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YourFinance - Biuro kredytowe z 12-letnim doświadczeniem, specjalizujące się w pozyskiwaniu kredytowania dla osób w ciężkich sytuacjach finansowych, które
otrzymały odmowy w kilku bankach z równych powodów. Jeżeli masz problem z otrzymaniem kredytu zgłoś się do nas 502 301 262 lub 58 765 02 29 Obsługujemy
teren całej Polski. Wszystkie formalności załatwisz w jednym miejscu. Wynegocjujemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę kredytową. Profesjonalnie i skutecznie
usuwamy negatywne wpisy w bazach bik, br, krd (każdy przypadek rozpatrywany indywidualnie) Nie pobieramy opłat i prowizji od klientów. Nie obsługujemy
osób z bieżącym zajęciem komorniczym. Zadzwoń i przedstaw nam swoją sytuację, a my powiemy Ci jaką masz szansę na uzyskanie kredytu. Posiadamy w ofercie
kredyty dla osób, które nigdy nie zaciągały kredytu z tzw. zerową historią kredytową.Kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne,konsolidacja hipoteczna:- kwoty
kredytów od 20.000 zł do 2.000.000 zł- okres kredytowania do 35 lat- do 80 roku życia-akceptowane opóźnienia w bik (każdy przypadek rozpatrywany
indywidualnie)- zakup,remont, budowa, refinansowanie-konsolidacja do 90% wartości nieruchomości-pożyczka hipoteczna do 80% wartości nieruchomościumowa zlecenie, o dzieło (minimum 6 miesięcy)- umowa o pracę na czas określony i nieokreślony, emerytura, renta-działalność gospodarcza (ryczałt, karta
podatkowa, książka przychodów i rozchodów) Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne:- kwoty kredytów do 500.000 zł - Okres kredytowania do 12 lat- do 80 roku
życia-akceptowane opóźnienia w bik (każdy przypadek rozpatrywany indywidualnie)- umowa zlecenie, o dzieło (minimum 6 miesięcy)- umowa o pracę czas
określony i nieokreślony, emerytura, renta-działalność gospodarcza (ryczałt, karta podatkowa, książka przychodów i rozchodów) YourFinance ul. Czyżewskiego
38 pok 109 Gdańsk Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i przedstawiamy jakie są realne szanse na uzyskanie kredytu. Największym błędem jest
szukanie kredytu na własną rękę, ponieważ często bywa tak, że klient otrzyma kredyt tylko w jednym banku spośród wszystkich dostępnych w Polsce. Dlatego też
prawdopodobieństwo, że sami trafimy na właśnie ten bank jest znikome. Jeżeli nie możesz otrzymać kredytu w banku, zgłoś się do naszego profesjonalnego biura
kredytowego. www.trudne-kredyty.com.pl
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