
Model i oferta współpracy



Kim jesteśmy i jak działamy

Jesteśmy brokerem leasingowo-kredytowym, który koncentruje się na współpracy z 

multiagencjami ubezpieczeniowymi proponując współpracę pośrednictwa w ofertowaniu produktów 

leasingowych i kredytów samochodowych.

Nasza kadra ma wieloletnie doświadczenie na szeroko pojętym rynku usług finansowych, na bazie 

którego skonstruowaliśmy ofertę współpracy.

Zbudowaliśmy model, który nie wymaga od naszych Partnerów żadnej wiedzy z zakresu produktów 

finansowych. Wystarczy, że otrzymamy informację czego potrzebuje Klient naszego Partnera, a cały 

proces poszukiwania najlepszej oferty, ofertowania, zebrania niezbędnych dokumentów i finalizacji 

umowy bierzemy na siebie.



Kim jesteśmy i jak działamy

Informacje, o których mowa powyżej są do wprowadzenia w bardzo prostym i intuicyjnym 

portalu, co ważne - z którym praca nie wymaga przeszkolenia użytkowników. Portal jest 

głównym narzędziem pracy między nami. 

Warto podkreślić, że nasz Partner jest informowany o każdym etapie pracy z jego Klientem, a w 

przypadku sfinalizowania finansowania otrzymuje prowizję i wypracowane bonusy 

kwartalne.



Model współpracy

Umowę o współpracy podpisujemy w sposób elektroniczny, co pozwala przyśpieszyć proces.

Atrakcyjny system prowizyjny składa się z podstawy prowizyjnej miesięcznej i dwóch wariantów 

bonusów kwartalnych (po wypełnieniu i przesłaniu formularza kontaktowego, prześlemy szczegóły 

systemu prowizyjnego).

Po zawarciu przez Towarzystwo Leasingowe (TL) lub Bank umowy z Klientem Partnera i uruchomieniu 

finansowania, do 15. dnia następnego miesiąca podsumowujemy wszystkie transakcje i przekazujemy 

informacje potrzebne do wystawienia przez Partnera faktury.

Profi Finance nie oferuje ubezpieczeń związanych z przedmiotem leasingu - to obszar, który pozostaje 

wyłącznie w kompetencji Partnera.



Portal

• Głównym narzędziem sprzedażowym jest portal, do którego Partner, po podpisaniu 

umowy otrzymuje dostęp

• Partner zgłasza wszystkie osoby mające mieć dostęp do portalu i tym samym widzi 

swoją strukturę sprzedaży

• Proces sprzedaży polega na tym, że osoby z nami współpracujące, wprowadzają 

odpowiednio dane Firmy lub Klienta wybierają rodzaj finansowania (leasing lub 

kredyt samochody) plus oczekiwania Klientów co do parametrów tych produktów

• Po otrzymaniu danych w portalu, przeprowadzamy analizę rynku i wybieramy jedną 

najbardziej adekwatną propozycję (zgodną z oczekiwaniami Klienta)

• Przygotowaną kalkulację przekazujemy zwrotnie Partnerowi - również w portalu 



Portal

• Kolejny krok to przekazanie przez Partnera wstępnej kalkulacji Klientowi - po jej 

akceptacji my zajmiemy się procesowaniem umowy

• Partnerzy widzą każdy etap procesu, gdyż w portalu na bieżąco wprowadzane są 

statusy związane z procesowaniem oferty

• W portalu Partner może zobaczyć raporty sprzedażowe i aktywność swojej 

struktury sprzedaży (jeżeli ją zgłosił)

• I na końcu (również w portalu) wystawiamy zbiorczą informację o wysokości 

prowizji za dany miesiąc z podsumowaniem wszystkich transakcji



Korzyści współpracy z nami

✓ Dodatkowa oferta dla Klientów z bazy ubezpieczeniowej Partnera 

✓ Dodatkowa korzyść finansowa bez potrzeby specjalizowania się w produktach leasingowo -

kredytowych

✓ Jedna dedykowana oferta zgodna z potrzebami Klienta

✓ Intuicyjny portal sprzedażowy 

✓ Szeroki wybór Towarzystw Leasingowych i Banków

✓ Czytelny i atrakcyjny model prowizyjno - bonusowy

✓ W pierwszym roku brak oferty ubezpieczeniowej ze strony Towarzystwa Leasingowego



Zapraszamy do współpracy


