credit
Arzularınızı gerçekleştirin!

bob Finance tarafından sunulan İsviçreli online bireysel
kredi sayesinde

Likiditenizi planlayın

Üç basit adım

bob Finance olarak hayatta maddi meydan
okumaların olabileceğini çok iyi biliyoruz ve
cazip kredi çözümlerimiz ile bunları aşabilmeniz
için sizleri destekliyoruz.
Hayallerinizi ve planlarınızı gerçekleştirebilmeniz
için.

Serbest kullanım
bob credit'te kredinizi ne için kullanacağınızı
tamamıyla kendiniz belirliyorsunuz. Bir
implantmı? Bir taşınmamı? Yeni bir arabamı? Bir
eğitimmi? Karar sizin.

1. Online kredi başvurusunu doldurma
Formumuza arzu ettiğiniz tutarı ve vadeyi girin.

2. Kredi kararını alma
Başvurudan hemen sonra size geçici bir karar
iletilecektir. Nihai kredi kararı da KKG ile uyumlu
bir kredi yeterliliği kontrolü sonrası verilecektir.

3. Evrakları gönderme
Evraklarınızı alıp kontrol ettikten sonra, olumlu
bir karar durumunda ve 14 günlük yasal cayma
süresi sonrası kredinizi hesabınıza göndereceğiz.

Tek bakışta bob credit'teki avantajlarınız

Şu tutarlar arasında seçiminizi yapın
CHF 1‘000 - 80‘000

Kredinize 120 aya kadar varan vade ile
geri ödeyin

Ödül almış müşteri hizmetleri
(SIQT'nin testinde 1. sırada)

Genel şartlar

Hesaplama örneği
Arzu edilen kredi
Vadesi		

%4,9'dan* başlayan uygun faizlerden
faydalanın

CHF 20 000
36 ay

Aylık taksit1
%4,9 		
%9,9 arası
597.55		640.45

Bireysel kişi
yaş aralığı 22
- 62

İsviçre'de sabit
bir ikamet

Sabit bir iş ilişkisi

İsviçreli banka
hesabı

Şahsi bir E-postaadresi ve cep
numarası

Tüm bilgiler CHF olarak verilmiştir
Nihai faizi ve böylece faiz maliyetlerini ancak kredi dilekçesinde verdiğiniz ayrıntılı
bilgilerinize dayalı olarak belirleyebiliriz.
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Bize şu şekilde ulaşabilirsiniz.

Kredi sigortası
Kalan borç sigortamız sayesinde krediniz,
kasıtsız işsizliğe ve iş görmezliğe karşı güven
altındadır.
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AKTIVE BENUTZER

* %4,9'luk bir faiz oranın kriterleri
Birinci sınıf kredibilite | İsviçreli veya C oturma iznine sahip yabancı | Sözleşmeli personel
olarak aylık asgari CHF 4‘500 maaş | Kalan borç tutarı en CHF 5‘000 olan mevcut bireysel
kredileriniz bob'a transfer edilmek zorundadır

