
Kredyt hipoteczny.
Kompleksowa, bezpłatna pomoc naszego eksperta 
finansowego na każdym etapie procesu

Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 



Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

 \ Zero kosztów – niezależnie od wyniku transakcji nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna. 

 \ Jeden opiekun – przez cały proces przeprowadzi Cię dedykowany ekspert finansowy, 
który będzie pozostawał do Twojej dyspozycji.

 \ Minimum formalności – nasz ekspert zajmie się wszystkimi kwestiami formalnymi, ogra-
niczając je do niezbędnego minimum. 

 \ Wszystko na miejscu – większość formalności kredytowych dopełnisz w tym samym 
miejscu, w którym kupujesz mieszkanie, czyli w naszym Biurze Sprzedaży.

 \ Jesteśmy skuteczni – nasz zespół ekspertów to fachowcy z ponad 15-letnim doświad-
czeniem, którzy pomogli już tysiącom klientów. 

 \ Atrakcyjna oferta – w ofercie kilkunastu renomowanych banków, z którymi współpracu-
jemy, znajdziesz kredyt na miarę Twoich potrzeb i możliwości.  

 \ Obsługa serwisowa po wypłacie – jeśli pojawi się propozycja zmiany warunków kre-
dytu na bardziej atrakcyjne, nasz ekspert poinformuje Cię o tym bezpośrednio (bank nie 
świadczy tego typu usług).

Przestrzeń z widokiem
na przyszłość.



1.  Sprawdź swoją zdolność kredytową. 

Ekspert finansowy przyjrzy się Twojemu budżetowi domowemu i bezpłatnie 
doradzi, jaka miesięczna rata kredytu będzie dla Ciebie bezpieczna. Posiada-
jąc taką wiedzę, z powodzeniem rozpoczniesz proces zakupu wymarzonego 
mieszkania.

2.  Wybierz mieszkanie spełniające wszystkie Twoje potrzeby. 

W miastach, w których realizujemy inwestycje, utrzymujemy szeroką ofertę, od-
powiadającą na potrzeby klientów. Niezależnie od tego, czy szukasz rodzinnego 
mieszkania na zielonych przedmieściach, apartamentu w centrum czy mieszkania 
na wynajem  – wśród naszych propozycji znajdziesz odpowiednie lokum. 

3.  Podpisz Umowę Deweloperską. 

Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego to jeden z najważniejszych 
elementów całego procesu zakupowego. Na jej podstawie zobowiązujemy się 
do sprzedania wybranego mieszkania za określoną w umowie cenę.  

4.  Złóż wniosek kredytowy z pomocą naszego Eksperta.

Dedykowany ekspert reprezentuje Twoje interesy – wynegocjuje najko-
rzystniejsze warunki i pomoże wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę kredytu 
hipotecznego. Wypełni także wszystkie formularze i w Twoim imieniu złoży 
wniosek w banku o udzielenie finansowania. Współpraca z ekspertem zwięk-
sza powodzenie transakcji.

5.  Podpisz umowę kredytową w oddziale banku. 

Kiedy Twój wniosek kredytowy zostanie zaakceptowany, podpisujesz umowę 
kredytową w banku. Od tej chwili przeznaczasz swój czas na planowanie wy-
kończenia Twojego nowego mieszkania.

Kredyt 
hipoteczny.

5 kroków do własnego „M”.
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kredyty.gdansk@develia.pl

Gdańsk

DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-333) przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fa-
brycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000253077, o kapitale zakładowym: 447.558.311 zł, NIP: 899-25-62-750, REGON: 020246398 („Develia”). 
Develia nie świadczy usługi doradczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz nie jest 
powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w jej rozumieniu. Develia wykonuje czynności agenta w zakresie wynikającym z umów o współpracy zawartych z innymi powiązanymi po-
średnikami kredytu hipotecznego. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Ekspert finansowy jest do Twojej dyspozycji w naszych Biurach Sprzedaży.
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