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W Sochaczewie ma swoje placówki kilkanaście banków, z ponad 20 banków komercyjnych dostępnych na
polskim rynku usług finansowych. Czy trzeba w takim razie jechać do Warszawy żeby porównać oferty
kredytowe wszystkich banków? Czy w Sochaczewie można umówić spotkanie z niezależnym doradcą
finansowym mającym dostęp do bardzo szerokiej oferty banków? Na to pytanie można odpowiedzieć
zdecydowanie: TAK! Zapraszamy Państwa do biura kredytowego niezależnej firmy doradczej Financial
PROFIT zlokalizowanego w centrum Sochaczewa. W niezwykle bogatej ofercie firmy znajdują się również
banki, które nie posiadają swoich placówek w Sochaczewie, takiej jak mBank, Deutsche Bank czy Bank
Nordea. Teraz możesz załatwić kredyt hipoteczny również w tych bankach bez konieczności wyjazdu do
Warszawy. Umów się już dziś z doradcą kredytowym Financial PROFIT i porozmawiaj o takich produktach
bankowych jak kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, kredyty konsolidacyjne, kredyty i pożyczki dla firm
(również bez BIK), leasing i faktoring. W naszym biurze bezpłatnie porównasz oferty ponad 30 banków, ale
także oferty wielu SKOK-ów, firm leasingowych i faktorów. To czyni nas najbardziej kompletnym centrum
usług finansowych w Sochaczewie. Zapraszamy Państwa do współpracy.
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