Pomoc finansowa firmom w trudnej sytuacji pożyczki
[Sprzedam] Usługi

Pomoc finansowa firmom w związku z trudną sytuacją ekonomiczną
Działamy na terenie całej Polski
Oferujemy pożyczki bez BIK, KRD pod zabezpieczenie hipoteczne
Najniższe koszta pożyczki na rynku
Uczciwe warunki i profesjonalne doradztwo
Wstępna ocena szansy przy pierwszej rozmowie
Żadnej lichwy i warunki umożliwiające spłatę zobowiązania

Oferta dla firm, nowych firm i osób chcących założyć nową działalność
Oferujemy pomoc finansową firmom w związku z trudną sytuacją ekonomiczną
Każda firma, która posiada zabezpieczenie lub może otrzymać użyczoną nieruchomość może starać się o finansowanie na bieżące
potrzeby firmy

warunki:
1. okres roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok
2. okres spłaty na rozłożony na 3-5-7 lat z ratą kapitałowo - odsetkową
3. pożyczka lub leasing zwrotny nieruchomości
4. kwota minimalna 30 tys, bez ograniczeń kwotowych, jedynym warunkiem jest wartość zabezpieczenia
5. oferta również dla nowych firm od 1 dnia istnienia i dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą
6. bez bazy BIK, KRD
7. również na spłatę ZUS i US, zaległych faktur, bieżące pilne wydatki firmy

W skrócie:
Pożyczki oddłużeniowe pod zastaw nieruchomości
Pożyczki hipoteczne bez BIK i KRD
Pożyczki pod nieruchomość hipoteczne bez ZUS i US dla firm
Pożyczki pod zastaw nieruchomości – prywatne
Leasing zwrotny nieruchomości dla firm
Leasing zwrotny nieruchomości dla osób fizycznych
Pożyczki poza bankowe hipoteczne inwestycyjne

Hipoteka pod zastaw domu, mieszkania, działki budowlanej, inwestycyjnej, lokale i budynki komercyjne
Hipoteki pozabankowe, firmowe, bez BIK
Pozabankowe pożyczki bez baz, długoterminowe i krótkoterminowe hipoteki pozabankowe
Pozabankowe formy finansowania firm oraz pozabankowe kredyty konsolidacyjne zabezpieczone nieruchomością prywatną lub
komercyjną

Bez BIK pożyczki oddłużeniowe pod zastaw nieruchomości oraz pożyczki hipoteczne dla firm bez ZUS i

Pełne informacje na www.pozyczkipodnieruchomosc.pl

Bez przed wpłat
Bez opłat za wniosek
Bez opłat za analizę
Wstępna analiza przy pierwszym telefonie
Uczciwe warunki i umowa
Działanie na korzyść dla Klienta
Pomoc i doradztwo
US, BIK i KRD
Działamy na terenie całej Polski
Szybki i profesjonalnie
Budowanie planu finansowego i oddłużeniowego
Pożyczki na krótki okres oraz leasingi na długi okres spłaty
Wstępna analiza przez telefon
Decyzja w 24 godziny
house&credit Piotr Tański
www.pozyczkipodnieruchomosc.pl
www.pozyczkihipotecznebezbik.pl
e-mail: biuro@pozyczkipodnieruchomosc.pl
e-mail: houseandcredit2017@gmail.com
tel.: +48 794 773 003
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