Skoro trzymasz w ręku tę ulotkę, to najprawdopodobniej masz w Alior Banku kredyt na zakup domu lub mieszkania.
Prosimy zatem – odpowiedz sobie na 3 pytania:
•	Czy masz aktualnie problem z terminową spłatą zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego albo obawiasz się,
że taki problem wkrótce u Ciebie wystąpi?
•	Wolisz nie czekać, aż komornik zajmie i zlicytuje Twoją nieruchomość?
•	Bierzesz pod uwagę sprzedaż tej nieruchomości, żeby uregulować swoje zobowiązania?
Jeżeli odpowiedź na te pytania brzmi twierdząco, to...

...mamy dla Ciebie rozwiązanie tych problemów!
Już teraz zgłoś się do Alior Banku i weź udział w Programie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości.
Pomożemy Ci sprzedać nieruchomość, na którą jest zaciągnięty kredyt, i tym samym unikniesz przykrości
związanych z licytacją komorniczą.
Biorąc udział w programie, otrzymasz:
wsparcie pracownika banku w załatwianiu wszelkich formalności, związanych z procesem sprzedaży nieruchomości;
pomoc w załatwianiu wszelkich formalności, związanych z procesem sprzedaży nieruchomości;
	możliwość ratalnej spłaty lub umorzenia określonej części zadłużenia pozostałego do uregulowania
po sprzedaży nieruchomości;
	wsparcie w negocjowaniu ugód z innymi wierzycielami (osoby prywatne, firmy, urzędy skarbowe, ZUS,
inne banki).
Udział w Programie pozwoli na znalezienie kupca, który zapłaci tyle, ile nieruchomość faktycznie jest warta.
Przykład:
Jeżeli wartość rynkowa nieruchomości wynosi 150 000 zł, to uczestnicząc w Programie, za tyle właśnie możesz ją sprzedać.
Jeżeli będziesz bierny i dopuścisz do sprzedaży przez komornika, to ta sama nieruchomość zostanie wystawiona na licytację
za cenę 112 500 zł, przy czym 15% kwoty uzyskanej ze sprzedaży pobierze dla siebie komornik jako wynagrodzenie
za wykonaną pracę – tak więc jedynie kwota 95 625 zł zostanie przeznaczona na rzeczywistą spłatę zadłużenia.
Wierzymy, że nie chcesz być bierny. Nie czekaj! Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub napisz i weź udział w Programie.
Nasi konsultanci są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00, pod następującym
numerem telefonu: (12) 370 70 08, a także pod adresem e-mail: dsnhipo@alior.pl
Informacje o Programie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości uzyskasz również na stronie:
https://www.aliorbank.pl/LP/dsn.html
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