Tisková zpráva
Sdružení SOLUS varuje před podvodníky
Praha, X. října 2014 – Sdružení SOLUS varuje před podvodným jednáním společnosti
WEKOR media s.r.o., která provozuje internetové stránky ŘešímeRegistry.cz a nabízí
odstranění záznamu z registru dlužníků.
Sdružení SOLUS se distancuje od „možnosti“ zajištění vymazání záznamu z registru ze strany
třetích osob, které tuto možnost uvádějí na internetu, formou nevyžádaných e-mailů, ve svých
inzerátech či jakoukoli jinou formou. Sdružení zvažuje podniknutí právních kroků, který by vedly
k omezení služby nabízené na stránkách www.ResimeRegistry.cz.
Odstranění záznamu z blíže nespecifikovaného registru dlužníků nabízí společnost WEKOR media
s.r.o. za cenu 6 tisíc Kč. Provozovatel na svých internetových stránkách tvrdí, že posouzení
případu provádí zdarma, podle obchodních podmínek služby je však objednávka závazným
návrhem na uzavření smlouvy. „Samozřejmě jde o evidentní klamavou praktiku a tzv. překvapivé
ustanovení, jehož cílem není pomoci spotřebitelům, ale zcizit jejich peníze slibem něčeho, co
nemůže provozovatel služby splnit,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.
Sdružení SOLUS, které přispívá k odpovědnému úvěrování a ochraně spotřebitelů již od roku
1999, upozorňuje, že záznam z negativního registru klientských informací nelze vymazat dříve,
než po uplynutí stanovené doby od data úhrady dlužné částky po splatnosti, která byla důvodem
pro zařazení klienta do databáze (v souladu se souhlasem, který musel klient věřiteli poskytnout).
Sdružení SOLUS v této souvislosti spotřebitele důrazně varuje a upozorňuje na následující
skutečnosti:






záznam v registrech klientských informací SOLUS mohou mazat pouze členské
společnosti, nikdy nemá k informacím z registrů ani k jejich editaci přístup jakákoli
třetí osoba,
pokud má spotřebitel pochybnost, zda je o něm veden záznam v registrech
klientských informací SOLUS oprávněně, měl by se obrátit na sdružení SOLUS –
v případě oprávněných, i když ojedinělých reklamací, je záznam odstraněn v řádu
několika málo dnů a zdarma,
sdružení SOLUS varuje před zatajováním existujících dluhů po splatnosti při žádosti
o úvěr – spotřebitel se v takovém případě dopouští trestného činu pokusu o úvěrový
podvod.

***
SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat
k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících
dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl
SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je
v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.
Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi
nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto
společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb,
které poskytují. Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz.
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V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:
Jan Stopka
tajemník sdružení SOLUS a
výkonný ředitel, Společnost pro informační databáze, a.s.
E-mail: jan.stopka@solus.cz, jan.stopka@sid.cz
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Miroslav Beneš
Piskacek & Benes Consulting s.r.o.
Tel.:
+420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@p-b.cz

