V Praze dne 1. dubna 2021

Vážená paní, vážený pane,
dovolte, abychom Vám jménem České leasingové a finanční asociace poděkovali za Váš dosavadní
přístup ke klientům, kteří se vinou restriktivních opatření přijatých na potlačení koronavirové nákazy
dostali do problémů se splácením svých závazků.
Představenstvo ČLFA v této souvislosti vysoce oceňuje postoj členských společností, které přistoupily
k Prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria.
Tento krok kvitovali jak zástupci vlády, tak samotní klienti, což přispělo k posílení renomé naší členské
základny.
Zmiňované Prohlášení zahrnovalo možnost dalšího odkladu splátek nad rámec úvěrového moratoria,
jehož účinnost skončila na konci října loňského roku. Jak vyplývá z naší interní analýzy, v době
od skončení úvěrového moratoria do 28. února letošního roku zaevidovali členové ČLFA poskytující
spotřebitelské financování 12 346 žádostí o odklad splácení. Představuje to pouhé 1,6 % z celkového
počtu běžících úvěrů poskytnutých těmito společnostmi.
Ukazuje se tedy, že většina klientů našich členů se zatím dokáže s následky vládních opatření vyrovnat,
jistě i proto, že členské společnosti velice pečlivě analyzují úvěruschopnost zákazníků ještě
před podpisem smlouvy.
Nadále však existuje skupina klientů, kteří mají anebo budou mít vinou pandemie potíže se splácením.
Přestože dobrovolný závazek vyplývající z Prohlášení vyprší k 31. březnu 2021, představenstvo ČLFA
vybízí členské společnosti, aby s ohledem na nepříznivý vývoj epidemie a její negativní ekonomické
dopady na klienty, přiměřeně prodloužily období, během kterého budou uplatňovat principy uvedené
v Prohlášení i po tomto datu. Zároveň žádá členské společnosti, aby v zájmu sdílení objektivních
informací o způsobu vyřizování žádostí o odklad splátek klientů a vývoji jejich počtu pokračovaly
v probíhajícím reportingu vůči Ministerstvu financí.
Věříme, že tento krok pomůže zasaženým klientům a zároveň podtrhne vysoký kredit našich členských
společností i celé asociace.
Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci a přejeme především hodně zdraví
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