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Po?yczki hipoteczne bez BIK odd?u?eniowe

Cena:1,00 pln

Obs?ugujemy Klientów z ca?ej Polski D?u?szy okres sp?aty Profesjonalnie podej?cie i pomoc w
odd?u?eniu Budowanie planu finansowego odd?u?eniowego Szybko i bezpiecznie - przejrzysta umowa
po?yczki W naszej ofercie: Po?yczki odd?u?eniowe pod nieruchomo?? bez BIK Odd?u?anie
nieruchomo?ci i d?ugów Po?yczki hipoteczne bez BIK Po?yczki hipoteczne bez BIK i KRD dla firm
bez ZUS i US Skup nieruchomo?ci – mieszkania, lokale, dzia?ki i domy Leasing zwrotny
nieruchomo?ci (odd?u?anie) Leasing zwrotny nieruchomo?ci na inwestycje Prywatne finansowanie pod
nieruchomo?? Kredyty firmowe bankowe trudne przypadki Pozyczki firmowe pozabankowe Leasing
pojazdów i maszyn bez BIK i KRD Finansowanie po?yczka - do 5 lat sp?aty Finansowanie leasing - do
10 lat sp?aty Szczegó?y oferty finansowanie pod nieruchomo??: - finansowanie bez BIK, KRD, w
przypadku firm ZUS i US - mieszkania, domy, lokale u?ytkowe - zabezpieczenie w zale?no?ci od
sytuacji Klienta: dzia? 4 czyli ustanowienie hipoteki lub dzia? 2 czyli przeniesienie praw w?asno?ci na
czas trwania po?yczki (to nie jest sprzeda?) - oferta zarówno dla Klientów firmowych jak i detalicznych
- finansowanie na inwestycje, bie??ce potrzeby firmy, sp?at? d?ugów w urz?dach i zaleg?ych faktur finansowanie dla osób prywatnych na cele dowolne, refinansowanie i odd?u?enie, sp?at? komornika,
windykacji, inwestorów b?d?cych na nieruchomo?ci - zabezpieczamy si? na ró?nych nieruchomo?ciach
- okres sp?aty rok z mo?liwo?ci? przed?u?e? na kolejne lata równie? bez prowizji za przed?u?enie sp?ata odbywa si? gotówk? lub kredytem - rata miesi?czna jest negocjowana i dostosowywana do
mo?liwo?ci Klienta - oferta dla Klientów z d?ugami chc?cych si? odd?u?y? - oprocentowanie 10% plus
op?ata przygotowawcza za udzielenie finansowania - bez przed wp?at - bez op?at za wniosek - bez
zaliczek - szybka decyzja - profesjonalna obs?uga Klienta - wst?pna analiza i oszacowanie szans na
otrzymanie finansowania przy pierwszej rozmowie telefonicznej - uczciwe podej?cie do ka?dego
Klienta - do 50-70% warto?ci zabezpieczenia - sp?acamy banki, skoki, komorników, inwestorów, ZUS i
US - zdolno?? finansowa opiera si? na realnej sytuacji Klienta i przysz?ej po sp?acie zad?u?e? Ka?dy
Klient jest obs?ugiwany - po pierwszym telefonie przedstawiam wst?pne warunki o ile oczywi?cie
Klient ma szanse na finansowanie Gwarantuje profesjonalne doradztwo Prowadzimy Klienta od
pocz?tku sprawy do samej wyp?aty Leasing jaki proponujemy Klientom: - Leasing bez BIK, KRD,
BIG - Leasing na start dla nowych firm - Leasing bez ZUS i US - Leasing na o?wiadczenie, bez
dokumentów dochodowych - Leasing bez wk?adu w?asnego - Leasing na auta, maszyny, pojazdy pow.
3.5 t., pojazdy p?ywaj?ce - Samochody nowe i u?ywane - Bez PIT i wyci?gów - Z komornikiem i
bie??cymi zad?u?eniami - Leasingujemy równie? starsze samochody - Spó?ki i dzia?alno?ci
jednoosobowe Pomagamy w uzyskaniu finansowania w ka?dym przypadku. NET:
www.pozyczkipodnieruchomosc.pl 515402038 houseandcredit2017@gmail.com

Dane:
email: houseandcredit2017@gmail.com
Strona www: http://www.pozyczkipodnieruchomosc.pl
telefon: 515402038
Miejscowość: goleniów
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