Deutsche Bank
Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów

Zawodowy kredyt
pod nieruchomość
Uproszczona
procedura do
1 000 000 PLN

Zadbaj o rozwój
swojej firmy
Przed Państwem preferencyjna oferta dla wybranych grup zawodowych1 –
Kredyt Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów – idealne rozwiązanie,
kiedy potrzebują Państwo długoterminowego i stabilnego kredytu na bieżącą
działalność, nowe inwestycje lub na uporządkowanie sytuacji finansowej.
Środki pochodzące z kredytu mogą zostać przeznaczone na dowolny cel związany
z prowadzoną działalnością, m.in.: zakup środków trwałych, spłatę zobowiązań z tytułu
dostaw i usług czy też konsolidację lub refinansowanie zobowiązań zaciągniętych
w innych bankach. Główne zabezpieczenie kredytu stanowi nieruchomość.
Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów to:
— kwota kredytu aż do 4 000 000 PLN (lub równowartość w innej walucie),
— okres kredytowania do 15 lat,
— uproszczona procedura przyznawania kredytu,
— brak konieczności dostarczenia zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US,
— brak wymaganego wkładu własnego, biznesplanu i faktur,
— możliwość wliczenia części odsetkowej raty w koszty uzyskania przychodu w ramach
prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach
ogólnych (PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L).
W ramach oferty istnieje możliwość udzielenia Klientowi jednocześnie produktów
dodatkowych: Linii debetowej i/lub Karty Płatniczej MasterCard® Business.
Potrzebują Państwo więcej informacji? Szczegóły u naszego doradcy.
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Oddział Deutsche Bank Polska S.A.
ul. Ostrobramska 86, Warszawa
Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Bank uzależnia
przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej Klienta.
1
Kredyt przeznaczony jest dla osób, które wykonują jeden z następujących zawodów: prawnik, tj. radca prawny, adwokat, notariusz,
oraz księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy, lekarz, dentysta, technik dentystyczny, farmaceuta, pielęgniarka, położna,
ratownik medyczny, fizjoterapeuta, protetyk, psycholog, lekarz weterynarii, architekt, inżynier budownictwa, kierownik budowy,
geodeta, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości, tłumacz przysięgły, optyk, informatyk, i jednocześnie prowadzą
jednoosobową działalność gospodarczą lub wchodzą w skład spółki osobowej (cywilnej, jawnej, partnerskiej) lub spółki kapitałowej,
gdzie przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub większość wspólników wymienionych spółek należy
do jednej ze wskazanych grup zawodowych (legitymują się prawem do wykonywania zawodu) oraz prowadzi działalność związaną
z posiadanym/wykonywanym zawodem. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy
procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych rat kredytu.
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