PRZEGLĄD RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (3742)
We współpracy z Money Expert S.A., profesjonalną i niezaleŜną firmą doradztwa
finansowego, specjalizującą się w usługach kredytowych i inwestycyjnych organizujemy
seminarium dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości oraz
rzeczoznawców.

Czas trwania: 5 godzin edukacyjnych
Termin: 02.12.2010, godz. 10-14
Szczegółowy program seminarium:
Dostępność kredytu, warunki brzegowe (wiek kredytobiorcy, wkład własny,
poziom dochodu)
Program Rodzina na Swoim – dla kogo oferta
Prowizje i opłaty związane z uzyskaniem kredytu – opłaty około kredytowe,
ubezpieczenia
Wybór waluty kredytu – kryteria wyboru, szanse i zagroŜenia wynikające z
wyboru waluty obcej
Rozwiązania finansowe pozwalające na szybszą spłatę kredytu –
przedstawienie planu wcześniejszej spłaty kredytu (cel moŜna osiągnąć poprzez
uruchomienie programu oszczędnościowego
Rekomendacja T – wpływ na rynek kredytów hipotecznych w najbliŜszym
okresie
Korzyści dla kredytobiorcy ze współpracy z doradcą finansowym
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30 minut
30 minut
30 minut

30 minut
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Współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi, w tym z największymi polskimi bankami,
dzięki czemu zapewnia swoim klientom najkorzystniejszą ofertę kredytową. Obecnie Money
Expert SA ma 18 oddziałów, w Poznaniu(2), obsługuje Klientów bez względu na to, jakiej
wielkości kredytem są zainteresowani lub jakie środki chcą zainwestować.
Prezesem Zarządu Money Expert SA jest Roman Wyszomirski – pionier rynku finansowego w
Polsce. ZałoŜyciel, były właściciel i wieloletni zarządzający Polskiego Towarzystwa Finansowego
„PTF” (obecnie Santander Consumer Bank), twórca i były współwłaściciel Powszechnego Domu
Kredytowego „PDK” (obecnie Fiolet PDK).
W ofercie Money Expert SA znajdują się m.in. produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe,
ubezpieczeniowe fundusze zagraniczne, zróŜnicowane ze względu na potencjalny zysk.
Produkty zbudowane przez specjalistów Money Expert SA, umoŜliwiają inwestycję bez
ponoszenia dodatkowych opłat.
Money Expert SA zapewnia m.in. brak opłat wstępnych, niŜsze koszty za zarządzanie, dostęp
do specjalistów. W ofercie znajdują się równieŜ atrakcyjne kredyty hipoteczne połączone z
moŜliwością inwestowania.
Money Expert SA udostępnia równieŜ atrakcyjne kredyty gotówkowe, wkrótce za
pośrednictwem sieci Money Expert Klienci będą mieli moŜliwość uzyskania najatrakcyjniejszych
ofert kredytów samochodowych – co bezpośrednio wiąŜe się z bogatym doświadczeniem
Prezesa spółki.

