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Půjčky na základě zástavy nemovitostí



Profil
1

2016

215 000 000
Aktuální úvěrové portfolio

350 000 000
V roce 2017 plánujeme poskytnout půjčky v hodnotě alespoň

7

se společnost stala 
nositelem ceny „Zlatý rubl“
v kategorii „Za vysoce 
kvalitní práci s vypůjčiteli“.

15 letou pracovní 
zkušeností 
v bankách

provozních kanceláří 
ve velkých městech 
RF

rublů

Tým 
špičkových 
manažerů s 

180 000 000
V roce 2016 poskytnuty půjčky v hodnotě

rublů

rublů

V roce



Historie vývoje

 srpen 2015 Společnost s ručením omezeným „Mikrofinansovaja organizacija Fairdip Finance“

zahájila svou činnost.

 říjen 2015 Otevřeny dvě regionální pobočky v Nižním Novgorodu a Kazani.

 2. listopadu 2015 Poskytnuta první půjčka.

 Od 26. listopadu 2015 Členem samosprávné organizace „Mikrofinancování a rozvoj“.

 srpen - září 2016 Otevřeny regionální pobočky v Permu a Jekatěrinburgu.

 září 2016 Úvěrové portfolio přesáhlo 100 mil. rublů.

 říjen 2016 Otevřena regionální pobočka v Ufě.

 prosinec 2016 Úvěrové portfolio dosáhlo 150 mil. rublů.
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Poskytování půjček

 Fyzickým osobám poskytujeme půjčky ve výši od 500 tisíc do 20 milionu rublů na dobu do 1 roku s 

ročním úrokem do 60 % se zástavou majetku.

 Rozhodnutí o poskytnutí vydáváme na základě propracované a osvědčené metodiky pro 

vyhodnocení bonity klienta a platební schopnosti a hodnoty zastaveného předmětu.

 Finanční prostředky poskytujeme bezhotovostním převodem úvěrové částky na bankovní účet 

uvedený klientem.

 Platby se provádějí měsíčně ve stejných splátkách (anuitně) nebo podle plánu.
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Zajištění návratnosti

 Každá poskytnutá půjčka je zajištěna zástavou v podobě nemovitosti nebo vozidla, jehož tržní hodnota 

jedenapůlkrát převyšuje částku půjčky.

 Na zastavený předmět je uloženo břemeno, které je zaregistrováno u Federální registrační služby 

(v případě nemovitosti) nebo u notáře (v případě vozidla).

 Systém anuitních splátek zajišťuje snížení rizika nesplacení, protože celkový dluh se každý měsíc snižuje.
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Minimalizace rizika

Za účelem snížení rizika nesplacení poskytnuté půjčky jsou přijata opatření pro zajištění operativního 

zabavení a realizaci zástavy a rovněž pro zvýšení jejich kvality.

 Zaprvé – vyvinuli jsme produkt, v němž vozidlo na dobu peněžní půjčky přechází do vlastnictví 

společnosti a vypůjčitel si ho najímá (finanční nájem, zpětný leasing). Splátka nájemného zahrnuje 

i částku hlavního dluhu a úroky.

 Zadruhé – vyvíjíme a připravujeme k zavedení produkt, ve kterém dochází k nabytí zastaveného 

předmětu (nemovitosti), který se poskytne k pronájmu vypůjčiteli za podmínek zpětného odkoupení.
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Síť poboček a zastoupení

 V roce 2016 bylo otevřeno pět nových regionálních poboček:  

- Nižnij Novgorod – půjčky jsou poskytovány ve městech Nižnij Novgorod a Dzeržinsk.

- Kazaň – půjčky poskytovány klientům ve městech Kazaň, Naberežnyje Čelny, Joškar-Ola 

a Iževsk.

- Perm – půjčky poskytovány v Permském kraji.

- Jekatěrinburg.

 Díky vytvořené síti zastoupení se půjčky poskytují ve městech: Samara, Uljanovsk, 

Krasnodar, Togliatti, Rostov na Donu a Ivanovo.

 Ufa.
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Rozvoj prodejní sítě

 Rozvoj zastupitelské sítě je z hlediska návratnosti investic jedním z nejefektivnějších způsobů územního 
pokrytí. Umožňuje snížit náklady na pronájem kanceláří a mzdy pracovníků.

 Zástupci společnosti jsou fyzické nebo právnické osoby, které na základě dohody o zastoupení 
sjednávají klientské žádosti s cílem získat odměnu:

 - úvěroví a pojišťovací makléři;

 - zastavárny;

 - realitní kanceláře a pojišťovací zástupci. 

 Zastoupení jsou zřizována mimo regionální pobočky a pokrývají města, jako jsou Krasnodar, Samara, 
Togliatti, Iževsk a další.
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Výsledky práce

Ukazatel 
(tisíce rublů)

2015 
1. čtvrtletí 

2016
2. čtvrtletí 

2016
3. čtvrtletí 

2016
4. čtvrtletí 

2016
2016

Poskytnuté půjčky 33 507 29 624 37 787 40 028 90 000 200 000

Portfolio 30 025 53 908 80 455 116 657 160 881 160 881

Úroky investorům 115 1 800 4 021 6 520 8 044 8 044

Zisk (1 416) (1 426) (539) 247 3 271 1 553

Nesplacené půjčky 0 2 737 5 245 8 131 11 840 11 840
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Shrnutí

Společnost Fairdip Finance dnes disponuje všemi prostředky, jež jsou nezbytné pro rychlý rozvoj obchodu 
v oblasti mikrofinancování v letech 2017–2018:

- zdroji financování;

- konkurenceschopnými úvěrovými produkty;

- technologiemi prodeje a rozvoje sítě;

- účinnou upisovací politikou;

- metodikou práce v oblasti zabezpečení a splatných pohledávek;

- a zejména týmem zkušených a vysoce kvalifikovaných specialistů.
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DĚKUJEME ZA
projevený zájem!

Těšíme se na oboustranně výhodnou spolupráci.


