
 

 
MOTIVACE CÍLOVÉ SKUPINY 

Cílová skupina klientů pro půjčky v první etapě fungování Kryptobanking. Rozdělení podle 

charakteru půjčky: 

 

 

 

A) Malé krátkodobé půjčky (do 20.000,- Kč) 

Pro koho je produkt vhodný a jaké má výhody: 

      - vhodné pro klienty od 20 let, kteří jsou občaně ČR 

      - na základě potvrzení čestného prohlášení, že mají příjem dostatečný pro uhrazení závazku 

      - řešení pro klienty v bankovních a nebankovních registrech     

      - neplatí žádný úrok pouze předem definovaný poplatek 

 

Podmínky pro získání: 

      -  nutné založit kryptopeněženku u kryptobanking 

      -  jeden klient si bude moci půjčit pouze 1x za měsíc a to vždy po uhrazení 

předchozího závazku 

      -  nutná verifikace klienta (ověření OP a bankovního účtu, trvalé 

bydliště)                                               



      -  souhlas s VOP 

 

Způsob akvizice klientů: 

      -  facebookové kampaně cílené na krátkodobé půjčky 

      -  pomocí vyhledávání Google a Seznam  ( SEO, PPC ) 

      -  akvizice prostřednictvím obchodního týmu 

      -  využití affiliate programu 

   

 

B) Středně velké půjčky (do 200.000,- Kč) 

Pro koho je produkt vhodný a jaké má výhody: 

       - vhodné pro fyzické osoby nepodnikatele a podnikatele 

       - klienty od 20 let, kteří jsou občaně ČR 

       - neplatí žádný úrok pouze předem definovaný poplatek 

       - vhodné například pro pořízení spotřebního zboží, vybavení domácnosti atd. 

 

Podmínky pro získání: 

       - nutné založit kryptopeněženku u kryptobanking 

       - doložení příjmu ze zaměstnání, případně DPP 

       - nutný výpis z CBCB ( bankovního a nebankovního registru ) 



  - klienti, kteří budou mít nabídnutou kryptopůjčku ve svém uživatelském účtu díky četnosti 

využívání účtu nebudou muset dokládat příjmy. 

  - klienti, kteří budou nakupovat služby nebo zboží u partnerů Kryptobanking mohou získat 

slevu za nákup a to se zapůjčených peněz. 

  - největší výhodou u takové půjčky je možnost snížit poplatek v den splatnosti celé půjčky na 

0,-Kč a to za předpokladu vývoje hodnoty kryptoměny, ve které si klient půjčil. V některých 

situacích může klient i něco málo vydělat. 

       - souhlas s VOP 

 

Způsob akvizice klientů: 

      -  facebookové kampaně cílené na krátkodobé půjčky 

      -  pomocí vyhledávání Google a Seznam  ( SEO, PPC ) 

      -  akvizice prostřednictvím obchodního týmu 

      -  využití affiliate programu 

  

C) Odložené platby ( od 1.000,- Kč do 20.000,- Kč ) 

Pro koho je produkt vhodný a jaké má výhody: 

 

      - vhodné pro klienty od 20 let, kteří jsou občané ČR 

      - na základě potvrzení čestného prohlášení, že mají příjem dostatečný pro uhrazení závazku 

      - řešení pro klienty v bankovních a nebankovních registrech      

      - platí pouze definovaný poplatek za poskytnuí odložené platby 



      - v případě, že uhradí svůj závazek klient včas nebudou mu počítány úroky z prodlení po 

splatnosti 

 

Podmínky pro získání: 

      -  nutné založit kryptopeněženku u kryptobanking 

      -  možné využívat pouze u obchodníků majících platební terminál od 

společnosti   Kryptobanking 

      -  nutná verifikace klienta ( ověření OP a bankovního účtu, trvalé bydliště )        

      -  souhlas s VOP 

 

Způsob akvizice klientů: 

      -  facebookové kampaně cílené na krátkodobé půjčky 

      -  pomocí vyhledávání Google a Seznam  ( SEO, PPC ) 

      -  akvizice prostřednictvím obchodního týmu 

      -  využití affiliate programu 

      -  tištěnná reklama MHD 

      -  bannery u obchodníků 

      -  články na odborných serverech a se zaměřením na spotřebitele 

  

D) Operativní pronájem vozidel 

Pro koho je produkt vhodný a jaké má výhody: 

      - vhodné pro klienty od 25 let, kteří jsou občaně ČR 



      - vhodné pro právnické i fyzické osoby 

      - řešení pro klienty v bankovních a nebankovních registrech     

      - klient nemusí skládat akontaci 

      - klient může v po 12 měsíích požádat o výměnu za jiný vůz nebo ukončit nájemní smlouvu 

bez nároku na vrácení jistiny a plateb, které již uhradil 

      - v případě, že hradit nájem kryptoměnou tzn. že si bude včas zakupovat krytpoměnu a za 

předpokladu růstu ceny kryproměny může snížit výši splátky. 

      - klient si může vybrat servisní balíček u použitého vozu a jeho hodnotu přidat k cílové částce 

kryptopůjčky. Díky tomu nebude mít povinnost hradit servisní a režijní náklady ze ke své tíži. 

      - v případě řádného plnění nájemní smlouvy získává vlastnické právo k vozidlu, které do 30 

dnů od ukončení nájemní smlouvy bude převedeno na jeho fyzickou nebo právnickou osobu 

případně ho může použít jako akontaci pro snížení plateb na další vozidlo v rámci tohoto 

programu. 

      - zaplatí pouze jednu platbu dopředu před předáním vozidla. Ta se skládá z měsíčního nájmu, 

pojištění, servisního nákladu, úroku 

  

Podmínky pro získání: 

      -  občan ČR od 25 let s platným řidičským oprávněním 

      -  nutné založit kryptopeněženku u kryptobanking 

      -  v první fázi možný výběr v rámci nabídky INVESTERCAR 

      -  nutná verifikace klienta ( ověření OP a bankovního účtu, trvalé bydliště ) 

      -  souhlas s VOP 



      -  souhlas s tím, že každé vozidlo bude mít zabudované sledování vozu / nutné pro 

splnění pojistných podmínek pojišťovny. 

 

Způsob akvizice klientů: 

      -  facebookové kampaně cílené na krátkodobé půjčky 

      -  pomocí vyhledávání Google a Seznam  ( SEO, PPC ) 

      -  akvizice prostřednictvím obchodního týmu 

      -  využití affiliate programu 

      -  tištěnná reklama MHD 

      -  bannery na online media 

      -  články na odborných serverech a se zaměřením na spotřebitele 


