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Sdružení Spotřebitel net varuje před společností Home Credit a.s. 

 
Společnost Home Credit je každodenním terčem stížností spotřebitelů, kteří se obracejí na naši poradnu. 
 
Terčem stížností je zejména chování společnosti Home Credit v souvislosti s předváděcími akcemi, 
na kterých je seniorům nabízen úvěr od společnosti Home Credit. Senioři následně od smluv uzavřených 
na předváděcí akci odstoupí, a zboží vrátí. Podle zákona (*) platí, že pokud bylo zboží vráceno, nemá Home 
Credit právo požadovat zaplacení úvěru. Home Credit však zaplacení úvěru požaduje, a to velmi 
nevybíravým způsobem.  
 
„Společnost Home Credit tak činí tak přesto, že toto ustanovení je v platnosti již od roku 2010, a přestože 
jsme na to společnost Home Credit opakovaně upozornili. Spotřebitelé jsou tak v situaci, kdy zboží bylo 
vráceno prodejci, a jsou protizákonně nuceni platit úvěr doslova za nic,“ uvádí právní poradce sdružení 
Spotřebitel net Matouš Blažek. 
 
„V poslední době jsem se setkal s několika spotřebiteli, kteří měli s tímto jednáním zkušenost. Za všechny 
hovoří případ paní Anny. Ta v zákonné lhůtě odstoupila od smlouvy uzavřené na předváděcí akci společnosti 
ZEPTER INTETNATIONAL a.s., a zboží vrátila. Společnost Home Credit trvá na zaplacení úvěru 
a „pohledávku“ postoupila k vymáhání společnosti B4B INKASSO s.r.o. Citovaná společnost vyhrožuje paní 
Anně, že pokud nezaplatí, čeká ji návštěva inkasního inspektora doma i v zaměstnání,“ popisuje praktiky 
společnosti Home Credit právní poradce sdružení Spotřebitel net Matouš Blažek.  
 
„Další klientka, paní Miloslava, je pro změnu každý den telefonicky urgována společností Home Credit kvůli 
zaplacení úvěru, přestože včas odstoupila od smlouvy uzavřené na předváděcí akci a zboží vrátila. 
Společnost Home Credit tak činí navzdory tomu, že jsme se na ni i v tomto případě písemně obrátili 
s odkazem na příslušné ustanovení zákona,“ dodává právní poradkyně sdružení Spotřebitel net Kristýna 
Opletalová.  
 
„Společnost Home Credit uvádí spotřebitele systematicky v omyl, a vyvíjí na spotřebitele nátlak, 
kterému bohužel zejména ti dříve narození často podlehnou. Takové jednání považujeme za predátorské,“ 
dodávají společně Matouš Blažek a Kristýna Opletalová. 
 
(*) § 14 odst. 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 
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