
Wieloletnie doświadczenie biznesowe i znajomość branży �nansowej pozwoliły nam stworzyć 
system sprzedaży kredytów dla �rm oraz osób prywatnych na terenie całej Polski. Nowoczesna 
platforma internetowa Kredyty.pl oraz sieć ponad 300 agentów funkcjonujących w kraju stawia 
nas w czołówce rynku. 

Naszym priorytetowym celem jest zbudowanie jednolitej sieci placówek działających pod logo 
Kredyty.pl, równomierny rozwój w całym kraju, a także umożliwienie klientom internetowym 
bezpośredniego kontaktu z najbliższym  doradcą kredytowym. Sieć franczyzowa oraz jednolity 
system funkcjonowania placówek jeszcze bardziej podniesie jakość obsługi kredytobiorców, 
zwiększy bezpieczeństwo procesu kredytowego, efektywność pracy i lepiej wykorzysta potencjał 
platformy internetowej Kredyty.pl.

Franczyzobiorcy otrzymają wyłączność na działalność na terenie
 powiatów i dzielnic dużych miast. Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do współpracy
 

Współpraca franczyzowa

Kontakt

Kredyty sp. z o.o.
tel. 695 625 669, 
603 686 967, 695 222 762
ul. Reymonta 64
97-500 Radomsko
e-mail: biuro@kredyty.pl
www.kredyty.pl

PROFESJONALNE
DORADZTWO 
KREDYTOWE



Szanowni Państwo!
Firma Kredyty.pl zadebiutowała na rynku w 1995 r. pod marką FACTOR. Obecna nazwa istnieje od 
2011 roku. Firma specjalizuje się w doradztwie �nansowym oraz w sprzedaży kredytów. W ciągu 
ponad 20 lat istnienia na rynku zbudowaliśmy mocną pozycję w branży. Współpracujemy z 
najważniejszymi w Polsce bankami oraz instytucjami �nansowymi, których marka gwarantuje 
bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość oferowanych usług. Szeroki wachlarz oferty umożliwia 
klientom świadomy i racjonalny wybór najkorzystniejszego dla siebie wsparcia �nansowego.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie – dzięki pomocy naszych doradców oraz wnikliwej 
analizie warunków kredytowania wybierają oni produkty na miarę swoich potrzeb i oczekiwań. 
Specjalizujemy się w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w dziedzinie obsługi �nansowej 
naszych klientów. 

Oferujemy kredyty dla osób prywatnych oraz �rm. Nasi klienci mogą skorzystać z pożyczek 
gotówkowych, samochodowych, hipotecznych, konsolidacyjnych, dla �rm oraz rolniczych. 
Uzupełnieniem oferty kredytowej są ubezpieczenia pojazdów i od nieszczęśliwych wypadków.  

  

Oferujemy kredyty:O nas

gotówkowe bankowe  pozabankowe pożyczki hipoteczne

samochodowe konsolidacyjne dla �rm

dla rolników ratalne ubezpieczenia

     - Jeden system wiele ofert 

    - Szybka decyzja 

     - Extra Bonusy 

     - Program lojalnościowy 

    - Indywidualne decyzje kredytowe 

    - Przekazywanie klientów

- Lokalizacja działania na terenie całego kraju

Dlaczego własnie my?


