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Fiolet Kredyty łączy się z GETIN Raty 
 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółek Fiolet i GETIN Raty zatwierdziło połączenie obu spółek. 

 
Nowa spółka będzie działała pod nazwą Fiolet S.A. i koncentrować się będzie na usługach pośrednictwa 
kredytowego. Do tej pory Fiolet specjalizował się w udzielaniu kredytów hipotecznych. Dzięki 
połączeniu firma rozszerzy swój portfel o sprzedaż kredytów gotówkowych i sprzedaży kart 
kredytowych. Swoją ofertę Fiolet będzie kierował głównie do mieszkańców miast i miejscowości w 
których wciąż jest niedostateczna liczba placówek bankowych. Najważniejszym kanałem dystrybucji 
produktów będzie sieć 80 własnych placówek kredytowych oraz współpraca z kilkoma tysiącami 
niezależnych pośredników kredytowych w całym kraju. Do końca roku Fiolet planuje otwarcie kolejnych 
20 własnych punktów kredytowych.  
 
Przed połączeniem obie spółki dystrybuowały głównie produkty GETIN Banku. Docelowo w ofercie 
pośrednika mają znaleźć się również produkty największych i najpopularniejszych instytucji finansowych 
w Polsce. Fiolet pełnić będzie także rolę operatora dla mniejszych pośredników umożliwiając im miedzy 
innymi wstępną weryfikację wniosków kredytowych.  
   
"Obserwujemy szybki rozwój rynku i duże zapotrzebowanie na usługi finansowe. Śledzimy także rozwój 
rynków finansowych krajów Europejskich i widzimy miejsce dla dużego pośrednika kredytowego 
koncentrującego się na konkretnym segmencie rynku.” - Powiedział Paweł Ciesielski - Prezes Fiolet S.A. 
„Wyniki połączonej Spółki plasują nas w gronie pięciu największych firm doradztwa finansowego w 
Polsce. Z naszą ofertą chcemy docierać do miejscowości i klientów, którzy do tej pory mieli ograniczony 
dostęp usług finansowych. Zaoferujemy również szersze spektrum produktów kredytowych. Połączenie 
z GETIN Raty pozwoli nam także na optymalizację kosztów i uzyskanie efektu synergii." - dodaje 
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