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Podsumowanie Na polskim rynku finansowym pojawił się nowy gracz: Lendico. To
nowoczesna platforma pożyczek społecznościowych, która w
bezpieczny sposób łączy pożyczkobiorców z osobami
zainteresowanymi korzystną lokatą własnego kapitału. Dzięki temu
pozwala uzyskiwać pożyczki na korzystnych warunkach oraz daje
perspektywy inwestycji o wysokiej stopie zwrotu. W ten sposób
Lendico oferuje produkt niedostępny dla klientów tradycyjnych
banków.

Szczegóły Po udanym starcie w Niemczech i Hiszpanii, nowy projekt Rocket Internet –
Lendico – rozpoczyna działalność na polskim rynku. O ile idea pożyczek
społecznościowych jest znana polskim odbiorcom już od 2008 roku, twórcy
Lendico wraz z uruchomieniem usługi w Polsce chcą nadać nowy ton social
lending.

Pozabankowe źródła finansowania otwierają nowe możliwości przed osobami,
które nie chcą ponosić narzucanych przez banki wysokich kosztów pożyczek.
Co prawda banki złagodziły nieco w ostatnim czasie kryteria kredytowe, lecz
opłaty ponoszone przez klientów wciąż są znaczne: prowizja, marża,
dodatkowe ubezpieczenia czy też opłata za obsługę. W ten sposób pożyczka
zamiast w łatwy i tani sposób zwiększać płynność finansową, staje się dużym
obciążeniem w domowym budżecie. Jedną z dróg liberalizacji rynku mogą być
właśnie pożyczki społecznościowe.

Social lending: co to jest?

Równolegle z rozwojem rynku pozabankowych źródeł finansowania pojawiają
się nowe rozwiązania: np. pożyczki społecznościowe (nazywane również
social lending lub pożyczkami peer-to-peer – P2P).

Mechanizm społecznego pożyczania pieniędzy jest prosty. Pożyczkobiorca
zgłasza chęć wzięcia pożyczki na specjalnej platformie (np. Lendico), zaś
inwestorzy deklarują konkretne sumy, jakie chcą zainwestować w dany
projekt. Największą zaletą pożyczek społecznościowych jest obopólna korzyść:
inwestor zarabia na odsetkach, zaś pożyczkobiorca otrzymuje pożyczkę na
warunkach znacznie lepszych, niż w banku.

Czym jest Lendico

Lendico ma ambicję stać się e-alternatywą dla banków. Za pośrednictwem
strony Lendico.pl nie tylko umożliwia klientom indywidualnym uzyskanie
pożyczki na preferencyjnych warunkach (oprocentowanie już od 5,82 procent
przy RRSO 9,73 proc.), lecz także łączy ich z inwestorami, którzy mogą liczyć
na wysoki zwrot z inwestycji i procent spłacalności zaciągniętych zobowiązań.

- Tworząc Lendico nie chcieliśmy powołać kolejnego serwisu, który byłby
jedynie miejscem łączącym inwestorów i pożyczkobiorców. Naszym celem
jest stworzenie alternatywnego sposobu pożyczania i inwestowania
pieniędzy w oparciu o najwyższe standardy obsługi i bezpieczeństwa – mówi
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dr Dominik Steinkűhler, współzałożyciel Lendico. – Dlatego też wdrożyliśmy
autorski algorytm oceniający zdolność kredytową pożyczkobiorcy w czasie
rzeczywistym. Współpracujemy także z Biurem Informacji Gospodarczej w
zakresie weryfikacji wypłacalności naszych klientów. Dzięki temu zarówno
inwestor jak i pożyczkobiorca mogą czuć się bezpiecznie.

Jak to działa?

Platforma Lendico tworzy alternatywę dla klasycznych kredytowych produktów
bankowych. Działając online, znacznie ogranicza koszty procesowania
wniosków, a tym samym zapewnia realne korzyści dla obu stron:
pożyczkobiorców i inwestorów. Sam schemat działania Lendico jest niezwykle
prosty.

Potencjalny pożyczkobiorca tworzy na Lendico.pl tzw. „projekt pożyczki”, w
którym opisuje cel, kwotę oraz proponowany czas spłacenia zobowiązania.
Lendico analizuje jego zdolność kredytową za pomocą specjalnego algorytmu
oraz informacji uzyskanych z BIG Infomonitor oraz KRD, a następnie
proponuje najkorzystniejsze oprocentowanie pożyczki (od 5,82 procent). Po
akceptacji warunków i pomyślnej weryfikacji, projekt zostaje umieszczony w
systemie. Maksymalna wysokość pożyczki to 50 tys. złotych.

Inwestor, czyli osoba finansująca projekt pożyczkowy, może ulokować środki
w dowolnej ich liczbie. Minimalna kwota inwestycji wynosi 100 złotych,
maksymalna zaś – 100 tys. złotych. W momencie, gdy dany projekt uzyska
pełne finansowanie, pożyczkobiorca otrzymuje wnioskowaną kwotę.
Inwestorzy zaś zaczynają dostawać bezpośrednio na swój rachunek bankowy
spłacane raty oraz część zainwestowanego kapitału. Inwestorzy mogą zyskać
do 14,52 procent (oprocentowanie nominalne kapitału).

- W latach 1988-2008, a więc przed kryzysem finansowym, średnia roczna
stopa zwrotu z inwestycji w akcje amerykańskiego indeksu S&P 500
wyniosła 8,35%. Dlatego pożyczki społeczenościowe mogą być alternatywą
dla inwestycji giełdowych lub sposobem ich urozmaicenia. Oczywiście tu też
należy zachowywać zasady bezpieczeństwa. Najkorzystniejszym sposobem
inwestowania na platformie Lendico jest zbudowanie zróżnicowanego
portfela inwestycji i finansowanie kilku projektów mniejszymi kwotami. Dzięki
temu inwestor ma możliwość wygenerowania większych zysków w krótszym
czasie, niż przy innych inwestycjach – mówi Dominik Steinkühler.

Unikalność Lendico

W odróżnieniu do większości systemów pozabankowych, Lendico stawia na
wysoką spłacalność zaciągniętych przez kredytobiorców zobowiązań. Stąd
wnikliwa weryfikacja zdolności kredytowej oparta o informacje od firm
partnerskich oraz własny algorytm oceny ryzyka

- Nasz projekt został bardzo dobrze przyjęty na rynku hiszpańskim i
niemieckim. Kolejnym krokiem jest Polska, gdzie chcemy wprowadzić nową
jakość inwestowania i pożyczania pieniędzy opartą na solidności i
wzajemnym zaufaniu – podsumowuje Dominik Steinkühler.

Linki Lendico Polska

Cytaty Tworząc Lendico nie chcieliśmy powołać kolejnego serwisu, który byłby
jedynie miejscem łączącym inwestorów i pożyczkobiorców. Naszym
celem jest stworzenie alternatywnego sposobu pożyczania i
inwestowania pieniędzy w oparciu o najwyższe standardy obsługi i
bezpieczeństwa. 
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— dr Dominik Steinkűhler
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