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Na tym etapie dowiesz się
jakie masz szanse na kredyt i
w jakiej wysokości. Twój
Ekspert "wyłapie'' też
wszystkie rzeczy, które mogą
stanowić zagrożenie w
przyznaniu kredytu. Dzięki
temu będziesz wiedział na
czym stoisz.

Na tym etapie
dowiesz się, czy z
nieruchomością jest
wszystko OK oraz
czy bank się na niej
zabezpieczy.

Pomożemy w
wypełnieniu i
skompletowaniu
wszystkich
potrzebnych
dokumentów.

Możesz liczyć na
indywidualne
negocjacje oferty.
Nasza wiedza i
doświadczenie
zapewni Tobie
najlepsze możliwe
warunki.

To nie koniec naszej
współpracy. Dla nas
ważny jest "serwis" czyli
dalsza obsługa Twojego
kredytu. Jeżeli pojawią się
odpowiednie warunki
obniżymy koszty Twojego
zobowiązania.

PAMIĘTAJ!
Pomożemy nie tylko w
kwestii kredytu, objaśnimy
także zapisy umowy
przedwstępnej i pomożemy
w wyborze nieruchomości.

Twój ekspert kredytowy:

www.profesjonalnefinanse.pl

Sprawdź na co możesz liczyć
Twój ekspert pomoże dokonać wyboru spośród wszystkich Banków,
wykona za Ciebie szereg działań i porówna oferty pod kątem:
MARŻY BANKU- od niej zależy wysokość oprocentowania oraz odsetek, które zwrócisz do banku
w całym okresie kredytowania, dlatego ważne aby marża była jak najniższa.
POZOSTAŁYCH KOSZTÓW- mimo, iż marża banku to najwyższy koszt Twojego zobowiązania,
nie wolno zapominać o pozostałych kosztach, które pojawiają się w ofertach kredytowych:
- ubezpieczenia (na życie, nieruchomości, pomostowe, niskiego wkładu własnego, etc.)
- prowizja (czasami można zastąpić ją innym produktem lub zupełnie jej uniknąć)
- produkty dodatkowe oferowane przez bank ( karta kredytowa, konto bankowe)

Po wyborze najlepszych ofert Twój Ekspert dopełni z Tobą wszelkich formalności:
Wypełni z Tobą wnioski do wybranych banków. Aby nie uzależniać się od decyzji
tylko jednego z nich, wybieramy dwie, trzy najlepsze instytucje. Pozwala nam to
także na skuteczne negocjacje oferty w każdym z banków.

Skompletuje wszystkie wymagane dokumenty bankowe, nieruchomości oraz
precyzyjnie określi jakich dokumentów będzie potrzebował od Ciebie .

Profesjonalnie poprowadzi proces kredytowy, umówi na podpisanie umowy w
wybranym banku oraz wyjaśni jakie czynności należy podjąć po wypłacie kredytu
(przelew wierzytelności, wpis do KW, ubezpieczenie nieruchomości, etc.).

Jesteśmy mobilni!
Dojedziemy na spotkanie
do Ciebie do domu, firmy
lub zaproponujemy
wizytę w naszym biurze.

