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GEPARD FINANCE – jednièka mezi hypoteèními makléøi

Praha, 7.10.2010:

Spoleènost GEPARD FINANCE dosáhla v letošním roce historického úspìchu v nárùstu 
produkce a získala již 8% podíl na hypoteèním trhu. Od ostatních makléøských firem a 
finanèních institucí se liší svou obchodní sítí nezávisle vlastnìných a samostatnì øízených 
franšízových kanceláøí.
 
GEPARD FINANCE zaèala poskytovat své služby pro klienty v roce 2003. Za období své èinnosti 
kompletnì zpracovala a do bank pøedala hypoteèní úvìry v celkovém objemu pøesahujícím 20 miliard 
korun pro více než 15.000 klientù.
 
Od roku 2009 poskytuje své služby prostøednictvím sítì franšízových partnerù. Ti získávají možnost 
spolupráce se všemi bankami na trhu za mimoøádných podmínek. Mohou využít kompletní sadu 
hypoteèních produktù s výhodnými finanèními podmínkami pro klienty, vyšší komfort pøi vyøizování 
poptávek, metodickou podporu i otevøené dveøe do vzdìlávacího systému spoleènosti. Neménì 
dùležitá je samozøejmì i marketingová podpora partnerù.
  
GEPARD FINANCE je dnes nejvìtším hypoteèním brokerem v ÈR, který pro jednotlivce, realitní 
kanceláøe i developery zajiš�uje hypotéky, stavební spoøení a pojištìní. Je oficiálním hypoteèním 
partnerem nejvìtší realitní sítì v Èeské republice, spoleènosti RE/MAX Èeská republika, pro jejíž 
kanceláøe kompletnì zajiš�uje RE/MAX Hypotéku.

„V rámci pololetí 2010 jsme dosáhli historicky nejvyšší produkce zpracovaných hypoték v 
objemu 2,31 miliardy Kè. Pro srovnání jde o meziroèní nárùst produkce o 36% oproti prvnímu 
pololetí 2009,“ upøesòuje Ing. Stanislav Obešlo, obchodní øeditel franšízové sítì GEPARD FINANCE.

Pro banky je GEPARD FINANCE jedním z nejvýznamnìjších externích zprostøedkovatelù jejich 
úvìrových produktù.

Není náhodou, že každá 12. hypotéka na trhu v ÈR je zprostøedkována makléøi GEPARD FINANCE.

 
Více o GEPARD FINANCE

Ojedinìlý franšízový koncept GEPARD - FINANCE PRO ŽIVOT nabízí výhodný model podnikání 
formou franšízové poboèky pod zavedenou znaèkou s atraktivními produkty, kvalitním metodickým 
zázemím a propracovaným systémem vzdìlávání. Profesionální makléøi svým klientùm zdarma 
zajiš�ují hypotéky, úvìry ze stavebního spoøení, pojištìní. GEPARD FINANCE vždy hledá pro klienta 
nejlepší zpùsob financování, pro franšízového partnera nadstandardní podmínky obchodování. V 
souèasné dobì franšízová sí� GEPARD FINANCE disponuje 60 funkèními obchodními místy, èímž je 
zajištìna snadná dostupnost a obsluha klientù po celé republice. GEPARD FINANCE významnì 
pùsobí i na Slovensku.
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