ZALETY KONTAKTU Z EKSPERTEM FINANSOWYM
Teraz klienci JP Development Sp. z o. o. korzystający z usług naszych
ekspertów mogą zyskać kredyt hipoteczny na najlepszych warunkach
oraz:
Pakiet korzyści do wartości 7 200 zł*
▪
▪
▪
▪
▪

Opłacenie pierwszej, rocznej składki ubezpieczenie na życie i NNW – do 3 000 zł
Opłacenie pierwszej, rocznej składki ubezpieczenia nieruchomości – do 200 zł
Zwrot 1% za kredyt gotówkowy – zyskujesz 1 000 zł
Zwrot 0,5% za zrefinansowanie kredytu hipotecznego – zyskujesz 2 000 zł
Zwrot rocznej składki za ubezpieczenie na życie – zyskujesz 1 000 zł**

Rabat 10% na zakupy w sklepach Leroy Merlin***
▪
▪

Indywidualna wizualizacja 3D kuchni lub łazienki za 1 grosz
Transport, montaż, zwrot zakupionych towarów

Marże od 1,1%!
Prowizje od 0 zł!
Szybki proces decyzyjny
Dodatkowe atuty:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

usługi dla naszych Klientów są bezpłatne
indywidualna opieka jednego eksperta
pomoc w przygotowaniu dokumentacji i wniosków kredytowych
wsparcie na każdym etapie procesu ubiegania się o kredyt
oferty kredytowe ponad 15 banków
kredyty do 90% wartości inwestycji
okres kredytowania do 35 lat

Zgłoś się i poznaj szczegóły:
januszolszewski.notus.pl

mariuszrusiecki.notus.pl

Janusz Olszewski

Mariusz Rusiecki

+48 667 965 709
janusz.olszewski@notus.pl

+48 667 965 126
mariusz.rusiecki@notus.pl
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Przedstawiona informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
Szczegółowe warunki otrzymania nagród są opisane w Regulaminie Sprzedaży Premiowej dostępnym u Ekspertów
Finansowych NOTUS Finanse S.A.
* Założenia: kredyt hipoteczny w kwocie 400 tys. zł, kredyt gotówkowy 100 tys. zł, miesięczna składka ubezpieczenia
na życie 500 zł. Warunkiem otrzymania bonusu przez Klienta jest:
Ubezpieczenie na życie
nagroda przysługuje osobie, która zawarła umowę rezerwacyjną / deweloperską / przedwstępną zakupu nieruchomości ze
współpracującym Deweloperem oraz zawarła za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A.: umowę kredytu na zakup
nieruchomości i umowę ubezpieczenia na życie z Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (z sumą
ubezpieczenia nie wyższą niż kwota kredytu).
Ubezpieczenie mienia
nagroda przysługuje osobie, która zawarła umowę rezerwacyjną / deweloperską / przedwstępną zakupu nieruchomości ze
współpracującym Deweloperem oraz zawarła za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A.: umowę kredytu na zakup
nieruchomości i umowę ubezpieczenia nieruchomości.
Zwrot na karcie 1%
nagroda przysługuje osobie, która korzystając z pośrednictwa NOTUS Finanse S.A., najpierw zawarła umowę kredytu
hipotecznego na zakup nieruchomości od współpracującego Dewelopera, a następnie w ciągu 12 miesięcy zawarła umowę o
kredyt gotówkowy.
Zwrot na karcie 0,5%
nagroda przysługuje osobie, która korzystając z pośrednictwa NOTUS Finanse S.A., najpierw zawarła umowę kredytu
hipotecznego na zakup nieruchomości od współpracującego Dewelopera, a następnie w ciągu 36 miesięcy od dnia wypłaty
tego kredytu zawarła umowę kredytu refinansowego.
Zwrot za ubezpieczenie na życie
nagroda przysługuje osobie, która zawarła umowę rezerwacyjną / deweloperską / przedwstępną zakupu nieruchomości ze
współpracującym Deweloperem oraz zawarła za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A.: umowę kredytu na zakup
nieruchomości i umowę ubezpieczenia na życie na okres co najmniej 1 roku (nie dotyczy osoby, która otrzymała nagrodę
ubezpieczenie na życie).
** Nie dotyczy Uczestnika, który otrzymał nagrodę w postaci Ubezpieczenia na Życie określoną w Regulaminie.
*** Z oferty specjalnej mogą skorzystać Klienci, którzy uzyskali kredyt hipoteczny za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A.
Regulamin promocji „Rabat 10% na pierwsze zakupy” dostępny w punktach informacyjnych sklepów. Lista sklepów dostępna
na www.leroymerlin.pl. Oferta specjalna nie łączy się z rabatem lojalnościowym wynikającym z uczestnictwa w Programie DOM
i innymi promocjami. Oferta specjalna obowiązuje od dnia 01.04.2020 r. do dnia 01.04.2021 r.
NOTUS Finanse S.A. jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego, wpisanym przez Komisję Nadzoru Finansowego do
Rejestru pośredników kredytowych – Dział I, pod numerem wpisu RPH000030. Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 23.03.2017 r. o kredycie
hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wszelkie informacje dla Klienta są dostępne na stronie
internetowej https://notus.pl/kredyty/informacje-dla-klienta/
NOTUS Finanse S.A. jest pośrednikiem kredytu konsumenckiego, wpisanym przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru
pośredników kredytowych – Dział I, pod numerem wpisu RPK000025. Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 12.05.2011 r. o kredycie
konsumenckim wszelkie informacje dla Klienta są dostępne na stronie internetowej https://notus.pl/kredyty/informacje-dla-klienta/
NOTUS Finanse S.A. jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, wpisanym przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru pośredników
ubezpieczeniowych – część Rejestr agentów, pod numerem 11165045/A. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 i 22 Ustawy z dnia 15 grudnia
2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń wszelkie informacje dla Klienta są dostępne na stronie internetowej
https://notus.pl/kredyty/informacje-dla-klienta/
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