
 

 

Tisková zpráva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů 

POSKYTOVATELÉ MIKROPŮJČEK VYTVOŘILI ASOCIACI. 
USILUJÍ O KULTIVACI TRHU. 

 
Přední poskytovatelé krátkodobých mikropůjček na českém trhu založili Asociaci 
poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ). Asociace bude působit jako dobrovolné sdružení 
právnických osob, jejím posláním bude utvářet a udržovat v sektoru mikropůjček pravidla 
zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům. Zakládajícími členy 
APNÚ jsou společnosti Zaplo Finance, CreditOn a ViaSMS.  
 

Cílem APNÚ je samoregulace segmentu nebankovních půjček, ochrana pověsti seriózních a 
odpovědných poskytovatelů těchto půjček a také ochrana spotřebitelů. „Chceme veřejnosti napomoci 
k tomu, aby se lépe orientovala v nabídce krátkodobých mikropůjček, a chránit potenciální klienty před 
predátorským úvěrováním. Naším cílem je také zastupovat zájmy svých členů na trhu nebankovních 
úvěrových služeb v dialogu s dozorovými orgány, vládou a parlamentem,“ vysvětluje Kateřina 
Černovská předsedkyně představenstva APNÚ a ředitelka Zaplo Finance (www.zaplo.cz).  

„Budeme podporovat zavádění takových pravidel vnitřní regulace, která podporují etické postupy a 
zodpovědné úvěrování s důrazem na spotřebitelská práva,“ říká Davis Barons, ředitel společnosti 
CreditOn (www.crediton.cz). „Členové APNÚ se tedy například zavazují, že jejich smlouvy nebudou 
obsahovat žádné skryté poplatky, že mají dostatečně kvalitní systém prověřování schopnosti klienta 
splácet závazky a v případě neplnění závazků ze strany klienta budou postupovat maximálně vstřícně 
a spolu s ním hledat nejvhodnější řešení,“ dodává. 

Součástí aktivit APNÚ bude i zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti. „Jde nám o to, aby klienti byli 
schopni posoudit, kdy jsou krátkodobé půjčky užitečným nástrojem, a v jakých případech se naopak 
nehodí. Aby znali všechny okolnosti, které je před uzavřením půjčky potřeba zvážit, a také aby věděli, 
jak se zachovat, když z nějakého důvodu nejsou schopni půjčku splácet,“ vysvětluje Mareks Krakops, 
ředitel společnosti ViaSMS (www.viasms.cz). 

Asociace v tuto chvíli jedná s dalšími zájemci o vstup do APNÚ. „Naší ambicí je sdružovat všechny 
solidní a odpovědné poskytovatele mikropůjček  a docílit toho, aby členství v APNÚ bylo pro veřejnost 
zárukou, že úvěr od takové společnosti je bezpečnou cestou k řešení momentální finanční potřeby,“ 
dodává Černovská.  

 

Kontakt pro další informace: 
Kateřina Černovská, předsedkyně představenstva APNÚ, press@apnu.cz  
Více informací o APNÚ najdete také na www.apnu.cz  


