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W ciągu wielu lat pracy pomogłem setkom klientów w zdobyciu 
kredytu. Często były to przypadki trudne lub bardzo trudne, ale 
zazwyczaj starania o kredyt kończyły się sukcesem. W tym czasie 
dużo się nauczyłem, co pomaga mi na co dzień osiągać znakomitą 
skuteczność w zdobywaniu kredytów dla moich klientów. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia eksperta w związku z kredytem 
zadzwoń, umówimy się na darmową konsultację i wybierzemy 
najodpowiedniejszą drogę działania. Pamiętaj, że moja pomoc 
nic Cię nie kosztuje. W ofercie posiadam ponad 30 banków co 
przekłada się na duży wybór oraz szeroki wachlarz możliwości 

kredytowania. Jestem ekspertem niezależnym co znaczy, że nie pracuję dla jednego banku, a 
najważniejsze dla mnie jest Twoje dobro oraz osiągnięcie upragnionego celu. 

Pamiętaj, że moje wsparcie nie jest jednorazowe, lecz kompleksowe. Po ustaleniu 
odpowiedniej ścieżki działania przygotowuję Cię do kredytu. Następnie wybieram najlepsze 
banki, do których składamy wnioski kredytowe, ale to jeszcze nie koniec. Sam proces 
kredytowy często jest długi i wymaga wytrwałości oraz przemyślanego działania. Osobiście 
koordynuję składanie wniosków oraz cały proces, tak aby osiągnąć oczekiwany rezultat, czyli 
kredyt na najlepszych, możliwych warunkach. Pamiętaj, że dopiero ostateczna decyzja 
kredytowa określa precyzyjnie warunki oferty banku, czyli koszt oraz czas trwania kredytu. To 
czym banki się reklamują to tylko wirtualna oferta, którą trzeba potwierdzić właśnie 
ostateczną decyzją banku. 

Podsumowując, właśnie tak wygląda moja praca, więc jeśli potrzebujesz wsparcia 
doświadczonego eksperta kredytowego zadzwoń, umówimy się na spotkanie w dogodnej dla 
Ciebie lokalizacji. Pracuję głównie na terenie Krakowa i okolic, ale tak na prawdę działam na 
terenie całego kraju. 

Obszar działalności 

Pracuję głównie na terenie Krakowa i województwa małopolskiego, ale także często pracuję 
w województwie świętokrzyskim, głównie w okolicach Skarżyska Kamiennej. Spotkanie jest 
możliwe w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, oczywiście po wcześniejszym 
telefonicznym ustaleniu terminu i lokalizacji.  
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Oferta / Kredyt hipoteczny 

Planujesz zakup nieruchomości lub budowę domu? Kredyt hipoteczny to najtańsze 
rozwiązanie w sam raz dla Ciebie. Ten rodzaj kredytu umożliwi Ci: 

 zakup mieszkania, domu, garażu, miejsca postojowego, komórki lokatorskiej 
 budowę domu 
 remont, przebudowę, wykończenie mieszkania lub domu 
 zakup działki 
 kredyt pod zastaw działki, czyli pożyczkę hipoteczną 

Jako ekspert kredytowy pomogę Ci się przygotować do kredytu oraz odpowiem na wszelkie 
nurtujące Cię pytania. Pamiętaj, że w ofercie posiadam ponad 25 banków, co daje duży 
wybór i szeroki wachlarz możliwości, trzeba tylko umieć to wykorzystać.  

Jak to wszystko wygląda? 

1. Pierwsze spotkanie służy do przygotowania Cię do kredytu i ustaleniu planu działania. 
2. Następnie dobieram banki, do których należy złożyć wnioski kredytowe. W pierwszej 

kolejności są to oczywiście banki, w których posiadasz odpowiednią  zdolność 
kredytową. Z tych banków wybieramy te, w których są najlepsze warunki, a co za tym 
idzie kredyt jest możliwie najtańszy. 

3. Kolejny etap to kompletowanie dokumentów potrzebnych do złożenia  wniosków 
kredytowych. Oczywiście wcześniej otrzymujesz ode mnie listę wszystkich 
niezbędnych dokumentów. 

4. Gdy posiadasz już komplet dokumentów umawiamy się na spotkanie, na którym 
przekazujesz je mnie, a następnie podpisujemy wnioski kredytowe. 

5. Przygotowane wnioski kredytowe wraz z dokumentami składam do wybranych 
banków i pozostaje czekać na decyzje. Obecnie banki mają 21 dni na wydanie decyzji 
kredytowej, ale niestety różnie to wygląda i często trzeba uzbroić się w cierpliwość. 

6. W  momencie, kiedy są już wszystkie decyzje wybieramy najlepszy bank, a następnie 
umawiam Cię na podpisanie umowy kredytowej w placówce banku. 

Pamiętaj, że od początku do końca nie wiążesz się ze mną żadną umową, do niczego się nie 
zobowiązujesz. Moim zadaniem jest działać tak, abyś dostał od banku to czego 
potrzebujesz. Jeżeli oferta spełni twoje oczekiwania podpisujesz umowę z bankiem.  
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Oferta / Kredyty Firmowe  

Kredyt na start 
 
Często spotykam się z osobami, które mają ciekawe pomysły na biznes, lecz niestety mają 
problem z finansowaniem. Jednocześnie banki są dość ostrożne w udzielaniu „kredytów na 
start”, wymagają zabezpieczeń w postaci nieruchomości, poręczycieli itd. Nie zawsze jest 
możliwe spełnienie warunków stawianych przez banki, często jest to utrudnione. Nie zawsze 
trzeba jednak szukać kredytów stricte „na start”, można zdobyć finansowanie z banku, ale w 
innej, bardziej dostępnej formie. Obecnie na rynku istnieje wiele banków, które chcą udzielać 
kredytów firmom, co ciekawe takich banków jest więcej niż tych, które udzielają kredytów 
hipotecznych. Wybór jest zatem duży, należy tylko znaleźć odpowiednie rozwiązanie, 
odpowiednią ofertę, która spełni twoje oczekiwania. Zadzwoń, porozmawiamy, zobaczymy jak 
Ci mogę pomóc. 
 
Kredyt obrotowy 
 
Bardzo popularna forma wspierania płynności finansowej. Kredyt obrotowy to taka firmowa 
karta kredytowa. Banki chętnie udzielają kredytów w takiej formie, lecz zazwyczaj jest to 
uzależnione od osiąganych przychodów. Każdy bank ma jednak inne procedury i inaczej patrzy 
na Twoje finanse. Warto zatem porównać oferty kilku banków, co ważne, można też 
uniezależnić się od jednego banku i korzystać z wielu linii kredytowych. Nie zawsze też bank, 
w którym masz konto jest najtańszy. Pamiętaj, że oferty banków stale się zmieniają, pojawiają 
się promocje i nowe możliwości. Zawsze zatem warto sprawdzić, porównać co i gdzie można 
otrzymać, chętnie Ci w tym pomogę. 
 
Kredyt inwestycyjny 
 
Chcesz rozwijać swoją firmę? Chcesz kupić nieruchomość, zbudować nową siedzibę, halę lub 
magazyn? Banki mogą skredytować wszystko co związane z Twoją działalnością. Mądrze 
zainwestowane pieniądze z kredytu inwestycyjnego umożliwią Ci rozwój firmy, popchną Cię 
do przodu i pozwolą zwiększyć zyski z Twojego biznesu. Wystarczy, że określisz swoje cele i 
potrzeby, że wyznaczysz kierunki które Cię interesują, a znajdę rozwiązanie finansowe, które 
Ci to umożliwi. 

Leasing 

Leasing to bardzo popularny sposób finansowania zakupów na firmę, a w dodatku jedna z 
najtańszych form. Dobry leasing może kosztować Cię nawet poniżej 3% w skali roku, wszystko 
zależy m.in. od poziomu wkładu własnego, czasu trwania leasingu oraz od tego co chcesz wziąć 
w leasing. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele leasingodawców, którzy chętnie udzielą Ci 
leasingu na: 
- sprzęt komputerowy, wyposażenie biura czy pracowni 
- maszyny i urządzenia produkcyjne  
- pojazdy, auta osobowe i ciężarowe, maszyny rolnicze i specjalistyczne 
- nieruchomości i wiele innych 
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Potrzebujesz leasingu, zadzwoń, zbadamy twoje możliwości, sprawdzimy dostępne oferty i 
wybierzemy najlepsze rozwiązanie.  
 
 
Oferta / Kredyty trudne 

Masz problem z kredytem? Bank nie chce Ci udzielić potrzebnej kwoty 
kredytu? Zapraszam, chętnie Ci pomogę, kredyty trudne to moja specjalność. 

Wiele osób ma problem z tym, że banki nie chcą mu udzielić kredytu. Często wiąże się to 
niestety ze złą historią spłaty kredytów lub zbyt małą zdolnością kredytową. Z każdym 
problemem można sobie jednak poradzić. Wymaga to odpowiedniej wiedzy, którą ja 
posiadam oraz dostępu do ofert wielu banków. W wielu przypadkach przystąpienie do kredytu 
wymaga także odpowiedniego przygotowania, w czym chętnie Ci pomogę. 

 

Oferta / Ubezpieczenia 

Każdy kierowca wie, że auto którym jeździ musi być ubezpieczone, jednak w życiu 
codziennym często zapominamy lub nie chcemy pamiętać o zabezpieczeniu siebie, swojego 
zdrowia, rodziny lub domu. Ubezpieczenie właśnie to umożliwia, wystarczy tylko 
odpowiednio dopasować je do własnych potrzeb i możliwości finansowych. W ofercie: 

 ubezpieczenia na życie i zdrowie 
 ubezpieczenia nieruchomości 
 ubezpieczenia samochodowe 

 

Oferta / Kredyt gotówkowy oraz konsolidacyjny 
 

Potrzebujesz kredyt bez zabezpieczenia na dowolny cel? Chcesz skonsolidować już 
posiadane kredyty gotówkowe lub konsumenckie? 

Ten rodzaj kredytu umożliwi Ci otrzymanie potrzebnych środków bez nadmiaru 
formalności. Jest to droższe rozwiązanie od kredytu hipotecznego, ale jego uzyskanie jest 
łatwe i szybkie. Banki chętnie udzielają kredytów gotówkowych, ale niestety często jest to 
naszym kosztem, czyli klientów. Maksymalne oprocentowanie kredytów gotówkowych może 
obecnie wynosić 10%, ale prowizje banków oraz ubezpieczenia powodują, że RRSO jest 
powyżej 10%. 

Dlaczego to wszystko piszę? 
Chcę Ci tylko naświetlić to, że bez porównania ofert, bez złożenia wniosków do kilku banków 
możesz nieświadomie wybrać drogi bank, a tańsze oferty przejdą Ci koło nosa. Jeżeli zgłosisz 
się do mnie wybiorę odpowiednie banki, złożymy wnioski, tak abyś mógł świadomie wybrać 
najlepszą i najtańszą ofertę. 


