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Věc – přistoupení k prohlášení
Dobrý den,
Dne 18.11. jsme obdrželi prostřednictvím DS společnosti FINEMO.CZ SE dokument „Prohlášení
nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria“.
Níže na dokument reagujeme a k tomuto prohlášení se z níže uvedených důvodů
nepřipojujeme.
Společnost FINEMO.CZ SE poskytuje reverzní hypotéku, a to je druh spotřebitelského úvěru,
který není průběžně splácen. Protože nedochází k průběžnému splácení úvěru, tak na
FINEMO.CZ není úvěrové moratorium aplikovatelné.
Navíc k Vámi uvedenému:
Individuální přístup – vzhledem k faktu, že poskytujeme nový druh produktu a cílíme na
citlivou cílovou skupinu, na seniory, usiluje FINEMO.CZ od svého založení o férovou,
individuální a transparentní komunikaci se zájemci o úvěr. Renta z nemovitosti je průběžně
nesplácený druh úvěru, tudíž pro nás nejsou průběžné splátky relevantní.
Lhůty a poplatky – vzhledem k výše uvedenému není odložení splátek relevantní. Vzhledem
k individuálním potřebám našich klientů, případně jejich dědiců FINEMO.CZ adekvátně
prodlužuje lhůtu pro splacení produktu. Důvodem není pouze situace kolem COVID, ale také
například průtahy v dědickém řízení, které nejsou způsobeny jednáním dědiců. Za takovéto
prodloužení lhůt si FINEMO.CZ neúčtuje žádný dodatečný nepřiměřený poplatek.
Řešení stížností – každý nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru má jasně stanoven
závazný postup řešení reklamací, tzv. reklamační řád a ten je zveřejněn na webových
stránkách společnosti. Vámi uvedený návod k řešení stížností je v rozporu s reklamačním
řádem společnosti a také se zákonem o spotřebitelském úvěru, který jasně stanoví, kam má
poskytovatel spotřebitelského úvěru dlužníky ohledně reklamací směřovat, a to buď na ČNB,
případně k Finančnímu arbitrovi. Reklamační řád FINEMO.CZ SE je v příloze tohoto
dokumentu.
Zveřejnění na webu – přijatý dokument, včetně této reakce bude zveřejněn na webu
FINEMO.CZ SE po dobu min. 3 měsíců.

Reporting – FINEMO.CZ SE se nemůže zavázat k reportingu, dokud nebude vzorový reporting
zveřejněn.
Závěrem prosíme o další koordinace Vašich kroků s Českou národní bankou, která je za
regulaci nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru ze zákona odpovědná.
S přáním pěkného dne,
Marek Rokoský
FINEMO.CZ SE
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