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TYTUŁ: TRUDNE FINANSOWANIE BEZ BIK!

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres:
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: podkarpackie
  Telefon: 792294400
                

OPIS:

TRUDNE FINANSOWANIE BEZ BIK DLA KAŻDEGO! 
(przedsiębiorcy, rolnicy oraz pozostałe  osoby) 
Z nami uzyskasz tanie i bezpieczne pozabankowe
  finansowanie; 
-hipoteczne,
-samochodowe, (wszystkie pojazdy, maszyny, urządzenia)
-gotówkowe,
-wekslowe,
-faktoring, (odzyskaj swoje pieniądze z wystawionych,
a nieuregulowanych faktur przychodowych) 
na dowolną inwestycję, spłatę wszelkich swoich zobowiązań,
jako kredyt pomostowy, uwolnienie środków finansowych  
a także inny wskazany cel.          

Finansowanie dedykujemy zarówno:  
-DLA FIRM JUŻ DZIAŁAJĄCYCH, JAK RÓWNIEŻ 
-DLA FIRM  NOWOOTWIERANYCH (STARTUP),
-ROLNIKÓW I
-POZOSTAŁYCH GRUP SPOŁECZNYCH

Zabezpieczeniem pożyczki  mogą być:
-nieruchomości (zakłady, przedsiębiorstwa, hotele, pensjonaty,
restauracje, sklepy, wszelkie grunty
,
nieruchomości mieszkalne inwestycje deweloperskie, etc.)    
-ruchomości (wszystkie pojazdy, maszyny, urządzenia i inne )
-weksle,
-poręczenia,   

Nie sprawdzamy klientów w BIK i innych bazach oraz
nie wymagamy udokumentowanych dochodów!
Finansowanie bez ZUS, KRUS, US!
Także z zajęciami komorniczymi, sądowymi, urzędowymi i innymi
np. bonifikatą! Osiągalna jest KAŻDA  KWOTA KREDYTU,
RÓWNIEŻ WIELOMILIONOWA!       
Możliwe różne formy i okresy  spłaty zobowiązania także w ratach
kapitałowo
-odsetkowych tak jak w Banku!      
Zabezpieczenie pożyczki hipoteką w IV dziale KW!
Także na drugim miejscu jeżeli hipoteka nieruchomości jest obciążona! 
Finansowanie samochodów, maszyn i urządzeń jest zabezpieczane: 
-wpisem do dowodu rejestracyjnego,
-zastawu rejestrów,
-przeniesieniem własności na okres spłaty (leasing) 
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Oprocentowanie najniższe na rynku!  
Możliwe również FINANSOWANIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI ORAZ RUCHOMOŚCI
(w tym maszyn i urządzeń) w formie leasingu!    
Także  skup i odkup nieruchomości za gotówkę również
tych wystawionych na sprzedaż oraz z problemami prawnymi! 
TERAZ  NOWOŚĆ:
Istnieje też możliwość uzyskania finansowania
BEZ ZABEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCIĄ!
(dzwoń i pytaj o szczegóły)
Dla chętnych również pomoc w USUWANIU NEGATYWNYCH WPISÓW 
W BIK i Oddłużeniu!
Możliwe różne inne skuteczne rozwiązania finansowe!     
Zawsze PROFESJONALNA I DARMOWA  DORADA! 
Doskonała oferta dla przypadków odrzuconych przez Banki! 
Warunki oferty ustalane indywidualnie do potrzeb klienta! 
Każdy przypadek! Minimum formalności! Wysoka przyznawalność!   
Szybka decyzja oraz notarialna realizacja!
Nie pobieramy żadnych przedpłat! Nie podejmujemy się spraw
nierealnych i niewykonalnych z nami finansowanie  jest zawsze:
skuteczne, bezpieczne , profesjonalne!
Cała Polska!
Skontaktuj się z nami powiedz nam czego oczekujesz na pewno
znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie! Dla nas liczysz się  TY i
Twoje potrzeby , Twój pomysł na Biznes!Zapraszamy do współpracy
pośredników bankowych , kredytowych finansowych, wysokie zarobki!

Szczegółowe informacje:
tel.792294400,  
e-mail: info@dmfinance.pl   
Zadzwoń już dziś!  
Zapraszamy!  


