
 
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD  

SPOLEČNOSTI CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 
 
 

Společnost CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Pobřežní 
620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 04616073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, sp. zn. B 21146 (dále jen „CFH“), vydává v souladu se všeobecně závaznými 
právními předpisy, především se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem 
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“): 
 
1. Účel a vymezení základních pojmů 

 
1.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky vyřizování reklamací a stížností fyzických osob, 

kterým CFH poskytla finanční službu v podobě spotřebitelského úvěru, případně které s CFH 
o poskytnutí spotřebitelského úvěru jednaly (dále jen „Klient“ a „Finanční služba“), přičemž pro 
účely Reklamačního řádu se za:  

a) reklamaci považuje uplatnění práv Klienta z odpovědnosti CFH za vady Finanční služby, 
které CFH Klientovi poskytla (dále jen „Reklamace“); a  

b) stížnost se považuje jakékoli vyjádření nespokojenosti Klienta s poskytnutými či 
nabízenými Finančními službami či jednáním pracovníků CFH, nebo samostatných 
zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru a vázaných zástupců činných pro CFH, které není 
Reklamací (dále jen „Stížnost“). Za stížnost se nepovažuje podnět Klienta, který má 
charakter poptávky, žádosti, vyjádření názoru, doporučení anebo návrhu.  
 
(Stížnost a Reklamace jsou pro účely tohoto Reklamačního řádu společně označovány jako 
„Podnět“) 
 

1.2. Reklamační řád je Klientům k dispozici na viditelném místě ve všech provozovnách CFH 
přístupných veřejnosti a dále na internetové stránce CFH www.cfh.cz 
 

1.3. Reklamační řád slouží k realizaci práv Klienta, která mu přiznávají všeobecně závazné právní 
předpisy především zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 257/2016 Sb., 
o spotřebitelském úvěru, a zákon č. 89/2012, občanský zákoník.  

 
 
2. Postup přijímání a podávání Podnětů  

 
2.1. Podnět může Klient podat: 

a) písemně: 
- na adrese Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, nebo 
- na adrese sídla CFH.  

 
b) osobně na adrese Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava:  
c) emailem na emailové adrese: info@quatro-splatky.cz 
d) telefonicky na telefonním čísle: +420 443 033 451 

 
2.2. Z podaného Podnětu musí být zřejmé:  

a) kdo jej podává, tj. jméno, příjmení, adresa Klienta, případně též jeho datum narození nebo 
číslo smlouvy; 

b) jaké věci se týká a co se jí sleduje; tj. v případě:  
- Stížnosti Klient sdělí veškeré rozhodné skutečnosti týkající se předmětu Stížnosti, včetně 

uvedení údaje o tom, vůči které osobě případně Stížnost směřuje; a  



 
- Reklamace Klient identifikuje Finanční službu poskytnutou mu ze strany CFH a popíše 

její tvrzené vady, a uvede, jaký způsob vyřízení Reklamace požaduje.   
 

2.3. Klient je spolu s Podnětem rovněž povinen předložit všechny doklady, které se Podnětu týkající 
a prokazující jím tvrzené skutečnosti.  
 

2.4. V případě, že Podnět neobsahuje požadované náležitosti dle čl. 2.2 nebo není řádně doložen, je 
CFH oprávněna telefonicky nebo písemně vyzvat Klienta k doplnění Podnětu a požadovaných 
dokladů. V případě, že Klient Podnět neupřesní anebo nedoloží doklady prokazující jím tvrzené 
skutečnosti, CFH bude při vyřizování Podnětu vycházet z dostupných informací a podkladů.  

 
2.5. V případě Podnětu podaného jinak než písemně nebo emailem vyhotoví CFH záznam. V případě 

telefonicky podaného Podnětu je CFH oprávněna obsah Podnětu zaznamenat prostřednictvím 
zvukového záznamu telefonické komunikace s Klientem, pokud s tím Klient projeví souhlas, 
případně i bez souhlasu Klienta, jestliže souhlas není dle právních předpisů vyžadován.  
 

3. Lhůty pro podání a vyřízení Podnětů, práva Klienta 
 

3.1. Podnět je Klient oprávněn uplatnit vůči CFH bez zbytečného odkladu poté co se o skutečnosti, 
která je předmětem Podnětu dozvěděl.  

3.2. V případě, že je Podnět uplatněný Klientem Reklamací je CFH povinna poučit Klienta o jeho 
následujících právech: 

a) Klient má právo, aby CFH rozhodla o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří 
pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se CFH s Klientem nedohodne na delší lhůtě, a to 
některým z níže uvedených zákonných způsobů:  

- bezodkladné řádné poskytnutí Finanční služby (t.j. poskytnutí služby v souladu 
s příslušnými právními předpisy), 

- dohoda o zrušení poskytnuté Finanční služby a vypořádání všech závazků, nebo 
- poskytnutí přiměřené kompenzace ze strany CFH za vadné poskytnutí Finanční 

služby, 
- odůvodněné odmítnutí Reklamace; 

b) Klient má právo požadovat od CFH, aby CFH: 
- poskytovala Finanční služby v běžné kvalitě, 
- poskytovala Finanční služby za dohodnuté ceny, 
- správně účtovala ceny při poskytování Finanční služeb, 
- ve vztahu ke Klientům dodržovala zásadu rovného zacházení, 
- neukládala Klientovi povinnosti bez právního důvodu, 
- neupírala Klientovi jeho práva, 
- nejednala v rozporu s dobrými mravy; 

c) Klient má právo určit způsob vyřízení reklamace, zejména má právo požadovat, aby: 
- byla Finanční služba poskytovaná ze strany CFH poskytnuta v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, 
- bylo pochybení při poskytování Finanční služby ze strany CFH neprodleně 

odstraněno, 
- byly nesprávně vyměřené poplatky nebo jiné splatné plnění přiměřeným 

způsobem kompenzovány, 
- byla poskytnuta Klientovi přiměřená kompenzace ze strany CFH za vadné 

poskytnutí Finanční služby. 
 

3.3. CFH je povinna při uplatnění Reklamace vydat Klientovi písemné potvrzení o tom, kdy 
Reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení Reklamace požaduje. V případě 



 
Stížnosti potvrdí Klientovi její přijetí, pokud byla Stížnost podaná ve formě emailové zprávy 
nebo požádal-li o přijetí Stížnosti Klient. 
 

3.4. O vyřízení Stížnosti CFH rozhodne a zároveň sdělí Klientovi odpověď ve lhůtě 30 dní ode dne, 
kdy CFH Stížnost Klienta přijala. 

 
3.5. Odpověď na Podnět poskytne CFH ve stejné podobě v jaké byl Podnět učiněn, s výjimkou 

uvedenou v čl. 3.6 níže.  
 

3.6. V případě, že se Podnět podaný jinak než písmeně týká poskytnutí konkrétní Finanční služby, 
provede CFH ověření totožnosti Klienta. Pokud se totožnost Klienta ověřit nepodařilo, poskytne 
CFH odpověď na Podnět v podobě všeobecné informace o spotřebitelském úvěru, a Podnět vyřídí 
písemnou formou. Písemné odpovědi na Podněty jsou zasílány doporučeným dopisem na 
korespondenční adresu Klienta vedenou v informačním systému CFH, případně na jinou adresu, 
kterou Klient CFH sdělil. 
 

3.7. CFH je povinna Klientovi vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně, 
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.  
 

3.8. Uplatnění Stížnosti nebo Reklamace nezbavuje Klienta povinnosti plnit svoje závazky vůči CFH.  
 
4. Náklady spojené s vyřizováním Podnětů 

 
4.1. Přijetí a vyřízení Podnětu není zpoplatněno.  
 
5. Řešení sporů, orgán dohledu 

 
5.1. V případě sporů týkajícího se Finanční služby je subjektem mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů v oblasti finančních služeb ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele Finanční arbitr ČR, se sídlem Legerova 1581/69, Praha 1, který. Na stránkách 
www.finarbitr.cz je možné získat více informací. 
 

5.2. Orgánem dohledu v oblasti spotřebitelských úvěrů je Česká obchodní inspekce, se sídlem 
Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ  120 00. Poté, co bude CFH uděleno oprávnění od České národní 
banky k poskytování spotřebitelského úvěru stane se orgánem dohledu Česká národní banka, Na 
Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. 

 
6. Závěrečná ustanovení 
 
6.1. CFH je oprávněna Reklamační řád změnit nebo jej úplně novým zněním. Tuto změnu CFH 

zveřejní ve svých provozovnách a webovém adrese www.cfh.cz s určením účinnosti nového 
znění Reklamačního řádu. 
 

6.2. CFH postupuje při vyřizování Podnětu Klientů dle Reklamačního řádu ve znění platném 
a účinném ke dni uplatnění reklamace Klientem. 
 

6.3. Tento Reklamační řád je účinný od 1. prosince 2016. 
 


