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Popis společnosti

Emma´s credit s.r.o. je společnost, která nabízí nejrychlejší a nejsnadnější
půjčky na českém trhu. V každodenním životě existuje mnoho
neočekávaných a nepředvídatelných výdajů. V takovém případě vám
pomůže naše půjčka. Nezajímá nás, co budete s penězi dělat, můžete je
použít na jakýkoliv účel.

Společnost Emma´s credit s.r.o. získala od České národní banky oprávnění
k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěru, na
základě kterého může v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru
poskytovat spotřebitelské úvěry

Webová stránka: https://www.creditgo.cz/



Popis společnosti

Rok založení: 14 srpna 2014

Počet zaměstnanců: 17

Licence: Licence České národní banky

Typy půjček: Jednosplátková bezúčelová půjčka

Roční úroková sazba účtovaná dlužníkům: 36%

Objem poskytnutých půjček za rok 2019: 84.135.899 kč

Počet poskytnutých půjček za rok 2019: 11.574

Jednatel Roman Musalimov stojí v čele společnosti.

Společnost Emma´s credit není auditovaná.



Popis společnosti

Náš tým:



Informace o poskytovaných 
produktech

Minimální doba splatnosti – 5 dni
Maximální doba splatnosti – 30 dni
Průměrná doba splatnosti – 18 dni

Minimální jistina – 500 kč
Maximální jistina – 20.000 kč
Průměrná jistina – 7.200 kč



Úvěrové portfolio a klienti

Velikost úvěrového portfolia: 48.404.546,62 Kč

Typickými klienty jsou 57% muži a 43% ženy, střední věk je 37,9 let



Popis procesu vyhodnocení 
klientu

Žadatel vyplní na webu žádost, sdělí potřebné údaje. Doloží příjmy, dva
doklady, existenci účtu a kontrola vlastníka účtu (případně se provádí
identifikace přes Kontomatik/Instantor). Je kontaktován pracovníkem
provádějícím úvěruschopnost.

Úvěruschopnost je posuzována na základě doložených příjmů za poslední
3 (eventuelně 1) měsíce, a na základě deklarových výdajů, pokud nejsou
výdaje sděleny, stanovují se na určitou výši automaticky. Je nahlíženo do
registru EUCB, kontrolována databáze dokladů, AML sankční seznamy.

Pokud jsou všechny údaje v pořádku a žadatel disponuje dostatečným
příjmem, je žádost schválena a úvěr vyplacen.



Reference od klientů

«Mohu s jistotou říci, že CreditGo je to jedinečná rychlá půjčka, která vždy
dodržuje co slíbí. Seděl jsem bez peněz a CreditGo pomohli mi. Děkuji
moc.»

«Pomohli v nejtěžší období mého života, když jsem potřebovala peníze
hned na zákrok u lékaře. Potřetí už jsem si půjčila u CreditGo a taky radím
je svým kamarádům. S vámi je všechno jednoduché. Přejí vám hodně
dobrých zákazníků. Děkuji.»

«Všechno docela jednoduše, rychlé a efektivně. Doma a na gauči. Chtěla
bych vyjádřit svou vděčnost za účinnost a důvěryhodnost CreditGo.cz. A
to nejdůležitější, že za malé úroky. Naprosto kouzelné. Radím všem.
Michaela, Brno»



Celková aktiva v letech
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