Investujte
inak ako
ostatní...

										
									

Prospekt

...investujte
moderne a rýchlo.

Prečo

1,1+ mil. EUR

investovaných od investorov

150+ tisíc EUR

pripísaných úrokov investorom

od 5%

100%

1,5+ mil. EUR

100%

úrokový výnos
v sprostredkovaných
úveroch

Záruka investície

odkúpime 10% nesplácaných úverov
Zhodnotenie si určuje investor

500 - 1 000 EUR = úrokový výnos 5%
1001 - 5 000 EUR = úrokový výnos 6,5%
5 000+ EUR = úrokový výnos 8%

Diverzifikácia investície

Automatické rozloženie investície do viacerých úverov

Obchodovanie na sekundárnom trhu
Predaj a kúpa pohľadávok medzi investormi

100%-ná starostlivosť o klientov v omeškaní
Spolupráca s renomovanými inkasnými spoločnosťami

vlastníctvo pohľadávky v rukách investora
preverené žiadosti o úver v sociálnej poisťovni
a registroch (bankový, nebankový a reg. exekúcií)

Bez poplatkov

za investovanie a správu investície
Reinvestovanie

Možnosť opätovného investovania prijatých splátok
Automatickým reinvestovaním výrazne zvýšite
predpokladaný výnos

Pravidelné výnosy

Investíciou získate pravidelné príjmy

Investícia stále zarába

Zabezpečený dopyt po úveroch

Investícia nie je korporátny dlhopis

P2P Vám umožňuje investovať do úverov ľudí

Výhody

Zhodnotenie prostriedkov
atraktívnym úrokom
U nás je to možné. Ponúkame Vám
zhodnotenie vyššie ako v banke.

Jednoduchá a rýchla registrácia
Len pár minút a môžete byť vo svete financií.

Z pohodlia domova
Sme online služba. Stačí Vám len
pripojenie na internet a okamžite
vybavíte všetko potrebné.

Aj bez skúseností
Investovať s nami zvládne každý. Nepotrebujete si robiť
analýzu trhu a sledovať trendy. Vyskúšajte si to.

Výška zhodnotenia záleží len od Vás
Vážime si Vašu dôveru.
Čím viac budete investovať,
tým skôr si splníte svoje sny.

€

Ako

Od úplného začiatku
5 jednoduchých krokov ako začať investovať s Wishmakerom

12345
Registrácia cez
webový
formluár

Vytvorenie
virtuálneho
účtu

Online podpis
zmluvnej
dokumentácie

Verifikácia
zadaných
údajov

Začiatok
spolupráce a
investovania

CHCEM INVESTOVAŤ

2 500+					1 100+

záujemcov o úver				

podaných žiadostí o úver

600+						1,5+ mil. EUR
počet úverov 					objem úverov

Sprostredkovanie úverov sa realizuje výhradne na jednom z našich 50 obchodných
miest, kde zároveň prebieha aj kontrola totožnosti záujemcov o úver.
Preverovaním klientov zabezpečujeme vysokú kvalitu portfólia.
Profil úveru		
•
•

500 - 5 000 EUR
12 - 60 mesiacov

Podmienky pre záujemcu o úver
•
•
•
•
•

18+ rokov
občan Slovenskej republiky
trvalý pracovný pomer/dôchodok
platný občiansky preukaz
vlastný bankový účet

Overenie záujemcov o úver cez
Sociálnu poisťovňu
• typ a výška príjmu
Registre
• bankový register
• nebankový register
• register exekúcií

Záruka

odkúpenia pohľadávky pri
nesplácaných úveroch do
10% Vášho portfólia

Komu

Čísla

Z našich štatistík
vychádza nasledovný pomer splatených úverov

70 : 20 : 10
70%

úverov bez
omeškania

20%

úverov v miernom
omeškaní

10%

úverov vo vysokom
omeškaní

www.wishmaker.sk
Moderný a responzívny web s klientskou zónou
beží na kompletne zabezpečenej platforme,
ktorý Vám pomôže s jednoduchým investovaním.
Investujte inak ako ostatní...

CHCEM INVESTOVAŤ

Kde

WishMaker j.s.a.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
+421 2 21 29 34 07
info@wishmaker.sk
www.wishmaker.sk

