Kredyt hipoteczny

Dlaczego my?
Jesteśmy ekspertami ﬁnansowymi
z wieloletnim doświadczeniem

Jesteśmy po to, by ułatwić Ci
podjęcie ważnych decyzji.

Nasza pomoc jest bezpłatna
Oszczędzimy Twój czas

Rola Finance Plus
Fachowo przeanalizujemy Twoje potrzeby
i sprawdzimy zdolność kredytową.
Zaproponujemy dopasowane oferty kredytowe
i pomożemy w wyborze najlepszego rozwiązania.

Porównamy oferty ponad 10
największych banków
Przeanalizujemy oferty pod kątem
Twoich indywidualnych potrzeb

Poprowadzimy sprawnie i skutecznie procedurę
złożenia wniosku kredytowego.
Zadbamy o wynegocjowanie najlepszych
warunków umowy.
Zapewnimy wsparcie w relacjach z bankiem
w trakcie trwania umowy kredytowej.

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji.
Wpływa na komfort życia w kolejnych latach.
Dlatego wymaga rozwagi, szczególnie w sytuacji
gdy musimy wspierać się kredytem bankowym.
Kredyt hipoteczny to skomplikowany proces wymagający
umiejętności poruszania się wśród dostępnych na rynku
ofert bankowych.
Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój kredyt jest optymalny,
warto zaufać i skorzystać z usług doświadczonych ekspertów.
Pomożemy Ci zrozumieć, co kryje się pod różnymi
parametrami. Wyjaśnimy wątpliwości, przeprowadzimy
Cię przez trudne procedury formalne, tak abyś na każdym
etapie czuł się pewnie.

Kredyt konsolidacyjny
Połącz kredyty i obniżaj raty. Skonsolidowanie wszystkich
zobowiązań bankowych pozwoli zmniejszyć obciążenie
budżetu domowego i uporządkuje Twoje ﬁnanse.
Zamiast kilku rat spłacanych w różnych terminach i często
do różnych instytucji, będziesz płacił jedną, niższą ratę.

Przedstawimy zalety i wady
każdej oferty
Zapoznamy Cię ze wszystkimi
aspektami umowy

Decydując się na kredyt konsolidacyjny możesz ponadto
zyskać możliwość:
•
•
•
•

biuro@ﬁnanceplus.pl
510 011 016
510 011 052
Finance Plus Sp. z o.o.
ul. Ślężna 130-134, 53-111 Wrocław

Pomożemy na każdym etapie
kredytowym
Zapewnimy opiekę post-kredytową
(wsparcie w relacjach z bankiem
w okresie obsługi kredytu)

wydłużenia okresu spłaty zobowiązań
raty dopasowanej do Twoich możliwości
zmiany zabezpieczeń i uzyskania korzystniejszych
warunków ﬁnansowych
pozyskania dodatkowej gotówki

Kredyt gotówkowy
Jeśli potrzebujesz środków na realizację swoich planów
lub marzeń, kredyt gotówkowy pozwoli Ci na ich szybkie
urzeczywistnienie.
Pomożemy Ci odnaleźć się w gąszczu ofert. Nasi eksperci
pomogą porównać i wybrać najkorzystniejszą ofertę pod
względem technicznym i ﬁnansowym.

