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INFORMÁCIE O PRÁVACH SPOTREBITEĽA 

A RIEŠENÍ SPOROV V CONSUMER FINANCE HOLDING, a.s. (ďalej len CFH) 
 

 

Pred uzavretím právneho vzťahu s CFH máte ako spotrebiteľ právo: 

 

 zvoliť si produkt alebo službu, ktorá najviac vyhovuje Vašim potrebám z portfólia 
ponúkaných produktov a služieb, 

 byť informovaný o charaktere a podmienkach produktu alebo služby, ktorú ste si vybrali, 
vrátane informácií o cenových podmienkach, 

 na predloženie návrhu zmluvy v čitateľnej a zrozumiteľnej forme, 

 neuzavrieť zmluvu, ak Vám predložené zmluvné alebo cenové podmienky z akéhokoľvek 
dôvodu nevyhovujú, 

 na uzavretie zmluvy aj formou elektronickej komunikácie alebo na diaľku, za podmienok 
stanovených príslušnými právnymi predpismi a CFH. 

 

Počas trvania právneho vzťahu s CFH máte ako spotrebiteľ právo: 

 

 plnohodnotne využívať zvolenú službu alebo produkt, ako aj všetky výhody a doplnkové 
služby, ktoré sa s takýmto vybraným produktom alebo službou CFH poskytuje, 

 bezplatne si vyžiadať výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky, ak sa amortizuje istina na 
základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere na dobu určitú, 

 predčasne splatiť úver v súlade s podmienkami stanovenými zákonom a Vašou zmluvou, 
pričom máte právo informovať sa o výške sumy potrebnej na predčasné splatenie písomne 
na adrese CFH, ktoré Vám túto informáciu bezodkladne poskytne, 

 odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere do 14 dní od jej uzavretia alebo odo dňa, keď 
Vám boli doručené zmluvné podmienky obsahujúce všetky náležitosti zmluvy 
o spotrebiteľskom úvere; v takom prípade ste však povinný vrátiť CFH všetky dlžné peňažné 
prostriedky a príslušný úrok odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať do dňa 
splatenia istiny. 

 

Ďalšie dôležité informácie: 

 

 máte taktiež právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás CFH spracúva a požadovať 
opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ako 
aj ich likvidáciu v prípade, že sa skončil účel ich spracúvania, 

 v zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte tiež právo, aby Vám CFH vydalo 
potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú o Vás osobné údaje spracúvané, ďalej na poskytnutie 
informácií o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, ako aj požiadať o blokáciu Vašich 
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osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak CFH 
spracúva Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, 

 máte právo udeliť alebo odvolať súhlas s marketingovým oslovovaním. 

 
CFH je tiež samostatným finančným agentom a preto sa môžete na nás obrátiť so žiadosťou o 
informácie týkajúce sa poistných produktov alebo produktov, pri ktorých vystupuje ako veriteľ 
Všeobecná úverová banka, a.s. (Slovenské kreditné karty), ktoré ako finančný sprostredkovateľ 
svojim klientom ponúkame. 
 
Ďalšie informácie o ponúkaných produktoch alebo službách nájdete na webovom sídle CFH 
www.cfh.sk ako aj na pobočkách Quatro Finančný Dom. 
 

 

SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV 

 

Svoju sťažnosť alebo reklamáciu týkajúcej sa poskytnutej finančnej služby môžete uplatniť písomne 
na adrese: 29. Augusta 3, 058 01 Poprad alebo na adrese: Bernolákova 17, 058 01 Poprad, osobne 
na obchodnom mieste CFH: Bernolákova 17, 058 01 Poprad (zákaznícke centrum) alebo na 
pracoviskách Quatro Finančný Dom (zoznam dostupný na http://www.quatrofinancnydom.sk/kde-
nas-najdete), elektronicky na emailovej adrese: info@cfh.sk a telefonicky na telefónnom čísle 0850 
111 484. 
 
Klient má právo, aby bola jeho reklamácia alebo sťažnosť vybavená niektorým zo spôsobov 
ustanoveným zákonom, a to v 30 dňovej lehote odo dňa jej uplatnenia. V odôvodnených 
prípadoch môže CFH lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť najviac na 60 dní (resp. v zložitých 
prípadoch na najviac 6 mesiacov pri produktoch Slovenské kreditné karty) odo dňa doručenia 
sťažnosti, pričom musí sťažovateľovi oznámiť dôvody takéhoto predĺženia, a to do 30 dní odo dňa 
doručenia sťažnosti. 
 

Ako spotrebiteľ máte aj iné možnosti, ako sa domáhať svojich práv. Okrem uplatnenia reklamácie 

priamo voči CFH sa môžete obrátiť na orgán dohľadu nad finančným trhom, ktorým je Národná 

banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava alebo na všeobecný súd. 

 
Toto sú základné práva, ktoré Vám náležia. Ďalšie Vaše práva nájdete vo Vašej zmluve a 
platných právnych predpisoch. 

 

Tento dokument slúži len na informačné účely. Nesúvisí so žiadnym konkrétnym produktom 
alebo službou, ktoré CFH poskytuje. 

 

 

Aktualizované: 1.12.2016 


