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PROFI CREDIT Czech, a.s. je významným poskytovatelem nebankovních půjček. Je součástí úvěrové divize nadnárodní finanční skupiny 
Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších třech zemích střední a východní Evropy a v Rusku. 
PROFI CREDIT Czech patří v Česku od roku 2000 mezi prvních pět hráčů na trhu nebankovních půjček. Vloni přesáhl v ČR celkový 
objem poskytnutých úvěrů 2 miliardy Kč. Společnost podporuje nezaopatřené děti v rámci iniciativy Dětský úsměv s PROFI CREDIT. 

Expanze Profireal Group nabírá na intenzitě v Rusku a Asii 

Praha, 17. července 2017 – Skupina Profireal Group vidí Rusko a Asii jako klíčové 

strategické trhy pro svůj budoucí rozvoj. Proto se skupina rozhodla plně převzít 

kontrolu nad společností v Rusku skrze odkoupení 50% podílu od J&T Banky. 

Podobně rozšiřuje své aktivity na Filipínách, kde navýšila svůj podíl ve společnosti 

FLEXI FINANCE, která je dvojkou na lokálním trhu nebankovních poskytovatelů hned 

po Home Creditu.  

Rychlá expanze v Rusku 

Obchodní strategie, se kterou skupina vstoupila v roce 2014 na ruský trh, se ukázala jako 

úspěšná, a proto se společnost nyní rozhodla převzít plně kontrolu nad expanzí v Rusku 

skrze odkoupení 50% podílu od J&T Banky. Úspěšná spolupráce se skupinou J&T bude dále 

pokračovat ve financování expanze v Rusku i v jiných zemích. „Do tří let bychom se rádi stali 

největší nebankovní společností na ruském trhu,“ hodnotí expanzi předseda představenstva 

skupiny Profireal Group David Chour. Od roku 2014, kdy společnost do  

Ruska vstoupila, výrazně vzrostl prodej, rozšířila se nabídka produktů i její geografické 

pokrytí. Výrazně tomu napomohly postupy, které má skupina osvědčené z jiných trhů.  

 

Dvojka na Filipínách 

Úvěrová společnost FLEXI FINANCE je dvojkou na filipínském trhu nebankovních 

poskytovatelů hned po Home Creditu. Skupina Profireal Group navýšila svůj podíl ve 

společnosti na 75 % a v druhé polovině letošního roku připravuje další rozšíření obchodní 

sítě. Pro skupinu Profireal Group jsou Filipíny první zemí, kde úspěšně realizuje splátkový 

prodej spočívající ve sjednání úvěru na zboží přímo v obchodě. 

Již během prvních tří měsíců působení na Filipínách se potvrdil potenciál místního trhu, který 

tvoří více než 100 milionů obyvatel. „Filipíny pokládáme za bránu naší asijské expanze a 

budeme se snažit udržet si naše silné postavení jako druhá největší zahraniční splátková 

společnost na tomto strategickém trhu,“ popisuje plán expanze předseda představenstva 

skupiny Profireal Group David Chour.  

 

O skupině Profireal Group 

Profireal Group působí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Bulharsku, Rusku a na 

Filipínách. Expanzí do Asie skupina potvrzuje svoji ambici dalšího růstu a rozšiřování aktivit 

na perspektivní trhy. Během více než 20letého působení již poskytla úvěry v nominální 

hodnotě přesahující 20 miliard korun.  

 

 

 


