HYPOTEKÁRNE CENTRUM
a výhody pre ČLENOV OZ KOVO
najkratšia cesta k výhodnej hypotéke

Hypo Consulting s.r.o. je významné hypotekárne centrum a v spolupráci s vaším Odborovým zväzom KOVO sme
pre vás, členov odborov, pripravili špeciálne výhody pri riešení
hypotéky. Ak sa chystáte riešiť financovanie svojho bývania,
alebo prefinancovať nevýhodnú hypotéku, nemusíte už sami
obchádzať každú banku zvlášť a pátrať po informáciách.
Hypo Consulting Vám zadarmo poskytne komplexný
hypotekárny servis, poradenstvo a výhody pri vybavovaní
hypotéky. Hypotéku s finančnou úsporou sme pomohli
zrealizovať už veľa klientom a radi vyriešime aj Vaše
požiadavky.

Aký je postup spolupráce?
1.

vypracujeme Vám ponuky
všetkých bánk

2.

predstavíme Vám ponuky bánk
a pomôžeme vybrať tu najlepšiu

3.

skompletizujeme spoločne
podklady do banky

4.

dohliadneme na proces
schvaľovania úveru v banke

5.

v prípade komplikácií
riešime problémy s bankou za Vás

6.

postrážime čerpanie úveru

hypotekárny servis POSKYTUJEME

ZADARMO

až 100% ZĽAVA

NA ZNALECKÝ POSUDOK

ĎALŠIE VÝHODY PRE VÁS
všetky banky pod jednou strechou

profesionálny tím hypotekárnych špecialistov
nadštandardné vzťahy v bankách
vďaka dľhoročnej spolupráci
ÚSPORA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A ČASU
vďaka našim výhodám a službám
MOŽNOSŤ ZNÍŽENIA ÚROKOVEJ SADZBY
a možnosť zľavy na poplatok banke

Následný servis pri konci fixačného obdobia
evidujeme koniec Vášho fixačného obdobia a ozývame sa Vám
poradíme Vám, čo a ako robiť pri konci fixačného obdobia
poskytneme Vám informácie o výhodnosti novej úrokovej sadzby
poskytneme Vám informácie ako vyjednávať s bankou ohľadom úrokov
v prípade potreby Vám pomôžeme so zmenou hypotéky a banky

Riešenie pre vás nájdeme v týchto situáciách:
99
vybavenie štandardnej hypotéky
99
hypotéka na novostavbu
99
prefinancovanie nevýhodnej hypotéky
99
americká hypotéka
99
hypotéka pre mladých
99
vyriešime aj ostatné účely
99
hypotéka na výstavbu RD alebo pozemok
99
viac nájdete na webstránkach

Kontaktujte nás
a zistite viac

Pre uplatnenie zliav a výhod nás kontaktuje výhradne na tu uvedených kontaktoch a uveďte členstvo v OZ KOVO:
Hypo Consulting, s.r.o. , www.hypovyhody.sk, info@hypovyhody.sk, 02/32 111 330

