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REKLAMAČNÍ ŘÁD 

CentroFinance, s.r.o. (dále jen „Společnost“) tímto upravuje postup pro podávání a vyřizování 

reklamací a stížností (dále jen „Reklamační řád“).  

Vymezení pojmů 

Reklamaci klient podává, pokud se domnívá, že Společnost (popř. třetí osoba) vůči němu porušila 

své smluvní či zákonné povinnosti vztahující se k jednotlivým poskytovaným produktům či 

službám. 

Stížnost je projev nespokojenosti klienta a jeho upozornění na nedostatky v postupech Společnosti a 

na porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

Klientem se rozumí osoba, která podává reklamaci nebo stížnost. Může se jednat o stávajícího či 

potenciálního klienta Společnosti, příp. o jinou osobu, která se domnívá, že Společnost vůči ní 

porušila své povinnosti, nebo která je nespokojená s jednáním Společnosti vůči ní. 

Jak a kde lze reklamaci a stížnost podat 

Reklamaci a stížnost lze podat:  

- osobně, a to v jakémkoliv obchodním místě Společnosti;

- písemně: CentroFinance, s.r.o., Husovo nám. 42/29, 266 01 Beroun, e-mail: 

beroun@centrofinance.cz

- prostřednictvím interaktivních webových stránek určených pro komunikaci s klienty.

Formální náležitosti reklamace a stížnosti 

Při reklamaci/stížnosti uvede klient:  

- své identifikační údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, adresu,

kontaktní údaje (telefon, e-mail);

- předmět reklamace/stížnosti, popis důležitých skutečností, časové údaje;

- typ služby, ke kterému se reklamace nebo stížnost vztahuje;

- u reklamace je třeba identifikovat produkt uvedením čísla příslušné smlouvy;

- identifikace transakce: datum, částka, místo, popis problému;

- v případě písemného podání připojí klient také svůj podpis;

- může klient navrhnout možné řešení reklamace/stížnosti, případně klient uvede

požadavky na způsob řešení reklamace/stížnosti.

Klient je oprávněn využít k podání reklamace nebo stížnosti formuláře, které jsou přílohou 

tohoto Reklamačního řádu a jsou dostupné na webových stránkách Společnosti. Vždy by tak měl 

učinit při osobním podání. Podpisem vyplněného reklamačního formuláře klient potvrzuje 

správnost v něm uvedených skutečností. Písemné doklady k reklamaci nebo stížnosti je nutno 

připojit v kopiích.  
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Společnost si může vyžádat od klienta předložení originálu nebo úředně ověřené kopie 

písemného dokladu, případně další dokumenty a důkazní prostředky prokazující tvrzené 

skutečnosti. Tyto dokumenty by měl klient Společnosti dodat bez zbytečného odkladu.  

Lhůty pro podání reklamace a stížnosti  

Reklamaci je nutné podat bez zbytečného odkladu poté, co klient zjistil skutečnost, která je 

podnětem k podání reklamace.  

Reklamaci lze uplatnit nejpozději v promlčecí lhůtě. V případě reklamací platebních transakcí 

dle zákona o platebním styku je klient povinen oznámit   Společnosti reklamaci bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 13 měsíců ode dne uskutečnění či neuskutečnění platební transakce, 

jinak jeho práva ve smyslu uvedeného zákona zaniknou.  

Stížnost je vhodné podat bez zbytečného odkladu poté, co se klient dozvěděl o skutečnosti, která 

je předmětem stížnosti.  

Lhůty k vyřízení reklamace a stížnosti 

Reklamace:  

- Společnost vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí;

do tohoto termínu se nezapočítává doba od výzvy Společnosti k dodání doplňujících

dokumentů do jejich doručení;

- v případě, že nelze reklamaci ve stanovené lhůtě vyřídit, Společnost klienta v jejím

průběhu písemně informuje o náhradní době, v níž bude reklamace dořešena.

Stížnost: 

- Společnost vyřídí stížnost neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí. Pokud se

stížnost nepodaří v uvedených termínech vyřešit, Společnost klienta informuje o

důvodech a předpokládaném termínu vyřízení. Stejná pravidla jako u reklamace platí

rovněž i v případě doplňujících dokumentů, které si Společnost vyžádá při vyřizování

stížnosti.

Informace o vyřízení reklamace a stížnosti 

Společnost zašle klientovi informaci o výsledku šetření a rozhodnutí o podané reklamaci, resp. 

stížnosti písemně nebo elektronicky, dle povahy věci a způsobu uplatnění reklamace/stížnosti, 

nejedná-li se o reklamaci/stížnost podanou telefonicky, kterou Společnost s klientem vyřídí v 

průběhu telefonického rozhovoru, nepožaduje-li klient písemné vyjádření.  

V případě, že Společnost klienta vyzve k doplnění podání a klient podání ve stanovené lhůtě 

nedoplní, vyřídí je Společnost podle dodaných údajů pouze v případě, bude-li to možné. Pokud 

na základě neúplného podání není vyřízení reklamace/stížnosti možné, Společnost v tomto 

smyslu klienta informuje. 
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Společnost má právo odmítnout zahájení šetření reklamace, resp. nezabývat se stížností v 

případě, že ve věci bylo zahájeno řízení před soudem, finančním arbitrem či jiným orgánem 

mimosoudního řešení sporů nebo Českou národní bankou nebo bylo ve věci příslušným orgánem 

již pravomocně rozhodnuto. Důvody odmítnutí Společnost klientovi oznámí. Náklady spojené s 

reklamačním řízením nese Společnost. V případě zjevně neoprávněné reklamace/stížnosti je však 

Společnost oprávněna požadovat po klientovi náhradu nákladů uplatněných v souvislosti s 

vyřizováním reklamace/stížnosti třetími stranami. Nesprávné označení podání, tj. případná 

záměna pojmů „stížnost“ a „reklamace“ a z toho vyplývající důsledky (např. užití nesprávného 

formuláře), není samo o sobě důvodem pro odmítnutí podání  Společností. 

 

Nesouhlas klienta s výsledkem reklamačního řízení  

V případě, že klient nesouhlasí s rozhodnutím Společnosti, má právo obrátit se písemně s 

následnou reklamací, resp. stížností na Klientský servis Společnosti.  Následná 

reklamace/stížnost nemá odkladný účinek. Pro její vyřízení platí lhůty jako pro původní 

reklamaci/stížnost podle tohoto Reklamačního řádu.  

 

Nesouhlasí-li klient s tímto následným rozhodnutím Společnosti, má právo:  

- klient – spotřebitel obrátit se na Finančního arbitra, který je oprávněn k řešení 

spotřebitelských sporů v oblasti finančních služeb (např. spory týkající se nabízení, 

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru), podáním uplatněným na 

adrese Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 nebo na webových stránkách www.finarbitr.cz;  

podat podnět na zahájení správního řízení u České národní banky na adrese Na Příkopě 

28, 115 03 Praha 1;  

- řešit spor před jiným orgánem mimosoudního řešení sporů, a to v rámci jim zákonem 

svěřených pravomocí;  

- v případě reklamace/stížnosti týkající se ochrany osobních údajů obrátit se na Úřad pro 

ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;  

- ve všech případech, rovněž v případě nesouhlasu s vyřízením reklamace, má klient právo 

uplatnit své požadavky u příslušného soudu.  

 

Závěrečná ustanovení  

Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem 22.2.2017. Reklamační řád je 

zveřejněn na webových stránkách Společnosti www.centrofinance.cz. 

 

Reklamační řád je k nahlédnutí ve všech obchodních místech Společnosti. Společnost si 

vyhrazuje právo změnit jednotlivá ustanovení tohoto Reklamačního řádu v závislosti na změně 

příslušných právních norem, změně pravidel pro reklamaci nebo změně své obchodní politiky. 
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