
 

 

 

Kooperativa prodala svoje klienty vymahačům 

Praha, 6. 3. 2012 – Acta non verba (ANV) vyzvala pojišťovnu Kooperativa k omluvě za to, že prodala 
v dubnu loňského roku promlčené pohledávky 70 tisíců klientů vymahačské firmě WLG Invest.  Ta 
nyní nevybíravým způsobem tyto pohledávky vymáhá. Ze stokorun se tak stávají desetitisíce, i 
přesto, že se jedná o dávno promlčené pohledávky. ANV označuje chování Kooperativy jako 
nemravné a nabízí postiženým klientům bezplatnou pomoc. 

Paní Anna je povoláním účetní a matka dvou dětí. Nedávno jí vyděsila soudní obsílka. (1) Píše se v ní, 
že má zaplatit téměř 8 tisíc korun firmě WLG Invest, o které nikdy před tím neslyšela.  Po delším 
pátrání paní Anna zjistila, že před deseti lety ukončila s Kooperativou pojistnou smlouvu na byt, který 
tehdy prodávala. Než se však Kooperativa uvolila pojistnou smlouvu ukončit, naúčtovala si ještě 474 
korun. Jen to zapomněla paní Anně říct. Ani deset let nestačilo Kooperativě na to, aby paní Anně 
zavolala a přihlásila se o svoje peníze, přestože na ní měla telefonický kontakt. A tak se automaticky 
po třech letech, tedy již v roce 2007, stal dluh promlčený. To, že je dluh promlčený, se však musí 
prokázat před soudem. Tandem Kooperativa - WLG Invest kalkuloval s tím, že paní Annu vyděsí 
natolik, že jim raději zaplatí, než by si vzala advokáta. U paní Anny se vymahači spletli, ale u dalších 
sedmdesáti tisíců klientů Kooperativy mají slušnou šanci, že se bránit nebudou anebo při prokazování 
promlčení udělají chybu. Tandem Kooperativa - WLG Invest si tak může přijít na desítky milionů korun 
nebo spíše na stovky milionů, pokud do týmu vezmou ještě exekutora, který si přihodí další náklady.  

Vojtěch Razima, ředitel ANV, na adresu Kooperativy nešetří kritikou: „Když Kooperativa prodávala své 
promlčené pohledávky, muselo jí být naprosto jasné, že ten, kdo si je kupuje, chce vydělat jen a pouze 
na  bezbrannosti lidí. Kooperativně asi přišlo správné, že někdo, kdo kdysi dlužil stokoruny, nyní přijde 
o desetitisíce jen proto, že se neumí bránit právnickým kličkám vymahačů a podlehne strachu 
z následné exekuce.  Nám to správné nepřijde a tak každému zdarma nabízíme kvalifikovanou právní 
pomoc. Kooperativu jsme dnes vyzvali, aby se všem 70 tisícům klientů omluvila dopisem a zároveň je 
informovala, jak se mají vymáhání promlčené pohledávky bránit. Kooperativa se chlubí tím, že je 
společensky odpovědnou firmou. Společenská odpovědnost je etický kodex, ve kterém se firmy 
dobrovolně zavazují k tomu, že se budou chovat férově vůči svým zaměstnancům, dodavatelům a 
klientům, a že budou pomáhat společnosti, ve které podnikají. Přesně to však Kooperativa nedělá.“  

Více informací v kauze ANV: „Kooperativní kšeftík“  

Tyto fotografie jsou ke stažení zde. 

 

Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.  

Mobil: 602 547 235  e-mail: vojtech.razima@actanonverba.cz 

http://www.koop.cz/o-nas/spolecenska-odpovednost/
http://www.kverulant.org/kooperativa.html
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