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Tisková zpráva

PROFI CREDIT otevírá pro své klienty nové kamenné pobočky
Frýdek Místek, 1. 3. 2016 - Společnost PROFI CREDIT chce být svým klientům co
nejblíž, proto neustále rozšiřuje svou síť kamenných poboček. Jedna z nich funguje
od února ve Frýdku Místku. Zkušení úvěrový poradci tu klientům poradí, jak získat pro
ně nejvhodnější a nejvýhodnější půjčku. Celkem má zatím PROFI CREDIT 75
kamenných poboček po celé republice.
Nově otevřenou pobočku ve Frýdku Místku najdou zájemci o úvěr v Ostravské ulici 1551.
Úvěroví poradci společnosti PROFI CREDIT jim tu jsou k dispozici každý všední den od 8:00
do 12:00 a od 13:00 do 17:00, jiný termín je možný po telefonické domluvě. Půjčku si tu
můžou sjednat fyzické osoby i podnikatelé a živnostníci.
Zaměstnanecký úvěr poskytuje PROFI CREDIT rychle, bez poplatku a s minimem dokladů.
Klienti si můžou půjčit 10 000 až 166 000 korun a vybrat si délku splácení od jednoho roku do
čtyř let. „Pokud bude klient půjčku řádně splácet, nabídneme mu další půjčku za ještě
výhodnějších podmínek. Navíc může dostat od PROFI CREDITu finanční bonus až 25 tisíc
korun, který mu společnost po dobu čerpání úvěru nashromáždí. Částka je samozřejmě závislá
na výši poskytnutého úvěru,“ říká marketingová ředitelka PROFI CREDIT Dana Hakavcová.
Svůj úvěr získají u PROFI CREDITu i živnostníci a podnikatelé, kteří se chystají rozjet své
podnikání a hledají stabilního finančního partnera pro realizaci svých plánů. Naše ProFi
půjčky nabízí podnikatelům a živnostníkům 30 000 až 150 000 korun, splácet můžou jeden
až čtyři roky. Úvěr je vhodný pro nákup vybavení, strojů a zařízení nebo například pro
modernizaci provozovny. Půjčka je schválena rychle, jednoduše a bez poplatků. Navíc má
klient možnost předčasného splacení nebo odkladu splátek. I podnikatelé získají za řádné
splácení bonus až 19 000 korun.
Společnost PROFI CREDIT má zkušenosti s nebankovními půjčkami a úvěry již od roku
2000 a za tu dobu si vybudovala velmi silné postavení na finančním trhu. Základní filozofií
společnosti je osobní přístup ke každému klientovi. Přes tisíc úvěrových poradců je
připraveno pomoci zájemcům o půjčky vybrat ten nejvhodnější produkt. Tak neváhejte a
navštivte nás - nově ve Frýdku Místku, v Ostravské ulici 1551 nebo v dalších více než
70 pobočkách po celé republice.

PROFI CREDIT Czech, a.s. je významným poskytovatelem nebankovních půjček. Je součástí úvěrové divize nadnárodní finanční
skupiny Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších třech zemích střední a východní Evropy a v Rusku.
PROFI CREDIT Czech patří v Česku od roku 2000 mezi prvních pět hráčů na trhu nebankovních půjček. Vloni přesáhl v ČR celkový
objem poskytnutých úvěrů 2 miliardy Kč. Společnost podporuje nezaopatřené děti v rámci iniciativy Dětský úsměv s PROFI CREDIT.

