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Společnost a její produkty
Net Gotówka Sp. z o.o. byla založena v roce 2012. Jedná se o úvěrovou
společnost registrovanou v registru úvěrových institucí u Polského úřadu
pro finanční dohled (č. RIP000295). Net Gotówka poskytuje půjčky pouze
online: https://netgotowka.pl.

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY
Splatnost: 3 - 12 měsíců
PAYDAY PŮJČKY
Splatnost: 2 – 6 týdnů

Noví klienti: 600 – 2.200 zł
Pravidelní klienti: 600 – 3.500 zł

Hodnota: 2.000 - 4.000 zł

Příklady nákladů:
PAYDAY PŮJČKY:
1.000 zł na 6 týdnů: 296,16 zł
(29,62 %)
KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY:
4.000 zł na 12 měsíců: 2.419,88 zł
(60,50 %)
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Net Gotówka v číslech*

Ostatní
informace

Klienti a půjčky

* K datu: 31.12.2018

•

45.550 – počet registrovaných uživatelů Net Gotówka

•

2.390 – počet aktivních půjček. Hodnota 2,9 mln zł (již po odpisech).

•

95 % - finální míra splacení (po vymáhání).

•

Aktuální měsíční prodej – ca. 0,4 mln zł.

•

Vzhledem k automatizaci procesů a outsourcingu IT, HR, účetních služeb,
vymáhání, společnost zaměstnává pouze 7 osob

•

Prověřujeme naše klienty v těchto databázích: BIK, ZBP, BIG InfoMonitor, KRD,
ERIF. Každá půjčka po splatnosti = špatné kreditní rozhodnutí.

•

Naši klienti připojují k žádosti o úvěr PDF dokument (z interenetového
bankovnictví) dokazující přijatý plat v posledních 30 dnech. Náš systém umí
rozpoznat autenticitu PDF dokumentu.

•

30 dní po splatnosti: moment, kdy podáváme případ k soudu
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Představenstvo
Společnost vlastní bratři Piotr Kater a Marek Kater. Oba vlastní společnost z 50 %,
řídí společnost a reprezentují společnost navenek. Oba mají dlouholeté zkušenosti z
finančního sektoru (bankovnictví a kapitálové trhy).
•

Piotr Kater – předseda představenstva, absolvoval Warsaw School of Economics
(SHG). V letech 2005 – 2013 působil v bankovním sektoru: Pekao S.A. (20052007), BRE BANK S.A. (2007-2009), Bank BGŻ S.A. (2010-2013). Působil
například jako projektový manažer, zástupce ředitele Oddělení rozvoje
organizace v BRE Bank S.A. (mBank S.A.). V současnosti se angažuje také jako
místopředseda Revizní komise v Mazovian Employers Union.

•

Marek Kater – místopředseda představenstva, absolvoval Warsaw School of
Economics (SGH), je licencovaným obchodníkem s cennými papíry. V letech
2005 – 2009 pracoval v několika brokerských společnostech: CDM Pekao, KBC
Securities, BM DnB Nord i DM PKO BP jako poradce a makléř. V letech 2009 –
2015 pracoval v Odboru dohledu nad obchodováním u polského úřadu pro
finanční dohled. Od roku 2011 je členem Zkušební komise pro makléře s
cennými papíry.
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Contact
Net Gotówka Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
KRS: 0000610459, NIP: 7010355665, REGON: 146313326
Základní kapitál: 330.000,00 zł.
Polský úřad pro finanční dohled, Registr úvěrových institucí: RIP000295
relacje@netgotowka.pl
mobile: 601-947-330
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