Prezentace společnosti ACEMA
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Historie společnosti ACEMA

2000

2003

2009

Založení společnosti

Zaměření na poskytování

Zvládli jsem obsloužit

ACEMA

zajištěných úvěrů

10 tis. klientů

2015

2013

2012

Stali jsme se generálním partnerem

Pomohli jsme už 30 tis.

Vstup zahraničního

Florbalového klubu AC Sparta Praha

lidem

investora

2017

Komunitní investování

2018

Získali jsme licenci ČNB

2019

Vznik nového úvěru nezajištěného
nemovitostí – Business Invest
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Organizační struktura
ACEMA Credit Czech
a.s.
Dozorčí rada

člen dozorčí rady

Představenstvo
společnosti

Compliance

Manažer oddělení IT

Manažer oddělení
řízení rizika

Personální oddělení

IT oddělení

Správa

Analytický tým

Administrativní tým

Právní oddělení

Manažer oddělení
financí

Manažer prodeje a
marketingu

Řídící partner

Manažer oddělení
Development

Manažer oddělení
Collection

Manažer oddělení
správy pohledávek

Účetní oddělení
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O společnosti ACEMA
Kdo jsme?
Jsme firma rodinného typu, která se stala jedním z
nejvýznamnějších poskytovatelů zajištěných
nebankovních úvěrů na českém trhu.

Naše hodnoty
Umíme rychle reagovat na požadavky
našich klientů a přistupujeme k nim s
maximálním osobním přístupem, protože
klienti pro nás nejsou jen čísla, ale
především lidé.
Jsme otevření a féroví. Pomáháme lidem
lépe žít. Nejsme banka, jsme ACEMA.
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Naše výhody
Nabídka služeb

Zázemí

Úplná nabídka služeb a kompletní zajištění

Zázemí významného zahraničního investora

všech procesů

Zkušenosti

Postavení

Schopný řídící team s bohatými

Jedinečné postavení na trhu

zkušenostmi

Podpora akcionářů

Etika

Silná kapitálová struktura a podpora

Dodržování etického chování a firemních

akcionářů

hodnot ve vztahu ke klientům i partnerům
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Jaké produkty nabízíme našim klientům?

Úvěr na podnikání, který lze zajistit movitým a
nemovitým majetkem.

Podnikatelský úvěr bez nutnosti zajištění
nemovitostí.

Úvěr pro
živnostníky a
podnikatele Business

Půjčka
na
cokoliv

Nezajištěný úvěr Konsolidace
Business Invest

Osobní půjčku můžete využít opravdu na cokoliv a
nebudeme se ptát na účel.

Sloučením půjček si zajistíte klidnější spánek, nižší
úroky a splátky.
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Podíl společnosti ACEMA na trhu nebankovních půjček
Podíl na trhu
Na trhu nebankovních zajištěných půjček má společnost ACEMA
stabilně silnou pozici. To dokládají i výsledky společnosti, ve
čtvrtém kvartálu období roku 2018 byl podíl společnosti ACEMA
na trhu nebankovních zajištěných půjček celých 29%.
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Vývoj portfolia úvěrů ACEMA
3 500 000 000 Kč

3 000 000 000 Kč

2 500 000 000 Kč

2 000 000 000 Kč

1 500 000 000 Kč

1 000 000 000 Kč

500 000 000 Kč

0 Kč

Objem podepsaných úvěrů

8

Správa delikventních pohledávek a jejich vymáhání
V případě prodlení 5 dnů, ze strany dlužníka, je zahájen proces upomínaní. Jsou
odesílány upomínky formou SMS a dopisem. V průběhu celého procesu je věřitel
v telefonickém kontaktu s klienty v prodlení a je řešena úhrada dluhu.
Pokud prodlení dosáhne 95 dnů, dochází k zesplatnění úvěru a následně je do 5
dnů pohledávka postoupena, nebo předána do správy inkasní agentuře UNIDEBT
Czech, SE, za účelem efektivního vymožení pohledávky. V průběhu může dojít i k
uzavření Dohody o splacení závazku.
Inkasní agentura provádí veškeré potřebné zákonné úkony vedoucí k vymožení
pohledávky, zejména podáním žaloby k rozhodčímu nebo obecnému soudu. Po
získání vykonatelného titulu (EPR, Směnečný platební rozkaz, Usnesení soudu o
prodeji zástavy, Rozsudek soudu, Platební rozkaz, Rozhodčí nález), v případě
zajištění majetkem je řešeno zpeněžení majetku ve veřejné dražbě nebo přímým
prodejem. V případě zjištění, že mohl nastat úvěrový podvod je podáno Trestní
oznámení. V této fázi může dojít k podpisu Dohody o mimosoudním splacení
závazku.
Po vydání vykonatelného titulu (zpravidla do 4 měsíců) je buď podán návrh na
nařízení exekuce nebo předáno dražebníkovi k vykonání nedobrovolné dražby. V
tomto případě je neuhrazený dluh zpravidla vymožen do 9 měsíců od prvního
prodlení. I zde může dojít k podpisu Dohody o splacení závazku.
V případě zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníkovi inkasní společnost sleduje
celý průběh – od podání návrhu, přes prohlášení úpadku, přihlášení pohledávky,
incidenční spor, zpeněžení zajištění až po ukončení konkursu nebo splnění
podmínek oddlužení. V rámci insolvenčního řízení je vymožení dluhu v rozmezí
9-18 měsíců v závislosti na činnosti insolvenčního správce a soudu. Jestliže je
společnost v likvidaci dochází k přihlášení pohledávky do řízení a dál může
věřitel činit kroky volbou fáze 1-5.

Fáze 1
časné a soft
vymáhání

Fáze 2
zesplatnění
úvěru

Fáze 3

soudní/právní
vymáhání
pohledávky

Fáze 4
exekuční
řízení

Fáze 5
insolvenční
řízení
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Časová osa delikventních pohledávek a jejich vymáhání
Fáze 1
časné a soft
vymáhání

Prodlení
5–95 dní

Fáze 2
zesplatnění
úvěru

Prodlení
95-100 dní

Fáze 3
soudní/právní
vymáhání
pohledávky

Prodlení
100–130 dní

Fáze 4
exekuční
řízení

Prodlení
130-300dní

Fáze 5
insolvenční
řízení

Prodlení
130-300 dní

U každé pohledávky může být fáze 3-5 delší v závislosti na spektru okolností úvěrového případu
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Delikvence u společnosti ACEMA

Míra delikvence u společnosti ACEMA je 4,2%.
To znamená, že zhruba 4 klienti ze 100 neplní své
finanční závazky.
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Rozdělení klientů podle krajů ČR
Olomoucký
4%

Pardubický
3%

Plzeňský
6%

Karlovarský kraj
Středočeský
18%

Jihomoravský kraj

Moravskoslezský
7%

Zlínský kraj

Liberecký
4%
Ústecký
Ústecký kraj
7%

Královéhradecký
4%

Vysočina
3%

Karlovarský
4%

Plzeňský kraj

Zlínský
4%
Jihomoravský
10%

Jihočeský
5%

Hlavní město Praha
21%
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Žadatelé o půjčku u společnosti ACEMA
Muž

35 let

Typickým žadatelem o půjčku u společnosti ACEMA je muž, podnikatel
bydlící ve větším městě nebo středočeském kraji. Dosáhl věku 35 let nebo
je mu více a půjčuje si od nás zhruba 500 tis. Kč s patnáctiletou dobou

Středočeský
kraj

splatnosti.
500 tis

15 let

13

Motivační faktory klienta u společnosti ACEMA

46%

Nabídka
produktů

44%

46%

Reklama

56%

Nebyla
schválena půjčka
u jiné instituce

Rychlé
vyplacení
peněz
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Hodnocení spokojenosti klientů ACEMA dle kritérií

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné
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Úspěchy společnosti ACEMA

ČNB nás zařadila mezi licencované poskytovatele
nebankovních úvěrů
Po splnění náročných požadavků ČNB jsme se 9. května 2018 zařadili mezi
licencované poskytovatele nebankovních úvěrů. Obstáli jsme tak v náročné
zkoušce, která trvala 15 měsíců a v rámci které ČNB udělila licenci 40ti
společnostem. Mezi přísné požadavky ČNB patřilo například prokázání
kapitálu ve výši 20 milionů korun a důvěryhodnost vedení firmy. Splnili jsme
také předpisy upravující podnikání a doložili prokazatelnost peněz.
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Rating společnosti ACEMA
Subjekt

Datum výpočtu: 27.07.2017

SEMAFOR CRIBIS

PB = 0,051 %

SEMAFOR CRIBIS GROUP

PD = 0,298 %

ACEMA Credit Czech, a.s. IČ 26158761

CZ-NACE: 64920 (Ostatní poskytování úvěrů)
Krátkodobá úvěrová kapacita (tis. Kč)
Volná krátkodobá kapacita (tis. Kč)

39 924,8
39 924,8

Velmi nízké riziko A4, B+
Hodnocení
Stabilní společnost s pevnou a vyváženou finanční situací. Riziko nesplácení závazků je velmi nízké.
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Podporujeme sport
Od roku 2013 jsme generálním sponzorem klubu AC Sparta Praha – florbal, z.s.
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Kontakt
Sídlo

U Libeňského pivovaru 63/2
180 00 Praha 8 - Libeň

Email

info@acema.cz

Telefon
844 505 555
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Disclaimer

•

Tento dokument byl připraven společností ACEMA Credit Czech, s.r.o. („společnost“) výlučně k prezentačním účelům. Dokument obsahuje informace relevantní v daných časových
souvislostech. Tato prezentace si neklade za cíl uvést taxativní výčet všech informací požadovaných investory k hodnocení společnosti nebo jinými adresáty tohoto dokumentu.
Upozornění na rizika spojená s investováním jsou uvedena v příslušném dokumentu. Tento dokument obsahuje informace o přepokládaném růstu společnosti a její předpokládané
prosperitě, které však zahrnují prvek nejistoty a rizika. Tento dokument nikoho nenabádá k nepřiměřenému spoléhání se na tyto informace o předpokládaném růstu a prosperitě coby na
definitivní verdikt o budoucích hospodářských výsledcích společnosti. V závislosti na budoucím vývoji mohou být informace v tomto dokumentu revidovány. Tento dokument není
nabídkou k investování ani pobídkou k investování a budiž striktně vyloučena jakákoli spojitost tohoto dokumentu (ať už vzatého v potaz samostatně nebo v souvislosti s čímkoli dalším)
s kontraktačním procesem. Společnost negarantuje přesnost ani bezchybnost informací obsažených v tomto dokumentu. Tento dokument je obecného charakteru a není s to nahradit
profesionální radu kompetentního odborníka pro konkrétní situaci. Je striktně vyloučena jakákoli odpovědnost za nepřesné, mylné, či chybné informace obsažené v tomto dokumentu,
zejména za jakékoli rozhodnutí učiněné čitatelem tohoto dokumentu v ovlivnění tímto dokumentem.
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