
Podmínky užití stránky Nafirmy.cz

Definice

Podmínky znamenají tyto Podmínky užití stránky Nafirmy.cz.

Poskytovatel, Nafirmy.cz nebo my znamená CreativeDock Finance s.r.o., se sídlem Letenské sady
1500/80, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 07190573, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 296283.

Stránka znamená internetovou stránku nafirmy.cz, včetně jejích podstránek a Uživatelské zóny. Je určena
zejména k elektronickému sjednávání smluv, získávání či předávání (doručování) dokumentů a informací
mezi Poskytovatelem či Uživatelem či provádění dalších úkonů souvisejících se sjednáváním smluv, a to
vždy způsobem a za podmínek stanovených v těchto podmínkách, Obchodních podmínkách pro
poskytování úvěrů a Obchodních podmínkách pro poskytování participací. Poskytovatel si vyhrazuje
právo Stránku dále rozvíjet a jeho funkčnosti do budoucna rozšiřovat.

Uživatel nebo vy znamená osobu, která se zaregistruje k užívání Stránky a Uživatelské zóny.

Uživatelská zóna znamená část Stránky, která je přístupná pouze Uživatelům.

1. Registrace

1.1. Uživatel registrací do Stránky vyjadřuje souhlas se zněním těchto Podmínek a zavazuje
se je dodržovat. Smluvní vztah založený těmito Podmínkami vzniká okamžikem
dokončení registrace.

1.2. Uživatel současně bere na vědomí, že jeho osobní údaje, které Poskytovateli sdělí při
registraci do Stránky nebo při sjednávání smluv, budou zpracovávány způsobem, v
rozsahu a za podmínek detailně popsaných v Informacích o zpracování osobních údajů.

1.3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel komunikuje s Uživatelem zpravidla
elektronicky a pouze vybraná právní jednání dle posouzení Poskytovatele jsou prováděny
v listinné podobě.

2. Postup registrace

2.1. Pokud se zájemce registruje jako investor, nejprve uvede své identifikační údaje,
bankovní spojení, poskytne naskenované doklady totožnosti a údaje potřebné pro splnění
povinností Poskytovatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu. Po tomto úkonu uživatel obdrží email
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informující ho o tom, že jeho vyplněné údaje jsou v procesu schvalování. Uživatel je
vyzván o aktivaci účtu pro přístup do Uživatelské zóny - v rámci Stránky. Poté, co
Poskytovatel provede nezbytné úkony ke splnění povinností podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, může
Uživateli nabídnout uzavření Rámcové smlouvy o poskytování participací a na základě
jejího uzavření mu umožnit investování.

2.2. Pokud se zájemce registruje jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen “OSVČ”)
nebo zástupce společnosti, která má zájem o sjednání úvěru, poskytne informace o
požadovaném úvěru, informace nezbytné pro posouzení bonity a důvěryhodnosti a
informace nezbytné ke splnění povinností Poskytovatele na úseku prevence legalizace
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Poté je Uživatel (OSVČ nebo osoba
jednající za společnost) vyzván k aktivaci účtu pro přístup do Uživatelské zóny v rámci
Stránky.

3. Zánik uživatelského vztahu

Uživatelský vztah zaniká:
a) není-li uzavřena žádná smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem, uplynutím 6 měsíců od

posledního přihlášení Uživatele do Uživatelské zóny.
b) je-li uzavřena smlouva nebo jiná dohoda mezi Poskytovatelem a Uživatelem, uplynutím

pozdějšího z (i) 6 měsíců od posledního přihlášení Uživatele do Uživatelské zóny a (ii) tří let od
zániku poslední smlouvy nebo dohody mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

c) v případě úmrtí Uživatele.

4. Dostupnost Stránky

4.1. Ačkoliv Stránka je systém s obecnou dostupností 24 hodin denně po 7 dní v týdnu,
Poskytovatel a se nezavazuje zajišťovat jeho přístupnost nepřetržitě a bez přerušení (blíže
viz odst. 2 tohoto článku). Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s touto
skutečností.

4.2. Tzv. garantovaná dostupnost Stránky a Uživatelské zóny je v období pondělí – čtvrtek
8:00 – 17:30 h a pátek 8:00 – 16:30 h. Uživatel bere na vědomí, že mimo toto období
nemusí být přístup uživatele na Stránku ani do Uživatelské zóny možný. Ve shora
specifikovaném období garantované dostupnosti je Poskytovatel oprávněn přerušit
dostupnost pouze v odůvodněných případech a o plánovaném přerušení dostupnosti
Stránky nebo dostupnosti služeb Poskytovatel informuje obvykle předem, zpravidla
prostřednictvím samotné Stránky. V případě technické poruchy na straně Poskytovatele
nebo jakékoliv třetí osoby je Poskytovatel oprávněn přerušit dostupnost Stránky nebo
dostupnost služeb i bez předchozího upozornění.



5. Přístup k dokumentům

5.1. Uzavře-li Uživatel smlouvu s Poskytovatelem, má pod svým uživatelským profilem v
tomto portálu (v elektronické schránce k tomu určené) smlouvu, její přílohy, i veškeré s
touto smlouvou související dokumenty (včetně žádosti o sjednání tohoto produktu nebo
předsmluvní informační dokumenty, jsou-li jaké) uloženy po celou dobu trvání smluvního
vztahu a po dobu tří let od jeho skončení. Poskytovatel je oprávněn do této elektronické
schránky Uživatele pod jeho uživatelským profilem v prostředí Stránky doručovat
klientovi vedle shora jmenované dokumentace i další zprávy, informace či dokumenty
související se smlouvou. Veškeré dokumenty / informace uložené v této elektronické
schránce jsou pod výhradní kontrolou Uživatele, ze strany Poskytovatele je nelze jakkoliv
měnit a Uživatel má možnost si je kdykoliv uložit (stáhnout) do svého zařízení (na jiný
trvalý nosič dat), tj. reprodukovat je v nezměněném stavu.

5.2. Žádosti o sjednání příslušné smlouvy, na jejichž základě nedojde k uzavření smlouvy,
bude mít klient jako uživatel uloženy v této své elektronické schránce po dobu jednoho
měsíce od data jejich poslední změny.

5.3. Poskytovatel je oprávněn zabránit přístupu Uživatele k dokumentům v případech, kdy to
předepisují obecně závazné právní předpisy nebo v případech, kdy má důvod se
domnívat, že došlo k protiprávnímu jednání ze strany Uživatele.

6. Další podmínky

6.1. Uživatel se zavazuje poskytované dokumenty / informace sledovat a s jejich obsahem se
pravidelně seznamovat.

6.2. Při komunikaci prostřednictvím Uživatelské zóny se písemnost zaslaná Poskytovatelem
považuje za doručenou okamžikem, kdy se jako nová zpráva / dokument zobrazí v
prostředí Uživatelské zóny pod uživatelským profilem Uživatele, tj. okamžikem
jejího/jeho prvního možného zobrazení bez ohledu na skutečnost, kdy se Uživatel do
tohoto Uživatelské zóny fakticky přihlásí, ledaže Uživatel prokáže, že neměl možnost se
s písemností seznámit, protože přístup do Uživatelské zóny mu byl z důvodů na straně
Poskytovatele znemožněn.

6.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za nedoručené, znehodnocené nebo poškozené
informace z důvodu poruchy na komunikační trase k Uživateli, zejména poruchy
výpočetní techniky anebo poruchy v internetové síti.

6.4. Technická funkcionalita Stránky nemusí umožnit provedení všech typů úkonů, ke kterým
je Uživatel oprávněn na základě smlouvy.



6.5. Uživatel bere na vědomí, že s ohledem na technické nastavení Stránky mohou být
informace v tomto portálu zobrazovány ve stavu nikoliv k aktuálnímu časovému
okamžiku, ale ve stavu platném v den předcházející.

6.6. Uživatel je povinen přistupovat k Uživatelské zóně s využitím technických prostředků,
které jsou přiměřeně zabezpečeny proti případnému zneužití.

6.7. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se
nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní
řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
kterým je

1.
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

6.8. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky změnit. V takovém případě Poskytovatel
oznámí Uživateli změnu Podmínek zprávou elektronické pošty zaslanou Uživateli.

6.9. Smluvní vztah mezi bankou a uživatelem založený těmito Podmínkami se řídí právním
řádem České republiky. Spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu budou rozhodovány u
místně a věcně příslušného soudu České republiky.

Účinnost od: 1. 10. 2021


