
Mám právnické vzdelanie, vyštudovala som na 
UMB v Banskej Bystrici no v advokácii som nikdy 
nepracovala. Viedla som 20 rokov účtovnú kan-
celáriu a poskytovala rady v oblasti účtovníctva, 
daní a práva. Po celý ten čas som pomáhala ob-
čanom v ťažkých životných situáciach, v ktorých 
sa ocitli počas podnikania a v dôsledku zákonov 
viac diskriminujúcich  ako ochraňujúcich občanov 

Slovenska. Krivdy, ktoré si museli občania zažiť a s ktorými som sa stretla 
sama ma primäli pracovať viac a viac v prospech širokej verejnosti. Obhaju-
jem občanov na súdoch, píšem im podania na všetky orgány verejnej správy 
bezplatne. Nežiadam, aby mi zaplatili, pretože to čo robím nie je predmetom 
podnikania. Dotknutí občania mi pomáhajú tak ako im pomáham ja a mnoho-
krát ma obdarujú tak ako oni uznajú za vhodné. Práca vo verejnom záujme 
je moje poslanie.

Mgr. Kristína Ulmanová
Občianske združenie Slobodní občania Slovenska
Gemerská 2, 821 01 Bratislava
www.sos-oz.sk   e-mail: slobodniobcaniaslovenska@gmail.com

Na Slovensku je takmer 300 nebankoviek, ktoré fungujú, aj keď nedostali licenciu od Národnej banky Slovenska. 
Licenciu zatiaľ má len 19 nebankoviek. NBS tvrdí, že nebankovky bez licencie nemôžu podnikať a môžu čeliť kon-
trolám a sankciám. Väčšina nebankoviek má na to opačný názor.
Národná Banka Slovenska tvrdí, že ak nebanková spoločnosť poskytne úver bez jej licencie, tak takáto zmluva je 
neplatná a spotrebiteľ má povinnosť vrátiť len sumu, ktorú si požičal, bez toho aby musel platiť úroky. 
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Víťazíme nad nebankovkami, pridajte sa !

ČO JE ÚŽERA
Úžerou sú označené úroky, ktoré v priemere dosahujú výšku 2-násobku úrokov bežných bánk na Slovensku.

Hrubé porušenie povinnosti skúmať bonitu spotrebiteľa vedie k tomu, 
že poskytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov a spotrebiteľ 
je povinný vrátiť iba skutočne požičanú sumu peňazí, teda istinu.

Banky pri spotrebiteľských úveroch spravidla nepresahujú úročenie na úrovni pätnásť percent ročne.

AKO SOM VYHRAL NAD NEBANKOVOU ÚŽEROU

Volám sa Miroslav  Košarišťan. Som vyučený ako obrábač kovov, SOU Strojárske, 
Martin. Pracujem v KIA motors v Tepličke nad Váhom. Mám dva veľké koníčky. 
Vo voľnom čase natáčam s kamerou, svadby, oslavy, rodinné akcie a druhý koníček 
je, že som rybár. Mám 45 rokov, som ženatý a mám 7 ročného syna. 

ČÍTAJTE MOJE PRÍBEHY NA NASLEDUJÚCICH STRANÁCH

Vyhrávame nad neprijateľnými zmluvnými podmienkami

Vyhrávame nad nekalými obchodnými praktikami

Poskytnutie pôžičky od nebankových spoločností bez 
ohľadu na schopnosť klienta splácať svoje záväzky 
zväčša prezrádza, že v zmluve bude nejaký háčik. Poži-
čaná suma, napríklad 400 eur sa zrazu zvýši o niekoľko 
stoviek, ba i tisíc eur. 
Nebankové spoločnosti sa v neoprávnenej miere obo-
hacujú o výšku, ktorá nemá morálny základ a zjavne 
vybočuje z rámca primeranosti vyjadreného v § 39 
Občian skeho zákonníka, „Neplatný je právny úkon, 
ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu 
alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom“. 
Zdanlivo malý problém tak prerastie do obludných rozme-
rov. Občania veľmi ľahko môžu prísť o bývanie kvôli úžere 
a následnej možnej exekúcie. 
Exekúciu „na krku“ má v priemere každý druhý občan 
Slovenska!

Nenechajte sa nebankovkovkami 
zodrať z kože
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PÔŽIČKOMAT – FRIENDLY FINANCE SLOVAKIA s.r.o.

Môj mesačný plat je 350 €, preto som si potreboval vylepšiť 
moju finančnú situáciu. V roku 2013 som na internete našiel we-
bovú stránku PÔŽIČKOMAT – FRIENDLY FINANCE SLOVAKIA 
s.r.o., so sídlom v Košiciach, ktorý je poskytovateľ pôžičiek.

Úvery som, mal aj od iných nebankoviek, FERRATUM BANK 
LIMITED, SMS CREDITS.SK.

Zaregistroval som sa na ich stránke a požiadal o pôžičku. 
Najprv som musel zaplatiť poplatok 0,10 € (10 centov). Išiel som 
do Slovenskej sporiteľne, kde som uskutočnil bankový prevod so 
sumou 10 centov a to z môjho účtu, na účet nebankovky. Pani 
v sporiteľni sa začudovala a spýtala sa ma, komu idem zaplatiť 
sumu v hodnote 10 centov. Odpovedal som že, nebankovej spo-
ločnosti, aby som si mohol od nich požičať peniaze. Po zaplatení 
desiatich centov som si peniaze mohol požičať. Sumu som dostal 
na účet.

Jednotlivé splátky som splácal vždy a načas. Peniaze som 
si požičiaval do konca roku. V novembri v r. 2014 som si požičal 
sumu 350 € na niekoľko dní. Nemal som na nasledujúcu splát-
ku a tak som si dva krát zaplatil predĺženie, bolo to 30,70 € 
a potom zase 23,73 €. Splatnosť pôžičky sa mi tak predĺžila 
o niekoľko dní.

Potom som však už nemal z čoho platiť. Ani predĺženie a ani 
celkovú dlžnú sumu. Z nebankovky mi prišiel list, bolo to upozor-
nenie, že som v omeškaní. Tento list mi prišiel poštou až 3 krát. 
Potom v januári v r. 2015 ma dali vymáhačskej spoločnosti DE 
VRIES JUSTITIA CZ.

Zavolal som vymáhačom a dohodol som sa s nim že, mesač-
ne môžem splácať po 50 €. Ale znova som nedokázal túto čiastku 
splácať a v marci som zaplatil iba 10 €. 

Medzi tým som dostal list od vymáhačov, bolo to upozornenie 
na osobnú návštevu, kedy mal za mnou prísť inkasný inšpektor 
a to v najbližších dňoch, bolo to ohľadom zaplatenia dlhu, ktorý 
bol však už na sumu 621 € + popri tom mal byť spísaný celý môj 
majetok na adrese môjho trvalého pobytu.

Veľmi na to nahnevalo a napísal som vymáhačom nie-
koľko e-mailov, v ktorých som použil už aj hrubé nadávky, 
nakoľko som bol z celej tejto situácie doslova frustrovaný. 
Ale nič sa nedialo. V mojom profile na ich stránke nebola zverej-
nená moja zmluva, chcel som si ju stiahnuť, aby som si ju mohol 
prečítať. Bola tam uverejnená iba požičaná suma 350 €, koľko 
eur mám vrátiť - bolo to 446 € a v ktorý deň je splátka. Nevedel 
som nič viac. 

V apríli 2015 som napísal vymáhačom, aby mi zmluvu poslali 
poštou, alebo mailom, nakoľko mám na to právo. A keď mi zmlu-
vu poslali, tam som videl všetko. Dlžnú sumu 350 €, úver bez-
úročný, odplata 96 €, ročná percentuálna miera nákladov vyše 
1 800 %, niečo strašné.

Napísal som list pre PÔŽIČKOMAT na dresu FRIENDLY FI-
NANCE SLOVAKIA s.r.o., ale žiadne vyjadrenie mi neprišlo. Nič 
sa nedialo, ani žiadna osobná návšteva inkasného inšpektora sa 
nekonala. 

Vymáhač mi 4.6.2015 napísal, že to odovzdajú súdu. Mne 
osobne nič zo súdu neprišlo. Odpísal som im, že ja som to už 
na súd dal, t.j. podal som žalobu na nich žalobu.  

V júli 2015 som našiel na facebooku reklamu od PÔŽIČKO-
MATU, kde som po svojich skúsenostiach začal písať komentáre, 
aby si ľudia na nich dávali pozor! Na môj komentár z neban-
kovky zareagovali. Napísali mi, že sa mi v najbližších dňoch ozvú 
a tak sa aj stalo. 

V jeden deň zazvonil telefón, ozvala sa mi od pani a povedala 
mi, že som ich dlhodobý klient, a keďže som si dlhy splácal 
načas, tak mám zaplatiť len zostatok istiny a to 277 € a to bez 
úrokov a bez pokút. Tak isto mi povedala, že stiahnu vymáha-
nie od vymáhačskej spoločnosti.

Povedal som, že som v zlej finančnej situácií, preto môžem 
splácať po 10 € mesačne. S touto možnosťou pani súhlasila. 
Povedala mi, že moje komentáre ktoré som napísal, robia spo-
ločnosti zlé meno. 

Na to som povedal, že ročná percentuálna miera nákla-
dov je úžernícka, tak isto že odplata je úžernícka. Taktiež som 
povedal, že som vôbec nevidel zmluvu, až kým mi ju vymáhači 
neposlali e- mailom a to až na moju žiadosť. 

Žalobu, ktorú som na nich podal som potom stiahol. Do môjho 
profilu na ich stránke mi prišla správa o tom, že chápu moju zlú 
finančnú situáciu a preto zostatok istiny v hodnote 277 € 
budem môcť splácať v sume 10 € mesačne. Odpísal som, že 
súhlasím s mimosúdnou dohodou a tak isto aj to, že som už ža-
lobu stiahol. 

Od tej doby ma nebankovka nekontaktovala. Už nedostávam 
žiadne výhražné e-maily, listy ani mi nikto nevolá. To sa týka 
aj vymáhačov. Posledné tri mesiace som zaplatil po 10 €, takže 
dlžná suma ktorú v súčasnosti splácam je 247 €.

PODOBNE SOM VYHRAL 
NAD ĎALŠÍMI ŠTYRMI NEBANKOVKAMI

ANI VYMÁHAČI NEPOCHODILI

Miroslav Košarišťan

OD 01.07.2014 NESMIE ÚROK SPOLOČNE SO VŠETKÝMI POPLATKAMI (TZV. MAXIMÁLNA ODPLATA) 
PRESIAHNUŤ DVOJNÁSOBOK ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV (RPMN).
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MINIHOTOVOSŤ, a.s. - minipôžička.sk

V auguste 2014 som si chcel vylepšiť finančnú situáciu pri pla-
te 350 €. V auguste 2014 som si požičal peniaze od MINIHOTO-
VOSTI na 28 dní, v hodnote 300 €. V septembri 2014 som zaplatil 
za predĺženie 85 €. V októbri 2014 predĺženie 85 €, v novembri 
2014 predĺženie 85 €, takže 3 x predĺženie. Spolu 255 €. V de-
cembri som nemal peniaze na zaplatenie dlhu 385 €. Tristo som 
si požičal, odplata bola 85 €. Začali mi volať a upozorňovali 
ma, že podajú žalobou na súd. Dohodol som sa so splácaním 
po 20 € mesačne.

V januári 2015 som zaplatil 20 €, v marci 2015 som zaplatil 
15 €, v apríli 2015 ďalších 25 €, spolu 60 €. Popritom mi nabie-
hal každodenný úrok z omeškania. Keď som jeden mesiac za-
platil napríklad 15 €, tak do mesiaca sa mi dlh navýšil o cca 15 €.

Nekonečné splácanie dlhu ! Prestal som splácať, napísal 
som list aj e-mail minihotovosti. Vyjadrili sa, že podľa všeobec-
ných obchodných podmienok trvajú na tom, aby som im zapla-
til sumu 523 €. Napísal som im, že trvám na svojom a že spory 
sa riešia podľa Občianskeho zákonníka. Taktiež som im napísal, 
že som podal žalobu na súd a žiadam, aby mi vrátili preplatok 
15 €.

Dnes 21.4.2015 som na Minihotovosť podal žalobu na Okres-
nom súde v Martine, ďalej som žalobu poslal na ministerstvo
spravodlivosti v Bratislave a tak tiež do Združení pre ochranu 
občana spotrebiteľa HOOS a Spotrebiteľskej právnej pomoci.

Používate neprijateľné zmluvné podmienky - POZOR. 
Aj rozhodcovská doložka je neprijateľná !

Od dnešného dňa 21.4.2015 neprijímam od vás žiadne 
dohody a vyhrážky. Ďalej len súdna cesta.

Po preukázaní neprijateľných podmienok vrátane rozhod-
covskej doložky, súd určí, že Vám vrátim len sumu, akú som 
si požičal bez penále a to je suma 300 €.

Košarišťan Miroslav 

Nakoniec mi napísali, že mi vrátia 15 €. Pätnásť eur prišlo 
na môj účet a bol koniec vyhrážkam so žalobou a exekúciou. 
Žalobu som stiahol. Znova som vyhral, lebo som sa vzoprel 
a trval som na svojom. Nakoniec som ich porazil - vyhral 
som mimosúdne - nechceli ani istinu a vrátili mi preplatok.

A pred tým samé vyhrážky so žalobou na súd a exekú-
ciou. Nabiehal mi každodenný úrok z omeškania. Keby som 
sa zľakol a nevyznal sa v zákonoch, tak by som platil, platil 
a platil banditom z nebankovky, ako je aj MINIHOTOVOSŤ 
a.s. (minipozicka.sk).

List od nebankovky MINIHOTOVOSŤ, a.s. - minipôžička.sk:
Dobrý deň pán Košarisťan, na Váš e-mail z 27.05.2015 uvádzame nasledujúce stanovisko:
Dňa 18.8.2014 ste uzatvorili s našou spoločnosťou zmluvu o úvere č. 452368, na základe ktorej 

Vám bol poskytnutý úver vo výške 300 € ktorý ste sa zaviazali našej spoločnosti vrátiť spolu 

s celkovými nákladmi spojenými s úverom vo výške 85 € t.j. zaviazali ste sa uhradiť našej spo-
ločnosti sumu vo výške 385 € a to v lehote do 28 dní odo dňa poskytnutia úveru. V predmetnej 
lehote ste však dlh nesplatili a Váš dlh sa stal splatným, a to dňom 8.12.2014.

Zároveň ste sa v zmysle čl. 18 Všeobecných po dmienok poskytnutia úveru, ktoré tvoria neoddeli-
teľnú súčasť zmluvy o úvere a upravujú rámcové podmienky poskytnutia úveru, zaviazali, v prípade, ak 
sa dostanete do omeškania s úhradou svojho dlhu, k úhrade zákonného úroku z omeškania v sadzbe 
a určeného v súlade s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a nariadením vlády SR č. 87/1995 Z.z. 
v znení neskorších predpisov, k úhrade zmluvnej pokuty za omeškanie so splátkou úveru, a to vo 
výške 0,15 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a k úhrade zmluvnej pokuty paušál-
nej náhrady nákladov spojenú s upomienkou vo výške 3 € za každú zaslanú upomienku.

Realizované 3 úhrady vo výške 85 €, celkovo vo výške 255 €predstavujú len úhradu poplatkov za 
predĺženie pôžičky o ďalších 28 dní. Ďalšie 4 úhrady, celkovo vo výške 60  € (20 €+15 €+15 €+10 €) 
predstavujú len časť úhrady poskytnutého úveru. Dlžná suma, ktorú neuznávate, pozostáva zo zo-
statku poskytnutého úveru, z poplatku za poskytnutie úveru, zo zákonného úroku z omeškania 
a zmluvných pokút.

Predmetná zmluva o úvere je zmluvou spotrebiteľskou, zároveň je ale aj zmluvou odplatnou. 
S tvrdením, že niektoré ustanovenia o výške odplaty ako aj iné ustanovenia sú neplatné z dô-
vodu ich neprijateľnosti, rozporu so zákonom a tiež s dobrými mravmi, nesúhlasíme.

V zmysle čl. 10 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru ste ako spotrebiteľ odoslaním elektro-
nickej žiadosti o úver a uzavretím zmluvy vyhlásili, že máte právnu subjektivitu, spôsobilosť na právne 
úkony v plnom rozsahu, a že Vám nie je známe, že by uzavretiu zmluvy bránila akákoľvek prekážka 
právnej alebo faktickej povahy. 

Zároveň odoslaním žiadosti o úver ste vyhlásili, že všetky údaje v nej uvedené vrátane 
údajov uvedených v rámci registrácie sú pravdivé, úplne a správne, a že nemajú zavádzajúci 
charakter. Uzatvoretním zmluvy ste vyhlásili, že ste si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu a toho, že zmluva zodpovedá Vašej slobodnej a vážnej vôli, ste ju uzavreli. 
Odoslaním žiadosti o úver ste vyhlásili, že pred jej odoslaním Vás naša spoločnosť dostatoč-
ným spôsobom oboznámila o všetkých podmienkach poskytnutia úveru, o ktorý ste požiadali. 
Odoslaním žiadosti o úver a uzavretím zmluvy ste zároveň vyhlásili, že ku dňu uzavretia zmluvy 
Vám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie Vášho záväzku 
vyplývajúceho zo zmluvy.

V zmysle č. 10 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru je zmluva uzavretá vygenerovaním 
elektronickej verzie spotrebiteľovi v užívateľskom profile spotrebiteľa, a to iba po schválení odoslanej 
žiadosti o úver spotrebiteľa veriteľom.

V zmysle čl. 15 a 16 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru ste boli oboznámený so 
spôsobom výpočtu a výškou ročnej úrokovej sadzby a ročnej percentnej miery nákladov (ďalej 
len „RPMN“). RPMN podľa zmluvy bola vypočítaná rovnicou podľa zákona o spotrebiteľských 
úveroch. Konkrétna výška RPMN Vám bola zobrazená v procese vytvárania a podania žiadosti 
o úver.

V zmysle čl. 23 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru ste ako spotrebiteľ po splnení 
náležitých podmienok oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní 
odo dňa uzatvorenia zmluvy.

V zmysle uvedeného trváme na úhrade celej dlžnej sumy k 03.06.2015 vo výške: 
523,07,-EUR. Očakávame jej okamžitú úhradu.

S pozdravom, Tím MINIHOTOVOSŤ, a.s.

Môj list nebankovke MINIHOTOVOSŤ, a.s. - minipôžička.sk:
Vážená nebanková spoločnosť Minihotovosť a.s.

V zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktorú som si prekopíroval 
do počítača a dal prefotiť na papier uvádzate neprijateľné 
zmluvné podmienky:
Úroková sadzba spotrebiteľského úveru alebo v prípade potreby 
rôzne úrokové sadzby spotrebiteľského úveru, ktoré sa vzťahujú 
na zmluvu o spotrebiteľskom úvere: Fixná 0 % - ???
Úroková sadzba spotrebiteľského úveru 0 % - znamená, že 
keď som si požičal 300 € musím vrátiť len 300 €.
Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov:
Priemerná hodnota RPMN predstavuje 92,80 % - ???
Výška ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) 
predstavuje 2371.36 % - ???
Nejasné zmluvné podmienky !
Nezákonný každodenný úrok z omeškania.
Už 0,05 - 0.01 % každodenný úrok z omeškania je neprijateľná 
zmluvná podmienka.
Rozhodcovská zmluva je tiež neprijateľná zmluvná 
podmienka - nesmie byť vopred podpísaná.

NECHCELI  ISTINU  A  EŠTE  VRÁTILI 15 EUR!

Miroslav Košarišťan
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Rozhodcovia v rozhodcovských súdoch sú ľudia, ktorí 
spolupracujú s nebankovkou a vždy rozhodujú v neprospech 
spotrebiteľov a bez ich prítomnosti.
Ja som Vám žiadnu zmluvu nepodpisoval.

Keď Vy ako nebanková spoločnosť môžete porušovať 
zákon a klamať ľudí so zmluvami, ktoré obsahujú neprijateľné 
zmluvné podmienky, tak ja dole podpísaný Košarišťan Miroslav 
som už s Vami finančne vysporiadaný a odstupujem od zmluvy, 
ktorú som s Vami ani nepodpísal.

Dňa 18.8.2014 ste mi požičali 300 €.
Dňa 12.9.2014 som si zaplatil predlženie 85 €.
Dňa 15.10.2014 som si zaplatil predlženie 85 €.
Dňa 14.11.2014 som si zaplatil predlženie 85 €.
Dňa 13.1.2015 som si zaplatil 20 €.
Dňa 24.3.2015 som si zaplatil 15 €.
Dňa 22.4.2015 som si zaplatil 15 €.
Dňa 27.4.2015 som si zaplatil 10 €.
Spolu je to : 85+85+85+20+15+15+10 = 315€

Žiadam Vás, aby ste mi na základe Vašich zmluvných 
podmienok s neprijateľnými podmienkami a porušením zákona 
vrátili sumu 15 € na účet. Ak tak neurobíte do 31.5.2015, 
požiadam Okresný súd v Martine, aby určil neplatnosť zmluvy 
s neprijateľnými zmluvnými podmienkami a budem žiadať aby 
ste za svoju nekalú činnosť boli potrestaní.

VY STE MA OKLAMALI, VY STE PORUŠILI ZÁKON!

Podnet som podal aj na Ministerstvo Spravodlivosti SR, a do 
Združení na ochranu spotrebiteľa. 
§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka („OZ“):
„(1) Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré 
spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach 
zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len “neprijateľná 
podmienka”). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa 
týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto 
zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne 
alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.

§ 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka:
(5) Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských 
zmluvách sú neplatné.

§ 7 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa:
(1) Nekalé obchodné praktiky sú zakázané.

Ďalej len zákon a ochrana spotrebiteľa.
Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou 

zmluvou sa nemôžu odchýliť od Občianskeho zákonníka 
v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nemôže vopred 
vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo 
si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. Ak by predsa len 
došlo v spotrebiteľskej zmluve k dohode o neprijateľnej 
podmienke, táto podmienka by bola neplatná.

Košarišťan Miroslav

List od nebankovky MINIHOTOVOSŤ, a.s. - minipôžička.sk:
Dobrý deň pán Košarišťan, na Váš e-mail zo 03.06.2015 uvádzame 

nasledujúce stanovisko:
Vedenie spoločnosti MINIHOTOVOSŤ, a.s. posúdilo Vašu žiadosť 

o vrátenie sumy vo výške 15 € z dôvodu preplatku vzniknutého na zmluve 
o spotrebiteľskom úvere č. 452368 zo dňa 18.08.2014 a rozhodlo sa, že 
Vám uvedenú sumu vráti, a tým sa všetky vzájomné práva a povinnosti 
vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 452368 budú 
považovať za zaniknuté v plnom rozsahu. Spoločnosť MINIHOTOVOSŤ, 
a.s. týmto zároveň vyhlasuje, že z titulu zmluvy o spotrebiteľskom úvere 
č. 452368 už nepožaduje, ani v budúcnosti nebude požadovať od Vás 
žiadne plnenie, nakoľko považuje všetky svoje pohľadávky vyplývajúce 
zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere č. 452368 za vysporiadané.

Tím MINIHOTOVOSŤ, a.s.

A BOL KONIEC, VYHRAL SOM MIMOSÚDNE NECHCELI  ISTI NU  A  VRÁTILI MI 15 €
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CREDITONE.sk, s.r.o.  -  creditone.sk

Ďaľšia nebankovka od ktorej som si požičal peniaze je CRE-
DITONE.SK - čo je internetová stránka nebankovky. Zavolal mi 
odtiaľ človek, predstavil sa ako CREDIT BANK. Neviem či majú 
niečo spoločné s CONSUMER FINANCE HOLDING a.s., a či 
patria pod VUB Banku. Jednoducho požičiavajú peniaze od 
25 € až 350 €, možno aj viac, a to na 15 dní, 30 dní a podobne. 
Dňa 13.11.2014 mi prišli na môj účet od nich peniaze - 350 €. 
V zmluvných podmienkach je uvedené, že suma 350 € je požiča-
ná na 2 dni. Tak som im zatelefonoval. Pani ktorá zdvihla telefón 
mi povedala: „pokiaľ sumu vrátite do dvoch dní, tak nebu-
dete platiť žiadnu odplatu. Koľko si požičiate, toľko vrátite“. 
Na mojom profile cez ich stránku  som si požičal sumu 350 € na 
15 dní, pokiaľ by som bol schopný tieto peniaze vrátiť neban-
kovke do dvoch dní, tak by som mal vrátiť 350 €.

V zmluve sú notifikačné poplatky pri omeškaní a to 50 € 
za listovú upomienku, 25 € za sms a 30 € za e-mail.

Bol som v situácií, kedy som meškal so splácaním pôžič-
ky. Od januára mi volali a upozorňovali ma, že nesplácam, 
tak som sa s nimi chcel dohodnúť o splátkach telefonic-
ky. Pôžičku som chcel splácať v sume 10-20 € mesačne. 
Nepáčilo sa im to, chceli odo mňa 50 € mesačne. Dva krát som 
zaplatil po 10 €. Postúpili ma vymáhačom FINLEGAL SERVICES 
s.r.o., Bratislava. Poslali mi list. 

Požičal som si 350 € na niekoľko dní a suma, ktorú začali 
odo mňa vymáhať bola 1.129 €. 

Napísal som vymáhačom niekoľko e-mailov s hrubými nadáv-
kami, bol som znovu nahnevaný z celej situácie, keďže som už 
mal podobnú skúsenosť, poznal som taktiku, ktorú používali.

Poslal som tiež e-mail vymáhačom, že som podal na CREDIT 
ONE žalobu na súd, ale v skutočnosti som ju nepodal.

Dňa 2.4.2015 mi volal človek od vymáhačov že bude po-
stačovať, pokiaľ zaplatím 470 €, a sumu 1129 € už nemusím 
zaplatiť. Povedal som mu, že môžem splácať 10 € mesačne.

Vymáhač nesúhlasil, povedal mi, že musím splácať aspoň 
50 € mesačne. Ja som trval na svojom ako vždy a nevzdal 
som sa. Vymáhač povedal, že ak nesúhlasím so sumou 
50 € mesačne, že to dajú na súd a budem musieť zaplatiť 
sumu1129 €. Ja som trval na svojom, povedal som mu, že 
som už podal na CREDIT ONE žalobu. Vtedy vymáhač hovor 
zrušil.

Potom som nebankovke napísal viac e-mailov. Neozývali sa 
mi. V mesiaci jún mi zavolal odtiaľ človek, predstavil sa ako CRE-
DIT BANK. Volal mi ohľadom môjho dlhu. 

Ospravedlnil sa mi, že sa pomýlili - opakujem že sa pomý-
lili a omylom mi vyrátali vysokú dlžobu! Stačí, keď im vrátim 
zostatok istiny. Tu je konečný e-mail od CREDIT ONE.

e-mail od nebankovky CREDIT ONE:
Dobrý deň pán Košarišťan, na margo Vášho e-mailu uvá-

dzame, že dnes 02.06.2015 bola po telefóne s Vami uskutoč-
nená vzájomná dohoda, že pristúpite k úhrade 350€. 

Keďže do dnešného dňa ste v prospech pôžičky uhradili 
už 24,14 €, zostáva Vám vyplatiť 325,86 €.

Na základe telefonickej dohody uhradíte prvých 10 € zo 
zostávajúceho dlhu najneskôr do piatka 24.07.2015. Dovolí-
me si Vás požiadať, aby ste nas po úhrade telefonicky kon-
taktovali a informovali o uskutočnenej platbe a dohodli sme 
sa na ďalšom postupe.

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok, prosím kontaktujte 
nás výhradne telefonicky na 0221025108 v čase: Po - Pi medzi 
08:00 - 17:00 z dôvodu rýchlej a flexibilnej komunikácie s Vami.
Prajeme pekny deň.
S pozdravom, Tím CreditOne.sk

Môj list nebankovke CREDIT ONE:
Vzhľadom k tomu, že v zmluvných podmienkach porušujete 

zákon a klamete ľudí so zmluvami, ktoré obsahujú neprijateľné 
zmluvné podmienky a úžernícke praktiky ZAPLATÍM VÁM LEN 
ISTINU, t.j.350 €, ktoré som si požičal. 

Podanú žalobu na Vás som zrušil s tým, že sa dohodneme 
mimosúdnou cestou. Ak podáte na mňa žalobu, tak NEVYHRÁTE, 
pretože súd hneď zistí, že porušujete zákon s neprijateľnými zmluvnými 
podmienkami a ste úžernícka nebankovka.

Požičal som si 350 € a Vy chcete cca 1129 €, sms 25 €, mail 
30 €, poštová zásielka 50 € ! Podnet som poslal aj Národnej banke 
Slovenska a na Ministerstvo spravodlivosti. Takže 350 € si vyplatím 
v sume po 10 € mesačne.

No a v tomto prípade platí to isté - nevzdať sa, nebáť sa 
napísať viac e-mailov, alebo viac listov. Nebojte sa brániť 
aj cez telefón, trvajte na svojom. Keby som sa zľakol slova 
súd a exekúcia, a keby som nepoznal praktiky nebankoviek 
a vymáhačov, musel by som zaplatiť sumu 1.129 €. 
v skutočnosti stači zaplatiť zostatok istiny 325,86 €.

MOJA KOREŠPONDENCIA S CREDIT ONE A VYMÁHAČMI:
e-mail od nebankovky CREDIT ONE:
STÁLE ČAKÁME NA ÚHRADU, UŽ 14. deň
Váž. p. Miroslav Košarišťan

Vaša pôžička nebola splatená ani predĺžená. Dnes je 14. deň po 
splatnosti. Váš dlh je dnes: 541.77 €. Ak chcete predísť poplatkom 
za upomienky, môžete si pôžičku predĺžiť.

Žiadosť o predĺženie môžete podať vo Vašom profile. Po podaní 
žiadosti o predĺženie (kliknutím na „Zvoliť“) je potrebné do 23 hodín 
uhradiť poplatok, inak jej platnosť vyprší. 

Kontaktujte nás na 421 2 210 25 108. 

Môja odpoveď nebankovke CREDIT ONE:
Momentálne nemôžem zaplatiť dlh ani predĺženie, lebo mám na účte 

16 centov a v peňaženke 0 €, požičať si nie je kde, ani od koho, kradnúť 
peniaze nebudem, dlžná suma sa dá zaplatiť jedine po splátkach 10-20 € 
mesačne a to od januára 2015 pretože výplatu mám okolo 10 januára, 
takých pôžičiek mám okrem Vás ešte 7 (sedem), FERRATUM BANK, 
PÔŽIČKOMAT, MOMENT PÔŽIČKA, SMS CREDITS, MINIPÔŽIČKA, 
TRILLA, MIKROÚVERY. Ja nič nevlastním, nemám čo predať. Týmto 
Vás žiadam o splátkový kalendár platný od 15. januára. Ak nebudete 
súhlasiť, budete dlho čakať na vyrovnanie dlhu.

Košarišťan Miroslav

POVEDAL SOM, ŽE MÔŽEM SPLACAŤ LEN 10 EUR MESAČNE!

Miroslav Košarišťan
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e-mail od nebankovky CREDIT ONE:
NEPOKAZTE SI SVOJU ÚVEROVÚ BONITU
Váž. p. Miroslav Košarišťan

Dnes ste 20. deň po splatnosti. Každá e-mailová upomienka stojí 
30 €. Neuhradením svojho dlhu si môžete pokaziť úverovú bonitu, čo 
znamená, že v budúcnosti Vám už pôžička schválená nebude.
Váš dlh je dnes: 601.77 €.
Kontaktujte nás pre vyriešnie situácie na 421 2 210 25 108
CREDIT ONE

Moja odpoveď nebankovke CREDIT ONE:
Už som vás telefonicky kontaktoval, takže viete čo ako, 

čím viacej pokút mi budete dávať, tým dlhšie budete čakať na 
splatenie dlhu. 

Košarišťan Miroslav

Môj e-mail nebankovke CREDIT ONE:
Dobrý deň, prepáčte, že som vám poslal len splátku 20 €, ale 

podľa mojej finančnej situácie nemôžem posielať 50 €, ale len 
10-20 € mesačne. V týchto dňoch mi jedna spoločnosť vybavuje 
refinančnú pôžičku. Tak ako Vám, aj ostatným splácam po 
10- 20 € mesačne, PÔŽIČKOMAT, SMS CREDITS, FERRATUM 
BANK, TRILA, MINIPÔŽIČKA, MIKROÚVERY, MOMENT 
PÔŽIČKA, a našiel som si lepšie platenú prácu, doma nemám 
čo predať.

Košarišťan Miroslav

Môj e-mail pre vymáhačov:
Banditi !!! Varujem vás !!!
Ešte jeden e-mail alebo sms-ka podám na Vás trestné 

oznámenie podľa § 360a, písmeno c.
Nevyhrážajte sa súdom a exekútorom !!! Nevyvýjajte 

psychický nátlak !!!
Ešte jeden e-mail alebo sms, navždy odídem 1.4.2015 do 

zahraničia na také miesto, kde ma nikto nenájde.
Varujem vás - telefonisti a písalkovia, nehrajte sa na 

verejných činiteľov!!! Skúste ma navštíviť a slovne Vás 
vyhodím banditi !!!!

Ja som Vám nie je dlžný ani cent a nemám s Vami 
podpísanú žiadnu zmluvu, ani dohodu.

Ak sa Vám niečo nepáči, nájdite si poctivú prácu. 
Neobťažujte ľudí, ktorí majú prázdnu peňaženku. Pozor !!! ak 
Vás ja prídem navštíviť nebude to pre Vás milé stretnutie !!!

Dávam vám 2 dni nato, aby ste sa mi v jednom e-maili 
predstavili kto ste, pretože vo svete je už veľa podvodníkov 
a úžerníkov, nefrajerte s exekútorom, ja nič nevlastním 
a ešte jedna vyhrážka, alebo akýkoľvek nátlak, podám na 
Vás trestné oznámenie. 1.4.2015 odchádzam zo Slovenska 
do Kanady zbohom.

Košarišťan Miroslav

Môj e-mail pre vymáhačov:
Týmto e-mailom Vás vyzývam - Zastavte vymáhanie môjho 

dlhu !!! Nebankovka CREDIT ONE poskytuje neprijateľné 
zmluvné podmienky.

Dôkazové dokumenty prikladám v prílohe.
Požičal som si sumu 350 €, s neprijateľným a nemorálnym 

navyšovaním je konečná suma 1.129,04 €.
Od 1. apríľa 2015 bude spoločnosť CREDIT ONE riešená 

súdom. Vzdajte sa vymáhania, môžete byť označený ako 
spolupáchatelia.

Košarišťan Miroslav

Môj e-mail pre vymáhačov:
Banditi, nevyhrážajte sa mi súdom a exekútorom.
Z listu od vás je jasné, že spoločnosť CREDIT ONE používa 

neprijateľné zmluvné podmienky.
Ešte aj advokátka JUDr. Silvia Hricová je v liste podpísaná.
Takže vážení - Spoločnosť FINLEGAL SERVICES s.r.o. 

a advokátka Silvia Hricová - ste podozriví zo spolupáchateľstva. 
Vy mi nedávajte podmienky kedy a koľko mám platiť dlh. 

Moja finančná situácia mi dovoľuje splácať dlh po 10 € 
mesačne rovnako ako aj MOMENT PÔZIČKE, FERRATUM, 
PÔŽIČKOMATU, SMSC REDITS, TRILA, MINIPÔŽIČKE, 
MIKROÚVERY.

Neobťažujte, nevyhrážajte sa a neposielajte mi elektronickú 
poštu proti mojej vôli, na všetko je paragraf. Spoločnosť CREDIT 
ONE v najbližších dňoch bude riešená úradnou cestou. 
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Vzdajte sa vymáhania, pretože budete posudzovaní ako 
spolupáchatelia.

List od Vás je jasným dôkazom neprijateľných zmluvných 
podmienok – požičal som si 350 € a mám vrátiť 1.129,04 €.

Dnes ste mi telefonovali, že beriete na vedomie moju námietku 
v e-maili, čo som vám poslal a stačí, keď vrátim sumu 470 €. 
Pozor, v liste ste uviedli 1129,04 € - banda podvodníkov.

Už teraz Vás podozrievam ako bandu podvodníkov spolu 
s CREDIT ONE – úrady to bude veľmi zaujímať v najbližších 
dňoch. 

Košarišťan Miroslav

Môj e-mail pre OZ Slobodní občania Slovenska:
Dobrý deň, posielam Vám dokumenty v prílohe ohľadom 

pôžičky od CREDIT ONE, požičané 350 € a dlh s pokutami je 
vyše 1100 €.

Košarišťan Miroslav

Odpoveď z OZ Slobodní občania Slovenska:
Dobrý deň, samozrejme, že to môžete opísať, prosím, ale píšte 

na email OZ SOS slobodniobcaniaslovenska@gmail.com, pretože 
tieto prípady riešime v rámci OZ. Nebankovky používajú vo svojich 
zmluvách neprijateľné zmluvné podmienky čo je porušenie 
zákona, napríklad úpravu o rozhodcovskom súde, dohodu o zrážkach 
zo mzdy, neprimerané úroky, pokuty atď. čo bolo zákonom zakázané, 
no ony to nedodržiavajú a tak spôsobujú nátlak na klientov. To všetko 
po preštudovaní Vášho prípadu je možné napadnúť a spravidla to vyústi 
do neplatnosti takej zmluvy.

Čo sa týka úžery, tá je trestným činom no pre takýto prípad 
jedinou možnou bránou je podanie trestného oznámenia OČTK, 
ktoré jediné majú oprávnenie oznámený čin vyšetriť a v prípade 
zadováženia dôkazov jedine prokurátor je oprávnený podať 
obžalobu na súd. V rámci občianskeho konania niet možnosti úžeru 
nebankoviek napadnúť napriek tomu, že bola zakomponovaná do 
Občianskeho zákonníka, pretože ide o úžeru fyzických osôb a nie 
právnických osôb a nebankovka je spravidla právnická osoba. 

Čo sa týka § 360 písm. c), pretože ste neuviedli z akého zákona je 
§, pravdepodobne je to Trestný zákon - Nebezpečné vyhrážanie. Čiže 
všetky prípady, čo sa týkajú trestného konania, oznamujú sa OČTK - 
ako som už uviedla a to podaním trestného oznámenia.

S úctou Mgr. Kristína Ulmanová.

MOJE KOMENTÁRE POD ICH REKLAMOU UROBILI 
ZÁZRAK!

Miroslav Košarišťan

SMS CREDITS.sk
Požičal som si aj od nebankovky SMS CREDITS. Začal som 
písať komentáre pod ich reklamou na facebooku. Neskôr mi 
zavolal právnik, že súhlasia s tým, že zaplatím iba zostatok is-
tiny. Prebiehalo to podobne ako s PÔŽIČKOMAT – FRIENDLY 
FINANCE SLOVAKIA s.r.o., iba s tým rozdielom, že to nebolo 
u vymáhačov.

AKO MOJEJ MANŽELKE VRÁTILI 95 EUR

Miroslav Košarišťan

HOME CREDIT Slovakia a.s.

Moja manželka bola na prezentácii výrobkov značky Zepter 
v októbri roku 2012 v Martine. Jednalo sa o biolampu Bioptronic.

Moja manželka si ju kúpila na splátky. Pani, ktorá viedla 
prezentáciu bola od Zepteru a uzavrela zmluvu s nebankovkou 
HOME CREDIT Slovakia a.s. a mojou manželkou. Výška úveru 
580 €, mesačná splátka 18,24 € a na 40 mesiacov. Celková dlž-
ná suma bola 730,80 €. Takže spísali kúpnu zmluvu a úverovú 
zmluvu.

Začiatkom novembra 2015 som od svojej manželky pýtal 
zmluvu a všetky dodatky k nej od nebankovej spoločnosti HOME 
CREDIT Slovakia a.s. Až som sa zhrozil !

Zmluvné dojednania sú napísané malým písmom, je tam 
včlenená zmluvná podmienka zrážky zo mzdy a že v prípade 
omeškania jej bude prostredníctvom platcu mzdy strhávať 
dvojnásobok dlžnej sumy.

RPMN podľa 3 kalkulačiek zverejnených na internete nie je 
uvedená správne. Mesačná splátka nie je rozpísaná koľko eur 
z mesačnej splátky je istina a koľko je úrok.

Rozhodcovská doložka je na osobitnom liste ale nikto manžel-
ke nevysvetlil, čo je to rozhodcovská doložka. Manželka s úvermi 
nemá skúsenosti a verila žene, ktorá s ňou uzatvárala zmluvu.

Pokuty za upomienky pri omeškaní - prvá upomienka 5 €., 
opakovaná upomienka 12 € a upomienka pri omeškaní viac ako 
jeden mesiac 17 €. Napísal som nebankovke e-mail, namiesto 
mojej manželky, teda v jej mene. Odpísali, ale nepriznali, že by 
mali v zmluve niečo protizákonné. Napísali aj to, že sa vždy sna-
žia vyjsť v ústrety klientom. 

E-mailom poslali mimosúdnu dohodu, ktorú som dal 
prekopírovať na papier 2 krát, manželka podpísala dohodu 
2 krát, a jednu kópiu majú poslať žene naspäť na adresu 
zase s ich podpisom, v zmluve je uvedené že do 10 dní sa 
zaväzujú vrátiť manželke 95,99 euro. Výška úveru bola 580 € 
a zaplatila už 675,99 €, takže preplatok je 95,99 €.

Takže toto je piaty prípad s nebankovkou s dobrým koncom 
v prospech spotrebiteľa.

Košarišťan Miroslav

VŠETKY PRAKTIKY NEBANKOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SÚ ROVNAKÉ. 
NETREBA SA BÁŤ, NETREBA SA ZĽAKNÚŤ, ČLOVEK SA NESMIE BÁŤ 
POSLAŤ LIST ALEBO E-MAIL. TREBA TRVAŤ NA SVOJOM. AK SA NE-
BANKOVKA VZPIERA, TREBA POHROZIŤ ŽALOBOU A TRVAŤ NA SVO-
JOM. KEBY SOM SA ZĽAKOL, PLATIL BY SOM AJ TO, ČO NEMÁM. 

PLATIL BY SOM PODVODNÍKOM A ÚŽERNÍKOM. PRAKTIKY NEBAN-
KOVIEK SÚ TAKÉ, ŽE ICH ZMLUVY OBSAHUJÚ NEPRIJATELNÉ ZMLUV-
NÉ PODMIENKY A NEKALÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.




