
A może już czas kupić swój dom w Anglii? Polski doradca kredytowy Newcastle, Sunderland, Darlington i Teesside. Wstępne konsultacje bezpłatne!

Wpisał Polpen

Któż z nas nie marzy o własnych czterech kątach? Mieszkając na emigracji, często nie
znając dobrze języka angielskiego, pamiętając polskie realia może nam się wydawać, że
nabycie domu w Anglii jest trudne i poza naszym zasięgiem finansowym. Nic bardziej mylnego! 

Proces kupna nieruchomości jest łatwiejszy niż w Polsce. Jeżeli jesteśmy do niego dobrze
przygotowani i jest  on odpowiednio prowadzony to stanowi ciekawe i ekscytujące przeżycie. 

Posiadając wykształcenie prawnicze, odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie
pracy w bankowości skutecznie urzeczywistniam marzenia także Polaków o posiadaniu własnej
nieruchomości w Anglii. 

Oferuję kompleksową obsługę. Nie tylko „załatwiam” najlepszy kredyt mieszkaniowy
dostępny w danej chwili na rynku, dostosowany do Państwa potrzeb i możliwości ale dodatkowo
doradzam:

    -  jak szukać nieruchomości i na co zwracać szczególną uwagę
    -  jak negocjować cenę i warunki kupna (bardzo ważny proces gdyż pozwala nam
zaoszczędzić sporo pieniędzy)
    -  jakiego prawnika wybrać (nie polecam tego, którego sugeruje agencja, najczęściej bywa
najdroższy)
    -  jak wybrać najlepsze ubezpieczenie 
    -  jak zwiększyć swoją zdolność kredytową aby stać się atrakcyjnym klientem dla
pożyczkodawców i w ten sposób uzyskać lepsze oprocentowanie
    -  jak renegocjować istniejący kredyt aby dostać lepsze oprocentowanie tzw: remortgage
    -  sugeruję najlepsze metody i sposoby na zdobycie wkładu własnego (w tym celu
przeprowadzam analizę finansową: pomagam ograniczyć zbędne wydatki i wskazuję sposoby
na uzyskanie zastrzyku gotówki np. poprzez wystąpienie do banku o zwrot niesłusznie
pobranych opłat 

Działam na zasadzie „no win no fee” czyli nie płacą państwo nic dopóki nie dostaną
oferty kredytu.
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Udzielam także informacji ogólnych na temat różnorodnych zagadnień ze świata finansówtakich jak:    -  prywatne emerytury,    -  programy oszczędnościowe i inwestycyjne,    -  legalne opcje unikania opodatkowania np. ISAs (Indywidualne Konta Oszczędnościowe),    -  inwestycje w nieruchomościSerdecznie zapraszam na rozmowę, chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Mamnadzieję, że będę mógł Państwu asystować przy podejmowaniu tej ważnej życiowejdecyzji jaką jest zakup własnego domu.
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