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GL Kredyt -kredyty hipoteczne, leasing
http://www.glkredyt.pl

GL Kredyt firma z placówką w Rzeszowie - profesjonalni doradcy finansowi oferujący szeroką gamę
kredytów m.in. kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, kredyty dla firm, kredyty gotówkowe, leasing,
kredyty samochodowe i wiele innych.GL Kredyt Rzeszów przygotowuje oferuje kredytowe dostosowywane
indywidualnie do potrzeb klientów i firm.Kredyty hipoteczne dla osób chcących zakupić nowy dom lub
mieszkanie mogą skorzystać jeszcze do końca roku z programu rządowego Rodzina na swoim. Kredyty pod
hipotekę mogą wydawać się bardzo niekorzystnym rozwiązaniem aczkolwiek jest to najlepszy sposób na
kredytowanie swojego nowego domostwa. Kredyty gotówkowe dla osób potrzebujących pieniędzy są
doskonałą propozycją oferowaną przez naszych doradców. Kredyty dla firm to wspomożenie nowych
rozwijających się działalności gospodarczych. Zakup nowej floty pojazdów, sprzętu, akcesori to wszystko
umożliwia oferta kredytowa dla firm. Leasing pozwala na zakup pojazdów, maszyn, samochodów na
preferencyjnych warunkach. Oferta leasingowa jest bardzo szeroka i często brana przez małe i większe firm
które potrzebują samochodów na co dzień.To wszystko składa się na to, że w Rzeszowie GL Kredyt jest
jednym z najlepiej prosperujących firm doradczych oferujących dokładnie przygotowanych ofert
kredytowych. GL Kredyt to gwarancja profesjonalnej usługi i zadowolenia. Podsumowując w skrócie:
oferujemy kredyty - rozwiązania kredytowe dostosowane do potrzeb i wymagań każdej firmy oraz klienta
indywidualnego. Kredyty gotówkowe - dowolny cel konsumpcyjny, atrakcyjne oprocentowanie, bez
poręczycieli, szybka decyzja, minimum formalności, konsolidacja zobowiązań.Kredyty dla firm: okres
kredytowania do 30 lat, indywidualna ocena zdolności kredytowej, kredyty na rozpoczęcie własnego biznesu,
preferencyjne warunki dla przedsiębiorców o profesji zaufania publicznego, leasing. GL Kredyt nasi doradcy
finansowi to liderzy w Rzeszowie.
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