Szanowny kliencie,
Wymagania do kredytu gotówkowego na dowolny cel lub kredytu konsolidacyjnego:
Najważniejszy punkt tyczący się wszystkich osób :
 czysta SCHUFA,
 jeżeli była sprawa komornicza np. INCASSO, minimum 2 lata od ostatniej sprawy komorniczej musi minąć.
Wymagania dla osób zatrudnionych w Niemczech:
 minimum 6 miesięcy zatrudnienia u jednego pracodawcy,
 wyciągi z konta bankowego niemieckiego z ostatnich 2 pełnych miesięcy ( wypłata od pracodawcy,
musi bezpośrednio wpływać na to konto ) !* w tych 2 miesiącach nie może być żadnych tzw. Rücklastschrift – cofniętych
przelewów z powodu braku pieniędzy na koncie.
 lohnabrechnung z ostatnich 3 miesięcy,
 minimalne zarobki 1100€ netto
- jeżeli są inne kredyty:  wszystkie aktualne umowy kredytowe, oraz jeżeli jest -  harmonogram spłat.
Wymagania dla osób zatrudnionych w Holandii:
 minimum 18 miesięcy zatrudnienia u jednego pracodawcy,
 wyciągi z konta bankowego niemieckiego z ostatnich 2 pełnych miesięcy ( wypłata od pracodawcy,
musi bezpośrednio wpływać na to konto ) !* w tych 2 miesiącach nie może być żadnych tzw. Rücklastschrift – cofniętych
przelewów z powodu braku pieniędzy na koncie.
 payslip / salaris z ostatnich 3 miesięcy !*Banki wymagają tłumaczenia przysięgłego na j. niemiecki –
mogą Państwo na własną rękę to zrobić, albo poprzez nas – koszt 25€ / strona.
 minimalne zarobki 1300€ netto,
- jeżeli są inne kredyty:  wszystkie aktualne umowy kredytowe, oraz jeżeli jest -  harmonogram spłat.
Wymagania dla osób z własną firmą w Niemczech:
 minimum 2 pełne lata własnej działalności zarejestrowanej w Niemczech,
 kopia meldunku firmy,
 minimalne roczne przychody 20000 € netto,
 rozliczenie podatkowe za 2017, oraz 2018,
 BWA za 2019 rok do aktualnego miesiąca,
 wyciągi z konta bankowego niemieckiego z ostatnich 2 pełnych miesięcy, !* w tych 2 miesiącach nie może być
żadnych tzw. Rücklastschrift – cofniętych przelewów z powodu braku pieniędzy na koncie.
- jeżeli są inne kredyty:  wszystkie aktualne umowy kredytowe, oraz jeżeli jest -  harmonogram spłat.
Minimalna kwota 3000€, maksymalna 80000€, minimalny okres 12 miesięcy, maksymalny 120 miesięcy.
Jako brokerzy zajmujący się udzielaniem kredytów, korzystamy z ofert większości banków niemieckich,
nie jesteśmy uzależnieni od żadnego banku = wybieramy bank, który w Państwa sytuacji daje najniższe %.
Nasza usługa, to koszt 150€ tylko i wyłącznie za wypłacony kredyt na konto bankowe.
Wszystkie dokumenty prosimy wysyłać w jednym mailu, lub maksymalnie w 2-óch mailach na adres:
magdalena.prandzioch@immo-fm.eu w formie plików PDF ( skan dokumentów ).
Kontakt telefoniczny: Magdalena Prandzioch - nr. tel: +4915114340024
Nie akceptujemy:
- zdjęć dokumentów,
- zamazanych dokumentów.
W treści maila prosimy podać:
 nr. Telefonu niemiecki ( wymagane ),
 data meldunku na aktualnym adresie zamieszkania, oraz poprzedni adres zamieszkania w Niemczech ( jeżeli był ).
 kwota, o którą będziemy się starać ( wymagane ),
- okres kredytowania, o którym państwo myśleli ( opcjonalne ).
Przystąpić do tworzenia wniosku kredytowego, możemy tylko i wyłącznie mając komplet dokumentów.
Więcej informacji na naszej stronie: www.immo-fm.eu
Immobilien Michael Furgol, Geistmarkt 26, 46446 Emmerich am Rhein, tel: +4915114340024, fax: 02822 980949, e-mail: magdalena.prandzioch@immo-fm.eu
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Biuro czynne:
Pon- Pt. 9:00 – 13:00
15:00-18:00
Sob: 10:00 – 13:00

