INFORMACJA dot. POŚREDNIKA KREDYTU KONSUMENCKIEGO udzielana zgodnie z art. 7 ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Dane Pośrednika
Kredytowego

Zakres umocowania do dokonywania
czynności faktycznych lub prawnych

Informacje o kredytodawcach z
którymi współpracuje Pośrednik
Kredytowy

Dane Pośrednika Kredytowego - Finanz Dom Krzysztof
Białaszewicz - siedziba w Białymstoku ul. Biebrzańska 39, NIP 966000-40-84, REGON 050399635 - jest powiązanym pośrednikiem
kredytu hipotecznego. Numer w Rejestrze Komisji Nadzoru
Finansowego RPK000709
Jestem upoważniony do wykonywania czynności faktycznych
związanych z oferowaniem pożyczek gotówkowych polegających
na:
- informowanie klientów, że jest pośrednikiem banku;
- identyfikację Klienta;
- wydanie Klientowi druków i formularzy niezbędnych do złożenia
wniosku o kredyt lub pożyczkę;
- pośredniczenie w komunikacji między klientem a bankiem;
- odbieranie i weryfikacji wniosków kredytowych o udzielenie pożyczki;
- dostarczanie do Banku pełnej dokumentacji kredytowej;
- informowanie klienta o warunkach umowy kredytowej,
- informowanie o prawie odstąpienia klienta od umowy pożyczki
Nazwy kredytodawców, z którymi współpracuje Pośrednik Kredytowy

Czy Pośrednik Kredytowy otrzymuje
wynagrodzenie od Konsumenta?

NIE

Czy Pośrednik Kredytowy otrzymuje
wynagrodzenie od kredytodawcy?

TAK Finanz Dom jest wynagradzany za usługę pośrednictwa
kredytowego na rzecz klienta przez danego kredytodawcę na
zasadach i warunkach określonych w przedstawionym
zindywidualizowanym formularzu informacyjnym dotyczącym danych
warunków kredytu konsumenckiego. Wysokość prowizji oraz innych
wynagrodzeń jest liczona jako iloczyn kwoty kredytu i procentowej
stawki zależnej od: - oferty banku/umowy z bankiem, - stawki
zapłaconej przez konsumenta prowizji za udzielenie kredytu, wysokości składki ubezpieczenia oferowanego wraz z kredytem,

Procedura składania skarg i odwołań - Reklamację Klient może przekazać, w najbardziej dogodny dla siebie
sposób: - w biurze Finanz Dom Krzysztof Białasiewicz, Białymstoku ul. Waryńskiego 2
-przesyłając list na adres: Finanz Dom Krzysztof Białasiewicz, 15-461 Białystok ul. Waryńskiego 2
-dzwoniąc pod numery telefonu: 664941110. Opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci. Od poniedziałku
do piątku w godz. : 10:00 – 18:00.
- poprzez przesłanie Reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie elektronicznej na adres
zapytania@finanz-dom.pl
Więcej szczegółów w Regulaminie Reklamacji

Informuje że Finanz Dom Krzysztof Białasiewicz współpracuje z powiązanym pośrednikiem kredytów
konsumenckich Notus Finanse S.A. Warszawa ul. Marszałkowska 76, na podstawie umowy
agencyjnej jako agent Notus Finanse S.A.
Informacja o Pośredniku Notus Finanse S.A. pod linkiem:
http://www.dknotus.pl/images/informacja_dla_klienta/Informacja_o_Poredniku_NOTUS-Finanse_SAkonsumenckiego.pdf

