INWESTYCJA W POŻYCZKI ZABEZPIECZONE
NIERUCHOMOŚCIĄ
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Czym jest pomysł / biznes i do kogo jest skierowany?
Oferta dla Inwestorów z Całej Polski. Zasady partnerstwa z naszą firmą są bardzo
proste. My jako pośrednik wysyłamy drogą mailową dane potencjalnego klienta
wraz z podstawową dokumentacją zdjęciową nieruchomości, opisujemy jakie są
jego wymagania finansowe oraz jaki jest plan na spłatę. Inwestor określa
indywidualnie parametry takie jak koszty (prowizja, odsetki), formę zabezpieczenia
(przewłaszczenie czy hipoteka) i finalną wysokość kwoty (jeśli w jego ocenie klient
wnioskuje za dużo). Zawieramy transakcje biznes to biznes, naszymi klientami są
tylko przedsiębiorcy potrzebujący finansowania na rozwój firmy. Przez cały okres
współpracy służymy swoją wiedzą i doświadczeniem aby transakcje przebiegały w
sposób prawidłowy. Nie pobieramy wynagrodzenia od inwestora, za usługę
pośrednictwa płaci nam klient. Pożyczki tego typu są ustawowo zwolnione z
podatku VAT. Podsumowując Bezpieczna lokata środków, wysoka stopa zwrotu
(30-50% rocznie), tylko transakcje b2b, szeroki wachlarz wniosków z całej Polski,
profesjonalna obsługa pośrednika, atrakcyjne nieruchomości, umowy zgodne z
ustawą anty- lichwiarską.

W jaki sposób pomysł / biznes ma zarabiać?
Oferta dla Inwestorów z Całej Polski. Zasady partnerstwa z naszą firmą są bardzo
proste. My jako pośrednik wysyłamy drogą mailową dane potencjalnego klienta
wraz z podstawową dokumentacją zdjęciową nieruchomości, opisujemy jakie są
jego wymagania finansowe oraz jaki jest plan na spłatę. Inwestor określa
indywidualnie parametry takie jak koszty (prowizja, odsetki), formę zabezpieczenia
(przewłaszczenie czy hipoteka) i finalną wysokość kwoty (jeśli w jego ocenie klient
wnioskuje za dużo). Zawieramy transakcje biznes to biznes, naszymi klientami są
tylko przedsiębiorcy potrzebujący finansowania na rozwój firmy. Przez cały okres
współpracy służymy swoją wiedzą i doświadczeniem aby transakcje przebiegały w
sposób prawidłowy. Nie pobieramy wynagrodzenia od inwestora, za usługę
pośrednictwa płaci nam klient. Pożyczki tego typu są ustawowo zwolnione z
podatku VAT. Podsumowując Bezpieczna lokata środków, wysoka stopa zwrotu
(30-50% rocznie), tylko transakcje b2b, szeroki wachlarz wniosków z całej Polski,
profesjonalna obsługa pośrednika, atrakcyjne nieruchomości, umowy zgodne z
ustawą anty- lichwiarską.

Na jakim etapie pomysł / biznes jest obecnie?
Oferta dla Inwestorów z Całej Polski. Zasady partnerstwa z naszą firmą są bardzo
proste. My jako pośrednik wysyłamy drogą mailową dane potencjalnego klienta
wraz z podstawową dokumentacją zdjęciową nieruchomości, opisujemy jakie są
jego wymagania finansowe oraz jaki jest plan na spłatę. Inwestor określa
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indywidualnie parametry takie jak koszty (prowizja, odsetki), formę zabezpieczenia
(przewłaszczenie czy hipoteka) i finalną wysokość kwoty (jeśli w jego ocenie klient
wnioskuje za dużo). Zawieramy transakcje biznes to biznes, naszymi klientami są
tylko przedsiębiorcy potrzebujący finansowania na rozwój firmy. Przez cały okres
współpracy służymy swoją wiedzą i doświadczeniem aby transakcje przebiegały w
sposób prawidłowy. Nie pobieramy wynagrodzenia od inwestora, za usługę
pośrednictwa płaci nam klient. Pożyczki tego typu są ustawowo zwolnione z
podatku VAT. Podsumowując Bezpieczna lokata środków, wysoka stopa zwrotu
(30-50% rocznie), tylko transakcje b2b, szeroki wachlarz wniosków z całej Polski,
profesjonalna obsługa pośrednika, atrakcyjne nieruchomości, umowy zgodne z
ustawą anty- lichwiarską.

Czego potrzebujesz?
Oferta dla Inwestorów z Całej Polski. Zasady partnerstwa z naszą firmą są bardzo
proste. My jako pośrednik wysyłamy drogą mailową dane potencjalnego klienta
wraz z podstawową dokumentacją zdjęciową nieruchomości, opisujemy jakie są
jego wymagania finansowe oraz jaki jest plan na spłatę. Inwestor określa
indywidualnie parametry takie jak koszty (prowizja, odsetki), formę zabezpieczenia
(przewłaszczenie czy hipoteka) i finalną wysokość kwoty (jeśli w jego ocenie klient
wnioskuje za dużo). Zawieramy transakcje biznes to biznes, naszymi klientami są
tylko przedsiębiorcy potrzebujący finansowania na rozwój firmy. Przez cały okres
współpracy służymy swoją wiedzą i doświadczeniem aby transakcje przebiegały w
sposób prawidłowy. Nie pobieramy wynagrodzenia od inwestora, za usługę
pośrednictwa płaci nam klient. Pożyczki tego typu są ustawowo zwolnione z
podatku VAT. Podsumowując Bezpieczna lokata środków, wysoka stopa zwrotu
(30-50% rocznie), tylko transakcje b2b, szeroki wachlarz wniosków z całej Polski,
profesjonalna obsługa pośrednika, atrakcyjne nieruchomości, umowy zgodne z
ustawą anty- lichwiarską.
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