
Nasz 
scenariusz, 
Twoja 
satysfakcja
Zostań Agentem  
Banku Credit Agricole!

Najlepszy adres  
w mieście!
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Jesteśmy Bankiem uniwersalnym. Koncentrujemy swoje działania na budowaniu długoterminowych 
relacji z klientami oraz profesjonalnym doradztwie i przyjaznej obsłudze. 

Udostępniamy produkty i usługi poprzez bankowość elektroniczną (serwis internetowy CA24), 
telefon (serwis telefoniczny CA24) oraz sieć ponad 460 placówek bankowych (oddziały własne, 
placówki partnerskie). 

Ofertę produktów bankowych adresujemy do klientów indywidualnych, klientów z segmentu agro, 
małych i średnich firm oraz korporacji.

Oferujemy pakiety kont osobistych, produkty oszczędnościowe, pożyczki gotówkowe, kredyty 
ratalne, karty kredytowe, kredyty hipoteczne, fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia.

Przywiązujemy dużą wagę do odpowiedzialnego kredytowania.

Credit Agricole Bank Polska S.A. obsługuje 2,1 mln klientów.
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Czerpiemy z wieloletniego, międzynarodowego doświadczenia francuskiej Grupy Crédit Agricole  
– jednej z największych grup bankowych w Europie. 

Credit Agricole posiada bogate doświadczenia w obszarze bankowości detalicznej, zarządzania 
aktywami, finansowaniu projektów inwestycyjnych oraz usług ubezpieczeniowych.

GRUPA CREDIT AGRICOLE W LICZBACH

Jesteśmy częścią Grupy Crédit Agricole Nasze wartości

WIARYGODNOŚĆ

 mamy silnego i stabilnego 
akcjonariusza

 czerpiemy z wieloletniego 
doświadczenia 
Grupy Crédit Agricole 
na międzynarodowych 
rynkach

 mamy mocne podstawy 
finansowe

 komunikujemy się 
otwarcie 

 dbamy o to, by klienci 
otrzymali od nas 
wszystkie potrzebne 
informacje

PROFESJONALIZM

 dopasowujemy ofertę 
do potrzeb klienta

 znamy klienta i traktujemy 
go indywidualnie

 w naszym Banku doradca 
jest doradcą, a nie tylko 
sprzedawcą

 pracujemy dbając 
o najwyższą jakość

 bierzemy pełną 
odpowiedzialność za to, 
co robimy

euro kapitału własnego euro – wynik netto grupy

86,7 mld 4,9 mld

działalność na całym świecie pracowników

54 kraje 140 000

DOSTĘPNOŚĆ

 mamy 405 placówek 
własnych 48 Placówek 
Partnerskich i 310 
Placówek CA Express

 dostarczamy klientom 
pełną gamę produktów 
i usług dzięki współpracy 
z innymi spółkami z Grupy 
Crédit Agricole w Polsce

 umożliwiamy dostęp 
do produktów i usług 
przez internet i telefon

 oferujemy produkty 
różnorodnym grupom 
klientów: detalicznym, 
małym i średnim firmom 
oraz przedsiębiorcom

 działamy razem  
i dzięki temu osiągamy 
wspólny cel

 pomagamy sobie 
nawzajem

PRZYJAZNOŚĆ

 dbamy o satysfakcję 
klienta 

 nagradzamy 
długoterminowe relacje 

 odnosimy się 
do siebie z szacunkiem 
i życzliwością

 chętnie dzielimy się swoim 
doświadczeniem i wiedzą 

 angażujemy się 
w działania na rzecz 
otoczenia prowadząc 
m.in. kampanie społeczne
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Razem w drodze do sukcesu Relacje oparte na zaufaniu

Oferta współpracy
W związku z dynamicznym rozwojem zapraszamy do współpracy w roli Agenta prowadzącego 
Placówkę CA Express.

Od ponad 15 lat pracujemy z przedsiębiorcami dzieląc się naszym know-how i zapewniając 
wsparcie w prowadzeniu biznesu.

 Dlaczego warto?

 proponujemy atrakcyjne warunki 
współpracy:

 szeroką gamę pożyczek 
gotówkowych

 możliwość samodzielnego 
zarządzania własnym portfelem 
klientów

 konkurencyjne wynagrodzenie 

 osiągnięcie rentowności w krótkim 
okresie czasu 

 reprezentujemy markę Credit Agricole, 
która od lat cieszy się zaufaniem 
Klientów

 jesteśmy doświadczonym 
i sprawdzonym partnerem 
biznesowym

 W ramach współpracy  
z nami otrzymasz szerokie 
wsparcie:

 merytoryczne  
(szkolenia, narzędzia analityczne, 
opieka menadżera regionalego)

 marketingowe  
(udział w kampaniach,  
materiały promocyjne)

 motywacyjne  
(atrakcyjny system prowizyjny,  
udział w konkursach)

Przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy z bankiem Credit Agricole prowadziłam rozmowy na temat 

otwarcia placówki franczyzowej z kilkoma innymi bankami. Większość z nich proponowała wiele, jednak tylko 

Credit Agricole odpowiedział na wszystkie moje oczekiwania: zapewnił przejrzyste zasady współpracy, wsparcie 

merytoryczne, atrakcyjne warunki wynagrodzenia oraz stosunkowo niski wkład finansowy. 

Niespełna dwuletnia współpraca ugruntowała mnie w przekonaniu, że otwierając placówkę CA Express dokonałam 

dobrego wyboru.

Każdy pozyskany przez nas klient traktowany jest indywidualnie. Takie podejście gwarantuje zadowolenie klientów 

oraz gwarancję rekomendacji naszych usług osobom poszukującym ofert kredytowych.

Z kolei słuchanie potrzeb Agentów przez bank Credit Agricole i uwzględnianie ich w strategii rozwoju sieci CA Express 

daje poczucie zrozumienia i bezpieczeństwa wśród przedsiębiorców, a to przekłada się na pozytywne relacje 

biznesowe i realizację wspólnie ustalonych celów.

Podstawą każdego biznesu są ludzie. Dlatego dokładam wszelkich starań, aby wszystkie osoby pracujące w moich 

placówkach CA Express ciągle doskonaliły swoje umiejętności i kompetencje sprzedażowe oraz miały wiedzę 

ekspercką. Dzięki temu łatwiej pozyskują klientów, którzy otrzymują z kolei obsługę na najwyższym poziomie.

Jako szef nieustająco rozwijam swoje kompetencje menadżerskie i sprzedażowe.

W moim przypadku to klucz do sukcesu.

Ewelina Korzybska

Agent Placówki CA Express
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Placówka CA Express Placówka CA Express

Placówki CA Express specjalizują się w sprzedaży produktów kredytowych dla klientów 
indywidualnych. Zlokalizowane są na terenie całego kraju.

 Poszukujemy do współpracy 
Agentów, którzy:

 mają zarejestrowane własne firmy lub 
są gotowi rozpocząć własną działalność 
gospodarczą

 posiadają doświadczenie w obsłudze 
klienta (mile widziane doświadczenie 
w finansach)

 znają rynek lokalny

 są zaangażowani, uczciwi, 
przedsiębiorczy

 oczekują atrakcyjnego wynagrodzenia 
prowizyjnego adekwatnego 
do osiąganych rezultatów

 Preferowany standard  
Placówki CA Express

 lokalizacja – małe i średnie miasta 

 położenie – centrum miejscowości, 
deptaki, ulice z dużą ilością sklepów 
i punktów usługowych

 lokal na parterze (min. 10 m2), z witryną, 

  aranżacja i wyposażenie zgodne 
z dostarczoną przez Bank specyfikacją 

 oznakowanie zewnętrzne nad wejściem 
do lokalu 

 Oferta Banku:

 „Pakiet Startowy” – niezbędne 
materiały marketingowe (plakaty, ulotki 
i naklejki z logo Banku)

 opieka menadżera regionalnego 
w prowadzeniu biznesu

 szkolenia wdrożeniowe i produktowe

 Oczekiwania Banku:

 dbanie o wizerunek marki 

 obsługa klienta zgodna oczekiwanymi 
standardami

 aktywne pozyskiwanie nowych Klientów

 dostosowywanie produktów i usług 
do potrzeb klienta

 budowanie długofalowych relacji opartych 
o zaufanie

 przestrzeganie procedur i regulacji Banku
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Notatki Notatki



Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Credit Agricole Bank Polska S.A., skontaktuj się z nami:

Siec_Partnerska@credit-agricole.pl 

www.credit-agricole.pl Credit Agricole Bank Polska S.A.
801 33 00 11 koszt wg stawki operatora


