Kup mieszkanie z Open Finance!
Zakup mieszkania w stanie deweloperskim jeszcze nigdy nie był tak
prosty. Firma deweloperska wybuduje mieszkanie Twoich marzeń,
które urządzisz od podstaw według własnego pomysłu, a Open Finance pomoże Ci znaleźć kredyt, aby tę inwestycję sfinansować.
Skorzystaj na współpracy naszych firm i zamieszkaj w swoim nowoczesnym mieszkaniu.

Open Finance dla Twojej wygody nawiązuje współpracę z firmą deweloperską. Wybierz interesującą
Cię nieruchomość z oferty dewelopera, a doradca Open Finance wskaże najkorzystniejszą formę jej
sfinansowania.

Korzyści w Open Finance:

Korzyści u dewelopera:

• oferty kredytowe wielu banków w jednym miejscu,

• szeroka oferta nieruchomości,

• oszacowanie wiarygodności kredytowej,

• atrakcyjne lokalizacje mieszkań,

• bezpłatna pomoc przy wyborze najkorzystniejszego
kredytu hipotecznego,

• nowe budownictwo i nowoczesny design,

• planowanie procedury kredytowej,
• planowanie wcześniejszej spłaty zobowiązania
kredytowego.

• nowe zamknięte osiedla,
• możliwość wykończenia mieszkania
z pomocą dewelopera,
• obserwacja postępów w budowie mieszkań.

Korzyści ze współpracy Open Finance i dewelopera:
• współpraca na podstawie umowy – zapewnienie wiarygodności obu firm,
• spójne działania przygotowujące Klienta do zakupu nieruchomości,
• oferta kredytowa przygotowana pod konkretną nieruchomość.

Sprawdź, co Ty możesz zyskać na tej współpracy!
Nie wahaj się! Skontaktuj się z doradcą Open Finance już dziś!
Kontakt z doradcą:

Radosław Murias – doradca finansowy
Tel.: 693-297-557
E-mail: radoslaw.murias@open.pl
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Open Finance SA informuje, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta. W ocenie zdolności
kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań. W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4–5 Ustawy z dnia
12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z dn. 11 sierpnia 2011 r.) Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy
agencyjnej, w zakresie pośrednictwa w oferowaniu produktów bankowych ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank SA, Bank BPH SA (Grupa GE Capital), Bank
Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Millennium SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank Zachodni WBK SA, BNP
Paribas Bank Polska SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, DnB NORD Polska SA, Eurobank SA, Getin Noble
Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, Kredyt Bank SA, Meritum Bank ICB SA, Nordea Bank Polska SA, Polbank EFG SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, BRE Bank SA: mBank i MultiBank.

