credit
Realize os seus desejos!

Com o crédito pessoal online da bob Finance

Planeie a sua liquidez

Três passos simples

Nós na bob Finance sabemos muito bem que
podem existir desafios financeiros na vida e
apoiamo-lo a superar os mesmos com as nossas
atrativas soluções de crédito.

1. Preencher o Pedido de crédito online

Para que possa viver os seus sonhos e realizar os
seus planos.

Indique a quantia desejada e duração no nosso
formulário.

2. Receber a decisão sobre o crédito
Receberá uma decisão provisória imediatamente após
o pedido. A decisão final relativa ao empréstimo é
tomada após uma verificação completa da situação
financeira, conforme a lei federal suíça sobre crédito ao
consumo (KKG).

Utilização gratuita

3. Enviar documentação

Com o crédito bob, é você quem decide como
quer utilizar o seu crédito. Um implante?
Uma mudança de casa? Um carro novo? Uma
formação? A decisão é sua.

Uma vez recebida e examinada a sua documentação,
em caso de decisão positiva, transferiremos o seu
crédito para a sua conta após o termo do período legal
de revogação de 14 dias.

As suas vantagens com o crédito bob em relance

Escolha uma quantia entre
CHF 1000 e 80 000

Pague o seu empréstimo em até 120
meses

Serviço de assistência ao cliente de
excelência (1.º lugar no teste do SIQT)

Requisitos Gerais

Exemplo de cálculo
Crédito desejado
Duração		

Beneficie de taxas de juro favoráveis a
partir de 4,9%*

CHF 20 000
36 meses

Taxa mensal1
de 4,9% 		
a 9,9%
597.55		 640.45

Particular
entre 22
e 62 anos

Residência
permanente na
Suíça

Emprego fixo

Conta bancária
suíça

Endereço de
e-mail privado e
telemóvel

Todas as indicações em CHF
Só podemos determinar a taxa de juro exata e, portanto, os custos dos juros com
base nas informações detalhadas que nos fornecer aquando pedido de empréstimo.

1

Pode contactar-nos em

Proteção ao crédito
Com o nosso Seguro de dívida residual, o seu
crédito está protegido em caso de desemprego
sem culpa própria e incapacidade para o
trabalho.
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* Critérios para uma taxa de juro de 4,9 %
Crédito de primeira classe | Cidadania suíça ou estrangeira com autorização de residência
C | Rendimento líquido mensal mínimo do emprego a termo certo de CHF 4500 | Os
empréstimos privados existentes com uma dívida residual superior a CHF 5000 devem ser
transferidos para o crédito bob

