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PROVEMA
Propozycja współpracy
sprzedaży ratalnej



3 proste kroki
do sprzedaży
ratalnej

TYLKO 3  KROKI  WYSTARCZĄ
DO URUCHOMIENIA
SPRZEDAŻY RATALNEJ  W
TWOIM SKLEPIE :

Zarejestruj się jako nasz
Partner na naszej stronie.

Zaakceptuj online warunki
umowy o współpracy.

Dodaj na swojej stronie opcję
„zakup na raty” z LoanByLink.
Dołącz link ratalny na portalu
społecznościowym.
Wypełniaj wnioski w sklepie
stacjonarnym.

https://online.provema.com/register


LoanByLink – proste raty

LoanByLink to innowacyjny produkt ratalny firmy Provema, która od 6 lat
specjalizuje się w rozwiązaniach finansowych dla klientów indywidualnych
zarówno w Polsce jak i za granicą.

Naszą ideą jest dawać naszym Partnerom i klientom proste i szybkie produkty,
umożliwiające łatwy dostęp do finansowania.

W procesie udzielania pożyczek używamy zaawansowanych technologicznie
metod, dzięki czemu uzyskanie finansowania odbywa się w 100% online bez
zbędnych formalności.



PROVEMA – o nas
6 LAT NA RYNKU CONSUMER FINANCE

OBECNOŚĆ W 3 KRAJACH UE

PONAD 700 TYS. OBSŁUŻONYCH KLIENTÓW

1200 WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH
DZIENNIE

70 MLN UDZIELONEGO FINANSOWANIA
ŁĄCZNIE



LoanByLink – prosta forma płatności

Zakupy na raty to coraz bardziej popularna forma płatności za zakupione towary i
usługi. Według danych Biura Informacji Kredytowej już co dziesiąty Polak
skorzystał w ostatnim czasie z płatności ratalnych.

Klienci sklepów, decydując się na zakupy, są zainteresowani wygodną i intuicyjną
formą zapłaty odroczoną w czasie.

Dzięki prostym zasadom pożyczania i minimalnym formalnościom nasz produkt
jest konkurencyjny w stosunku do ofert bankowych.



LoanByLink –
korzyści dla
Partnera

MAKSYMALIZACJA  ZYSKÓW
TWOJEGO SKLEPU
POPRZEZ:

Zwiększenie liczby potencjalnych
klientów, dzięki poszerzeniu oferty o
dodatkowy kanał płatności ratalnych.

Wzrost wartości koszyka (większa
skłonność zakupowa klienta przy
kupowaniu na raty).

Ograniczenie ryzyka rezygnacji
klientów z decyzji zakupowej z uwagi
na brak oferty ratalnej w wybranym
sklepie.

sklep e-commerce
portale społecznościowe
sklep stacjonarny

Umożliwienie sprzedaży ratalnej w
wielu kanałach :



LoanByLink –
nasza oferta dla
Partnera

przejrzyste zasady współpracy
szybka rejestracja Partnera na
stronie Provema 
prosta i bezpłatna integracja
sklepu z LoanByLink
brak opłat abonamentowych i
transakcyjnych

https://online.provema.com/register


LoanByLink – nasza oferta dla Partnera cd.

dostęp do podglądu złożonych wniosków pożyczkowych

wysoki wskaźnik akceptowalności wniosków (konkurencyjny do oferty
banków)

szybki przelew środków na konto sklepu po pozytywnej decyzji kredytowej

pomoc techniczna i wsparcie merytoryczne

wsparcie klienta w procesowaniu wniosku pożyczkowego



1. Klient wybiera towar lub usługę.

2. Wybór opcji płatności „kup na raty” LoanByLink.

3. Wypełnienie danych na wniosku pożyczkowym.

4. Weryfikacja klienta.

5. Akceptacja warunków umowy.

6. Wypłata środków na rachunek sklepu (szybki przelew Dotpay).

7. Sklep realizuje sprzedaż towaru lub wybraną przez klienta usługę.

LoanByLink – proces krok po kroku (klient)



LoanByLink – korzyści dla klienta

Prosty i intuicyjny
proces wnioskowania
online lub w sklepie
stacjonarnym.

Atrakcyjny system
finansowania ratalnego
w przypadku braku
wystarczających
środków na koncie.

Brak wymogu
przedstawiania skanów
dokumentów,
zaświadczeń.

Nie wymagany wkład
własny.

Brak konieczności
przedstawiania
poręczycieli.

Dodatkowa szansa na
uzyskanie
kredytowania w
przypadku odmowy
w banku.



Sprzedawaj na raty z LoanByLink
na portalach społecznościowych

WYSTARCZY, ŻE:

Umieścisz w poście lub na aukcji zdjęcie
wystawionego przedmiotu lub opis
płatnej usługi.

Wkleisz otrzymany od nas link
prowadzący Twojego Klienta do płatności
na raty.

MOŻESZ TEŻ WYSYŁAĆ LINKI DO PŁATNOŚCI
RATALNYCH TWOJEMU KLIENTOWI POPRZEZ EMAIL, CZY
KOMUNIKATORY



Zobacz film reklamowy i dowiedz się dlaczego finansowanie LoanByLink jest tak atrakcyjne 
 i doceniane przez właścicieli sklepów stacjonarnych i e-commerce!

LoanByLink – MARKETING

https://fb.watch/4sujCsLsGg/


Przykładowe
sklepy



Przykładowe
sklepy



LoanByLink – prosta
forma płatności

Parametry finansowe/proces
wnioskowania o pożyczkę ratalną
Kwota: od 300 zł do 3000 zł 
Na 10 miesięcy
Minimalny dochód 1200 zł
Szeroka gama akceptowalnych źródeł
dochodów
Proces i weryfikacja w 100% online
bez dokumentów



DZIĘKUJEMY!
ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY!


