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Szanowni Państwo,
Specjalizujemy się w obsłudze finansowo – prawnej Członków Związków Zawodowych oraz
Pracowników zakładów pracy, na terenie których działa dana Organizacja Związkowa.
W ramach porozumienia zawartego z KZ NSZZ Solidarność, mają Państwo dostęp do
atrakcyjnych ofert kredytów gotówkowych i hipotecznych.
Członkowie NSZZ Solidarność otrzymują zniżki na porady prawne we współpracującej z
nami Sieci Kancelarii Prawnych.
Oferty kredytów gotówkowych i hipotecznych są przygotowywane, dla naszych klientów, przez
banki działające od wielu lat na polskim rynku. Umowa kredytowa jest podpisywana zawsze w
oddziale banku.

NIE WSPÓŁPRACUJEMY Z PARABANKAMI !
Dlaczego warto skorzystać z naszych usług ?
Oszczędzają Państwo czas i pieniądze !
Dzięki doświadczeniu zdobytemu na stanowiskach menagerskich w instytucjach finansowych oraz
współpracy z Organizacjami Związkowymi największych zakładów pracy, możemy wybierać z
rynku najciekawsze oferty kredytowe i negocjować z bankami indywidualne warunki cenowe dla
naszych Klientów. Współpracujemy z Organizacjami Związkowymi: Urzędu Miasta st. Warszawy,
MZA, TW, MPO, Polfy Warszawa, ZGN Bielany i Żoliborz, Straży Granicznej, Więziennictwa,
Straży Pożarnej.
Poniżej aktualna oferta kredytu gotówkowego. Przygotowując dla Państwa ofertę nigdy nie
ograniczamy się do jednego banku. Zachęcamy do porównania zaprezentowanych poniżej
warunków cenowych z ewentualnymi Państwa zobowiązaniami.

Oferta kredytu gotówkowego:
- oprocentowanie 9,9%
- prowizja 0%
- ubezpieczenie 0%
- okres kredytowania do 96 m-cy
- kwota kredytu do 150 000 zł
- kredyt może być przeznaczony na spłatę innych zobowiązań
Z uwagi na bardzo korzystne oprocentowanie i brak innych opłat, bank wprowadził dodatkowy
warunek. Promocja dostępna jest dla klientów z oceną punktową raportu BIK powyżej 550 pkt.
Informacje o zasadach punktacji Biura Informacji Kredytowej S.A. dostępne są na stronie
www.bik.pl Raport BIK z oceną punktową można uzyskać w Biurze Informacji Kredytowej (koszt 35
zł). Złożenie wniosku kredytowego i sprawdzenie możliwości uzyskania tej oferty, nie wiąże się z
żadnymi opłatami.

Przykładowe raty:
Kwota
kredytu

Rata na 24
miesiące

Rata na 60
miesięcy

Rata na 84
miesięcy

10 000 zł

461zł

212 zł

166 zł

15 000 zł

691zł

318 zł

248 zł

30 000 zł

1 383 zł

636 zł

496 zł

Dla reprezentatywnego przykładu kredytu udzielonego klientowi z oceną punktową raportu BIK
powyżej 550 pkt. na dzień 4 lutego 2013 r. z okresem kredytowania 62 miesiące i
oprocentowaniem zmiennym 9,90%; prowizją 0%, ubezpieczeniem 0%, RRSO wynosi 10,4%.
Całkowita kwota kredytu 13 700 zł, wysokość miesięcznej raty 283,17 zł. Całkowity koszt kredytu 3
856,55 zł (koszt odsetek). Całkowita kwota do zapłaty 17 556,55 zł. Wskazane parametry ofert
mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Jeśli po sprawdzeniu oceny punktowej okaże się, że jest niższa niż wymagana w ofercie
promocyjnej, z pewnością uda nam się znaleźć dla Państwa korzystne rozwiązanie
finansowe.
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