
Záloha na kupní cenu
Prodáváte nemovitost a potřebujete část peněz předem?

Stačí pouze vlastnit nemovitost a prodávat ji s Reality IQ.

Jak to funguje?
1.Okamžitou zálohu poskytujeme bez poplatků za schválení a poskytnutí.
2.Výplatu  zálohy  provádíme  okamžitě  po  podpisu  zprostředkovatelské  smlouvy  (a
příslušných smluvních dokumentů).
3.Záloha ve formě půjčky je poskytována až do 85% hodnoty Vaší nemovitosti.



Výhody zálohy na kupní cenu
1.Výplatu zálohy můžete použít na cokoliv = bezúčelová půjčka.
2.Možnost v klidu prodávat nemovitost za co nejvyšší cenu na trhu.
3.Nemusíte se bát, že nesplatíte měsíční splátku, protože žádné splátky neplatíte.
4.Půjčku nám můžete vrátit až z prodeje vaší nemovitosti.
5.Nemusíte dokládat bezdlužnost ani příjmy.

Výkup nemovitostí za hotové
Potřebujete rychle vyřešit svou tíživou finanční stituaci?

V případě, že potřebujete nutně vyřešit svoji finanční situaci a vlastníte nemovitost, kterou hodláte
prodat,  obraťte  se  na  nás.  Nabízíme  službu  „Výkup  nemovitostí  za  hotové“.  Profesionálně
vyškolený makléř si s Vámi domluví termín prohlídky a nabídne Vám nejvhodnější řešení.

Oddlužení nemovitosti
Dostali jste se do finančních potíží a hrozí Vám zabavení nemovitosti?

Zajistíme  pro  Vás  vyplacení  dluhu  a  pomůžeme  se  zajištěním  standardního  úvěru  přes  naše
bankovní i nebankovní partnery. Společně tak zabráníme tomu, aby se exekutor zmocnil klíčů od
Vašeho domu či bytu.

Za dobu existence naší společnosti jsme takto pomohli mnoha českým rodinám, které se ocitly
téměř na ulici. Ve správnou chvíli jsme však dokázali profesionálně zakročit a dnes má většina z
našich klientů naši půjčku dávno splacenou a užívá si  teplo domova. Vyplacení dluhu v našem
podání dokáže jistě vyřešit i Vaše existenční problémy!

Jaký bude postup v případě poskytnutí zálohy, výkupu či oddlužení
nemovitosti?
Do  12  hodin  Vás  bude  kontaktovat  náš  makléř  a  domluví  si  s  vámi  termín  prohlídky  Vaší
nemovitosti.  Po  získání  potřebných informací  s  Vámi  nemovitost  projde  a  veškeré  skutečnosti
zkonzultuje s advokátem (v případě nemovitosti zatížené dluhem).

V případě dluhů, exekucí či zástav okamžitě začínáme s věřiteli nebo exekutory řešit splacení.

V případě výkupu připravíme kupní smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitostí. V ostatních
případech připravujeme smlouvu o půjčce.

Stačí prozvonit, zavoláme zpět, tel. 777 613 774
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