,  peněžní
prostředky ve výši sjednané v Dohodě o vypořádání a ve Smlouvě o úvěru na Provozní účet projektu,
Dohoda o vypořádání pozbývá účinnosti.

2.6 Partner bere na vědomí, že Zprostředkovatel prezentuje Projekt na Platformě po celou Dobu zveřejnění
projektu, ledaže před jejím uplynutím dojde k Naplnění projektu.

2.7 V souladu s touto Rámcovou smlouvou a na základě Dohody o vypořádání se Zprostředkovatel zavazuje
zajistit,  že  Poskytovatel  platebních  služeb  přijme  a  uloží  Partnerem  zaslané  peněžní  prostředky  na
Provozní účet projektu Partnerem vybraného Projektu, ve výši odpovídající částce uvedené v Dohodě o
vypořádání  a  ve  Smlouvě o  úvěru,  a  to  po Dobu  zveřejnění  projektu  až  do doby  poskytnutí úvěru
Klientovi. 

2.8 Zprostředkovatel  se  zavazuje  vyvinout  veškerou  rozumně  požadovatelnou  součinnost  k  tomu,  aby
peněžní prostředky nacházející se na Provozním účtu projektu byly Poskytovatelem platebních služeb
převedeny  z Provozního  účtu  projektu  na  účet  Klienta  poté,  co  dojde  k Naplnění  projektu, uzavření
Smlouvy  o  úvěru  a  Dohody  o  vypořádání  a  ke  splnění  podmínek  opravňujících  Klienta  požádat  o
poskytnutí úvěru dle Smlouvy o úvěru.

2.9 Partner bere na vědomí, že Provozní účet projektu je platebním účtem ve smyslu ZPS a slouží pro účely
vypořádání finančních toků souvisejících s Projektem. Provozní účet projektu bude sloužit pro přijímání
plateb od Partnerů poskytujících úvěr Klientovi a pro přijímání plateb od Klienta, který na daný Provozní
účet projektu bude zasílat splátky úvěru, úroků z úvěru, jakož i další peněžité dluhy Klienta vyplývající ze
Smlouvy o úvěru, uzavřené mezi Partnerem, Klientem a Zprostředkovatelem a peněžité dluhy Klienta
vyplývající ze smlouvy o administraci ve smyslu čl. 2.10 této Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Klientem
a Zprostředkovatelem; jedná se tedy o peněžní prostředky držené na Provozním účtu projektu za účelem
vypořádání finančních toků mezi Partnerem, Klientem a Zprostředkovatelem.

2.10 Zprostředkovatel výslovně prohlašuje, že s Klientem, jehož Záměr je zveřejněn jako Projekt na Platformě,
uzavřel  smlouvu  o  administraci  upravující  podmínky,  za  nichž  dochází  ke zveřejnění  Záměru  jako
Projektu na Platformě a následné prezentaci  Projektu (dále jen „Smlouva o administraci“) a na tuto
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Smlouvu o administraci  navazující  smlouvu o zveřejnění  a prezentaci  konkrétního Projektu (dále jen
„Smlouva o zveřejnění projektu“). Ve Smlouvě o administraci, resp. ve Smlouvě o zveřejnění projektu
Klient  výslovně  prohlásil,  že  v Době  zveřejnění  projektu  očekává  přijetí  a  shromáždění  peněžních
prostředků na Provozním účtu projektu od libovolného počtu Partnerů, a to až do souhrnné výše Cílové
částky. Veškeré takto na Provozní účet projektu shromážděné peněžní částky jsou Klientem považovány
za budoucí úvěry dle jednotlivých Smluv o úvěru, které uzavře Klient, Partner a Zprostředkovatel. Zaslání
peněžních prostředků v průběhu Doby zveřejnění projektu na Provozní účet projektu není dle prohlášení
Klienta  učiněného  ve  Smlouvě  o  administraci,  resp.  Smlouvě  o  zveřejnění  projektu  považováno  za
bezdůvodné  obohacení  vzniknuvší  na  straně  Klienta  či  Poskytovatele  platebních  služeb;  jedná  se  o
podmíněné připsání finančních prostředků na Provozní účet projektu od Partnerů, tedy o Podmíněnou
transakci ve smyslu rámcové platební smlouvy, kterou uzavřel Klient s Poskytovatelem platebních služeb
(dále jen „Rámcová platební smlouva“). Takto připsané finanční prostředky na Provozní účet projektu
nejsou  v  dispozici  Klienta  do  okamžiku  splnění  podmínek  pro  poskytnutí  úvěru  (nebo  jeho  části)
obsažených ve Smlouvách o úvěru.

III.
Dispozice s peněžními prostředky

3.1 Partner souhlasí s tím, aby jím zaslané peněžní prostředky, odpovídající výši úvěru sjednané ve Smlouvě
o úvěru a Dohodě o vypořádání, byly deponovány na Provozním účtu projektu až do doby Naplnění
projektu, uzavření Smlouvy o úvěru a splnění podmínek pro poskytnutí úvěru ze strany Klienta a poté
zaslány na účet Klienta.

3.2 Zasláním  peněžních  prostředků  na  Provozní  účet  projektu  souhlasí  dále  Partner  s tím,  aby  si
Zprostředkovatel,  dle  dohody  s Poskytovatelem  platebních  služeb  a  Klientem,  zajistil  odečtení  svojí
odměny z těchto peněžních prostředků, k jejíž úhradě je zavázán Klient dle Smlouvy o administraci, a
tyto byly poukázány na účet Zprostředkovatele v případě, že dojde k Naplnění projektu a k poskytnutí
úvěru Klientovi jakožto dlužníkovi ze Smlouvy o úvěru.

3.3 V případě, že dojde k Naplnění projektu, oznámí Zprostředkovatel tuto skutečnost Partnerovi, a to ve
lhůtě tří (3) dnů od okamžiku Naplnění projektu. Dojde-li rovněž k uzavření Smlouvy o úvěru a ke splnění
podmínek ze strany Klienta pro poskytnutí úvěru, oznámí Zprostředkovatel  Partnerovi,  že se Projekt
bude realizovat, tedy že Klientovi bude poskytnut úvěr. Okamžikem poukázání peněžní částky zaslané
Partnerem na Provozní účet projektu z Provozního účtu projektu na účet Klienta, případně na jiný účet
určený Klientem, dochází k poskytnutí úvěru dle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Klientem, Partnerem a
Zprostředkovatelem, tedy k Načerpání úvěru či jeho části Klientem. 

3.4 V případě, že nedojde k Naplnění  projektu  a/nebo k uzavření  Smlouvy o úvěru a/nebo v případě, že
Klient nesplní podmínky pro poskytnutí úvěru (nebo jeho části) a/nebo v případě, že dojde k ukončení
zveřejnění (prezentace) Projektu dle čl. 3.8 této Rámcové smlouvy a/nebo v případě, že Klient oznámí
Zprostředkovateli,  že  s Partnerem odmítá  uzavřít  Smlouvu  o  úvěru,  peněžní  prostředky  (nebo  jejich
část),  které  Partner  poukázal  na  Provozní  účet  projektu,  budou  Poskytovatelem  platebních  služeb
automaticky  odeslány  zpět  na  platební  účet  Partnera,  ze  kterého  byly  na  Provozní  účet  projektu
připsány, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu od marného uplynutí Doby zveřejnění projektu nebo od
marného uplynutí lhůty k uzavření Smlouvy o úvěru ze strany Klienta nebo od marného uplynutí lhůty
pro splnění podmínek ze strany Klienta pro poskytnutí úvěru (nebo jeho části) dle Smlouvy o úvěru nebo
od  ukončení  zveřejnění  (prezentace)  Projektu  na  Platformě  nebo  od  oznámení  Klienta  o  odmítnutí
uzavřít s Partnerem Smlouvu o úvěru.

3.5 Partner bere na vědomí, že úvěr může být Klientovi poskytnut po částech na základě splnění dílčích
podmínek pro poskytnutí úvěru. V případě, že Klient nesplní některou z dílčích podmínek pro poskytnutí
úvěru, v důsledku čehož není poskytnut úvěr v celé výši odpovídající peněžním prostředkům zaslaným
Partnerem  na  Provozní  účet  projektu,  dochází  v souladu  se  Smlouvou  o  úvěru  k automatickému
zesplatnění již poskytnutých částí úvěru. Partnerovi jsou v takovém případě, ve lhůtě bez zbytečného
odkladu  od  marného  uplynutí  lhůty  pro  splnění  konkrétní  dílčí  podmínky  pro  poskytnutí  úvěru,
Poskytovatelem  platebních  služeb  automaticky  odeslány  zpět  peněžní  prostředky,  které  Partner
poukázal na Provozní účet projektu, ve výši, v níž nebyly jako úvěr poskytnuty Klientovi.

3.6 Po Dobu zveřejnění projektu až do okamžiku Naplnění projektu, uzavření Smlouvy o úvěru a splnění
podmínek  ze  strany  Klienta  pro poskytnutí úvěru  jsou  peněžní  prostředky  Partnera  deponovány  na
Provozním  účtu  projektu.  Partner  není  oprávněn  požádat  Zprostředkovatele  o  zajištění  vrácení
peněžních prostředků z Provozního účtu projektu před uplynutím Doby zveřejnění projektu; Partner není
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oprávněn žádat Zprostředkovatele o zajištění vrácení peněžních prostředků z Provozního účtu projektu
ani před uplynutím lhůty, během níž je Klient povinen splnit podmínky pro poskytnutí úvěru, sjednané ve
Smlouvě o úvěru.

3.7 Partner bere na vědomí, že peněžní prostředky na Provozním účtu projektu jakéhokoliv Projektu nejsou
do okamžiku Naplnění projektu úročeny.

3.8 Partner bere na vědomí, že Zprostředkovatel je oprávněn ukončit zveřejnění (prezentaci) Projektu na
Platformě, aniž by došlo k Naplnění projektu a/nebo k uplynutí Doby zveřejnění projektu.

3.9 Partner výslovně souhlasí s tím, že splátky úroků z úvěru, jistiny úvěru či jiných peněžitých plnění dle
Smlouvy o úvěru budou Klientem poukazovány na Provozní účet projektu.

3.10 Splátky úvěru, úroků z úvěru či jiná peněžitá plnění budou poukázána z Provozního účtu projektu na účet
Partnera ve  lhůtě  jednoho (1)  pracovního dne poté,  co  bude ze strany Klienta  podán Poskytovateli
platebních služeb Platební příkaz ve smyslu Rámcové platební smlouvy v návaznosti na jejich předchozí
úhradu Klientem na Provozní účet projektu. Zprostředkovatel se zavazuje vyvinout veškerou rozumně
požadovatelnou součinnost k tomu, aby peněžitá plnění byla poukázána z Provozního účtu projektu na
účet Partnera ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů poté, co budou Klientem uhrazena na Provozní  účet
projektu.

3.11 Partner tímto pověřuje Zprostředkovatele, aby po uzavření Dohody o vypořádání a podpisu Smlouvy o
úvěru ze strany Partnera a Zprostředkovatele zpřístupnil Klientovi osobní údaje Partnera nezbytné k  jeho
identifikaci (jméno a příjmení v případě fyzické osoby, firma a IČO v případě právnické osoby) a výši
investice Partnera do Projektu.

3.12 Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že v důsledku dohody mezi Zprostředkovatelem a Klientem
může  dojít  ke  snížení  požadované  Cílové  částky  Projektu  na  Platformě  již  zveřejněného  a
prezentovaného, což může mít vliv na dřívější Naplnění projektu v takto snížené Cílové částce.

IV.
Prohlášení o původu peněžních prostředků

4.1 Partner  výslovně  prohlašuje,  že  peněžní  prostředky,  které  poukáže  či  poukázal  na  Provozní  účet
projektu, nepocházejí z trestné činnosti ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“). Partner výslovně
prohlašuje, že finanční prostředky svěřené Zprostředkovateli pocházejí z vlastních zdrojů Partnera, byly
získány z legálních zdrojů a nejedná se o prostředky, na které by dopadal výše uvedený zákon. Partner
dále prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu AML zákona.

4.2 Zprostředkovatel není povinnou osobou ve smyslu ust. § 2 AML zákona.

V.
Komunikace, ukončení smlouvy

5.1 Komunikace mezi Smluvními stranami včetně jakýchkoliv oznámení dle této Rámcové smlouvy či jiných
dohod Smluvních stran bude probíhat na uživatelském účtu Partnera na Platformě.

5.2 Za  doručení  jakékoliv  výzvy,  sdělení,  oznámení,  upomínky  či  jakékoliv  jiné  zprávy  „prostřednictvím
Platformy“ tak, jak je myšleno a uvedeno v této Rámcové smlouvě, se považuje rovněž doručení této
zprávy na kontaktní e-mailovou adresu Dlužníka, kterou Dlužník uvedl při registraci na Platformu. Zpráva
doručovaná tímto způsobem se považuje za doručenou okamžikem, kdy je tato zpráva evidována ve
složce  „odeslaných  zpráv“  Zprostředkovatele  a  současně  nebylo  Zprostředkovateli  doručeno
automatizované oznámení o nedoručení nebo nedoručitelnosti této zprávy. 

5.3 Zprostředkovatel  je  oprávněn  vypovědět  tuto  Rámcovou  smlouvu  kdykoliv  bez  výpovědní  doby.
Účinnost výpovědi nastává okamžikem jejího doručení Partnerovi prostřednictvím Platformy. Výpověď
Rámcové smlouvy bude rovněž zaslána na e-mail poskytnutý Partnerem.

VI.
Závěrečná ustanovení

6.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
6.2 Nedílnou  součástí  této  Rámcové  smlouvy  jsou  Všeobecné  obchodní  podmínky  zprostředkovatele,

zveřejněné na webových stránkách Zprostředkovatele www.nbnk.cz. Partner prohlašuje, že je s těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami seznámen.
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6.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této Rámcové smlouvy vyvinou veškeré
možné úsilí o dosažení smírného řešení.

6.4 Tato Rámcová smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem.

6.5 Pokud se stane některé ustanovení této Rámcové smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních  ustanovení  této  Rámcové  smlouvy,  která  zůstávají  platná  a  účinná.  Smluvní  strany  se  v
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a
účinným,  které  nejlépe  odpovídá  původně  zamýšlenému  účelu  ustanovení  neplatného  nebo
neúčinného.

6.6 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z  této
Rámcové smlouvy, a že tato Rámcová smlouvy byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a omylu prosté
vůle a na důkaz toho ji bez nátlaku uzavírají.

6.7 Tato Rámcová smlouva byla uzavřena na dálku tak, že návrh této Rámcové smlouvy byl vygenerován
navštívením  webové  stránky  www.nbnk.cz a  provedením registrace  Partnera  do  uživatelského  účtu
Partnera. Partner tento návrh bez výhrad přijal zvolením možnosti „Souhlas s Rámcovou smlouvu“ na
Platformě.  Tato  Rámcová  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  okamžikem  její  autorizace  podle
předchozí věty tohoto ustanovení.

Zprostředkovatel Partner

NEBANKA s.r.o. ………………………..
zastoupena: Ing. Libor Slavotínek, jednatel (RČ: …………………)
Podepsáno elektronicky dne ……………… Podepsáno elektronicky dne ………………

5

http://www.nbnk.cz/

