29 listopada 2018
YOLO rozwija ofertę o tradycyjną ratalkę

YOLO działa na rynku pożyczek konsumenckich stosunkowo niedługo. Pomimo to, ich oferta
pożyczki w formie karty przedpłaconej spotkała się z dużym i pozytywnym odzewem ze strony
rynku. Łączna wartość udzielonych pożyczek do końca września 2018 roku wyniosła ponad
23 mln zł. I chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, że nie ma drugiej takiej karty na rynku
pożyczek pozabankowych. Jest to idealna oferta dla osób, które mogą sobie pozwolić na spłatę
jednorazową w dogodnym dla nich terminie.

Rozszerzając swoją ofertę i wychodząc naprzeciw klientom ceniącym tradycyjne podejście do
finansów spółka uruchomiła w październiku produkt uniwersalny, dla każdego – pożyczkę ratalną
YOLO.

Dowiedz się więcej  www.yolo.pl

YOLO oferuje aż 8 tys. zł z maksymalnym okresem kredytowania 36 miesięcy. Czy pożyczka może
być darmowa? W YOLO może! W przypadku spłaty zobowiązania w terminie 30 dni –
pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów!

Pożyczki ratalne cieszą się największym powodzeniem wśród klientów pożyczek pozabankowych.
Nic dziwnego, istnieją wydawać by się mogło od zawsze. Tzw. ratalki nie są skomplikowane, a
poprzez bieżące comiesięczne regulowanie zobowiązania mniej obciążają domowy budżet. Taka
sytuacja zapewnia korzyści obu stronom. Pożyczkobiorca otrzymuje wsparcie finansowe na
korzystnych warunkach (w przypadku pożyczki YOLO i dobrej zdolności kredytowej pożyczkobiorcy
RRSO może sięgać nawet 37%!), z dogodnymi dla niego ratami, a spółka ma zapewnione regularne
i wyższe niż dotychczas poziomy przychodów.

„Świadomość pożyczkobiorców odnośnie pożyczek ratalnych jest zdecydowanie wyższa, niż w przypadku
innych, bardziej innowacyjnych rozwiązań. To pozwala nam założyć sobie stałe i pewne poziomy planów

sprzedażowych. Będziemy dążyć do tego, aby w II połowie przyszłego roku pozyskiwać ok 10 tys.
wniosków pożyczkowych miesięcznie.” mówi Krzysztof Piwoński, Prezes Zarządu YOLO S.A.

Ale spółka nie chce oferować pożyczek każdemu. Dlatego wypracowała model odpowiedzialnego
pożyczania, bo tylko taki zagwarantuje jej stabilny i długotrwały rozwój. Oferta spółki skierowana
jest do klientów przeciętnie zamożnych, którzy chcą poprawić swój standard życia, a ostatecznie
do tych, dla których pełna spłata zobowiązania nie stanowi wyzwania i istotnego naruszenia
budżetu domowego.

„Codziennie przeprowadzamy badanie jakości rozmów z klientem, przeprowadzamy też ankiety wśród
osób odwiedzających naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się jak udoskonalić nasz produkt…i to
robimy!” Krzysztof Piwoński.

