Lidé si už na Zonky půjčili 10 miliard korun, společnost hlásí téměř 40%
meziroční nárůst
(Praha, 18. prosince 2019) – Celkový objem půjčených peněz na Zonky překonal 18. prosince hranici 10
miliard korun. Jen letos si lidé na tuzemské online platformě, která je alternativou k bankovním
úvěrům, půjčili více než 4,5 miliardy korun. V meziročním srovnání jde o 40% nárůst. Lidé si na Zonky
nejčastěji půjčují na rekonstrukci či vybavení domácnosti, koupi automobilu nebo refinancování
úvěrů. Průměrná částka půjčená na Zonky je 145 000 korun.

„Pokoření hranice 10 miliard je pro Zonky významným historickým milníkem a také naplněním
našeho hlavního byznysového cíle v tomto roce. V objemu úvěrů, a také v jejich počtu, jsme aktuálně
lepší než některé menší banky. Navýšili jsme také náš podíl na trhu nezajištěných spotřebitelských
úvěrů na téměř 5 procent a stále se přibližujeme našemu dlouhodobému cíli 10 procent,“ říká generální
ředitel Zonky Pavel Novák.
V listopadu navíc Zonky zaznamenalo rekordní počet půjček – vzalo si je dohromady 3 061 klientů.
Jedná se tak o největší měsíční objem v celé čtyřleté historii fungování společnosti. „Klienti se stále
častěji rozhodují podle ceny. Proto se obracejí na nás, nabízíme nižší úrok než banky. Je to jeden z
našich klíčových bodů, kterými kultivujeme finanční trh,” u
 zavírá N
 ovák.
ZÁKLADNÍ ČÍSLA / PŮJČKY / ZONKY
Celkový objem půjčených peněz

10 004 717 000 Kč

Meziroční nárůst objemu půjčených peněz

37 %

Počet půjček

68 755

Meziroční nárůst počtu půjček

40 %

Průměrná půjčená částka na Zonky

145 000 Kč

Nejnižší úroková sazba

2,99 %

Nejčastěji si lidé půjčili na

Bydlení / auto/
refinancování

Zdroj: Zonky a ČNB, data jsou platná ke dni 18. 12. 2019.
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Zonky je mezinárodní finančně-technologická společnost, za kterou stojí nejvýznamnější česká investiční skupina PPF. Zonky už poskytlo
lidem půjčky v hodnotě přes 10 miliard korun a zároveň spravuje portfolio desetitisícům investorů. Dnes tak Zonky plně konkuruje bankovním
společnostem na trhu se spotřebitelskými úvěry. Úspěch Zonky je od začátku založen na férovém přístupu a využití nejnovějších technologií,
díky kterým je Zonky atraktivní prozákaznickou firmou s rychlými a jednoduchými procesy pro vyřízení půjčky. Mnohé bankovní instituce se
fungováním Zonky inspirují, společnost se tak podílí na kultivaci českého finančního trhu. Tento úspěch a zákaznická spokojenost patří mezi
výrazné podněty pro expanzi na zahraniční trhy, kde působí pod značkou Benxy. Cílem mezinárodní expanze je na tento úspěch navázat i na
dalších trzích Evropské unie. V roce 2019 získalo Zonky ocenění Nejdůvěryhodnější značka v oblasti dodavatelů mimobankovních půjček. V
témže roce Zonky znovu obsadilo druhé místo v indexu odpovědného úvěrování, který vydává nezisková organizace Člověk v tísni.

