NABÍDKOVÝ LIST

SPOLUPRÁCE

Společnost CFIG SE je českou FINTECH a investiční společností, která
se zabývá převážně online poskytováním nebankovních spotřebitelských
a podnikatelských úvěrů, k čemuž vlastní licenci od ČNB. V segmentu
nebankovních úvěrů patří mezi nejrychleji rostoucí společnosti v ČR.
Zároveň je největším samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů
na trhu. V rámci dalšího rozvoje proto hledá nové obchodní partnery z řad
vázaných zástupců.

Finanční ukazatele k 31. 12. 2018
• Čistý zisk před zdaněním dosáhl 52 mil. Kč, přičemž nebude rozdělen formou dividendy,
ale celý zůstane ve společnosti pro její další rozvoj.
• Čistá aktiva dosáhla hodnoty 365 mil. Kč
• Společnost v roce 2018 poskytla úvěry v celkové výši 122 mil. Kč a k 31. 12. 2018
činilo celkové spravované úvěrové portfolio včetně příslušenství 484 mil. Kč.

Vybrané obchodní ukazatele k 31.3.2019
• Základní kapitál společnosti činí 74 mil. Kč
• Spravované úvěrové portfolio včetně příslušenství činí 540 mil. Kč.
Do konce roku 2019 by se mělo navýšit min. na 750 mil. Kč
• Společnost vlastní portfolio nemovitostí v celkové hodnotě 41 mil. Kč
• Společnost zprostředkuje úvěry v hodnotě okolo 150 mil. Kč ročně

Proč s námi spolupracovat?
• Jsme největším samostatným zprostředkovatelem na trhu, kdy ročně
zprostředkujeme úvěry ve výši 150 mil. Kč
• Jako významný poskytovatel spotřebitelských úvěrů těžíme v rámci zprostředkovatelské
činnosti z kvalitního zázemí, zkušeností, znalosti trhu, produktů a online marketingu
• Spolupracujeme s celou řadou předních českých poskytovatelů úvěrů, se kterými máme
sjednány individuální podmínky spolupráce
• Naši vázaní zástupci mají u všech nabízených produktů stejné provize ve výši 6% z výše
poskytnuté jistiny
• Naši vázaní zástupci nemají žádné storno provize
• Naši vázaní zástupci získávají v rámci podpory centrály zdarma žádosti klientů k dalšímu
zpracování. Měsíčně tak posíláme mezi naše zástupce cca 45 tisíc aktuálních žádostí
• S našimi vázanými zástupci jednáme jako s rovnocennými partnery. Snažíme se je podporovat
v jejich práci, nikoli je stresovat, dostávat pod tlak či dusit zbytečnou byrokracií
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