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CREDIT ROYAL®  to istniejąca od 2012 roku spółka centralna, będąca trzonem Grupy Credit Royal®. Grupę Credit Royal® tworzą instytucje finansowe udziela-
jące pożyczek gotówkowych dla osób fizycznych i firm zarówno w modelu door-to-door, jak i online; przedsiębiorstwa działające w obszarze nowych technologii 
oraz zarządzania ryzykiem, a także działająca od 2013 roku Kancelaria Prawna, wyspecjalizowana w obsłudze przedsiębiorstw i rynku kapitałowego. Ponadto  
Grupę tworzą spółki prowadzące wyspecjalizowaną działalność obejmującą pośrednictwo kredytowe, usługi prawne dla firm oraz windykację wierzytelności.  
Grupa Credit Royal® działa z powodzeniem na pięciu europejskich rynkach: w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, na Łotwie i w Estonii. Łącznie GCR zatrudnia 
ponad 900 Pracowników.  
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O NAS

W Spółce Dziesiątka Finanse® przez lata działalności 
nauczyliśmy się, że najlepszym i najskuteczniejszym 
modelem działania jest bycie rzetelnym i spraw-
dzonym Partnerem dla naszych Klientów. Stawiając  
na pierwszym miejscu uczciwość i bezpośredni kontakt 
z Klientami oraz mocne posadowienie firmy w lokalnych 
społecznościach, osiągamy stabilne i przewidywal-
ne wyniki finansowe, a Spółka odnotowuje stały wzrost  
wartości aktywów. 
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NASZE WARTOŚCI
ZAUFANIE 
Spółka działa od kilkunastu lat na rynku pożyczek gotówkowych,  
w tym od 9 lat pod marką Dziesiątka Finanse®, co czyni Spółkę jednym  
z najdłużej działających podmiotów w branży. 

WIARYGODNOŚĆ 
Firma została wpisana do Rejestru Firm Pożyczkowych (Instytucji  
Finansowych) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 
pod numerem RIP000278. Spółkę utworzono w 2001 roku, a jej kapitał 
zakładowy wynosi 14 360 000 PLN. Spółka działa od 19 lat ciesząc się  
wysokim zaufaniem Klientów oraz osiągając doskonałe wyniki finanso-
we. Posiadamy Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo. 

INNOWACYJNOŚĆ 

Elastyczny, ultranowoczesny system scoringowy – decyzja kredytowa w kilka sekund! Wdro-
żyliśmy nasze usługi na terenie całej Polski, tereny na których nie posiadamy Przedstawicieli  
są obsługiwane telefonicznie. 

DOSKONAŁA JAKOŚĆ AKTYWÓW
Dzięki innowacyjnym, rozbudowanym narzędziom scoringowym oraz 
modelowi biznesowemu, który przewiduje m.in. wynagradzanie Pra-
cowników wyłącznie od rzeczywiście zapłaconych przez Klienta rat, 
Spółka szczyci się bardzo niskim współczynnikiem szkodowości, który 
obecnie wynosi zaledwie 4,2%, co jest wynikiem unikalnym na rynku! 
Aż 91,1% naszych Klientów spłaca raty w terminie lub przed terminem 
płatności. Powyższe sprawia, iż szczycimy się wyjątkowo dobrym,  
stabilnym portfelem pożyczkowym.

SILNA OBECNOŚĆ NA RYNKACH LOKALNYCH
Dziesiątka Finanse® od lat z powodzeniem wspiera polskie gospodarstwa domowe. Udziela-
my pożyczek bezpośrednio w domu Klienta, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i cenio-
nym. Dziesiątka Finanse® wypracowała stabilną, ugruntowaną pozycję na rynkach lokalnych, 
co stanowi istotną przewagę konkurencyjną. Mocną stroną firmy jest jej Zespół - w chwili obec-
nej zatrudniamy 460 doświadczonych Pracowników na terenie 16 Województw. Funkcjonuje 
także infolinia, dzięki której Spółka sprzedaje pożyczki również przez telefon, co doskonale 
uzupełnia ofertę i kanał sprzedaży na terenie całego kraju. 

MIĘDZYNARODOWY ZASIĘG
Grupa Credit Royal® w chwili obecnej działa na pięciu europejskich rynkach: w Polsce, w Hisz-
panii, w Niemczech, na Łotwie i w Estonii. Łącznie we wszystkich spółkach funkcjonujących  
w ramach Grupy Credit Royal® zatrudnionych jest ponad 900 Pracowników. W Polsce sprze-
dajemy pożyczki ratalne w systemie door-to-door, na okres do dwóch lat, a na terenie Hisz-
panii sprzedajemy online nisko kwotowe pożyczki na okres do 30 dni. Dzięki tak szerokiemu 
doświadczeniu Grupa Credit Royal® rozwija się dynamicznie, a spółki ją tworzące osiągają 
doskonałe wyniki finansowe. 



6www.dziesiatka.pl

Styczeń 2013 
• udzielenie pierwszej  pożyczki pod marką  

Dziesiątka Finanse® 
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
Wrzesień 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-cio miesięcznego okresu  
negocjacji

1 marca 2018 
• Spółka staje się częścią Grupy Credit Royal®

Lipiec 2018 
• zwiększenie skali działania o 237%
Wrzesień 2018
• Spółka osiąga doskonałe wyniki finansowe;  

odnotowuje wzrost zysku netto o 8,1% m/m
• nowa siedziba 10F w Poznaniu
Grudzień 2018
• pozyskanie finansowania instytucjonalnego;  

rekordowe wyniki sprzedaży pożyczek ratalnych
• uruchomienie nowej, funkcjonalnej strony Spółki
Styczeń 2019
• nowa oferta produktowa; pożyczki do 15 000 zł  

na okres do 2 lat

2013 

2015 

2016 

2017

2019 

2018 

HISTORIA SPÓŁKI 2013-2019
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HISTORIA SPÓŁKI 2019-2020

2020

Luty 2019 
• premiera pierwszego spotu telewizyjnego 10F!
Marzec 2019 
• Spółka otrzymuje Certyfikat Firmy  

Wiarygodnej Finansowo
Kwiecień 2019 
• Dziesiątka otrzymuje tytuł  

Odpowiedzialnego Pożyczkodawcy
Maj 2019 
• 10F wspiera XXVII Ogólnopolskie Mistrzostwa 

Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego 
Krzyża - w 100-lecie PCK

Czerwiec 2019
• Debiut na platformie Mintos
Lipiec 2019 
• podwyższenie kapitału zakładowego o 500 000 zł
Sierpień 2019 
• Dziesiątka Finanse® osiąga rekordowe  

jak dotąd wyniki finansowe!
Wrzesień 2019 
• kolejne podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki o kwotę 1 000 000 EURO to jest  
do kwoty 14 360 000 PLN

• Spółka utrzymuje stałą dynamikę wzrostu  
zysku na poziomie 7-8% m/m 

Październik 2019 
• działania CSR Spółki - Dziesiątka wspiera  

wydarzenie „Mały Przedsiębiorca”
• wsparcie Fundacji „Lotniczy Grudziądz”
Listopad 2019 
• 10F otrzymuje  Certyfikat Etyczny ZPF informujący 

o kierowaniu się Zasadami Dobrych Praktyk
• Mintos zwiększa poziom finansowania Spółki o 60%
Grudzień 2019 
• Dziesiątka wspiera Dom Dziecka w Bąkowie
• doroczny event firmowy 10F nagradzający  

Najlepszych Pracowników Spółki
Styczeń 2020
• zakup 100% udziałów w spółce pożyczkowej 

Préstamo10 udzielającej od 10 lat pożyczek online 
na rynku hiszpańskim

 



8 www.dziesiatka.pl

Dziesiątka Finanse® - 19 lat na rynku!

sprawdzony model biznesowy
stabilne wyniki finansowe 
doskonała rentowność (marże)
dobra jakość portfela kredytowego
atrakcyjne produkty dla Klientów
polska firma, polski kapitał
ambitne plany rozwoju
zawsze dotrzymujemy słowa
zawsze gramy FAIR PLAY
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NASZ ZESPÓŁ

Tomasz Bracki

Prezes Zarządu Dziesiątka Finanse®

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 BP S.A., jako Dyrektor Depar-
tamentu 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® 
Wiceprezes 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 Współ-
pracy Regionalnej S.A., oraz pełnił funkcje m.in. 
Dyrektora Oddziału oraz Managera DB Elite 
Private Banking oraz Domu Maklerskim Time 
Asset Management. Pełnił funkcję dyrektora 
Regionalnego w Time Asset Management S.A., 
gdzie odpowiadał za realizację planu sprze-
daży oraz współpracę z instytucjami finanso-
wymi. Od listopada 2016 roku jako Wiceprezes 
Zarządu Independent Financial Brokers p. z o.o., 
gdzie odpowiadał za rozwój Departamentu 
Sprzedaży. Posiada certyfikat Europejskie-
go Stowarzyszenia Doradztwa Finansowego  
II stopnia (EFPA).
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Préstamo10 to firma technologiczna, która od 10 lat udziela krótko-
terminowe pożyczki konsumenckie na rynku hiszpańskim. Préstamo10  
to najstarsza w Hiszpanii firma udzielająca pożyczek online. Préstamo10 
jest również jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek pożyczkowych  
na rynku hiszpańskim. Firma posiada ponad 400 000 zarejestrowanych 
Klientów, a obsłużyła ponad 1 350 000 wniosków kredytowych i udzie-
liła ponad 193 000 pożyczek konsumenckich na łączną kwotę blisko  
52 000 000 EURO. Spółka posiada ultranowoczesne narzędzia systemo-
we oraz rozbudowane bazy danych, które umożliwiają pracę w oparciu o 
tzw. machine learning i deep learning. Dzięki wykorzystaniu dużych zbio-
rów danych i zaawansowanych modułów oceniania, Préstamo10 jest w sta-
nie uczynić decyzje kredytowe inteligentnymi, co skutkuje niskim wskaźni-
kiem szkodowości i wysoką rentownością portfeli kredytowych. Pierwszą  
pożyczkę otrzymuje się w ciągu kilkunastu minut, natomiast stali Klienci, 
poprzez aplikację P10 mogą otrzymać pożyczkę w czasie niemal rzeczy-
wistym. Spółka dziś wdrożyła rozwiązania jutra.

CrediBuy to platforma Fintech umożliwiająca finansowanie zakupów 
przez Internet. CrediBuy umożliwia zakupy na raty w ramach handlu 
elektronicznego. CrediBuy stworzono z myślą o dynamicznie rozwijają-
cym się rynku e-commerce. Dzięki finansowaniu CrediBuy konsument może 
nabyć droższy towar lub kupić większą ilość rzeczy, może też robić za-
kupy częściej niż zwykle. Jednocześnie użytkownik aplikacji może dzięki 
CrediBuy sfinansować zakupy w dowolnym sklepie internetowym, będąc  
w dowolnym miejscu na świecie. CrediBuy jest marką własną Préstamo10. 

Spółka P10 Finance S.L. będąca właścicielem marki Préstamo10  
i CrediBuy należy w całości od dnia 23 stycznia 2020 r. do Grupy Credit 
Royal®. 

Spółka powstała w 2010 roku  O  pożyczki dla  
konsumentów  O  pożyczki od 50 € do 750 €     

O krótkoterminowe, do 30 dni

Utworzony w roku 2019  O  obecnie w fazie rozwoju  
wielokanałowe rozwiązanie kredytowe dla sklepów 
e-commerce i uczestników handlu elektronicznego  

O  pożyczki w kwocie od 50 € do 1 500 €  
O  udzielane na 3 do 12 rat   

www.prestamo10.com
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w liczbach Przewagi

1 358 318

193 107 416 270 

rozpatrzonych wniosków  
o pożyczkę 

udzielonych pożyczek 
zarejestrowanych Klientów 

51 871 592 €

22 028 046 € 
wypracowanego 
przychodu 

100% online

Szybkie i łatwe aplikowanie  
o pożyczkę - natychmiastowe  
decyzje i dystrybucja pożyczek 

Elastyczny samouczący się  
moduł scoringowy 

Pożyczki dostępne 24/7 

Wiele urządzeń: komputer,  
smartfon, tablet

Inteligentny Big Data Scoring:  
wyższe wskaźniki akceptacji  
- tradycyjna ocena wiarygodności kredytowej 
stosowana przez hiszpańskie banki jest niemia-
rodajna, gdyż oparta jest na ograniczonych 
punktach danych, co powoduje niskie wskaźniki 
akceptacji, w stosunku do realnych możliwości 
płatniczych pożyczkobiorców

Najwyższa jakość obsługi 
Klienta 

Dbamy o środowisko 

W pełni zautomatyzowany  
proces, bez papieru  

Udzielonych 
pożyczek 
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O Lombardzie

Skupujemy:

• złoto 
• diamenty 
• srebro i inne metale szlachetne 
• biżuterię
• bursztyn 
• antyki | malarstwo | sztukę 
• numizmaty  
• zegarki
• elektronikę
• sprzęt RTV i AGD
• telefony
• aparaty fotograficzne
• gry i konsole
• komputery i laptopy
• samochody, motocykle, łodzie  

oraz inne pojazdy 
• nieruchomości  
• akcje i papiery wartościowe 
• oraz wiele innych możliwych  

do wyceny przedmiotów 

Dziesiątka Lombard to nowoczesne, innowacyjne miejsce, w którym każdy znajdzie 
coś dla siebie. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, a nasza oferta jest 
bardzo elastyczna. Wyróżnia nas PEWNOŚĆ – UCZCIWOŚĆ – WIARYGODNOŚĆ.  

Dziesiątka Lombard posiada ogromną przewagę rynkową. Jeżeli kwota uzy-
skana z pożyczki lub sprzedaży lombardowej będzie dla Klienta niewystar-
czająca, to w Dziesiątka Lombard będzie on mógł otrzymać brakującą sumę 
biorąc pożyczkę w Dziesiątka Finanse®, nawet do 15 000 zł! 

Ponadto, oferujemy najwyższe ceny skupu złota oraz profesjonalne wyceny dia-
mentów. Posługujemy się najwyższymi standardami obsługi. U nas Klient otrzy-
muje najwyższe na rynku wyceny, największe kwoty pożyczek i gotówkę prosto  
do ręki - błyskawicznie! Udzielamy również pożyczek pod zastaw, bez wycho-
dzenia z domu. Szybko, łatwo i wygodnie. Wystarczy kilka minut, aby wypełnić  
FORMULARZ na stronie www.10lombard.com i wziąć pożyczkę! 

Posiadamy trzy Oddziały w Polsce. Znajdują się w Sosnowcu, Radomiu oraz Bia-
łogardzie. W niedługim czasie mamy zamiar uruchomić kolejne trzy lokalizacje  
– Grudziądz, Kraków (Nowa Huta) oraz Wałbrzych. W planach są placówki  
Dziesiątka Lombard w kolejnych miastach. W dalszych planach rozwojowych 
mamy również otwarcie punktów skupu złota na terenie Hiszpanii w formie butików 
pod nazwą T’Oro. 

Dziesiątka Lombard należy do Grupy Credit Royal®.
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Lombard 
SOSNOWIEC

Lombard 
BIAŁOGARD

Lombard 
GRUDZIĄDZ

Lombard 
KRAKÓW

Lombard 
WAŁBRZYCH

Lombard 
RADOM

Lombardy planowane

Nasze Lombardy działają już w trzech 
miejscach w Polsce! 

W planach mamy otwarcie trzech kolejnych lokalizacji, a będą 
to Wałbrzych, Grudziądz oraz Kraków (Nowa Huta). W II połowie 
roku planujemy otwarcie Dziesiątki Lombard w kolejnych polskich 
miastach. 

Dziesiątka Lombard Białogard
pl. Wolności 18 
78-200 Białogard

Dziesiątka Lombard Radom
ul Malczewskiego 6
26-600 Radom

Dziesiątka Lombard Sosnowiec
ul. Ignacego Mościckiego 2 
41-200 Sosnowiec

Lombardy aktywne

DZIESIĄTKA LOMBARD – Polski lombard, najwyższe standardy!
www.10lombard.com
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Credit Royal®

Credit Royal® to istniejąca od 2012 roku spółka centralna, stanowią-
ca trzon holdingu - polskiej grupy kapitałowej Credit Royal®. Credit 
Royal® Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspiera spółki wchodzące 
w skład Grupy Credit Royal® w zakresie zwiększenia efektywności 
prowadzonej przez nie działalności operacyjnej.

Grupę Credit Royal® tworzą instytucje finansowe udzielające poży-
czek gotówkowych dla osób fizycznych i firm; przedsiębiorstwa dzia-
łające w obszarze nowych technologii oraz zarządzania ryzykiem,  
a także Kancelaria Prawna, wyspecjalizowana w obsłudze przedsię-
biorstw i rynku kapitałowego. Ponadto Spółka prowadzi wyspecjalizo-
waną działalność obejmującą pośrednictwo kredytowe, usługi prawne 
dla firm oraz windykację wierzytelności. 

Spółka jest wpisana do rejestru pośredników kredytowych KNF. 

www.creditroyal.pl



16 www.dziesiatka.pl

Kancelaria 
MSCICHOWSKA.PL
Wyspecjalizowana kancelaria prawna,
będąca częścią Grupy Credit Royal®

Kancelaria Prawna Mscichowska.pl od 2013 roku świadczy usługi prawne 
dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Zespół Kance-
larii składa się z doświadczonych radców prawnych i prawników, którzy 
swoją wiedzę nabyli podczas wieloletniej praktyki zawodowej i obsługi 
podmiotów gospodarczych funkcjonujących w wielu branżach i gałę-
ziach gospodarki.

Kancelaria specjalizuje się w zarządzaniu wierzytelnościami i obsłu-
dze prawnej rynku kapitałowego. Kancelaria gwarantuje swoim Klientom  
najwyższy standard obsługi oraz poufność i bezpieczeństwo. 

Kancelaria, kierowana jest przez radcę prawnego Urszulę Marię  
Mścichowską-Mazurek.

Urszula 
Mścichowska-Mazurek

Właściciel, Radca Prawny

Ius est ars boni 
et aequi Mscichowska.pl to: 

• Obsługa prawna spółek kapitałowych
• Obsługa prawna podmiotów rynku finansowego
• Windykacja sądowa i nadzór nad egzekucją komorniczą
• Helpdesk dla pośredników usług finansowych oraz inwestorów

łac. Prawo jest sztuką stosowania tego, 
co dobre i słuszne.
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Dziesiątka Finanse® w liczbach
Stabilne zyski i stały wzrost przychodów

9 lat na rynku pożyczkowym  
pod nazwą Dziesiątka  

Finanse®

Dziesiątka Finanse®  obecna jest 
już w szesnastu  województwach

zatrudnionych pracowników 
wg stanu na dzień 
20 stycznia 2020 r.

wzrost sprzedaży netto 
w 2019 roku w stosunku 

do roku 2018  

ekspansja 
od 1 marca 2018; 
pojawiliśmy się 

w trzynastu 
nowych 

obszarach 

9 460
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Jesteśmy Członkiem
Związku 

Przedsiębiorstw 
Finansowych

Posiadamy Certyfikat 
Firmy Wiarygodnej 

Finansowo

Posiadamy Certyfikat 
Odpowiedzialnego

Pożyczkodawcy

Działamy zgodnie
z Zasadami 

Dobrych Praktyk ZPF



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

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

Kapitał zakładowy: PLN 14 360 000,00

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 14 360 000,00 zł , nr infolinii +48 669 555 111.

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

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

CREDIT ROYAL ®  GROUP

FINANCEDEUTSCHLAND


