Informacja Pośrednika Kredytowego dla klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny
zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad
pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Dane Pośrednika Kredytowego - Finanz Dom Krzysztof Białaszewicz - siedziba w Białymstoku ul.
Biebrzańska 39, NIP 966-000-40-84, REGON 050399635 - jest powiązanym pośrednikiem kredytu
hipotecznego. Numer w Rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego RPH000041

Zakres umocowania do dokonywania
czynności faktycznych lub prawnych

Czy Pośrednik kredytu hipotecznego
oferuje usługi doradcze

Informacje o pozostałych kredytodawcach z
którymi współpracuje Pośrednik Kredytowy

Informacja o wysokości ewentualnych
kosztów czynności faktycznych lub prawnych
związanych z przygotowaniem, oferowaniem,
zawieraniem lub wykonywaniem Umowy o
kredyt , które Pośrednik Kredytowy otrzymuje
od Konsumenta

Jestem upoważniony do wykonywania czynności faktycznych
związanych z oferowaniem kredytu hipotecznego oraz
wykonywania usług pośrednictwa finansowego w zakresie
wynikającym z zawartych ze wskazanymi poniżej
kredytodawcami umów.
Nie świadczę usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt. 26
ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz
nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
(Dz. U. z 2017 r., poz. 819).
Nazwy kredytodawców, z którymi współpracuje: PKO BP
SA, PKO Bank Hipoteczny S.A. Bank Pekao SA. , ING Bank
Śląski S.A, NeoBank

Czy Pośrednik Kredytowy otrzymuje wynagrodzenie od
Konsumenta?
NIE
TAK

Czy Pośrednik Kredytowy otrzymuje
wynagrodzenie od kredytodawcy?

- na warunkach opisanych w umowach współpracy i
przedstawianych w indywidualnym formularzu
informacyjnym dotyczącym warunków kredytu
hipotecznego . Wysokość prowizji jest liczona jako
iloczyn kwoty kredytu i procentowej stawki zależnej od
oferty banku , stawki zapłaconej przez konsumenta
prowizji za udzielenie kredytu lub wysokości składki
ubezpieczenia oferowanego wraz z kredytem lub
wartości udzielonych kredytów

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 hipotecznych i 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.
http://www.dknotus.pl/kredyty/Informacja-dla-Klienta

