Všeobecné obchodné podmienky
Internetového obchodného portálu

www.benjaminsig.com

1. Definície pojmov
1.1. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa pod pojmom:
Internetový obchodný portál alebo aj len portál alebo internetový portál – sa rozumie stránka
umiestnená na sieti internet na adrese www.benjaminsig.com;
VOP – rozumejú všeobecné obchodné podmienky používania internetového obchodného
portálu www.benjaminsig.com;
Prevádzkovateľ – rozumie obchodná spoločnosť Benjamin Investors Group, s.r.o. alebo iná
právnická osoba, na ktorú táto spoločnosť prevedie práva a povinnosti z titulu prevádzkovania
portálu alebo tiež jej právny nástupca;
Predaj pohľadávok - rozumie postúpenie, a to aj opakované, pohľadávok, ktoré vznikli pri
činnosti Prevádzkovateľa voči konkrétnemu dlžníkovi na registrovaných užívateľov za
podmienok stanovených Prevádzkovateľom v súlade s týmito VOP;
Odkup pohľadávok – rozumie spätné postúpenie pohľadávok nadobudnutých podľa a v súlade
s týmito VOP z Obchodných partnerov na Prevádzkovateľa;
Návštevník – rozumie akákoľvek tretia osoba, ktorá navštívi internetový portál
Prevádzkovateľa a bude vykonávať akúkoľvek činnosť okrem registrácie užívateľa;
Registrovaný užívateľ – rozumie fyzická osoba konajúca vo vlastnom mene a na vlastný účet
alebo konajúca v mene a na účet právnickej osoby, ktorá vykoná registráciu na internetovom
portáli Prevádzkovateľa;
Registrácia – rozumie uvedenie základných identifikačných údajov Návštevníka požadovaných
Prevádzkovateľom, ako aj vydanie bezpodmienečného súhlasu na spracovanie údajov a súhlas
s týmito VOP;
Obchodný partner – rozumie Registrovaný užívateľ, ktorý za podmienok stanovených VOP
nadobudne vlastníctvo k pohľadávkam Prevádzkovateľa voči konkrétnemu dlžníkovi;
Správa pohľadávok – rozumejú činnosti Prevádzkovateľa súvisiace s kontrolou platobnej
schopnosti a predlženia dlžníka pohľadávok vo vlastníctve Obchodných partnerov a najmä tiež
s inkasom istiny a príslušenstva pohľadávok Prevádzkovateľom v mene a na účet Obchodného
partnera;
Dotknutá osoba – rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do právnych
vzťahov upravených týmito VOP alebo s nimi súvisiacich;

2. Všeobecné vyhlásenia
2.1. Internetový obchodný portál www.benjaminsig.com je interaktívna internetová stránka
prevádzkovaná Prevádzkovateľom za účelom predaja a kúpy pohľadávok voči konkrétnym
veriteľom tretím osobám, ktoré sú registrované ako užívatelia na predmetnom internetovom
portáli ako aj zabezpečenie komunikácie prebiehajúcej pri týchto transakciách.

2.2. Všetky práva a povinnosti dotknutých osôb, ktoré vznikajú pri tejto činnosti upravujú tieto
všeobecné obchodné podmienky.
2.3. Časť internetového obchodného portálu je sprístupnená pre všetky tretie osoby –
návštevníkov a všetky prejavy Prevádzkovateľa v tejto verejne prístupnej časti sú len
informatívne a Prevádzkovateľa k ničom vo vzťahu k návštevníkom portálu nezaväzujú.
2.4. Internetový obchodný portál je plne prístupný len pre registrovaných užívateľov, ktorý splnia
podmienky registrácie na tomto portáli. Prevádzkovateľ predkladá svoje záväzné obchodné
ponuky týkajúce sa predaja a kúpy pohľadávok len registrovaným užívateľom ako uzavretej
skupine osôb, teda neverejným spôsobom.
2.5. Registrovaní užívatelia majú možnosť reagovať na ponuky predaja a odkupu pohľadávok alebo
ich častí, ktoré im predkladá Prevádzkovateľ prostredníctvom internetového obchodného
portálu. V prípade ak registrovaný užívateľ prejaví záujem o ponuku predloženú mu
Prevádzkovateľom a splní podmienky určené Prevádzkovateľom, vykoná s ním prevádzkovateľ
takto dohodnutú transakciu, teda postúpi na neho ponúkanú pohľadávku alebo naopak
pohľadávku od neho odkúpi.
2.6. Každý registrovaný užívateľ, ktorý má vo vlastníctve pohľadávku nadobudnutú od
Prevádzkovateľa prostredníctvom internetového obchodného portálu sa považuje za
Obchodného partnera.
2.7. Prevádzkovateľ spravuje pohľadávky vo vlastníctve Obchodných partnerov, ktoré boli
nadobudnuté prostredníctvom internetového obchodného portálu, najmä zabezpečuje inkaso
ich istiny a príslušenstva.
2.8. Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné vyplácanie úrokov inkasovaných v mene Obchodných
partnerov.
2.9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nepretržite ponúkať okamžité spätné odkúpenie pohľadávok
Obchodným partnerom, a to vo aktuálnej výške oznámenej prostredníctvom internetového
obchodného portálu vyjadrenej v percentuálnej miere vo vzťahu k nominálnej výške
pohľadávky. Oznámenie o výške odkupnej hodnoty je platné vždy len do dňa jeho zmeny.
2.10. Registrovaný užívateľ alebo Obchodný partner nadobúda vlastnícke právo k pohľadávke
momentom pripísania úhrady odplaty za takéto postúpenie na účet Prevádzkovateľa a súčasne
splnením podmienok overenia jeho identifikácie, podľa toho ktorá podmienka bude splnená
neskôr. Prevádzkovateľ nadobudne vlastnícke právo k pohľadávke momentom doručenia
potvrdenia o postúpení pohľadávky a súčasne pripísaním odplaty za postúpenie pohľadávky
na účet určený Obchodným partnerom, podľa toho ktorá podmienka bude splnená neskôr.

3. Predmet VOP
3.1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti vo vzťahoch, ktoré vznikajú medzi Prevádzkovateľom
na jednej strane a Návštevníkmi, Registrovanými užívateľmi alebo Obchodnými partnermi na
strane druhej.
3.2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti odo dňa ich zverejnenia na internetovom portáli
Prevádzkovateľa, ktorý bude súčasne uvedený na ich poslednej strane a to až do dňa ich zmeny
Prevádzkovateľom a akceptovanie tejto zmeny zo strany ostatných dotknutých osôb. Nesúhlas
niektorej z osôb, ktorej sa zmena VOP týka, nemá vplyv na platnosť ich akceptácie inými
osobami.
3.3. Tieto VOP sa týkajú len vzťahov vznikajúci pri predaji pohľadávok, odkupe pohľadávok
a vzťahov súvisiacich s nadobudnutím pohľadávok Obchodným partnerom a Správou
pohľadávok Obchodného partnera Prevádzkovateľom.

4. Práva a povinnosti návštevníka
4.1. Návštevník je oprávnený na prístup na všetky časti internetového portálu, ktoré vymedzí
Prevádzkovateľ ako verejne prístupné.
4.2. Návštevník nie je oprávnený reagovať na ponuky predkladané Prevádzkovateľom a nie je
oprávnený sa dožadovať ďalších informácií, okrem tých ktoré sú zverejnené.
4.3. Prevádzkovateľ nie je povinný vo vzťahu k Návštevníkom vykonávať akúkoľvek činnosť a je
oprávnený kedykoľvek podľa vlastnej úvahy obmedziť prístup ktoréhokoľvek Návštevníka, na
ktorúkoľvek časť internetového portálu, najmä ak Návštevník porušuje svoje povinnosti podľa
týchto VOP.
4.4. Prevádzkovateľovi nevznikajú vo vzťahu k Návštevníkom žiadne povinnosti.
4.5. Návštevník je povinný zdržať sa akýchkoľvek zásahov do obsahu internetového portálu
Prevádzkovateľa ako aj poškodzovania dobrého mena Prevádzkovateľa.
4.6. Návštevník je oprávnený stať sa Registrovaným užívateľom pokiaľ vyplní registračný formulár,
uvedie svoje kontaktné údaje, je plne spôsobilý na právne úkony a jeho registrácia je schválená
Prevádzkovateľom.

5. Práva a povinnosti registrovaného užívateľa
5.1. Registrovaným užívateľom sa môže stať iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony,
ktorá vydala bezpodmienečný súhlas s VOP ako aj ostatnými podmienkami Prevádzkovateľa
pri registrácií.
5.2. Prevádzkovateľ je oprávnený predkladať Registrovaným užívateľom ponuky na predaj
pohľadávok resp. postúpenie pohľadávok, ktoré má vo svojom výlučnom vlastníctve, na čo mu
Registrovaný užívateľ dáva súhlas svojou registráciou.
5.3. Registrovaný užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o ponukách Prevádzkovateľa ako aj
ich obsahu a skutočnostiach o ktorých sa dozvedel od Prevádzkovateľa po vykonaní registrácie,
ktorý je predmetom obchodného tajomstva.
5.4. Registrovaný užívateľ je povinný konať len vo vlastnom mene a na vlastný účet. Nie je teda
oprávnený konať podľa týchto VOP v mene a na účet tretej osoby.
5.5. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu Registrovaného užívateľa, ak tento poruší VOP
alebo pokyny Prevádzkovateľa, a tiež je oprávnený mu zablokovať novú registráciu.
5.6. Registrovaný užívateľ má právo stať sa Obchodným partnerom, ak prejaví záujem o ponuku
Prevádzkovateľa na nadobudnutie pohľadávok alebo ich časti a splní ním stanovené
podmienky, ktorými sú najmä – identifikácia Registrovaného užívateľa a jej overenie na
základe jedného alebo dvoch identifikačných dokladov. Na overenie identifikácie
registrovaného užívateľa sa vyžadujú v zásade dva identifikačné doklady, pokiaľ
prevádzkovateľ neuvedie v reakcii na žiadosť o nadobudnutie pohľadávky, že postačuje aj
jeden identifikačný doklad.

6. Práva a povinnosti obchodného partnera

6.1. Obchodným partnerom sa stáva Registrovaný užívateľ, ktorý splní podmienky stanovené VOP
a Prevádzkovateľom, ktorými sú najmä akceptácia návrhu Prevádzkovateľa na postúpenie
pohľadávky (predaj pohľadávky), overenie identifikácie registrovaného užívateľa a prevod
peňazí na účet určený Prevádzkovateľom vo výške zodpovedajúcej dojednanej odplate za
postúpenie pohľadávok alebo ich časti.
6.2. Obchodným partnerom sa Registrovaný užívateľ stáva splnením podmienok určených VOP
a Prevádzkovateľom, najneskôr však získaním potvrdenia nadobudnutia pohľadávky alebo jej
časti Prevádzkovateľom a dlžníkom.
6.3. Obchodný partner má právo na predloženie potvrdenia o nadobudnutí pohľadávky alebo jej
časti bezodkladne avšak najneskôr do troch pracovných dní od splnenia podmienok určených
VOP alebo Prevádzkovateľom na postúpenie pohľadávky. Toto potvrdenie je povinný vystaviť
Prevádzkovateľ v elektronickej podobe a zaslať ho na adresu elektronickej pošty uvedenej
Obchodným partnerom pri registrácií.
6.4. Obchodný partner vždy spolu s nadobudnutím pohľadávky súčasne poveruje aj
Prevádzkovateľa správou takto nadobudnutej pohľadávky, najmä inkasom istiny
a príslušenstva.
6.5. Obchodný partner je oprávnený dožadovať sa bezodkladného spätného odkúpenia pohľadávky
v jeho vlastníctve za podmienok oznámených Prevádzkovateľom prostredníctvom
internetového obchodného portálu platných najneskôr v deň podania takejto žiadosti
o odkúpenie.
6.6. Prevádzkovateľ je povinný odkúpiť späť pohľadávky podľa predchádzajúceho bodu do 5
pracovných dní od prijatia žiadosti o odkúpenie od Obchodného partnera.
6.7. V prípade spätného odkúpenia pohľadávok Prevádzkovateľom od Obchodného partnera je
tento povinný vystaviť písomné potvrdenie o tomto úkone Prevádzkovateľovi a doručiť mu ho
v písomnej podobe ešte pred zaplatením odkupnej hodnoty na jeho účet. Úhrada odplaty za
spätné odkúpenie je podmienená doručením tohto písomného potvrdenia.

7. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
7.1. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Obchodnému partnerovi na požiadanie bezodkladne
všetky informácie, ktoré sa týkajú postúpenej pohľadávky vo vlastníctve Obchodného
partnera, ako aj o dlžníkovi v týchto pohľadávkových vzťahoch.
7.2. Prevádzkovateľ je povinný v prípade doručenia žiadosti o spätné odkúpenie pohľadávok
obchodným partnerom túto pohľadávku v rozsahu určenom Obchodným partnerom v žiadosti
odkúpiť a vyplatiť Obchodnému partnerovi odkupnú hodnotu, zverejnenú v deň podania
žiadosti o odkup.
7.3. Prevádzkovateľ je povinný vykonať inkaso príslušenstva ako aj istiny pohľadávok vo vlastníctve
Obchodného partnera a poukázať mu takto získané finančné prostriedky na bankový účet
v jeho vlastníctve.
7.4. Prevádzkovateľ je oprávnený pozdržať bez vzniku omeškania každé svoje plnenie voči tretím
osobám podľa týchto VOP do doby splnenia si povinností ostatných osôb alebo do doby kedy
zo strany tretích osôb dôjde k náprave dôsledkov porušenia ich povinností.

8. Platobné podmienky
8.1. Platby medzi Obchodnými partnermi alebo Registrovanými užívateľmi na jednej strane
a Prevádzkovateľom na strane druhej prebiehajú výhradne prostredníctvom bankových
prevodov medzi účtami, ktoré patria Prevádzkovateľovi alebo Dotknutým osobám.
8.2. V prípade ak dôjde k prevodu finančných prostriedkov podľa týchto VOP avšak nebude
uskutočnený právny úkon, ktorý VOP po prevode finančných prostriedkov predpokladajú, nie
je Prevádzkovateľ povinný uhradiť úrok z omeškania alebo náhradu škody

9. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
9.1. Registrovaný užívateľ ako aj Obchodný partner sú povinní používať pri svojich finančných
operáciách vo vzťahu k Prevádzkovateľovi len finančné prostriedky, ktoré sú v ich vlastníctve
a nepochádzajú z trestnej činnosti.
9.2. Registrovaný užívateľ ako aj Obchodný partner sú povinní poskytnúť Prevádzkovateľovi a tiež
príslušným orgánom všetku súčinnosť v súvislosti s preukazovaním pôvodu finančných
prostriedkov použitých pri finančných operáciách podľa týchto VOP.

10. Ochrana osobných údajov
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje
Návštevníkov, Registrovaných užívateľov a Obchodných partnerov v rozsahu v akom ich
uviedli pri komunikácií s Prevádzkovateľom alebo pri registrácii, minimálne však v rozsahu
Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo, Číslo
bankového účtu a uvedené osoby mu na to akceptovaním týchto VOP vydávajú súhlas,
pokiaľ budú tieto osoby používané na účely výkonu práv a povinností Prevádzkovateľa podľa
týchto VOP.
10.2. Súhlas na spracovanie a uchovávanie osobných údajov udeľujú Dotknuté osoby na dobu od
akceptovania týchto VOP, po dobu šiestich mesiacov od ukončenia všetkých právnych
vzťahov vzniknutých na základe alebo v súvislosti s používaním internetového obchodného
portálu Prevádzkovateľa.
10.3. Dotknuté osoby prehlasujú a potvrdzujú že im Prevádzkovateľ vopred poskytol všetky
informácie, ktoré je im povinný poskytnúť v zmysle platnej právnej úpravy týkajúcej sa
osobných údajov pred získaním ich osobných údajov, a to osobne, písomne ale najmä
prostredníctvom
zobrazenia
týchto
informácii
na
internetovej
stránke
www.benjaminsig.com.
10.4. Dotknuté osoby prehlasujú, že berú na vedomie, že pri spracúvaní ich osobných údajov môže
dôjsť k ich cezhraničnému prenosu do členských štátov Európskej únie alebo do tretích
štátov.
10.5. Ak dôjde pri používaní internetového obchodného portálu Prevádzkovateľa k zadaniu
osobných údajov tretích osôb (ďalej len „Tretie osoby“), ich sprístupneniu alebo ich
poskytnutiu Dotknutými osobami v rozsahu vyššie uvedenom, Dotknuté osoby prehlasujú,
že disponujú všetkými súhlasmi Tretích osôb vo forme stanovenej príslušnými právnymi
predpismi, ktoré sú potrebné pre spracovanie ako aj súhlasov na poskytnutie týchto údajov
Prevádzkovateľovi. Dotknuté osoby vyhlasujú, že si voči Tretím osobám splnili informačnú
povinnosť v súvislosti so spracovaním a poskytnutím či sprístupnením ich osobných údajov
Prevádzkovateľovi, vrátane ich cezhraničného prenosu v rozsahu ako je vyššie v článku

uvedené. Dotknuté osoby napokon prehlasujú, že na požiadanie Prevádzkovateľa preukážu
písomne alebo vo forme ním požadovanej udelenie súhlasov podľa tohto bodu VOP.
10.6. Pokiaľ sa prehlásenie Dotknutých osôb podľa predchádzajúceho bodu VOP preukáže ako
nepravdivé alebo sa stane v dôsledku akýchkoľvek okolností okrem priameho zavinenia
Prevádzkovateľom neplatným a Prevádzkovateľovi budú v súvislosti s touto skutočnosťou
uložené sankcie, zaväzujú sa Dotknuté osoby uhradiť Prevádzkovateľovi tieto sankcie
bezodkladne a na vyzvanie Prevádzkovateľom aj vzniknutú škodu a ušlý zisk.

11. Komunikácia
11.1. Prevádzkovateľ komunikuje s Návštevníkmi, Registrovanými užívateľmi ako aj s Obchodnými
partnermi prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov integrovaných
v internetovom obchodnom portáli, alebo prostredníctvom elektronickej pošty zasielanej z
adresy benjamin@benjaminsig.com.
11.2. Návštevníci, Registrovaný užívatelia ako aj Obchodný partneri komunikujú
s Prevádzkovateľom prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov integrovaných
v internetovom obchodnom portáli alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty, ktorú
uviedli pri svojej registrácii (netýka sa Návštevníkov).
11.3. Ak niektorá z Dotknutých osôb zašle prostredníctvom komunikačných kanálov integrovaných
v internetovom obchodnom portáli Prevádzkovateľa správu druhej Dotknutej osobe, má sa
za to že správa sa považuje za doručenú 1 pracovný deň po jej odoslaní.
11.4. Ak niektorá z Dotknutých osôb zašle prostredníctvom adresy elektronickej pošty, ktorá je
uvedená v týchto VOP alebo ktorú uviedla pri svojej registrácií správu druhej Dotknutej osobe
na adresu elektronickej pošty ktorá je uvedená v týchto VOP alebo ktorú uviedla pri svojej
registrácií, má sa za to že správa sa považuje za doručenú 1 pracovný deň po jej odoslaní.

12. Výluky zo zodpovednosti
12.1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie prístupových údajov Registrovaných
užívateľov alebo Obchodných partnerov, ku ktorým dôjde v dôsledku poskytnutia týchto
údajov tretím osobám Registrovanými užívateľmi alebo Obchodnými partnermi.
12.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za bezpečnostné a iné riziká spojené s používaním
elektronickej komunikácie na strane Registrovaných užívateľov alebo Obchodných partnerov.
12.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá osobitným spôsobom za porušenie povinností tretích osôb vo
vzťahu k Registrovaným užívateľom a Obchodným partnerom.

13. Riešenie sporov
13.1. Všetky Dotknuté osoby prehlasujú, že budú prípadné spory riešiť predovšetkým vzájomnou
dohodou. Ak Dotknutá osoba požaduje od druhej zmluvnej strany plnenie, na ktoré má
právo, je povinná okrem zaslania výzvy na plnenie prostredníctvom komunikačných kanálov
integrovaných v internetovom obchodnom portáli Prevádzkovateľa zaslať aj písomnú výzvu
na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v Obchodnom registri.

13.2. Ak Prevádzkovateľ napriek postupu podľa predchádzajúceho bodu nereaguje alebo nesplní
požiadavky Dotknutej osoby v priebehu 30 kalendárnych dní, má sa za to, že spor je
neodvratný.
13.3. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať akejkoľvek tretej osobe prístup na ním
prevádzkovaný internetový obchodný portál.
13.4. V prípade vzniku sporu, ktorý je neodvratný, je pre jeho rozhodovanie príslušný Okresný súd
Košice II v Slovenskej republike.

14. Záverečné ustanovenia
14.1. Práva a povinnosti Dotknutých osôb neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátne občianstvo tretích osôb.
14.2. Návštevníci, Registrovaný užívatelia, Obchodný partneri ako aj iné tretie osoby, ktoré
navštívia internetový obchodný portál Prevádzkovateľa vydávajú svojou registráciou a alebo
samotným používaním tohto internetového obchodného portálu súhlas s týmito VOP alebo
ich aktuálnymi zmenami, o ktorých boli preukázateľne informovaní.
14.3. V prípade, že dotknutá osoba nesúhlasí so znením alebo zmenou VOP, je povinná
bezodkladne opustiť internetový obchodný portál Prevádzkovateľa a súčasne je oprávnená
odstúpiť od týchto VOP v prípade ak pred ich zmenou bola Registrovaným užívateľom alebo
Obchodným partnerom. Svoje rozhodnutie o odstúpení od VOP je povinná oznámiť do 5 dní
od oznámenia ich zmeny Prevádzkovateľom v opačnom prípade sa má za to, že so zmenou
súhlasí, najmä ak po zmene navštívi internetový obchodný portál Prevádzkovateľa a využije
jeho funkcionality alebo vykonáva prostredníctvom neho úkony.
14.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje každú zmenu VOP oznámiť Registrovaným užívateľom
a Obchodným partnerom tak, aby sa s ňou mali možnosť oboznámiť najneskôr 5 pracovných
dní pred jej účinnosťou.
14.5. Tieto VOP sú platné odo dňa 01.01.2017 a účinné dňom ich zverejnenia na internetovom
obchodnom portáli www.benjaminsig.com.

