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VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA
ČSOB MATCH’IT
Tieto všeobecné podmienky používania (ďalej len „Podmienky používania“) obsahujú podmienky, na základe ktorých sa môže využívať
ČSOB Match‘it (ako je definovaná nižšie). Podmienky používania predstavujú dohodu medzi Používateľom ČSOB Match‘it (ako je
definovaný nižšie) a ČSOB (ako je definovaná nižšie).

1. Vymedzenie pojmov
ČSOB: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, a jej právni nástupcovia a/alebo postupníci.
ČSOB Match‘it: online platforma prevádzkovaná ČSOB, ktorá je prístupná cez úvodnú stránku (www.csobmatchit.sk) a prostredníctvom
ktorej sa ponúka Služba Match‘it. Skladá sa z (i) verejne prístupnej časti, (ii) časti, ktorá nie je prístupná verejnosti a je vyhradená
pre Používateľov, v ktorej sú prístupné Generické stránky a (iii) časti, ktorá nie je verejne prístupná a je vyhradená pre Spoločnosti
Predávajúcich a záujemcov o kúpu – Kupujúcich vybraných Predávajúcim, v ktorej je po podpise Zmluvy o mlčanlivosti umožnený prístup
na Detailnú stránku.
Detailná stránka: podrobnejší opis Spoločnosti uverejnený v časti ČSOB Match’it, ktorá nie je verejne prístupná a je vyhradená pre
Kupujúcich vybraných Predávajúcim po podpise Zmluvy o mlčanlivosti.
Doplňujúce podmienky používania: doplňujúce podmienky používania ČSOB Match‘it pre Predávajúceho v znení neskorších zmien
a doplnení.
Etapa rokovania: znamená etapu vzťahujúcu sa na ďalšie rokovania o Prevode Spoločnosti (a jeho prípadné dokončenie), či už na
exkluzívnom základe, alebo inak, medzi Predávajúcim a Kupujúcim po predložení jeho LOI.
Generická stránka: generický opis Spoločnosti uverejnenej na ČSOB Match‘it, ktorý je k dispozícii v neverejnej časti stránky určenej Používateľom.
Identifikačný doklad: doklad použitý pri registrácii Používateľa na ČSOB Match‘it, prostredníctvom ktorého Používateľ poskytne ČSOB
údaje o svojej totožnosti.
KBC Securities: KBC Securities NV, spoločnosť založená podľa belgického právneho poriadku s ručením obmedzeným, so sídlom na
Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgicko, zapísaná v registri právnických osôb pod číslom 0437.060.521, IČ DPH BE 0473.060.521 a jej právny
nástupcovia a/alebo postupníci.
Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá si vytvorila Profil za účelom získania informácií o Spoločnosti.
LOI: nezáväzný prejav záujmu Kupujúceho o prístup na Detailnú stránku za účelom začatia ďalšej Etapy rokovania, ako je uvedený
v zmysle Prílohy č. 2.
Memorandum o ochrane osobných údajov: Memorandum o ochrane osobných údajov ČSOB uverejnené na www.csobmatchit.sk,
v znení neskorších úprav a doplnení.
Obdobie prejavenia záujmu: obdobie, v ktorom môže Kupujúci predložiť LOI podľa špecifikácii na Stránke spoločnosti.
Osobné údaje: všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Podmienky používania: tieto Všeobecné podmienky používania.
Predávajúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vytvorila a používa Profil s cieľom realizovať Prevod Spoločnosti.
Prevod: predaj podniku, predaj časti podniku, prevod účasti (alebo jej časti) v obchodnej spoločnosti, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie
obchodnej spoločnosti, prevod členstva v družstve, prevod členských práv a povinností v družstve alebo akýkoľvek iný obdobný prevod.
Prihlasovacie údaje: používateľské meno a heslo zvolené Používateľmi pri registrácii na ČSOB Match‘it. Heslá musia obsahovať najmenej
osem znakov, pričom aspoň jeden musí byť veľké písmeno, jeden malé písmeno a jeden číslica.
Profil: profil vytvorený Používateľom na ČSOB Match‘it.
Používateľ: ktorákoľvek strana, ktorá si vytvorila Profil na ČSOB Match‘it zahŕňajúc Kupujúceho alebo Predávajúceho.
Sadzobník poplatkov: každý dokument obsahujúci informácie o druhu a výške poplatkov ČSOB za používanie ČSOB Match‘it, ktorý
zároveň vo svojom názve obsahuje označenie „Sadzobník“ alebo „Cenník“ a je uverejnený na verejne prístupných obchodných miestach
ČSOB a na oficiálnej webovej stránke ČSOB www.csob.sk.
Sankcie znamenajú akékoľvek zákony alebo predpisy týkajúce sa ekonomických alebo finančných sankcií alebo obchodných embárg,
alebo súvisiacich reštriktívnych opatrení uložených, spravovaných alebo vynútených Sankčným orgánom.
Sankcionovaná osoba znamená osobu:
(a) zaradenú na Zozname sankcií alebo pod priamou alebo nepriamou kontrolou osoby na Zozname sankcií alebo osobu konajúcu
v mene takejto osoby,
(b) sídliacu alebo fungujúcu podľa právneho poriadku krajiny alebo územia, na ktoré sa vzťahujú Sankcie platné pre danú krajinu alebo
územie, alebo osobu v priamom alebo nepriamom vlastníctve alebo pod kontrolou, alebo konajúcu v mene takejto osoby, alebo
(c) na ktorú sa Sankcie vzťahujú iným spôsobom.
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Sankčný orgán znamená (i) Bezpečnostnú radu OSN, (ii) vládu USA; (iii) Európsku úniu; (iv) vládu Spojeného kráľovstva (iv) príslušné
vládne inštitúcie a agentúry zo subjektov uvedených vyššie, vrátane Úradu Ministerstva financií USA pre kontrolu zahraničných aktív
(OFAC), Ministerstva zahraničných vecí USA, Ministerstva obchodu USA a Ministerstva financií Jej Veličenstva, (v) akékoľvek iné vládne
inštitúcie alebo agentúry zodpovedné za ukladanie, dohľad a presadzovanie Sankcií, do jurisdikcie ktorých patrí Predávajúci alebo Kupujúci
(spoločne „Sankčné orgány“).
Sankčný zoznam: zoznam osobitne určených osôb a blokovaných osôb udržiavaný OFAC, zoznam nežiadúcich osôb Ministerstva obchodu
USA, konsolidovaný zoznam cieľových subjektov finančných sankcií Ministerstva financií Jej Veličenstva alebo akýkoľvek iný uverejnený
zoznam vydaný alebo spravovaný Sankčnými orgánmi obsahujúci mená osôb, na ktoré sa vzťahujú Sankcie (vrátane investičných alebo
iných súvisiacich obmedzení), v znení neskorších zmien alebo doplnení.
Skupina KBC: integrovaná banko-poisťovacia skupina spoločností KBC Group NV, KBC Bank NV, KBC Securities NV, Československej
obchodnej banky, a.s., a osôb, ktoré s ňou tvoria podnikateľské zoskupenie, ktorá prostredníctvom úzkej spolupráce vytvára a distribuuje
bankové, investičné a poisťovacie produkty a poskytuje finančné služby.
Služba Match‘it: online služba ponúkaná ČSOB prostredníctvom ČSOB Match‘it, ktorej úlohou je skontaktovať Predávajúcich s Kupujúcimi
a Kupujúcemu poskytovať odstupňované informácie, ktoré mu umožnia predložiť LOI a na jeho základe vstúpiť do ďalšej Etapy rokovania
(je nevyhnutné podotknúť, že Etapa rokovania a akékoľvek uzatvorenie obchodu, bez ohľadu na jeho formu, nie je súčasťou Služby
Match‘it).
Spoločnosť: podnik, ktorý Predávajúci ponúka za účelom Prevodu na ČSOB Match‘it, ako je definovaný na Detailnej stránke, pričom
podnik môže pozostávať z jednej alebo viacerých právnických osôb.
Stav: stav zložky týkajúcej sa Spoločnosti, ktorý môže byť nasledovný: (i) otvorený pre Kupujúcich na zaslanie LOI (otvorený), (ii)
v pokročilejšom stave rokovaní medzi Predávajúcim a Kupujúcim, v ktorom Detailná stránka nemôže byť sprístupnená Kupujúcim bez
predchádzajúceho prístupu a Kupujúci, ktorí už mali predchádzajúci prístup na Detailnú stránku, nemôžu podávať LOI (prebiehajú
rokovania), alebo (iii) uzatvorený, ak sa zrealizuje Prevod Spoločnosti (uzatvorený).
Stránka spoločnosti: Generická stránka a Detailná stránka.
Všeobecné obchodné podmienky: Všeobecné obchodné podmienky ČSOB uverejnené na www.csob.sk v znení ich neskorších zmien
a doplnení.
Zákon o bankách: slovenský zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
Zmluva o mlčanlivosti: zmluva o mlčanlivosti uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim, v ktorej sa Kupujúci zaviaže, že (i) nesprístupní
dôverné informácie o Spoločnosti tretím osobám a/alebo (ii) nebude používať informácie na iné účely než za účelom Prevodu Spoločnosti
v zmysle Prílohy č. 1.

2. Aplikácia
Podmienky používania upravujú práva a povinnosti Používateľa vo vzťahu k ČSOB a naopak, práva a povinnosti ČSOB v súvislosti
s poskytovaním ČSOB Match‘it a jej využívaním Používateľmi. Registráciou a vytvorením Profilu Používateľ výslovne súhlasí s Podmienkami
používania, v znení ich neskorších zmien a dodatkov.

3. Všeobecné ustanovenia
3.1
3.2

ČSOB Match‘it je iniciatívou a majetkom KBC Securities, ktorá je prevádzkovaná ČSOB a je prístupná na stránke www.csobmatchit.sk.
ČSOB Match‘it je online službou, prostredníctvom ktorej sa môžu skontaktovať Predávajúci Spoločností s Kupujúcimi. Rokovania
o potenciálnom Prevode Spoločnosti však už na ČSOB Match‘it neprebiehajú a ČSOB neposkytuje Predávajúcim ani Kupujúcim
prostredníctvom ČSOB Match‘it akékoľvek poradenstvo týkajúce sa Prevodu Spoločnosti. Akékoľvek pokyny týkajúce sa poskytnutia
poradenstva v súvislosti s Etapou rokovania zostávajú výhradne na strane Predávajúceho a budú podliehať osobitným zmluvám
a pokynom.
3.3 ČSOB Match‘it nemôže byť použitý na realizovanie Prevodu Spoločnosti a ani na realizáciu platieb súvisiacich s Prevodom Spoločnosti.
3.4 Používatelia majú k dispozícii viacero funkcií:
3.4.1 Ponuka Spoločnosti na predaj – Predávajúci;
3.4.2 Predávajúci poskytuje a Kupujúci získava prístup k informáciám o Spoločnosti prostredníctvom Generickej stránky a Detailnej stránky;
3.4.3 Predávajúci určuje Obdobie na prejavenie záujmu;
3.4.4 Kupujúci vydáva LOI.
3.5 Na používanie ČSOB Match‘it musí mať Používateľ k dispozícii počítač vybavený nevyhnutným komunikačným a bezpečnostných
softvérom (vrátane ochrany pred vírusmi, trójskymi koňmi, červami, logickými bombami a iným poškodzujúcim alebo technologicky
škodlivými materiálom) a pripojenie na internet.
3.6 Používatelia nesmú žiadnym spôsobom, ani v žiadnej podobe sprístupňovať tretím osobám softvér, aplikácie a informácie, ktoré
získali v kontexte ČSOB Match‘it, ani ich kopírovať, dekompilovať alebo akýmkoľvek spôsobom ich meniť. Používatelia sa zaväzujú,
že nebudú porušovať práva duševného vlastníctva KBC Securities a/alebo ČSOB (zahŕňajúc ktoréhokoľvek z ich subdodávateľov),
Predávajúceho, Kupujúceho alebo práva tretích strán.
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3.7

Súčasťou používania ČSOB Match‘it je elektronická výmena informácií a odosielanie šifrovaných informácií verejnými komunikačnými
prostriedkami a cez internet. Internet je verejná medzinárodná sieť a Používateľ vyhlasuje, že pozná jeho štruktúru a typické
vlastnosti. ČSOB nezaručuje, že webová stránka www.csobmatchit.sk je bezpečná a neobsahuje vírusy alebo chyby.

4. Úloha ČSOB
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Prostredníctvom ČSOB Match‘it ponúka ČSOB platformu, kde sa môžu vzájomne kontaktovať Predávajúci Spoločností a Kupujúci,
pričom ide o určité virtuálne fórum slúžiace na výmenu informácií. Stránka spoločnosti v žiadnom prípade nepredstavuje ponuku
v právnom zmysle, a to ani pre Predávajúceho ani ČSOB a môže byť považovaná výhradne len za pozvánku, prostredníctvom
ktorej Predávajúci nadväzuje kontakt s Kupujúcim. ČSOB neskúma, či je Prevod Spoločnosti odporúčaný alebo vhodný. ČSOB
nevykonáva žiadne previerky ani due diligence Spoločnosti.
Služby, ktoré ČSOB ponúka prostredníctvom ČSOB Match‘it, a informácie poskytované prostredníctvom tejto platformy sú určené
výhradne pre Používateľov so sídlom v Európskej únii, v rozsahu, v akom sa Používateľ považuje za fyzickú osobu. Používateľ
zodpovedá za to, že ovláda všetky právne predpisy a ustanovenia, ktoré sa na neho vzťahujú v rámci akejkoľvek jurisdikcie inej než
jurisdikcie Slovenskej republiky, a zodpovedá za ich dodržiavanie.
Informácie, ktoré obsahuje platforma ČSOB Match‘it, sú určené výhradne na všeobecné informačné účely. Súčasťou Služby Match‘it
nie je poskytovanie akéhokoľvek poradenstva zo strany ČSOB. ČSOB neposkytuje investičné, fiškálne, právne a ani iné poradenstvo
ani odporúčania súvisiace s Prevodom Spoločností, pričom akékoľvek informácie a úkony v ČSOB Match‘it nie je možné interpretovať
v zmysle vyššie uvedeného. Informácie prístupné prostredníctvom ČSOB Match‘it sú všeobecné a nezohľadňujú osobitosti ani
aktuálnu situáciu Používateľov, ich špecifický investičný profil, investície ako celok, finančnú situáciu, vedomosti alebo skúsenosti
a/alebo rozsah ich averzie k posúdeniu rizika.
Kupujúci sú povinní sami preveriť, posúdiť a zanalyzovať každý Prevod Spoločnosti a prekonzultovať ho so svojimi investičnými,
daňovými, právnymi, účtovnými a inými poradcami.
ČSOB je oprávnená niektorým poradcom poskytnúť na ČSOB Match‘it možnosť zviditeľnenia sa. Bez ohľadu na vyššie uvedené
neznamená to však, že ČSOB preberá akúkoľvek zodpovednosť za kvalitu takýchto poradcov, ani že Používatelia sú povinní zvoliť
si týchto poradcov. Každý Používateľ má právo slobodne si zvoliť akéhokoľvek poradcu.
Prístup Kupujúceho do platformy ČSOB Match‘it v žiadnom prípade neznamená dohodu týkajúcu sa akéhokoľvek záväzku ČSOB
poskytnúť finančné prostriedky za účelom financovania Prevodu Spoločnosti.
Informácie týkajúce sa Spoločnosti prístupné v ČSOB Match‘it poskytuje výhradne Predávajúci (vrátane podrobných informácií,
fotografií, videí a iného obsahu).
ČSOB nepôsobí ako sprostredkovateľ. Súčasťou Služby Match‘it nie je poskytovanie asistencie v mene Používateľov s cieľom
dosiahnuť dohodu o predaji, kúpe, výmene, prenájme alebo prevode nehnuteľného majetku, práv k nehnuteľnostiam alebo majetku
podniku.

5. Registrácia
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
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Pre Kupujúcich pozostáva ČSOB Match‘it z (i) verejne prístupnej časti, (ii) časti, ktorá nie je verejne prístupná a nachádzajú sa v nej
Generické stránky, a (iii) časti, ktorá nie je verejne prístupná a nachádza sa v nej Detailná stránka. Funkcionality ČSOB Match‘it sú
k dispozícii až po zaregistrovaní Používateľa a vytvorení Profilu.
Podpisom dokumentácie, registráciou a vytvorením Profilu vzniká zmluvný vzťah medzi Používateľom a ČSOB. Zmluvný vzťah sa
riadi Podmienkami používania.
Profil si môžu vytvoriť nasledujúci Používatelia:
5.3.1 fyzické osoby s trvalým pobytom v Európskej únii,
5.3.2 právnické osoby so sídlom v Európskej únii.
Počas procesu registrácie je Používateľ povinný úplne, správne a pravdivo vyplniť všetky polia označené ako povinné a opraviť
informácie, ktoré boli vopred vyplnené ČSOB.
Registráciou Používatelia súhlasia so spracovaním svojich Osobných údajov v súlade s Memorandom o ochrane osobných údajov
a zároveň súhlasia s tým, aby ich osobné údaje boli poskytnuté ďalším subjektom patriacim do Skupiny KBC.
V priebehu registrácie si Používatelia zvolia vlastné Prihlasovacie údaje. Používatelia sú zodpovední za ochranu svojich zvolených
hesiel. ČSOB vyžaduje, aby heslá obsahovali aspoň osem znakov, a to veľké písmená, malé písmená a číslicu alebo symbol.
Registrácia je dokončená a Profil sa aktivuje, až keď Používateľ poskytne súhlas s (i) Podmienkami používania a (ii) s Memorandom
o ochrane osobných údajov. Vytvorením Profilu Používatelia potvrdzujú, že si vopred prečítali, pochopili a súhlasia s Podmienkami
používania a Memorandom o ochrane osobných údajov. Používatelia vyhlasujú, že rozumejú a prijímajú riziká.
Kupujúci akceptujú, že informácie, ktoré poskytli ČSOB Match‘it, budú poskytnuté Predávajúcim, o ktorých prejavili záujem, aby sa
Predávajúci mohli rozhodnúť, či chcú poskytnúť danému Kupujúcemu prístup na svoju Detailnú stránku.
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5.9

Používatelia sa zaväzujú prísne dodržiavať Podmienky používania a konať v súlade s nimi. Nedodržanie ktorejkoľvek z povinností
a/alebo ktoréhokoľvek ustanovenia obsiahnutého v Podmienkach používania môže mať za následok okamžité odstránenie Profilu
a zákaz prístupu do ČSOB Match‘it. ČSOB v takomto prípade nebude povinná Používateľa vopred upozorniť formou oznámenia ani
zaplatiť žiadne odškodnenie, pričom tento krok sa nedotkne práv ČSOB na vymáhanie spôsobených škôd.

6. Identifikácia Používateľov
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Používatelia akceptujú, že ČSOB plní svoje povinnosti súvisiace s identifikáciou Používateľov v súlade s platnými regulačnými
predpismi, odporúčaniami dozorných orgánov a pravidlami finančnej etiky. Používatelia súhlasia s tým, aby ČSOB alebo jej
spriaznené subjekty v súlade s týmito ustanoveniami vyhotovovala kópie identifikačných dokladov a tieto kópie archivovala.
Používatelia – fyzické osoby sa zaväzujú, že preukážu svoju totožnosť poskytnutím nasledujúcich údajov: meno, priezvisko, rodné
číslo, IČO (ak existuje), adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo identifikačného preukazu.
Používatelia – právnické osoby sa zaväzujú uviesť svoje sídlo a centrum hlavných záujmov spoločnosti. Právnické osoby sa
zaväzujú v rámci identifikácie poskytnúť ČSOB aktuálne platné spoločenské zmluvy, zakladateľské listiny a stanovy spoločnosti
alebo akékoľvek iné podobné dokumenty, a ak existuje povinnosť zverejnenia, Používatelia sa zaväzujú predložiť ČSOB originál
právne záväzného výpisu z obchodného registra alebo registra spoločností (pre každého Používateľa registrovaného v Slovenskej
republike nie starší ako 30 dní a pre každého Používateľa registrovaného mimo územia Slovenskej republiky nie starší ako 90
dní). Okrem vyššie uvedeného musia byť predložené doklady preukazujúce skutočnosť, kto má právomoc konať v mene a na
účet spoločnosti, resp. právnickú osobu zastupovať (konateľ, riaditeľ atď.) s uvedením mena, priezviska a adresy trvalého bydliska
zástupcu. Tieto dokumenty môžu zahŕňať spoločenské zmluvy, zakladateľské listiny právnickej osoby alebo stanovy spoločnosti,
výpis z obchodného registra alebo registra spoločností alebo osobitné splnomocnenie právneho zástupcu vo forme a obsahu pre
ČSOB akceptovateľnom. Zahraničné právnické osoby sa identifikujú prostredníctvom podobných dokumentov.
Zástupcovia právnických osôb sa, podľa okolností, identifikujú rovnakým spôsobom ako fyzické osoby alebo právnické osoby.
ČSOB môže požadovať, aby bola pravosť podpisov príslušných zástupcov na predkladaných dokladoch notársky overená alebo
bola overená iným vhodným spôsobom. Zástupcovia právnických osôb sú spoločne a nerozdielne s Používateľom zodpovední
za dodržiavanie svojich právomocí (akty ultra vires).
Za účelom konania v súlade s právnymi a regulatívnymi povinnosťami ČSOB je ČSOB oprávnená v akomkoľvek čase požiadať
o predloženie akýchkoľvek ďalších údajov a dokumentov, najmä, ale nie výlučne, zoznamov členov v spoločnosti, IČO spoločnosti,
IČ DPH, registračných čísiel, podrobných informácií týkajúcich sa oprávnení konať v mene spoločnosti, rodinnom stave, rodinnej
situácii, vlastníckom režime manželov, odlúčení manželov, konečnom vlastníctve, konsolidovaných stanov spoločnosti, finančných
a obchodných dokladov alebo dôkazov o spôsobilosti na právne úkony.
ČSOB je oprávnená za každých okolností vyžadovať predloženie úradných alebo neúradných prekladov identifikačných dokladov,
ktoré si Používateľ vyhotovuje na vlastné náklady. Používateľ oprávňuje ČSOB, aby sa obrátila na verejné alebo súkromné agentúry,
ako napr. agentúry spravujúce registre obyvateľstva a cudzích štátnych príslušníkov za účelom preverenia pravosti dokladov
a presnosti údajov uvedených v identifikačných dokladoch.
S výnimkou námietky vo forme písomnej žiadosti zaslanej ČSOB Používatelia súhlasia s tým, aby ČSOB, výhradne na účely
registrácie stanovenej v článku 5, mala prístup ku všetkým údajom uvedeným v článku 6, ktoré majú k dispozícii iné subjekty v rámci
Skupiny KBC. Ak takéto informácie nie sú k dispozícii od subjektov v rámci Skupiny KBC, Používateľ je povinný poskytnúť ČSOB
informácie stanovené v článku 6 zaslaním vyplneného Identifikačného dokumentu a kópiu identifikačného preukazu alebo pasu
na nasledujúcu adresu: Československá obchodná banka, a.s., ČSOB Match‘it, Žižkova 11, 811 02 Bratislava alebo e-mailom na
adresu info_csobmatchit@csob.sk.
ČSOB nepreberá žiadnu zodpovednosť za následky alebo neoznámenie zmien alebo oneskorené oznámenie zmien (vrátane
nedoručenia korešpondencie) a za nedostatky v pravosti alebo platnosti predložených dokladov, alebo vo všeobecnosti, za obsah
informácií, ktoré boli ČSOB poskytnuté.

7. Právo na používanie
7.1
7.2
7.3
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Vytvorením Profilu na ČSOB Match‘it Kupujúci získava nevýhradné a neprevoditeľné právo na používanie webovej stránky
a používanie aplikácií poskytnutých ČSOB na ČSOB Match‘it, a to za podmienky úhrady poplatku stanoveného v Sadzobníku poplatkov.
Používatelia sa zaväzujú, že budú vykonávať svoje práva používať ČSOB Match‘it len vo vlastnom mene a nie v prospech akýchkoľvek
iných osôb. Používatelia nesmú žiadnym spôsobom postúpiť svoje právo na používanie ČSOB Match‘it ani umožniť jeho využívanie
tretími osobami.
Okrem vyššie uvedeného sú Používatelia povinní využívať svoje právo na používanie ČSOB Match‘it s odbornou starostlivosťou
a primeranou obozretnosťou a zároveň dodržiavať ostatné všeobecné povinnosti, a teda:
7.3.1 nesmú konať tak, aby ohrozili alebo prerušili plynulé fungovanie externých systémov a/alebo online systému ČSOB a/alebo by
mohli poškodiť vlastníkov alebo osoby zodpovedné za takéto systémy alebo akýchkoľvek používateľov takýchto systémov a
7.3.2 nesmú nevhodným spôsobom používať obmedzenia technických systémov vo vlastný prospech, ktorý nie je ekonomicky
odôvodnený alebo súvisí len s využitím spomínaných technických obmedzení.

Všeobecné podmienky používania

V prípade nedodržania tejto povinnosti si ČSOB vyhradzuje všetky práva uskutočniť konanie v súlade s článkami 25.3 a 25.4 týchto
Podmienok používania.

8. Vyhlásenia a ubezpečenia Používateľov
8.1

8.2

8.3

Predávajúci vyhlasuje a ubezpečuje Kupujúceho a ČSOB, že:
8.1.1 príslušná Spoločnosť bola založená a existuje podľa slovenského právneho poriadku a je oprávnená vykonávať svoje činnosti;
8.1.2 príslušný Predávajúci je oprávnený realizovať Prevod Spoločnosti;
8.1.3 na Spoločnosť a/ani na Predávajúceho nebol vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia, nútená správa ani Spoločnosť
nebola zrušená a Spoločnosť vo všeobecnosti neuzavrela dohodu so svojimi veriteľmi;
8.1.4 informácie týkajúce sa Spoločnosti poskytnuté na ČSOB Match‘it sú vo všetkých podstatných ohľadoch presné, nezavádzajúce,
aktuálne a konzistentné (vrátane odpovedí na otázky, ktoré Predávajúcemu predložila ČSOB alebo Kupujúci);
8.1.5 LOI, stanoviská, presvedčenia a očakávania na ČSOB Match‘it sú vyjadrené spravodlivým a primeraným spôsobom;
8.1.6 neumiestnia na ČSOB Match‘it žiadny obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb, najmä, ale nie výlučne, práva duševného
vlastníctva; a
8.1.7 neumiestnia žiadny obsah, ktorý by mohol pri odhalení konkurenciou viesť k tajnej dohode zakázanej všeobecne záväznými
predpismi.
Kupujúci vyhlasuje a zaručuje sa Predávajúcemu a ČSOB, že:
8.2.1 ak prostredníctvom ČSOB Match‘it získa informácie, ktoré by mohli viesť k tajnej dohode zakázanej všeobecne záväznými
predpismi, Kupujúci podnikne všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku tajnej dohody, predovšetkým zabezpečí, aby
boli informácie použité výhradne na účely nadobudnutia Spoločnosti.
Všetci Používatelia vyhlasujú a ubezpečujú ČSOB, že:
8.3.1 si uvedomujú riziká súvisiace s používaním ČSOB Match‘it a potvrdzujú, že ich riadne pochopili a prijímajú ich;
8.3.2 ak sú fyzickými osobami, majú trvalý pobyt na území Európskej únie;
8.3.3 dokumenty a informácie, ktoré poskytli ČSOB na overenie (na žiadosť ČSOB alebo bez požiadania, ak sa informácie v priebehu
času zmenili), bez ohľadu na to, či je Používateľ v zmysle Zákona o bankách osobou s osobitným vzťahom k ČSOB, sú úplné,
pravdivé a presné;
8.3.4 na realizáciu akejkoľvek platby v rámci alebo v súvislosti s ČSOB Match‘it použili a použijú výhradne svoje vlastné peňažné prostriedky;
8.3.5 každý dokument s ČSOB Match‘it, ktorého sú stranou, uzatvárajú ako hlavná zmluvná strana, nie ako agent, vo svojom
vlastnom mene a na svoju vlastnú zodpovednosť;
8.3.6 ani Používateľ ani žiadny z jeho konateľov alebo riaditeľov (ak existujú):
(i) nie je Sankcionovanou osobou ani sa nezapojil do transakcie alebo konania, ktoré by mohli mať za následok, že sa stane
Sankcionovanou osobou;
(ii) nebol stranou v konaní, žalobe, formálnom oznámení alebo vyšetrovaní v súvislosti s porušením Sankcií;
8.3.7 nezapojil sa do žiadnej transakcie, ktorej následkom alebo cieľom bolo vyhnúť sa alebo porušiť, alebo pokúsiť sa porušiť
priamo alebo nepriamo akékoľvek Sankcie, ktoré sa na ne vzťahujú; ani
8.3.8 sa priamo alebo nepriamo nezapojil a nezapája do žiadneho obchodovania, podnikania alebo iných činností v mene alebo
v prospech Sankcionovanej osoby pri porušovaní Sankcií; a
8.3.9 nie je zaregistrovaný ani nekoná ako sprostredkovateľ a nebude ďalej využívať ani šíriť informácie o ČSOB Match‘it v tomto kontexte.

9. Práva a povinnosti Používateľov
9.1
9.2

9.3
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Predávajúci majú vyhradené právo odmietnuť Kupujúcim prístup na Detailnú stránku.
Používatelia:
9.2.1 sú povinní dodržiavať vo všetkých ohľadoch platné Sankcie;
9.2.2 nesmú na uspokojenie svojich záväzkov používať žiadne príjmy ani výnosy vyplývajúce z akejkoľvek aktivity alebo obchodovania
so Sankcionovanou osobou;
9.2.3 v rozsahu povolenom zo zákona sú povinní promptne a bezprostredne po tom, ako sa o skutočnosti dozvedia, poskytnúť
ČSOB podrobné informácie o akomkoľvek nároku, žalobe, súdnom procese, konaní alebo vyšetrovaní začatom Sankčným
orgánom v súvislosti s porušením Sankcií; a
9.2.4 nesmú sa zapojiť do žiadnej transakcie, ktorej následkom alebo cieľom je vyhnúť sa alebo porušiť, alebo pokúsiť sa porušiť
priamo alebo nepriamo akékoľvek Sankcie, ktoré sa na ne vzťahujú.
Používatelia sa zaväzujú, že na žiadosť ČSOB poskytnú ČSOB informácie vo forme a obsahu akceptovateľnom pre ČSOB.

Všeobecné podmienky používania

10. Práva a povinnosti ČSOB
10.1 Rozhodnutie ČSOB o uverejnení Ponuky Spoločnosti na ČSOB Match‘it žiadnym spôsobom neznamená, že ČSOB považuje Prevod
Spoločnosti za odporúčaný a v žiadnom prípade nepredstavuje akékoľvek finančné, investičné, právne alebo iné poradenstvo
poskytované ČSOB v tejto súvislosti Používateľovi.
10.2 ČSOB je oprávnená slobodne rozhodnúť, v akom poradí sa Spoločnosti budú zobrazovať na ČSOB Match‘it. Poradie, v akom sa
Spoločnosti zobrazujú, žiadnym spôsobom nepredstavuje postoj alebo názor ČSOB ani sa nesmie chápať ako právne, investičné
alebo iné poradenstvo.
10.3 Používatelia poskytujú ČSOB súhlas s monitorovaním a vyšetrovaním úkonov, ktoré vykonajú na ČSOB Match‘it.

11. Komunikácia
11.1 Používatelia sa zaväzujú, že s inými Používateľmi (vrátane Predávajúcich) budú až do Etapy rokovania komunikovať výhradne
prostredníctvom ČSOB Match‘it pomocou komunikačných prostriedkov poskytovaných na tento účel. Ak sú poskytnuté komunikačné
prostriedky podľa názoru Používateľa nedostatočné, môže sa v tejto súvislosti obrátiť na ČSOB cez info_csobmatchit@csob.sk
alebo telefonicky na +421 259 666 985 a prediskutovať túto otázku.
11.2 Používatelia súhlasia, že ČSOB môže s nimi komunikovať prostredníctvom e-mailu a internetu. ČSOB môže zasielať aj oznámenia,
a to podľa okolností, buď ako doporučené listové zásielky, alebo elektronickou poštou pod podmienkou, že musia obsahovať
potvrdenie o doručení adresátovi.
11.3 Ak Používatelia dostávajú od ČSOB informácie e-mailom, telefonicky alebo elektronickou poštou, Používatelia súhlasia s tým, že
ČSOB nezodpovedá za úplné a správne doručenie informácií ani za žiadne oneskorenie, prerušenie prenosu alebo inú stratu
možnosti použitia informácií samotnými Používateľmi alebo tretími osobami, ktoré sa k informáciám mohli dostať.

12. Prevod Spoločnosti
12.1 ČSOB Match‘it sa nesmie použiť na realizáciu Prevodu Spoločnosti (alebo jej majetku). Služba Match‘it končí okamihom vstupu do
Etapy rokovania.
12.2 Pred prevzatím Spoločnosti by si mal Kupujúci Spoločnosť a všetky súvisiace riziká riadne preveriť. Kupujúci berú na vedomie, že
v priebehu Etapy rokovania nesú zodpovednosť za získanie doplnkových informácií a v prípade potreby aj za vyhľadanie odborného
poradenstva. ČSOB neposkytuje žiadnu záruku, že doplnkové informácie budú Predávajúcimi poskytnuté.

13. Sadzby a poplatky
13.1 O sadzbách a poplatkoch platných pre ČSOB Match‘it sú Kupujúci informovaní prostredníctvom Sadzobníka poplatkov. ČSOB je
oprávnená kedykoľvek jednostranne sadzby a poplatky súvisiace s ČSOB Match‘it zmeniť. Sadzby a poplatky sú záväzné a platia
od dátumu stanoveného v Sadzobníku poplatkov.
13.2 ČSOB účtuje Kupujúcemu pravidelný poplatok za používanie ČSOB Match‘it a doplnkový poplatok za prístup na Detailné stránky.
Kupujúci získa prístup na ČSOB Match‘it až po úhrade pravidelného poplatku v plnej výške.
13.3 Náklady na vybavenie, vrátane počítačového vybavenia (PC a modem), náklady na prístup na internet, linku, prispôsobenia a iné
komunikačné náklady na telefón a iné komunikačné zariadenia hradí Používateľ z vlastných prostriedkov.

14. Elektronická registrácia a evidencia
14.1 ČSOB nie je viazaná žiadnym dokumentom, ktorý Používateľ prevezme a vytlačí z ČSOB Match‘it a ktorý neobsahuje podpis
splnomocnenej osoby konajúcej v mene ČSOB. Takýto dokument nie je uplatniteľný ani na presadzovanie nárokov voči ČSOB.
14.2 Používatelia súhlasia s tým, že po registrácii na ČSOB Match‘it sa ich prihlasovacie údaje považujú za ich elektronický podpis,
ktorý na účely ČSOB Match‘it nahrádza ich rukou písaný podpis a je dostatočným dôkazom o stotožnení Používateľa ako strany
zadávajúcej objednávku. Používatelia súhlasia s tým, že každý úkon, v súvislosti s ktorým zadajú svoje Prihlasovacie údaje, sa
nepochybne považuje za úkon iniciovaný daným Používateľom, ktorý sa výslovne zaväzuje prevziať na seba všetky s tým súvisiace
následky.
14.3 Počítačový systém ČSOB registruje všetky úkony realizované Používateľmi prostredníctvom ČSOB Match‘it. Používatelia výslovne
súhlasia, že súbory ČSOB, prostredníctvom ktorých realizujú rôzne transakcie, sú registrované a majú rovnakú platnosť ako pôvodné
dokumenty a považujú sa za dôkaz medzi stranami, bez ohľadu na ich formu.
14.4 Ak dôjde k sporu ohľadom skutočného prijatia alebo podmienok e-mailov alebo informácií prostredníctvom ČSOB Match‘it,
za rozhodujúci sa považuje e-mail ČSOB, počítačové systémy a dokument v podobe, v akej bol ČSOB doručený. Pri skenovaných
správach zaslaných e-mailom sú všetky strany viazané reprodukciou ich podpisu, ktorý obsahujú správy doručené ČSOB.
Používatelia nesú zodpovednosť za škodlivé následky chýb alebo podvodu, s výnimkou prípadov, ak sa preukáže, že škodlivé
následky alebo podvod spáchal pracovník ČSOB.
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15. Hypertextové odkazy
15.1 ČSOB nemá pod kontrolou a ani nenesie zodpovednosť za webové stránky a internetové lokality tretích strán, na ktoré Používatelia
vstupujú cez hypertextové odkazy na ČSOB Match‘it, ani za žiadne informácie alebo hypertextové odkazy uvedené v takýchto
lokalitách. ČSOB poskytuje takéto hypertextové odkazy výhradne na pomoc Používateľom, ale nekontroluje, netestuje ani
neoveruje informácie a softvér, ktoré sa v týchto lokalitách nachádzajú. Umožnenie surfovania na iných webových stránkach alebo
internetových lokalitách pomocou hypertextových odkazov sa nesmie považovať za žiadnu formu poradenstva, podpory alebo
súhlasu s informáciami v danej lokalite ani za spoľahlivosť bezpečnosti webových stránok, na ktoré hypertextové odkazy odkazujú.

16. Dostupnosť a prístup
16.1 ČSOB neposkytuje žiadne záruky za neprerušované a bezchybné fungovanie ČSOB Match‘it a v každom prípade odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za výpadky počas používania ČSOB Match‘it alebo v dôsledku používania ČSOB Match‘it. Z dôvodu údržby, opravy
alebo z iných dôvodov môže ČSOB kedykoľvek prerušiť, pozastaviť alebo zmeniť prístup na ČSOB Match‘it, a to dokonca aj bez
predchádzajúceho oznámenia.
16.2 Ak Používateľ zadá nesprávne Prihlasovacie údaje, bude mu prístup odopretý. Ak Používateľ zadá nesprávne Prihlasovacie údaje
trikrát za sebou, prístup bude zablokovaný, pričom v takom prípade sa za účelom odblokovania prístupu Používateľ zaväzuje
bezodkladne kontaktovať ČSOB.

17. Bezpečnosť
17.1 Prihlasovacie údaje
17.1.1 Prihlasovacie údaje sú určené výhradne na osobné použitie Používateľom. Používateľ ich za žiadnych okolností nesmie
odhaliť tretím osobám (ani zamestnancom ČSOB alebo subjektom zo Skupiny KBC). Používatelia zodpovedajú za bezpečné
uchovávanie prihlasovacích údajov a za ich dôvernosť. Predovšetkým musia zabezpečiť, aby Prihlasovacie údaje a/alebo ich
Profil neboli prístupné pre tretie osoby.
17.1.2 Používatelia nesú plnú zodpovednosť (voči ČSOB a tretím osobám a voči iným Používateľom a Predávajúcim) za všetky
svoje úkony a činnosti na ČSOB Match‘it realizované vo vlastnom mene s použitím Prihlasovacích údajov.
17.1.3 Používatelia sa zaväzujú, že sa zdržia nevhodného používania dôverných informácií iných Používateľov ČSOB Match‘it, bez
ohľadu na spôsob, akým ich získali.
17.1.4 Ak Používatelia nadobudnú podozrenie, že ich Profil použila tretia osoba a/alebo im boli Prihlasovacie údaje ukradnuté
resp. ich stratili, alebo sa k ich Prihlasovacím údajom dostala tretia osoba a bezpečnosť ich Profilu je narušená, sú povinní
o tejto skutočnosti bezodkladne informovať ČSOB. Používatelia sú zodpovední za škody vyplývajúce zo straty, krádeže alebo
nevhodného použitia ich Prihlasovacích údajov, ktoré ČSOB prostredníctvom e-mailu včas neoznámili.
17.1.5 Ak Používatelia zabudnú svoje heslo, bude im na základe ich žiadosti zaslané nové heslo, ktoré môžu použiť na vytvorenie
vlastného nového hesla. Ak Používateľom nebude nové heslo doručené, sú povinní bezodkladne informovať ČSOB.
17.2 ČSOB Match’it
17.2.1 ČSOB sa snaží dosiahnuť najvyšší stupeň bezpečnosti prostredníctvom používania IT ochranných mechanizmov na
niekoľkých úrovniach. Napriek tomu však ČSOB neposkytuje výslovné ani konkludentné záruky týkajúce sa bezpečnosti
ČSOB Match‘it.
17.2.2 Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom obchádzať, deaktivovať a inak zasahovať do technických bezpečnostných opatrení
na ČSOB Match‘it (vrátane všetkých pokusov o takéto konanie). Nepovolené použitie Prihlasovacích údajov sa považuje
za formu (zakázaného) obchádzania predpisov.
17.2.3 Prísne sa zakazuje používanie ČSOB Match‘it na nezákonné činnosti, akými sú infikovanie vírusmi, zavádzanie trójskych
koňov alebo iného škodlivého softvéru. Používatelia si nesmú zaobstarávať nepovolený prístup do ČSOB Match‘it ani
súvisiacej IT infraštruktúry ani žiadnym iným spôsobom útočiť na ČSOB Match‘it. ČSOB nahlási každé nevhodné použitie
príslušným orgánom a bude v súčinnosti s nimi pracovať na odhalení strán zodpovedných za takéto nevhodné správanie.

18. Súlad so zákonom
18.1 Používatelia súhlasia, že sú povinní dodržiavať platné zákony na Slovensku ako aj v ich domovskej jurisdikcii.

19. Práva duševného vlastníctva
19.1 Všetky mená, ikony, fotografie, logá, dizajny, grafika, obrázky, zvuky, dáta, databázy, softvér, názvy, obchodné a doménové názvy
a ďalšie komponenty dostupné na ČSOB Match‘it sú duševným vlastníctvom KBC Securities a/alebo ČSOB alebo, podľa situácie,
Predávajúceho alebo Kupujúceho, ktorý ich umiestnil na ČSOB Match‘it, a následkom toho sú dielami chránenými autorskými

10

Všeobecné podmienky používania

právami a môžu sa na nich vzťahovať aj ďalšie formy ochrany vyplývajúce napríklad z práva ochrannej známky alebo dizajnu.
Podobne je chránený aj estetický aspekt webovej stránky ČSOB Match‘it. Pred ich použitím je Používateľ povinný vždy vopred
kontaktovať ČSOB a/alebo relevantného Predávajúceho alebo Kupujúceho a získať jeho písomný súhlas.
19.2 Používatelia sa zaväzujú, že nebudú žiadnym spôsobom porušovať práva duševného vlastníctva KBC Securities, ČSOB,
Predávajúceho ani Kupujúceho, ani tieto bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu využívať.
19.3 Používatelia sa zaväzujú, že nebudú umiestňovať na ČSOB Match‘it obsah, ktorý by porušoval práva duševného vlastníctva tretích
osôb. Ak Používatelia umiestnia na ČSOB Match‘it obsah porušujúci práva tretích osôb, sú povinní ochrániť a odškodniť ČSOB voči
nárokom tretích osôb.

20. Osobné údaje Používateľov
Osobné údaje Používateľov – fyzických osôb spracúva ČSOB ako prevádzkovateľ údajov v súlade s Memorandom ČSOB o ochrane
osobných údajov. ČSOB môže uchovávať Osobné údaje Používateľov na obdobie piatich rokov od dátumu, kedy Používateľ zruší svoj Profil.

21. Dôvernosť
21.1 ČSOB
21.1.1 S odvolaním na článok 3.5 Všeobecných obchodných podmienok, v súlade s Memorandom o ochrane osobných údajov
a v súlade s uzatvorenou zmluvou, môže ČSOB zaslať nasledujúce údaje subjektom patriacim do Skupiny KBC:
(i) skutočnosť, že Používateľ vytvoril Profil,
(ii) skutočnosť, že Používateľ zrušil Profil,
(iii) skutočnosť, že bola vytvorená Stránka spoločnosti a
(iv) skutočnosť, že bol zmenený stav Stránky spoločnosti,
na účely diskusie o finančných a investičných možnostiach. Používatelia, ktorí poskytli svoj súhlas podľa tohto článku, ho
môžu kedykoľvek odvolať prostredníctvom písomného vyhlásenia zaslaného ČSOB na nasledujúcu adresu: Československá
obchodná banka, a.s., ČSOB Match‘it, Žižkova 11, 811 02 Bratislava alebo e-mailom na info_csobmatchit@csob.sk.
21.1.2 Podľa všeobecných zvyklostí, ČSOB nebude bez výslovného súhlasu Používateľov poskytovať informácie o svojich
Používateľoch tretím osobám mimo Skupiny KBC (ani štátnym inštitúciám alebo manželským partnerom) okrem prípadov,
keď povinnosť poskytnúť tieto informácie vyplýva zo zákona alebo je ich poskytnutie v legitímnom záujme ČSOB.
21.1.3 V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Používatelia udeľujú ČSOB súhlas so sprístupnením všetkých
dokumentov, ktoré by mohli byť zákonne alebo inak primerane požadované (domácimi alebo zahraničnými) daňovými,
finančnými, súdnymi a inými orgánmi, agentúrami alebo osobami. Používatelia v potrebnom rozsahu udeľujú ČSOB
neodvolateľný súhlas s vyrozumením spomínaných orgánov, agentúr alebo osôb.
21.2 Používatelia
21.2.1 Kupujúci súhlasia s tým, že prístup na Detailnú stránku je podmienený podpisom Zmluvy o mlčanlivosti.
21.2.2 Používatelia sa v súvislosti s dôvernými informáciami iných Používateľov okrem iného zaväzujú, že:
(i) budú za každých okolností dodržiavať ich dôvernosť bez časového obmedzenia,
(ii) nebudú bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany sprístupnené tretím osobám a
(iii) nebudú ich používať na iné účely než na tie, na ktoré boli informácie poskytnuté prostredníctvom ČSOB Match‘it,
napríklad na prípravu alebo rozvoj obchodných aktivít.

22. Zodpovednosť
22.1 Všetky povinnosti ČSOB súvisiace s poskytovaním ČSOB Match‘it majú charakter povinnosti vynakladania maximálneho úsilia.
22.2 Ponuka Služby Match‘it a ČSOB Match‘it neobsahuje žiadne záruky týkajúce sa pravdepodobnosti nájdenia Kupujúceho a uskutočnenia ďalších rokovaní. ČSOB neposkytuje prostredníctvom ČSOB Match‘it Používateľom žiadne finančné, právne, daňové,
korporátne, finančné ani iné poradenstvo. Všetci Používatelia sú povinní angažovať vlastných poradcov podľa ich vlastného výberu.
22.3 ČSOB nesie zodpovednosť výhradne za bezprostrednú a predvídateľnú škodu vyplývajúcu z úmyselného konania alebo opomenutia,
alebo hrubej nedbanlivosti na jej strane. Vo všetkých prípadoch sa zodpovednosť ČSOB obmedzuje na celkovú čiastku rovnajúcu
sa dvojnásobku platby pravidelného poplatku uhradenej príslušným Kupujúcim, s výnimkou prípadov úmyselného konania alebo
opomenutia alebo podvodu zo strany ČSOB.
22.4 ČSOB nebude niesť akúkoľvek zodpovednosť, najmä v nasledujúcich prípadoch:
22.4.1 v prípade udalostí (i) mimo jej kontroly alebo zapríčinených zásahom vyššej moci, ako sú vojna, nepokoje, terorizmus,
štrajky, priemyselné konflikty, prerušenia dodávky elektriny, požiar, výbuch, záplava, zemetrasenie a iné prírodné a jadrové
katastrofy, mimoriadne poveternostné podmienky, prenosové problémy, poruchy alebo prerušenia fungovania počítačových
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a iných systémov a zničenie alebo vymazanie ich dát alebo ich podvodné použitie tretími osobami, chybné fungovanie
akýchkoľvek komunikačných prostriedkov atď. a udalostí, (ii) následkom ktorých dôjde k prerušeniu poskytovania služieb
ČSOB a/alebo ich spomaleniu, alebo (iii) ak zásah vyššej moci bráni v bežnom a bezproblémovom poskytovaní služieb;
22.4.2 za prerušenie prepravných služieb zapríčinených faktormi mimo bezprostrednej kontroly ČSOB, akými sú napríklad dočasné
prerušenie poštových služieb alebo poštový štrajk;
22.4.3 za stratu v dôsledku opatrení prijatých slovenskou alebo zahraničnou vládou alebo nezávislými regulačnými orgánmi;
22.4.4 za zlyhanie tretích strán v plnení záväzkov voči ČSOB;
22.4.5 za zlyhanie tretích strán, bez ohľadu na to, či sa uvádzajú na ČSOB Match‘it, v plnení povinností voči Používateľom alebo
za kvalitu ich poradenstva (napr. za právne alebo účtovné poradenstvo) najmä, ale nie výlučne, ich aktuálnosť a/alebo
správnosť;
22.4.6 za chyby, nepresnosti a nedostatky v informáciách poskytnutých Používateľmi alebo tretími osobami, ktoré sú sprístupnené
iným Používateľom na ČSOB Match‘it alebo jej prostredníctvom;
22.4.7 v prípade prerušení alebo chybného fungovania v dôsledku preťaženia internetu a/alebo ČSOB Match‘it;
22.4.8 ak služba musí byť prerušená (napr. z dôvodu údržby, opravy alebo zlepšenia existujúceho softvéru alebo hardvéru);
22.4.9 ak je služba prerušená alebo nefunguje správne kvôli nedostatkom, úkonom, nesprávnemu fungovaniu alebo chybám na
strane internetového poskytovateľa, tretej osoby alebo Používateľov;
22.4.10 za škody spôsobené vírusmi, trójskymi koňmi alebo iným škodlivým softvérom, ktorý sa nepodarilo odhaliť a zneškodniť aj
napriek použitiu viacerých zavedených bezpečnostných procesov; alebo
22.4.11 za škody spôsobené nedostatkami v infraštruktúre jedného alebo viacerých Používateľov.
22.5 Dokonca aj v prípade, ak by ČSOB bola informovaná o možnosti nepriamej alebo následnej škody, jej zodpovednosť voči
Používateľovi v žiadnom prípade nebude viesť ku kompenzácii za nepriame alebo následné škody finančnej, obchodnej alebo inej
povahy, najmä, ale nie výlučne, zvýšených personálnych nákladov, narušenia časového rozvrhu, straty zisku, straty obratu, straty
príjmu, straty príležitosti, straty alebo poškodenia dát, poškodenia povesti a/alebo imidžu, straty goodwill, straty klientely alebo straty
predpokladaných úspor.
22.6 Každý Používateľ sa zaväzuje predchádzať škodám a odškodniť ČSOB v prípade vznesenia nárokov v súvislosti s:
22.6.1 porušením Podmienok používania;
22.6.2 informáciami lebo správami komunikovanými cez ČSOB Match‘it;
22.6.3 záväzkami uzavretými prostredníctvom ČSOB Match‘it.

23. Sťažnosti
23.1 Sťažnosti súvisiace s ČSOB Match‘it môžu Používatelia zasielať ČSOB, ktorá ich bude následne riešiť, a to poštou na adresu
Československá obchodná banka, a.s., ČSOB Match‘it, Žižkova 11, 811 02 Bratislava alebo e-mailom na info_csobmatchit@csob.sk.

24. Konflikt záujmov
24.1 ČSOB prijala primerané organizačné a administratívne opatrenia, ktorých súčasťou je aj politika konfliktu záujmov so zámerom
zabrániť, aby konflikt záujmov medzi ČSOB (vrátane všetkých jej vedúcich pracovníkov a zamestnancov a súvisiacich podnikov)
a klientmi alebo medzi klientmi ako takými (vrátane Používateľov) negatívne ovplyvnil záujmy Používateľov. Politika konfliktu záujmov
je súčasťou zásad ČSOB pre konflikt záujmov.
24.2 Ďalšie informácie o politike konfliktu záujmov môžu Používatelia získať priamo od ČSOB.

25. Obdobie trvania a skončenie
25.1 Zmluvný vzťah medzi Kupujúcimi a ČSOB, ktorý vznikol vytvorením Profilu, sa uzatvára na obdobie stanovené v Sadzobníku poplatkov.
25.2 Používatelia môžu svoj Profil kedykoľvek a bez ďalších poplatkov vymazať tak, že prostredníctvom Profilu požiadajú o deaktiváciu
alebo zašlú list so žiadosťou na adresu Československá obchodná banka, a.s., ČSOB Match‘it, Žižkova 11, 811 02 Bratislava.
Vymazanie alebo ukončenie používania Profilu zo strany Používateľa sa nedotkne práv a povinností, ktoré zmluvné strany nadobudli
počas aktívneho fungovania Profilu. Z tohto dôvodu platí aj povinnosť naďalej uhrádzať pravidelné poplatky stanovené v článku 13.2.
25.3 ČSOB je oprávnená kedykoľvek (bez toho, aby sa to dotklo ostatných všeobecných ustanovení) odoprieť Používateľom bez
predchádzajúceho upozornenia prístup na ČSOB Match‘it alebo prístup zablokovať v nasledujúcich prípadoch:
25.3.1 porušenie Podmienok používania;
25.3.2 porušenie práv KBC Securities a/alebo ČSOB zo strany Používateľa, vrátane práv duševného vlastníctva;
25.3.3 použitie ČSOB Match‘it spôsobom, ktorý poškodzuje ČSOB Match‘it, jej Používateľov a/alebo ČSOB (vrátane použitia
platformy na prevod nehnuteľného majetku, práv k nehnuteľnostiam alebo obchodného majetku).
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25.4 ČSOB si vyhradzuje právo okamžite vymazať Profil po upozornení a bez povinnosti dodržať výpovednú lehotu v nasledujúcich prípadoch:
25.4.1 Používateľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok používania,
25.4.2 Používateľ poruší podmienky, vyhlásenia a ubezpečenia v zmysle Podmienok používania, a
25.4.3 v prípade úmrtia, vyhlásenia bankrotu, reštrukturalizácie, likvidácie, nútenej správy alebo zrušenia Používateľa.
25.5 Odo dňa vymazania Profilu Používateľ nie je oprávnený používať ČSOB Match‘it.
25.6 Nasledujúce ustanovenia týchto Podmienok používania pretrvávajú aj po vymazaní Profilu: 1, 4, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25.6, 27.9 a 27.10.

26. Jazyk
26.1 ČSOB Match‘it je k dispozícii v slovenskom a anglickom jazyku.
26.2 Komunikácia na ČSOB Match‘it môže prebiehať v slovenskom alebo anglickom jazyku. Používatelia sú oprávnení na začiatku uviesť
jazyk komunikácie, v ktorom uprednostňujú prijímanie správ a oznámení od ČSOB.
26.3 Používatelia si uvedomujú a súhlasia s tým, že určité informácie o Spoločnosti, ktoré poskytuje Predávajúci, môžu byť poskytnuté
v anglickom alebo v slovenskom jazyku podľa preferencie Predávajúceho.

27. Rôzne
27.1 Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou týchto Podmienok používania a určujú časť ich obsahu. Všeobecné obchodné podmienky
sú záväzné aj pre osoby konajúce v mene alebo za Používateľa, ak tieto osoby používajú Službu Match‘it. V prípade konfliktu medzi
Podmienkami používania a Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo Sadzobníkom poplatkov majú Podmienky používania prednosť.
27.2 Zmeny a doplnenia
ČSOB je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky používania a podmienky a charakteristiky ČSOB
Match‘it. Takéto zmeny a doplnenia ČSOB oznámi prostredníctvom ČSOB Match‘it, pričom za záväzné sa budú považovať od dátumu ich
oznámenia. Pokiaľ Používatelia nesúhlasia s Podmienkami používania v znení ich zmien a doplnení, musia zrušiť svoj Profil podľa článku
25.2. V prípade, ak Profil v zmysle vyššie uvedeného nebude zmenený, bude platiť, že Používatelia súhlasia so zmenenými a doplnenými
Podmienkami používania.
27.3 Postúpenie práv a povinností
27.3.1 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ČSOB Používatelia nie sú oprávnení postúpiť tretím osobám všetky alebo časť
svojich práv a povinností, ktoré vzniknú na základe týchto Podmienok používania. Až do udelenia súhlasu Používatelia
zostávajú zodpovední za plnenie všetkých povinností, ktoré zamýšľajú postúpiť (bez vplyvu na ostatné práva a opravné
prostriedky, ktoré si môže ČSOB uplatniť v prípade porušenia tohto článku).
27.3.2 ČSOB je oprávnená postúpiť všetky alebo časť svojich práv a povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok používania
tretej osobe bez písomného súhlasu Používateľov za predpokladu, že tretia osoba disponuje potrebnými vedomosťami
a prostriedkami na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok používania.
27.3.3 S prihliadnutím na obmedzenia postúpenia stanovené v tomto článku 27.3 ustanovenia týchto Podmienok používania platia
v prospech zmluvných strán a sú pre ne záväzné, čo platí rovnako aj pre ich dedičov, postupníkov a nástupcov.
27.4 Nadpisy
Nadpisy v týchto Podmienkach používania nie sú právne relevantné a podstatné pri výklade ustanovení Podmienok používania.
27.5 Oddeliteľnosť
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok používania stane sčasti alebo ako celok protizákonné, neplatné alebo nevymáhateľné
podľa platných zákonov, toto ustanovenie alebo jeho relevantná časť sa nebude považovať za súčasť Podmienok používania a jeho
protizákonnosť, neplatnosť alebo nevymáhateľnosť sa nedotkne ostatných ustanovení týchto Podmienok používania. Neplatné ustanovenie
bude nahradené ustanovením v súlade so zákonom, ktoré bude čo najbližšie odrážať pôvodné zámery zmluvných strán.
27.6 Vzdanie sa práv
Ak nie je v týchto Podmienkach používania stanovené inak, neuplatnenie si alebo oneskorenie v uplatnení akýchkoľvek práv alebo
opravných prostriedkov zo strany ČSOB, ktoré jej boli poskytnuté v týchto Podmienkach používania, sa za žiadnych okolností nesmie
chápať ako vzdanie sa takéhoto práva alebo opravného prostriedku, ktoré jej boli poskytnuté v týchto Podmienkach používania. Podobne,
čiastočné uplatnenie práva alebo opravného prostriedku podľa týchto Podmienok používania nebráni ČSOB žiadať následne o úplné
uplatnenie daného práva alebo opravného prostriedku alebo uplatnenie akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku, ktoré má
ČSOB k dispozícii na základe týchto Podmienok používania. Všetky vzdania sa práv zo strany ČSOB musia byť vyhotovené v písomnej
forme a podpísané jedným zo splnomocnených zástupcov ČSOB.
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27.7 Uchovávanie záznamov
ČSOB nie je povinná uchovávať svoje účtovné záznamy, podkladové dokumenty ani iné dokumenty na dlhšiu dobu alebo v inej forme ako
to vyžaduje zákon. V prípade, ak žiadateľ požiada ČSOB o dokumenty súvisiace so Službou Match‘it, ČSOB má právo vyžadovať za ich
vyhľadanie poplatok.
27.8 Tretie osoby
ČSOB si vyhradzuje právo poveriť plnením niektorých častí svojich služieb tretie osoby, vrátane subjektov patriacich do Skupiny KBC.
Používatelia súhlasia s tým, že takéto poverenie znamená sprístupnenie niektorých údajov príslušnému subdodávateľovi.
27.9 Platný právny poriadok
Tieto Podmienky používania a všetky mimozmluvné povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok používania alebo s nimi súvisiace sa
riadia slovenským právnym poriadkom. Bez vplyvu na ktorékoľvek iné ustanovenie týchto podmienok používania sa Používatelia zaväzujú,
že sa výslovne vylučuje uplatňovanie akéhokoľvek ustanovenia slovenských právnych predpisov, ktoré nie sú kogentného charakteru,
v rozsahu, v akom by mohli sčasti alebo úplne zmeniť význam alebo účel akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok používania. Tieto
Podmienky používania predstavujú úplnú dohodu medzi Používateľmi a nahradzujú všetky predchádzajúce dohody (písomné aj ústne)
týkajúce sa predmetu Podmienok používania.
27.10 Jurisdikcia
27.10.1 Riešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito Podmienkami používania (vrátane sporov týkajúcich sa
mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich alebo súvisiacich s týmito Podmienkami používania), patrí do kompetencie
príslušného súdu Slovenskej republiky.

Obchodný názov/meno:
Podpis
(predchádzajú mu rukou písané slová prečítal a odsúhlasil)
______________________________
Meno:
Pozícia:
Dátum:
Miesto:

____________________________
Meno:
Pozícia:
Dátum:
Miesto:

Československá obchodná banka, a.s.
Podpis:
_____________________________
Meno:
Pozícia:
Dátum:
Miesto:
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____________________________
Meno:
Pozícia:
Dátum:
Miesto:

PRÍLOHA 1 – ZMLUVA O MLČANLIVOSTI
Túto zmluvu o mlčanlivosti (ďalej „Zmluva o mlčanlivosti“) uzatvára dňa DDMMRRRR:
meno a identifikačné údaje KLIENTA („Kupujúci“).
KEĎŽE
(A) Kupujúci sa dôkladne zoznámil s Generickou stránkou Spoločnosti so sloganom „Správa dátových centier: predaj, prenájom,
integrácia a údržba“ s referenčným číslom ID XXX, dostupnou na ČSOB Match’it; a
(B) Kupujúci prejavil záujem získať prístup na Detailnú stránku k Dôverným informáciám o Spoločnosti s výhľadom na možné začatie
rokovaní;
Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

1. Výklad
Pokiaľ nie je špecifikované inak, definície použité v tejto Zmluve o mlčanlivosti majú rovnaký význam ako definície použité v ČSOB Match‘it
Všeobecných podmienkach používania, ktoré sú k dispozícii na www.csobmatchit.sk.
Dôverné informácie znamenajú všetky (ústne a písomné) informácie o Spoločnosti, Predávajúcom a Kupujúcom (vrátane napr.
komerčných, technických, finančných, prevádzkových, administratívnych, marketingových a ekonomických informácií), ktoré Predávajúci
oznámil Kupujúcemu v kontexte posudzovania potenciálneho Prevodu Spoločnosti (vrátane informácií uvedených na Detailnej stránke),
bez ohľadu na formu komunikácie.

2. Dodržiavanie mlčanlivosti o dôverných informáciách
2.1

2.2

V súlade s článkom 4 sa Kupujúci zaväzuje, že:
2.1.1 bude za každých okolností prísne dodržiavať mlčanlivosť o Dôverných informáciách a bez predchádzajúceho súhlasu
Predávajúceho ich nesprístupní tretím osobám;
2.1.2 zabezpečí ochranu všetkých Dôverných informácií aspoň na takej úrovni, na akej Kupujúci ochraňuje vlastné dôverné
informácie a
2.1.3 bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho nesprístupní tretím osobám skutočnosť, že dochádza k výmene Dôverných
informácií alebo že Spoločnosť bola zaradená na ČSOB Match‘it.
Povinnosť dodržiavať mlčanlivosť sa nevzťahuje na informácie, ktoré boli všeobecne dostupné už pred ich výmenou alebo ktoré sa
stali, bez porušenia akéhokoľvek záväzku o mlčanlivosti, všeobecne dostupnými po výmene.

3. Používanie Dôverných informácií
3.1
3.2

Kupujúci sa zaväzuje, že nepoužije Dôverné informácie na iné účely než na posúdenie toho, či má alebo nemá pokračovať v rokovaniach.
Kupujúci sa zaväzuje, že: nepodnikne žiadne kroky zamerané na prijímanie riaditeľov, manažérov alebo zamestnancov Spoločnosti,
pričom však môže takýchto ľudí prijať do zamestnania, ak sa uchádzajú o voľné pracovné miesto, ktoré Kupujúci zverejnil bežným
spôsobom;
3.2.2 nebude pôsobiť ako sprostredkovateľ a bude konať len vo svojom vlastnom mene a na vlastný účet; a
3.2.3 bude rešpektovať práva duševného vlastníctva Predávajúceho.

4. Výnimky
Predávajúci berie na vedomie, že Dôverné informácie (ústne aj písomné) a skutočnosť, že dochádza k výmene Dôverných informácií
medzi zmluvnými stranami, môžu byť oznámené:
4.1.1 riaditeľom, manažérom, zamestnancom a agentom, spriazneným spoločnostiam alebo poradcom (finančným, právnym,
fiškálnym a iným) Kupujúceho, pokiaľ (i) je to nevyhnutné na vyhodnotenie Prevodu Spoločnosti a (ii) Kupujúci zabezpečí, aby
takéto osoby dodržiavali Zmluvu o mlčanlivosti; a
4.1.2 ak to vyžaduje alebo o to požiada príslušný súd alebo akákoľvek iná súdna, vládna, fiškálna, regulačná inštitúcia, inštitúcia
vykonávajúca dohľad alebo podobná organizácia, pod podmienkou, že Kupujúci je povinný o tejto skutočnosti Predávajúceho
bezodkladne informovať.
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5. Oznámenie o sprístupnení
V rozsahu pripúšťajúcom zákonom sa Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne informovať o sprístupnení Dôverných informácií neoprávneným
osobám, a to za predpokladu, že sa o takejto skutočnosti dozvie.

6. Vrátenie alebo zničenie Dôverných informácií
Kupujúci za zaväzuje vrátiť všetky Dôverné informácie alebo ich trvalo zničiť (v rozsahu, v akom je to technicky možné) na základe
písomnej žiadosti Predávajúceho alebo vždy okamžite v prípade, ak Kupujúci už nemá záujem o Prevod Spoločnosti, okrem prípadov,
keď je Kupujúci zo zákona alebo na základe iného predpisu povinný uchovávať takéto Dôverné informácie alebo mu takúto povinnosť
uloží príslušný súd alebo iná kompetentná súdna, vládna, fiškálna a regulačná inštitúcia, inštitúcia vykonávajúca dohľad alebo podobná
organizácia.

7. Skončenie
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť v zmysle tejto Zmluvy o mlčanlivosti sa skončí uplynutím 4 rokov odo dňa podpisu tejto Zmluvy
o mlčanlivosti alebo vtedy, ak podľa článku 1 prestanú byť Dôverné informácie považované za dôverné.

8. Rôzne
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Kupujúci súhlasí s tým, že stlačenie tlačidla „Súhlasím“ v tejto Zmluve o mlčanlivosti na ČSOB Match‘it je totožné s podpisom zmluvy
formou elektronického podpisu, nahrádza vlastnoručný podpis a je dostatočným dôkazom o jeho totožnosti.
Táto Zmluva o mlčanlivosti môže byť menená iba s písomným súhlasom Predávajúceho.
Ak si Predávajúci okamžite neuplatní právo vyplývajúce z podmienok tejto Zmluvy o mlčanlivosti, takéto neuplatnenie sa nepovažuje
za žiadnych okolností za vzdanie sa práva zo strany Predávajúceho.
Neplatnosť alebo neuplatniteľnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy o mlčanlivosti sa nedotkne platnosti ostatných jej
ustanovení.
Zmluva o mlčanlivosti a všetky mimozmluvné záväzky vyplývajúce alebo súvisiace s touto Zmluvou o mlčanlivosti podliehajú a riadia
sa slovenským právnym poriadkom.
Riešenie sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou (vrátane sporov ohľadom mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich alebo
súvisiacich s touto Zmluvou o mlčanlivosti), patrí do kompetencie príslušného súdu Slovenskej republiky.

Dané v:
Dňa:
Meno:
Funkcia:
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PRÍLOHA 2 – NEZÁVÄZNÝ PREJAV ZÁUJMU
PRÍSNE TAJNÉ A DÔVERNÉ
[KUPUJÚCI] (ďalej len „Kupujúci“) predkladá tento list (LOI) za účelom nezáväzného vyjadrenia záujmu o potenciálnu transakciu týkajúcu
sa [SPOLOČNOSTI] (ďalej len „Spoločnosť“). LOI obsahuje podmienky, na základe ktorých by bol Kupujúci pripravený začať rozhovory
s [PREDÁVAJÚCIM] (ďalej len „Predávajúci“) o potenciálnej transakcii uvedenej v tomto LOI (ďalej len „Potenciálna transakcia“).

1. O Kupujúcom
[VOLITEĽNÉ PRÁZDNE POLE NA VYPLNENIE ALEBO NA PREKOPÍROVANIE PROFILU KUPUJÚCEHO]

2. Obchod a finančná štruktúra
[POVINNÉ PRÁZDNE POLE NA VYPLNENIE INFORMÁCIÍ O ŠTRUKTÚRE OBCHODU, S USMERNENÍM, ČO SA TU OČAKÁVA, ABY
SA ZASIELATEĽ VYHOL AKÝMKOĽVEK NÁZNAKOM O PREDMETE (NAPR. 100 % AKCIÍ).]

3. Strategické zdôvodnenie
[POVINNÉ PRÁZDNE POLE NA VYPLNENIE INFORMÁCIÍ O VÍZII]

4. Indikatívne ocenenie
4.1. Na základe obmedzených informácií, ktoré má Kupujúci v súčasnosti k dispozícii, predpokladov a podmienok stanovených v tomto
LOI a s prihliadnutím na informácie, ktoré budú Kupujúcemu poskytnuté v priebehu potenciálnych rokovaní, Kupujúci odhaduje
hodnotu imania na približne [INDIKATÍVNA HODNOTA IMANIA] EUR, ako sa stanovuje ďalej.
HODNOTA PODNIKU							
				
[PRÁZDNE POLE?]			
				
[PRÁZDNE POLE?]			
				
[PRÁZDNE POLE?]			
				
[PRÁZDNE POLE?]			
				
Normalizácia prevádzkového kapitálu		
				
Hotovosť a dlhy				
INDIKATÍVNA HODNOTA IMANIA						

[ČIASTKA]
[ČIASTKA]
[ČIASTKA]
[ČIASTKA]
[ČIASTKA]
bude stanovené
bude stanovené
[ČIASTKA]

4.2. Cieľom je spresniť predpoklady pre ocenenie v priebehu ďalšieho preskúmavania, ktoré môže ovplyvniť vyššie uvedené indikatívne
ocenenie. Kupujúci preskúma aj prevádzkový kapitál, hotovosť a dlhy Spoločnosti. Ďalšie preskúmavania a analýza môžu ovplyvniť
hodnotu podniku aj prepojenie hodnoty podniku s hodnotou imania.
4.3. Okrem uvedeného stanovuje aj cenu, i keď v tejto sa zohľadňuje hodnota imania stanovená na základe vyššie uvedeného, ktorá bude
výsledkom dvojstranných rokovaní a ktorá bude odrážať aj to, v akom rozsahu boli správne východiská a nasledujúce podmienky,
okrem iného zistenia v priebehu ďalšieho preskúmavania a dohody týkajúce sa akéhokoľvek odškodnenia a/alebo limitov v tejto
súvislosti.

5. Predpoklady
Indikatívne ocenenie stanovené v článku 4 vychádza z nasledujúcich predpokladov, ktoré Kupujúci považuje za zásadné pri posudzovaní
Potenciálnej transakcie:
(a) informácie, ktoré Kupujúcemu oznámil Predávajúci a jeho poradcovia sú pravdivé, presné a nezavádzajúce;
(b) finančné účtovníctvo Spoločnosti pravdivo odráža skutočný stav Spoločnosti;
(c) Spoločnosť podniká obvyklým spôsobom a bude v bežnom podnikaní pokračovať aj ďalej;
(d) neexistujú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli závažne a negatívne ovplyvniť finančné podmienky, operácie, likviditu, majetok,
obchodnú pozíciu alebo vyhliadky Spoločnosti.
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6. Podmienky
Realizácia Potenciálnej transakcie je podmienená splnením nasledujúcich podmienok, ktoré Kupujúci považuje za zásadné pri posudzovaní
Potenciálnej transakcie:
(a) dokončenie hlbšieho preskúmania k primeranej spokojnosti Kupujúceho, ktoré potvrdí, že predpoklady uvedené v článku 5 vyššie sú
pravdivé, správne a nezavádzajúce;
(b) rokovania a dosiahnutie dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim o podmienkach konečných transakčných dokumentov, medzi
inými, kúpnej zmluvy, ktorá bude, okrem iného, obsahovať uspokojivé vyhlásenia a ubezpečenia;
(c) dosiahnutie dohody uspokojivej pre obe strany o odškodnení a prípadných obmedzení odškodnenia a o ich vplyve na akúkoľvek
konečnú kúpnu cenu;
(d) získanie všetkých povinných súhlasov a tiež súhlasov štátnych orgánov, ktoré sa vyžadujú alebo odporúčajú;
(e) [Voliteľný VOĽNÝ FORMÁT PRE doplnkové podmienky s USMERNENÍM, ŽE NAPR. DOPLNKOVOU PODMIENKOU BY MOHLO
BYŤ ZÍSKANIE PRIMERANÉHO FINANCOVANIA ZA AKCEPTOVATEĽNÝCH PODMIENOK].

7. Kontakt
Ak Predávajúci chce rokovať alebo vysvetliť akýkoľvek aspekt tohto listu, môže sa kedykoľvek obrátiť na Kupujúceho:
[KUPUJÚCI – Spoločnosť]
[KUPUJÚCI – Osoba]
[KUPUJÚCI – Adresa]
[KUPUJÚCI – Telefónne číslo]
[KUPUJÚCI – E-mailová adresa]

8. Dôvernosť
Tento nezáväzný prejav záujmu je prísne dôverný a o jeho existencii a obsahu nesmú byť informované žiadne tretie osoby s výnimkou
akcionárov Spoločnosti a ich poradcov, ktorí potrebujú tieto informácie poznať výhradne na účely posúdenia tohto nezáväzného prejavu
záujmu, alebo ČSOB Match‘it a jej príslušného tímu.

9. Proces a trvanie
Kupujúci má právo kedykoľvek odstúpiť od rokovaní alebo ukončiť proces v súvislosti s Potenciálnou transakciou, bez akejkoľvek povinnosti
informovať o dôvodoch alebo motívoch svojho kroku.
Po uplynutí (i) 20 obchodných dní od dátumu skončenia obdobia na predkladanie LOI stanovenom v profile spoločnosti, alebo (ii) iného
dátumu oznámeného Kupujúcemu Spoločnosťou, platnosť tohto LOI uplynie automaticky.

10. Náklady
Kupujúci aj Predávajúci znášajú svoje príslušné náklady vynaložené v súvislosti s Potenciálnou transakciou, a to bez ohľadu na to, či dôjde
alebo nedôjde k jej realizácii.

11. Iné
Tento LOI je nezáväzným prejavom záujmu. Nie je ani sa nesmie považovať za právne záväznú ponuku, nevyjadruje záväzok
Kupujúceho ani žiadnej z jeho spriaznených spoločností urobiť takúto záväznú ponuku ani nemôže byť použitý ako právny dôvod na
uloženie Kupujúcemu alebo jeho spriaznenej spoločnosti akejkoľvek povinnosti poskytnúť záväznú ponuku v súvislosti s Potenciálnou
transakciou alebo jej časťou. Kupujúci ani žiadna z jeho spriaznených spoločností nemá akúkoľvek povinnosť začať diskusie ani rokovania
s Predávajúcim o Potenciálnej transakcii. Prejavením záujmu Kupujúci nemá v úmysle predložiť akékoľvek podmienky, ktoré by boli
záväzné pre akúkoľvek konečnú transakciu (vrátane kúpnej ceny), okrem iného preto, že informácie poskytované prostredníctvom
ČSOB Match‘it sú príliš obmedzené na vytvorenie si dostatočne podrobného prehľadu o Spoločnosti a na tieto účely sú potrebné ďalšie
individuálne a osobné rokovania.

12. Rozhodné právo a jurisdikcia
Tento nezáväzný prejav záujmu sa riadi právom Slovenskej republiky. O sporoch, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s týmto
nezáväzným prejavom záujmu, budú s výlučnou jurisdikciou rozhodovať príslušné slovenské súdy.
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