PROGRAM DOBROWOLNEJ
SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Biorąc kredyt zakładamy, że spłacimy go w terminie. Jednak wypadki losowe, utrata pracy czy skomplikowana
sytuacja życiowa mogą pokrzyżować nasze plany.
Jeśli masz problem ze spłatą swojego zadłużenia, to mamy dla Ciebie rozwiązanie finansowych problemów.
Udział w programie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości to szansa na uregulowanie zobowiązania oraz uniknięcie egzekucji komorniczej
i związanych z nią dodatkowych kosztów.
W ramach programu Bank proponuje:
■
■
■
■

wsparcie w znalezieniu nabywcy nieruchomości,
pokrycie wynagrodzenia pośrednika,
możliwość spłaty pozostałej po sprzedaży nieruchomości części zobowiązania w ratach lub umorzenie części zobowiązania,
możliwość sfinansowania nabycia nieruchomości na dogodnych warunkach przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (po przeprowadzeniu
pozytywnej analizy zdolności kredytowej).

Korzystając z programu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości masz większą szansę na pokrycie swoich zobowiązań.
Przykład sprzedaży nieruchomości, której wartość wyceniono na 100 000 zł
Kwota uzyskana ze sprzedaży dobrowolnej

Kwota wywołania w procesie sprzedaży przez komornika

100 000 zł*

66 000 zł, pomniejszona o koszty postępowania egzekucyjnego

Różnica, którą można wykorzystać na pokrycie innych zobowiązań: ponad 34 000 zł.
Decyzja należy do Ciebie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A WSZELKICH INFORMACJI UDZIELĄ NASI DORADCY.
Telefon:
+48 691 222 788
+48 691 444 974
Koszt połączenia według taryfy operatora.
Wyślij e-mail na adres: vass@bnpparibas.pl
lub udaj się do najbliższej placówki BNP Paribas Bank Polska S.A.
Więcej szczegółów na: www.bnpparibas.pl
* Wartości podane w tabelce są wartościami przykładowymi.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

