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Doradca kredytowy Warszawa - kredyty Warszawa
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Nazywam się Michał Fastyn i jestem niezależnym doradcą kredytowym działającym na terenie Warszawy i
aglomeracji warszawskiej. Doświadczenie w branży doradztwa finansowego zdobywałem od 2007 r.,
początkowo w dwóch znanych firmach doradczych, a obecnie prowadząc własną działalność. Dlaczego
zdecydowałem się działać na własną rękę? Jestem indywidualistą i bardzo cenię sobie swoją niezależność.
Chcę też w taki zindywidualizowany sposób podchodzić do każdego mojego Klienta, a prowadzenie własnej
firmy daje mi taką możliwość. Moja niezależność od jakichkolwiek banków czy grup kapitałowych jest dla
moich Klientów najlepszą gwarancją obiektywizmu dokonywanej przeze mnie oceny poszczególnych
produktów kredytowych i tego, że zawsze zaproponuję im optymalne dla nich rozwiązania. Nie jest w końcu
tajemnicą, że w firmach zależnych od grup kapitałowych doradcy działają pod pewną presją, by polecać
przede wszystkim produkty grupy. Ja wybrałem inną drogę, gdyż najważniejszy jest dla mnie Klient, jego
pełna satysfakcja i zaufanie, którym mnie darzy, jako podstawa do długoterminowej i kompleksowej
współpracy. Dlatego właśnie chociaż chcąc dać moim Klientom jak największy wybór rozwiązań finansowych
współpracuję z aż 28 działającymi na naszym rynku bankami, nie zależę od żadnego z nich. Moją
specjalnością są kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe i budowlano-hipoteczne. Lubię wyzwania. W
mojej pracy doprowadziłem do szczęśliwego uruchomienia wiele bardzo trudnych kredytów, nawet takich,
które kolegom z branży wydawały się niemożliwymi do uzyskania. Można nawet powiedzieć, że trudne
kredyty to moja specjalność. Niestety w obecnej sytuacji na rynku finansowym jest ich coraz więcej, a na
problemy z uzyskaniem kredytowania natrafiają nawet osoby o stabilnych i dość wysokich zarobkach
uzyskiwanych z tytułu pracy na normalną umowę. Moja praca nabiera zatem szczególnego znaczenia.
Zadzwoń do mnie i przekonaj się, w jaki sposób mogę Ci pomóc (Tel. 792 079 175)!
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