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Zrozumieć ofertę banku… czyli jak mądrze pożyczać i nie dać się

zaskoczyć przez niespodziewane koszty i opłaty dodatkowe

Twoje zobowiązania finansowe są zbyt wysokie?

Jeżeli tak jest, a tym samym Twoje zobowiązania za bardzo obciążają Twój budżet domowy, poszukaj

rozwiązania takiej sytuacji. Nie „chowaj głowy w piasek”! Z każdej trudnej sytuacji jest wyjście, tylko trzeba go

poszukać!

Nie każda dorosła osoba rozumie produkty i usługi bankowe, które oferują instytucje finansowe. Nie każdy Polak wie,

o co zapytać doradcę finansowego lub pracownika instytucji finansowej, podczas ustalania szczegółów zawieranych

umów pożyczek, kredytów czy kart kredytowych.

Wiele szczegółów oraz informacji zawartych w umowach czy regulaminach jest, dla dorosłych osób, niejasnych. A

takie umowy zawierane są najczęściej na lata. Odpowiedzialność za zawarte produkty spada na każdego konsumenta!

Zrozumienie najważniejszych aspektów związanych z zobowiązaniami finansowymi daje możliwość realnego

reagowania na trudności w spłatach rat pożyczek/kredytów, a także chroni przed wpadaniem w spiralę zadłużenia.

Szczególnie obecna sytuacja makroekonomiczna, szalejąca inflacja, zmiany wysokości stop procentowych

spowodowały, że wielu Polaków nie potrafiło sprostać problemom związanych ze wzrostem rat zobowiązań

finansowych.

Co zyskasz?

poznasz mechanizmy działania takich produktów bankowych jak: pożyczki, kredyty, karty kredytowe,

łatwość w rozmowach z pracownikami instytucji finansowych lub doradcami finansowymi o produktach

bankowych,

wypracujesz sposoby poszukiwania rozwiązań, w przypadku, gdy Twoje zobowiązania finansowe okażą się

zbyt wysokie,

wypracujesz sposoby unikania nadmiernego zadłużania, a tym samym niepopadania w spiralę zadłużenia.

Dla kogo?

dla osób, którym wysokość obecnego zadłużenia spędza sen z powiek,

dla szukających odpowiedzi na pytania o prawidłowe zarządzanie zobowiązaniami finansowymi,

dla osób chcących zrozumieć, w jaki sposób banki oraz instytucje finansowe oceniają swoich klientów i jaki

klient jest dla nich wiarygodny,

dla każdej osoby, która nie chce popaść w spiralę zadłużenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kredyty i pożyczki: hipoteczne, konsolidacyjne, konsumpcyjne, chwilówkowe.

2. Karty kredytowe - niezbędny produkt bankowy czy przeszkoda?



3. Co kryje się pod skrótem RRSO?

4. BIK, BIG, KRD - co warto wiedzieć, gdy ubiegasz się o kredyt/pożyczkę.

5. Czy budowanie „zdolności kredytowej” ma sens?

6. Co zrobić, gdy miesięczne kwoty zobowiązań finansowych zaczynają przekraczać możliwość ich spłaty?

7. Jak czuć się bezpiecznie i spokojnie, pomimo zobowiązań finansowych?

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 590,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

725,70 zł
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