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O NAS

W Spółce Dziesiątka Finanse® przez lata działalności  
nauczyliśmy się, że najlepszym i najskuteczniejszym 
modelem działania jest bycie sprawdzonym i rze-
telnym partnerem dla naszych Klientów. Stawiając  
na pierwszym miejscu uczciwość i bezpośredni kontakt 
z Klientami oraz mocne posadowienie firmy w lokalnych 
społecznościach, osiągamy stabilne i przewidywalne 
wyniki finansowe.
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NASZE WARTOŚCI
ZAUFANIE 

Blisko 8 lat na rynku pożyczek czyni Dziesiątkę Finanse® 
jednym z najdłużej działających podmiotów w branży. 

WIARYGODNOŚĆ 

Firma została wpisana do rejestru firm pożyczkowych (instytucji 
finansowych) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego pod numerem RIP000278. Spółkę utworzono w 2001 roku,  
a jej kapitał zakladowy wynosi 10 100 000 pln.

INNOWACYJNOŚĆ 

Elastyczny, ultranowoczesny system scoringowy – decyzja kredytowa w kilka sekund! 
Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania sprzedaży w systemie online.  Jest to nowy,  
potężny kanał sprzedaży pożyczek, który planujemy uruchomić w roku 2019. 

WSPARCIE BIZNESU

Ponadto spółka planuje uruchomienie odrębnej linii pożyczkowej dla biznesu  
BIZCASH.PL – pożyczki udzielane byłyby pod zastaw nieruchomości oraz odrębnej 
 linii pożyczkowej – MOTO-CASH.PL – czyli pożyczki udzielane przez sieci dealerskie  
i komisy na zakup aut używanych (pożyczki zabezpieczane na pojeździe). 

DOSKONAŁA JAKOŚĆ AKTYWÓW

Dzięki innowacyjnym, rozbudowanym narzędziom scoringowym 
oraz modelowi biznesowemu, który przewiduje wynagradzanie 
pracowników wyłącznie od rzeczywiście zapłaconych przez 
Klienta rat Spółka szczyci się bardzo niskim współczynnikiem 
szkodowości, który obecnie wynosi zaledwie 3,15%, co jest wy-
nikiem unikalnym na rynku! Aż 92,87% naszych Klientów spłaca 
raty w terminie lub przed terminem płatności. Powyższe spra-
wia, iż szczycimy się wyjątkowo dobrym, stabilnym portfelem  
pożyczkowym.

SILNA OBECNOŚĆ NA RYNKACH LOKALNYCH

Firma od lat z powodzeniem wspiera polskie gospodarstwa domowe. Udziela-
my pożyczek bezpośrednio w domu Klienta, co jest rozwiązaniem bardzo wygod-
nym i cenionym. Dziesiątka Finanse® wypracowała stabilną, ugruntowaną pozycję  
na rynkach lokalnych, co stanowi istotną przewagę konkurencyjną. Mocną stroną  
firmy jest Zespół - w chwili obecnej zatrudniamy 460 Pracowników na terenie  
15 województw. Funkcjonuje także infolinia - sprzedajemy pożyczki na terenie całego 
kraju, co jest uzupełnieniem sprzedaży naziemnej. Nasi Doradcy obsługują klientów  
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.
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HISTORIA SPÓŁKI

2013 2015 2017 2018 2019

2013
udzielenie pierwszej 

„małej” pożyczki

Listopad 2013
liczba udzielonych  

pożyczek przekracza 1000

Grudzień 2013
wolumen udzielonych pożyczek 

przekracza 1 mln PLN

Kwiecień 2015
pozyskanie blisko 1 mln pln  

w formie emisji obligacji (roczne)

Sierpień 2015
wolumen udzielonych pożyczek 

przekracza 10 mln PLN

2016

2016
wdrożenie nowych produktów, wzrost 
marży, wcześniejsza spłata obligacji

Grudzień 2017
wolumen udzielonych pożyczek  

przekracza 20 mln pln

Luty 2018
przejęcie Spółki przez Lucky Star Investments S.A., 

zakończenie 9 miesięcznego okresu negocjacji

1 marca 2018
Spółka staje się częścią  

Grupy Credit Royal®

Lipiec 2018
zwiększenie skali  
działania o 237%

Grudzień 2018
pozyskanie finansowania instytucjonalnego;  

rekordowe wyniki sprzedaży pożyczek ratalnych

Wrzesień 2018
Spółka osiąga doskonałe wyniki finansowe;  

odnotowuje wzrost zysku netto o 8,1% m/m

Czerwiec 2019
Debiut na platformie Mintos

Styczeń 2019
nowa oferta produktowa;  

pożyczki do 15 000 zł na okres do 2 lat
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Dziesiątka Finanse® w liczbach
Stabilne zyski i stały wzrost przychodów

lat na rynku pożyczkowym, 
od 2013 roku pod nazwą  

Dziesiątka Finanse®

Dziesiątka Finanse®  obecna jest 
już w szesnastu  województwach

zatrudnionych pracowników 
wg stanu na dzień  

1 lipca 2019

wzrost sprzedaży netto 
w GRUDNIU 2018  

w stosunku do LISTOPADA 2018

ekspansja 
od 1 marca 2018; 
pojawiliśmy się 

w trzynastu 
nowych 

obszarach 

8 460

118%16

+13
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OBSZARY, 
NA KTÓRYCH 
DZIAŁAMY
Posiadamy ugruntowaną, stabilną pozycję  
w Polsce. Działamy na rynkach lokalnych, co jest  
naszym wyróżnikiem i przewagą nad  konkuren-
cją.  Od 1 marca 2018 roku staliśmy się częścią 
polskiej grupy kapitałowej Credit Royal® i od tego  
czasu nastąpił bardzo dynamiczny rozwój przed-
siębiorstwa. Zaledwie w kilka miesięcy udało nam  
się zwielokrotnić zasięg i skalę działania, a przy tym  
wypracować doskonałe wyniki finansowe.

Jesteśmy obecni już we wszystkich wojewódz-
twach w Polsce.

Ponadto Spółka planuje wejście w obszar sprzeda-
ży online, a także ekspansję na rynki zagraniczne. 
Pierwszym rynkiem, na którym planujemy sprzeda-
wać pożyczki jest Hiszpania. plany

tereny w obsłudze
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PLANY ROZWOJU I EKSPANSJI

IVQ 2019
Otwarcie kanału direct 

(online) www.10f.pl

2019/2020
Wejście na rynki zagra-
niczne. Spółka planuje,  

aby pierwszym rynkiem 
zagranicznym była

Hiszpania.

2018 2019 2020

2020/2021
Spółka planuje być 

jednym z pięciu najwięk-
szych przedsiębiorstw  

pożyczkowych  
w Polsce.
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NASZ ZESPÓŁ

Tomasz Bracki

Prezes Zarządu Dziesiątka Finanse®

Wiceprezes Zarządu Credit Royal®

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu oraz Podyplomowych Studiów Managerskich 
na SGH, Katedra Zarządzania w Gospodarce 
w Warszawie, licznych kursów menadżerskich  
i sprzedażowych, oraz kursów: na członków rad 
nadzorczych, analityka giełdowego, doradcy 
finansowego. Posiada kilkunastoletnią praktykę 
w branży finansowej. Doświadczenie zdobywał 
m.in. w banku PKO S.A., jako Dyrektor Departa-
mentu Sprzedaży i Marketingu w PZU TFI, oraz 
w prywatnych instytucjach finansowych jako 
Dyrektor Departamentu Sprzedaży lub Członek 
Zarządu. Od maja 2016 roku Prezes Zarządu 
Independent Financial Brokers Sp. z o. o., gdzie 
z sukcesem doprowadził do uzyskania zgody 
Komisji Nadzoru Finansowego na Agenta Firmy 
Inwestycyjnej. Jest członkiem Stowarzyszenia  
Inwestorów Indywidualnych.

Jerzy Mazurek
Wiceprezes Zarządu  
Dziesiątka Finanse® 
Dyrektor Zarządzający Credit Royal®

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa w Wyż-
szej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskie-
go w Warszawie. Doświadczenie zawodowe 
zdobywał m. in. w  Banku BPS S.A. na stanowi-
sku Koordynatora Zespołu Radców Prawnych 
w Departamencie Organizacyjno – Prawnym, 
a później Pełnomocnika Banku do spraw 
kontaktów ze Związkami Zawodowymi. Jest 
laureatem odznaczenia „Zasłużony dla Pol-
skiej Bankowości Spółdzielczej”. W Kancelarii 
Adwokackiej Adw. Grzegorza Fertaka w War-
szawie osobiście odpowiadał za obsługę 
prawną takich spółek jak Cefarm S.A., Koleje 
Mazowieckie KM Sp. z o. o. czy Polmos Biel-
sko-Biała. Był Dyrektorem Działu Prawnego 
Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”.  
Od 2008 roku Główny Specjalista w Wy-
dziale Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie. Od stycznia 
2011 r. Dyrektor Zarządzający, następnie Pro-
kurent i Prezes Zarządu dużej, polskiej firmy 
windykacyjnej. 
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NASZ ZESPÓŁ

Urszula 
Mścichowska
-Mazurek

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Dziesiątka Finanse® 
Prezes Zarządu Credit Royal®

Radca Prawny Mscichowska.pl
Prokurent Credit Royal Finance

Radca Prawny, ukończyła z wyróżnieniem Wy-
dział Prawa i Administracji na Uniwersytecie 
Warszawskim. Uzyskała dyplom British Cen-
tre for English and European Legal Studies na 
Cambridge University. Studiowała na University  
of Westminster w Londynie.  Jest członkiem Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 
Posiada bardzo duże doświadczenie zdobyte 
podczas wieloletniej pracy w sektorze publicz-
nym. Od roku 2012 z sukcesem prowadzi wła-
sną Kancelarię Prawną Mscichowska.pl. Spe-
cjalizuje się w obsłudze spółek kapitałowych  
w tym spółek publicznych, a także w obsłudze 
prawnej podmiotów rynku finansowego oraz 
w prowadzeniu procesów sądowych z zakre-
su rozliczeń finansowych pomiędzy przed-
siębiorcami. Posiada wysokie umiejętności  
menadżerskie.

Jarosław Sabała

Członek Rady Nadzorczej  
Dziesiątka Finanse® 
Członek Zarządu Credit Royal®

Prezes Zarządu Credit Royal Finance

Ekonomista, Absolwent Wyższej Szkoły Za-
rządzania i Bankowości w Krakowie ze spe-
cjalnością Zarządzanie Finansami. Wybitnie  
doświadczony bankowiec i finansista. Z ryn-
kiem finansowym związany od ponad 20 lat. 
Swoją karierę rozpoczynał w Banku Współpra-
cy Regionalnej S.A., oraz pełnił funkcje m.in. Dy-
rektora Oddziału oraz Managera DB Elite Pri-
vate Banking oraz Domu Maklerskim Time Asset 
Management. Pełnił funkcję dyrektora Regio-
nalnego w Time Asset Management S.A., gdzie 
odpowiadał za realizację planu sprzedaży 
oraz współpracę z instytucjami finansowymi. 
Od listopada 2016 roku jako Wiceprezes Za-
rządu Independent Financial Brokers sp. z o.o., 
gdzie odpowiadał za rozwój Departamentu 
Sprzedaży. Posiada certyfikat Europejskie-
go Stowarzyszenia Doradztwa Finansowego  
II stopnia (EFPA).
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Dziesiątka Finanse®

 
doskonały model biznesowy
stabilne wyniki finansowe 
doskonała rentowność
wysoka jakość portfela kredytowego
bardzo wysoka marżowość
atrakcyjne produkty dla Klientów
przejrzysta struktura organizacyjna
polska firma, polski kapitał
ambitne plany rozwoju
zawsze dotrzymujemy słowa
zawsze gramy FAIR PLAY
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Pożyczka u nas to strzał w dziesiątkę!
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NIP: 7842426890 
REGON: 300976329 
KRS: 0000069320 
KNF: RIP000278

Kapitał zakładowy: PLN 10 100 000,00

Dziesiątka Finanse sp. z o. o. 
ul. Królewska 18
00-103 Warszawa

Dziesiątka Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 18 (00-103 Warszawa), NIP: 7842426890,  REGON: 300976329, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego KRS Nr 0000069320, KNF Nr RIP000278, kapitał zakładowy w wysokości 10 100 000,00 zł , nr infolinii +48 669 555 111

biuro@dziesiatka.pl
www.dziesiatka.pl
www.10f.pl

Grupa Credit Royal®

+48 537 889 557
Skontaktuj się z nami!
Jarosław Sabała


