Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Czym się kierować przy wyborze kredytu gotówkowego?
Właśnie pojawiła się niepowtarzalna okazja by kupić wymarzony sprzęt elektroniczny w promocyjnej cenie,
zechciałeś udać się na wakacje w ciepłych krajach? Pomyśl o kredycie.
W pierwszej kolejności, aby ubiegać się o jakikolwiek kredyt musimy wykazać bankowi naszą zdolność kredytową.
Polega to na przedstawieniu zaświadczenia o wysokości zarobków. Możemy to zrobić za pomocą kilku opcji: wyciąg
z konta bankowego, na który wpływa pensja, zaświadczenie od pracodawcy, kopie umów o dzieło, czy tez
cywilnoprawnych lub w przypadku osób niepracujących – zaświadczenie o wysokości renty lub emerytury.

Po złożeniu wymaganych dokumentów, bank określi na jakiej wysokości kredyt możemy sobie pozwolić.
Zanim zaczniemy szukać w innych bankach, warto zapytać o ofertę kredytową naszego banku, z którego usług od
lat korzystamy. Może okazać się, że otrzymamy dużo lepsze warunki kredytowe niż w przypadku znalezionej
przypadkiem promocji innego banku.
Konto w banku, z którego od lat korzystamy i na który wpływa co miesiąc nasza pensja znacznie ułatwi i
przyśpieszy procedury kredytowe. Już po około 15 minutach możemy znać wstępną decyzję banku o udzieleniu
nam kredytu.
Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze oferty kredytowej? Przede wszystkim na wysokość oprocentowania
oraz wysokość prowizji jaką bank pobierze w związku z przystąpieniem do kredytu. Na rynku istnieje wiele ﬁrm,
które zajmują się doradzaniem w zakresie wyboru ofert kredytowych, z których na pewno warto korzystać. Ułatwi
nam to zadanie oraz zaoszczędzimy czas. Koszt takiej usługi nie jest zbyt wysoki i zwykle na każdą kieszeń.
Dla banku najistotniejszą kwestią jest wysokość naszych zarobków oraz rodzaj umowy, która wiąże nas z
pracodawcą. Przyjęło się, że osoby pracujące na umowę o pracę mają ułatwione zadanie, ubiegając się o kredyt,
ale to niekoniecznie reguła. Osoby pracujące w zawodach zaufania bankowego takich jak technologie
informatyczne czy telekomunikacja mogą nie mieć problemów w uzyskaniu kredytu pracując nawet na umowie
zlecenie.

Warto wybrać odpowiednią porę starania się o kredyt. Najlepiej po trzech miesiącach, w których osiągnęliśmy
najwyższe wynagrodzenie, ponieważ banki zwracają uwagę na średnią dochodów z 3 ostatnich miesięcy.
Więcej na ten temat znaleźć można na stronie: http://www.dolarowo.pl/art/ﬁnanse/18.htm
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