


Firma Kredyty.pl zadebiutowała na ryn-

ku w 1995 roku (pod marką FACTOR).

20 lat istnienia na rynku pozwoliło wy-

specjalizować się w sprzedaży kre-

dytów oraz stworzyć mocną pozycję 

wśród konkurencji.

Oferujemy kredyty firmowe oraz indy-

widualne. Nasi klienci mogą skorzystać 

z pożyczek gotówkowych, samochodo-

wych, hipotecznych, konsolidacyjnych, 

dla firm oraz rolniczych.  Uzupełnieniem 

oferty kredytowej stanowią ubezpiecze-

nia osobowe i komunikacyjne. 

Aktualnie posiadamy sieć ok. 300 

agentów na terenie całego kraju. Nasza 

praca opiera się o platformę Kredyty.

pl, pozwalającej zarządzać skutecznie 

procesem kredytowania.

 

Głównym celem marki jest budowa 

ogólnopolskiej sieci placówek franczy-

zowych, oferujących szeroką gamę 

kredytów oraz usług wsparcia finanso-

wego. Franczyzobiorcy odpowiadają za 

obsługę klientów pozyskanych i posia-

dają wyłączność na działalność na tere-

nie powiatów lub dzielnic (w przypadku 

dużych miast).
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O nas



Nasz pomysł na biznes jest spraw-

dzony. Stworzony koncept franczyzo-

wy różni się od klasycznej franczyzy i 

został przez nas dopracowany w naj-

drobniejszych szczegółach. Przedsię-

biorczy partnerzy, dołączający do od-

biorców oferty franczyzowej będą mogli 

wykorzystywać rozwiązania generujące 

spore dochody bez potrzeby tworzenia 

idei biznesu od podstaw. Dzięki temu, 

osiągnięcie obopólnego sukcesu w 

krótkim czasie jest jak najbardziej moż-

liwe. 

Stawiamy na przedsiębiorcze osoby, 

niebojących się wyzwań, idących z du-

chem czasu. Zapraszamy do lektury na-

szego katalogu. Na tych kilku stronach 

przedstawimy propozycję współpracy 

franczyzowej i omawiamy jej najważ-

niejsze aspekty. Jeśli wyrażą Państwo 

chęć dokładnego zapoznania się z 

ofertą, wystarczy ustalić indywidualne 

spotkanie z naszymi przedstawicielami
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Co nas wyroznia
  Współpraca z czołowymi bankami i 

instytucjami finansowymi w Polsce

  Kompleksowa oferta produktów 

wsparcia finansowego dla firm i klientów 

prywatnych dostępnych na rynku

  Możliwości negocjacyjne z bankami 

i instytucjami finansowymi w celu 

uzyskania korzystnych warunków 

sprzedaży produktów i pozyskiwania 

nowych ofert

  Nowoczesna platforma internetowa 

Kredyty.pl. kojarzona wyłącznie z 

kredytami, wysoko pozycjonowana w 

wyszukiwarkach internetowych

  Wieloletnie doświadczenie na rynku 

finansowym

  Sprawdzony koncept biznesowy, 

zapewniający dochodowość oraz 

bezpieczeństwo prowadzonej 

działalności

  Franczyzobiorcy otrzymują leady 

ze stron produktowych (gotowkowe.

kredyty.pl, samochodowe.kredyty.pl 

itp.), obejmujących ich region działania, 

co zwiększa szanse zdobycia kolejnego 

klienta dla swojego biura
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Współpraca

Efekt
Sieć franczyzowa i jednolity 

system funkcjonowania 
placówek podniesie jakość 
obsługi i lepiej wykorzysta 
potencjał marki Kredyty.pl.

Cel
Zbudowanie jednolitej sieci 

placówek działających pod 

logo Kredyty.pl, równomierny 

rozwój w kraju oraz umożliwienie 

klientom sprawnego kontaktu z 

doradcą kredytowym.

Doświadczenie
Wieloletnie doświadczenie w 
branży finansowej pozwoliły 

nam stworzyć system sprzedaży 
kredytów dla firm i osób 

prywatnych na terenie całej 
Polski. 

Narzędzia
Nowoczesna platforma  

internetowa Kredyty.pl oraz sieć 
ponad 300 agentów działających 
w kraju plasuje firmę w czołówce 

rynku. 
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  Zmniejszenie ryzyka finansowego 

związanego z rozpoczęciem 

działalności. 

  Doświadczenie i wsparcie ze strony 

franczyzodawcy: szkolenia, bieżąca 

pomoc, konsultacje, doradztwo itp. 

 

  Nowoczesna platforma internetowa, 

tworząca tradycyjną i internetową 

obsługę klientów 

  Pozyskiwanie oraz obsługa 

klientów za pośrednictwem platformy 

internetowej Kredyty.pl 

  Spersonalizowana podstrona na 

platformie Kredyty.pl z własną domeną 

oraz danymi teleadresowymi 

  Wyłączność terytorialna 

  Zoptymalizowane koszty inwestycji 

  Pewność współpracy – umowa 

franczyzowa podpisywana jest na okres 

5 lat z możliwością przedłużenia 

  Wsparcie marketingowe na poziomie 

ogólnopolskim i lokalnym 

Zalety przystapienia



  Współpraca z dużą firmą, zwiększa 

konkurencyjność na rynku.

–  Dostęp do kompleksowej oferty 

kredytowej czołowych banków oraz 

instytucji finansowych w Polsce.

  Możliwość sprzedaży produktów 

oferowanych przez banki instytucje 

finansowe, niewspółpracujących z 

franczyzodawcą.

  Możliwość obniżenia kosztów 

działalności dzięki niższym taryfom 

zakupowym wynegocjowanym przez 

franczyzodawcę, m.in. artykułów 

biurowych, usług telekomunikacyjnych, 

samochodów.

  Współdecydowanie o rozwoju firmy 

poprzez udział w Radzie Partnerów

  Nagrody za wyniki w sprzedaży oraz 

udział w ogólnopolskich imprezach 

integracyjnych.

  Sprawdzony, spójny system 

wizualizacji placówek franczyzowych.
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Marketing
Korzyści
  Franczyzoodbiorca otrzymuje 
od kredyty.pl indywidualną domenę 
internetową np, gdansk.kredyty.pl 
wraz z odpowiednio przygotowanym 
portalem. 

  W ramach pakietu startowego 
franczyzoodbiorca otrzymuje m.in: 
kubki, długopisy, smycze, torbę 
reklamową, notesy, rollupy, potykacz.

Może również zamówić ulotki, plakaty, 
wizytówki w najlepszej cenie na rynku, 
projekt graficzny franczyzoodbiorca za 
darmo.

Wymagania
 Wobec przystępujących do systemu 
franczyzowego Kredyty.pl:

  Wizualizacja placówki zgodnie ze 
standardami sieci poprzez ujednolicenie 
elementów identyfikujących (kolory 
ścian, ubrań pracowników, samochodów 
itp.).
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Placówka franczyzowa
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Nasz wystrój placówki franczyzowej to:

Miejsce pracy stworzone według nowoczesnych trendów. 

Komfortowe warunki pracy,

Przyjazne w odbiorze dla klienta biuro

Profesjonalna placówka franczyzowa

Korzystając z odpowiednio przygotowanego biura, gdzie widnieje nasze logo 
umacniasz swoją pozycję na rynku i zwiększasz sprzedaż produktów.



Kogo poszukujemy
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  Prowadzi min. 1 rok działalność 
gospodarczą związaną z udzielaniem 
kredytów.
 

  Posiada stacjonarne biuro

  Posiada wysoką ocenę scoringową 

w   Biurze Informacji Kredytowej

  Nie posiada zaległości w płatnościach 

na rzecz US i ZUS

  Posiada min. średnie wykształcenie

Idealnym kandydatem na franczyzobiorcę 
jest osoba, która:
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Interpolisa.pl Sp. z o.o.
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270

NIP: 725-20-75-797
REGON: 101770725

 

Zainteresowany franczyzą?
Skontaktuj się z nami
tel. +48 603 686 967

email: franczyza@kredyty.pl

Kontakt



ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, e-mail: franczyza@kredyty.pl


