
Informacje ogólne
Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony
Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich
lub niekompatybilnością Strony Internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

Usługodawca świadczy usługi pomocy w uzyskaniu oferty pożyczki. Oferty pożyczki
są udzielane przez Usługodawcę. W celu uzyskania oferty pożyczki niezbędne jest
podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, źródło dochodu, kwota pożyczki, okres spłaty pożyczki w miesiącach,
wysokość obecnego zadłużenia, a także wyrażenia zgody na postanowienia
regulaminu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak udzielenia przez
pożyczkodawcę pożyczki względem Klienta. Działania Usługodawcy polegają na
pomocy w uzyskaniu ofert pożyczki, jednak Usługodawca w żaden sposób nie
gwarantuje, że Klient otrzyma pożyczkę. Otrzymanie pożyczki zależy w
szczególności od decyzji pożyczkodawcy, wypełnienia wszystkich formalności przez
Klienta oraz od podjęcia decyzji przez Klienta.

Świadczone przez Usługodawcę usługi są odpłatne, a koszt przedstawienia oferty
wynosi:

Pożyczka do 5000 zł - koszt 50zł
Pożyczka od 5500 - 10000 zł - koszt 50zł
Pożyczka 10500 - 20000 zł - koszt 50zł
Pożyczka 20500 - 40000 zł - koszt 50zł
Pożyczka 40500 - 100000 zł - koszt 50zł
Pożyczka 110000 - 200000 zł - koszt 50zł
Pożyczka 210000 - 300000 zł - koszt 50zł
Oferta dla Firm - koszt 50zł zł

Wpłata powinna zostać dokonana na konto Usługodawcy Finanse MN:
77249000050000453073734119 z tytułem przelewu: OPŁATA ZA POMOC W
UZYSKANIU POŻYCZKI. Potwierdzenie dokonania wpłaty z rachunku bankowego
powinno zostać przesłane na adres e-mail lub też na numer telefonu Usługodawcy

Kontakt z Usługodawcą Finanse MN

Adres e-mail Usługodawcy: biuro@finansemn.pl

Adres Usługodawcy: Łękach 10, 32-823 Łęki



Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 77249000050000453073734119

Numer telefonu: 501 959 708

Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i adresu
e-mail/numeru telefonu podanym w niniejszym paragrafie.

Po otrzymaniu powyższych danych osobowych oraz potwierdzeniu dokonania
płatności Usługodawca przystępuje do pozyskania dla Klienta ofert pożyczek.

Usługa jest świadczona przez Usługodawcę do czasu przedstawienia przynajmniej
jednej oferty pożyczki. Usługodawca zastrzega, że sytuacja finansowa Klienta może
uniemożliwić przedstawienie oferty pożyczki, w tym zakresie w szczególności wpisy
w KRD,BIK, wcześniejsze postępowania komorniczne mogą być przeszkodą do
przedstawienia przynajmniej jednej oferty pożyczki. W przypadku braku możliwości
przedstawienia oferty pożyczki Usługodawca informuje o tym Klienta oraz dokonuje
zwrotu wpłaconego wynagrodzenia Usługodawcy.

Ceny podane na Stronie Internetowej są podane w polskich złotych i są cenami
brutto.




