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pozyczki1
Dowiedz się o najlepszych szybkich pożyczkach w Internecie i znajdź ofertę
spełniającą Twoje oczekiwania. Sprawdź rating kredytowy online! Wejdź na
pozyczki1.pl

Pożyczki dla zadłużonych – wszystkie oferty przez
Internet: Lista czerwiec 2021
Alex Maly · Thursday, December 24th, 2020

Zła historia kredytowa czasami zamienia się w prawdziwy problem, gdy pieniądze są
pilnie potrzebne, a instytucje bankowe odmawiają udzielenia kredytu. Niemniej jednak
istnieje możliwość uzyskania szybkiej pożyczki dłużnikom na konto bankowe w firmach
pozabankowych bez zabezpieczenia i bez zbędnych formalności. Jest to dobra
wiadomość i bardzo realna szansa na wybrnięcie z kłopotów dla ludzi z tymczasowym
brakiem pieniędzy.

Najprawdopodobniej chwilówka dla zadłużonych czeka na ciebie w jednej z firm,
znajdujących się w naszym rankingu.

Polecane pożyczki

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://miloan.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
RRSO
300 - 5,000 zł
spłatę
508%
Pierwsza do 3,000 zł 30 dni
22-75 lat bez BIK w weekend Kontomatik
Kwota pożyczki 300 - 5,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
Czas na spłatę 30 dni
RRSO
508%
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Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

300 - 5,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
30 dni
508%
22-75 lat bez BIK w weekend Kontomatik
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://www.alfakredyt.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
50 - 10,000 zł
spłatę
Pierwsza do 5,000 zł 30 dni
21-65 lat w weekend
Kwota pożyczki 50 - 10,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
Czas na spłatę 30 dni
RRSO
476%

Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

RRSO
476%
WEŹ POŻYCZKĘ
21-65 lat w weekend

WEŹ POŻYCZKĘ

50 - 10,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
30 dni
476%
21-65 lat w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://pozyczkaplus.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
RRSO
500 - 10,000 zł
spłatę
od 0%
Pierwsza do 3,000 zł 1 mc - 45 dni
Pierwsza do
30 dni
21-70 lat bez BIK w weekend
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Kwota pożyczki 500 - 10,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
Czas na spłatę 1 mc - 45 dni
Pierwsza do 30 dni
RRSO
od 0%
Kwota pożyczki

21-70 lat bez BIK w weekend
Pierwsza za darmo
600 zł na 30 dni
WEŹ POŻYCZKĘ

500 - 10,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
1 mc - 45 dni
Pierwsza do 30 dni
od 0%

Czas na spłatę
RRSO

21-70 lat bez BIK w weekend
600
Pierwsza zł
za
na
darmo 30
dni
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://smartpozyczka.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
600 - 8,000 zł
spłatę
Pierwsza do 3,000 zł 30 dni
21-70 lat bez BIK w weekend
Kwota pożyczki 600 - 8,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
Czas na spłatę 30 dni
RRSO
od 0%

Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

RRSO
od 0%
WEŹ POŻYCZKĘ
21-70 lat bez BIK w weekend

WEŹ POŻYCZKĘ

600 - 8,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
30 dni
od 0%
21-70 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://www.vivus.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
100 - 7,500 zł
spłatę
Pierwsza do 3,000 zł 30 dni
20-78 lat bez BIK w weekend
Kwota pożyczki 100 - 7,500 zł
Pierwsza do 3,000 zł
Czas na spłatę 30 dni
RRSO
od 0%
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

RRSO
od 0%

Pierwsza
za darmo
3,000 zł
na 61 dni
WEŹ POŻYCZKĘ

20-78 lat bez BIK w weekend
Pierwsza za darmo
3,000 zł na 61 dni
WEŹ POŻYCZKĘ

100 - 7,500 zł
Pierwsza do 3,000 zł
30 dni
od 0%
20-78 lat bez BIK w weekend
3,000
Pierwsza
zł na
za
61
darmo
dni
WEŹ POŻYCZKĘ
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Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://www.provident.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
RRSO
300 - 20,000 zł
spłatę
10%
Pierwsza do 5,000 zł 3 - 48 mc
Pierwsza do
48 mc
od 18 lat bez BIK w weekend na raty
Kwota pożyczki 300 - 20,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
Czas na spłatę 3 - 48 mc
Pierwsza do 48 mc
RRSO
10%

Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

WEŹ POŻYCZKĘ

od 18 lat bez BIK w weekend na
raty

WEŹ POŻYCZKĘ

300 - 20,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
3 - 48 mc
Pierwsza do 48 mc
10%
od 18 lat bez BIK w weekend na raty
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://www.ﬁnbo.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
RRSO
500 - 15,000 zł
spłatę
513%
Pierwsza do 5,000 zł 30 dni
20-75 lat bez BIK w weekend Kontomatik
Kwota pożyczki 500 - 15,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
Czas na spłatę 30 dni
RRSO
513%
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Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

500 - 15,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
30 dni
513%
20-75 lat bez BIK w weekend Kontomatik
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://www.wonga.pl/

Kwota pożyczki
200 - 20,000 zł
Pierwsza do 20,000
zł

Czas na
RRSO
spłatę
Pierwsza
od 0%
1 - 48 mc
za darmo
Pierwsza do
1,000 zł
48 mc
na 30 dni
od 18 lat bez BIK w weekend na raty Konto Connect WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki 200 - 20,000 zł
Pierwsza do 20,000 zł
Czas na spłatę 1 - 48 mc
Pierwsza do 48 mc
RRSO
od 0%
Kwota pożyczki

od 18 lat bez BIK w weekend na
raty Konto Connect
Pierwsza za darmo
1,000 zł na 30 dni
WEŹ POŻYCZKĘ

200 - 20,000 zł
Pierwsza do 20,000 zł
1 - 48 mc
Pierwsza do 48 mc
od 0%

Czas na spłatę
RRSO

od 18 lat bez BIK w weekend na raty Konto Connect
1,000
Pierwsza
zł na
za
30
darmo
dni
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://www.kuki.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
RRSO
500 - 10,000 zł
spłatę
513%
Pierwsza do 5,000 zł 30 dni
20-75 lat bez BIK w weekend Kontomatik
Kwota pożyczki 500 - 10,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
Czas na spłatę 30 dni
RRSO
513%

Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

pozyczki1
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20-75 lat bez BIK w weekend
Kontomatik
WEŹ POŻYCZKĘ

500 - 10,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
30 dni
513%
20-75 lat bez BIK w weekend Kontomatik
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WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://szybkagotowka.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
RRSO
400 - 15,000 zł
spłatę
133%
Pierwsza do 5,000 zł 7 dni - 2 mc
Pierwsza do
30 dni
18-65 lat bez BIK w weekend na raty
Kwota pożyczki 400 - 15,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
Czas na spłatę 7 dni - 2 mc
Pierwsza do 30 dni
RRSO
133%

Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

WEŹ POŻYCZKĘ

18-65 lat bez BIK w weekend na
raty

WEŹ POŻYCZKĘ

400 - 15,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
7 dni - 2 mc
Pierwsza do 30 dni
133%
18-65 lat bez BIK w weekend na raty
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź
więcej
informacji
https://www.hapipozyczki.pl/

na

Kwota pożyczki
2,000 - 15,000 zł
Pierwsza do 15,000
zł

Czas na
RRSO
spłatę
10%
6 - 24 mc
Pierwsza do
24 mc
od 18 lat bez BIK na raty
Kwota pożyczki 2,000 - 15,000 zł
Pierwsza do 15,000 zł
Czas na spłatę 6 - 24 mc
Pierwsza do 24 mc
RRSO
10%
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Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

2,000 - 15,000 zł
Pierwsza do 15,000 zł
6 - 24 mc
Pierwsza do 24 mc
10%
od 18 lat bez BIK na raty
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://polozyczka.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
500 - 8,000 zł
spłatę
Pierwsza do 8,000 zł 30 dni
od 18 lat w weekend
Kwota pożyczki 500 - 8,000 zł
Pierwsza do 8,000 zł
Czas na spłatę 30 dni
RRSO
516%

Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

RRSO
516%
WEŹ POŻYCZKĘ
od 18 lat w weekend

WEŹ POŻYCZKĘ

500 - 8,000 zł
Pierwsza do 8,000 zł
30 dni
516%
od 18 lat w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://www.wandoo.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
100 - 8,000 zł
spłatę
Pierwsza do 3,000 zł 30 dni

RRSO
od 0%

20-72 lat bez BIK w weekend Instantor

pozyczki1
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Kwota pożyczki 100 - 8,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
Czas na spłatę 30 dni
RRSO
od 0%
Kwota pożyczki

20-72 lat bez BIK w weekend
Instantor
Pierwsza za darmo
1,000 zł na 30 dni
WEŹ POŻYCZKĘ

100 - 8,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
30 dni
od 0%

Czas na spłatę
RRSO

20-72 lat bez BIK w weekend Instantor
1,000
Pierwsza
zł na
za
30
darmo
dni
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://www.credy.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
RRSO
500 - 3,000 zł
spłatę
od 0%
Pierwsza do 3,000 zł 1 - 30 dni
Pierwsza do
30 dni
od 18 lat bez BIK
Kwota pożyczki 500 - 3,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
Czas na spłatę 1 - 30 dni
Pierwsza do 30 dni
RRSO
od 0%

Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

WEŹ POŻYCZKĘ

od 18 lat bez BIK

WEŹ POŻYCZKĘ

500 - 3,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
1 - 30 dni
Pierwsza do 30 dni
od 0%
od 18 lat bez BIK
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://www.netcredit.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
50 - 10,000 zł
spłatę
Pierwsza do 5,000 zł 30 dni
20-70 lat bez BIK w weekend
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Kwota pożyczki 50 - 10,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
Czas na spłatę 30 dni
RRSO
od 0%
Kwota pożyczki

20-70 lat bez BIK w weekend
Pierwsza za darmo
500 zł na 30 dni
WEŹ POŻYCZKĘ

50 - 10,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
30 dni
od 0%

Czas na spłatę
RRSO

20-70 lat bez BIK w weekend
500
Pierwsza zł
za
na
darmo 30
dni
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź więcej informacji na https://www.viasms.pl/

Kwota pożyczki
Czas na
50 - 10,000 zł
spłatę
Pierwsza do 5,000 zł 30 dni
20-65 lat bez BIK w weekend
Kwota pożyczki 50 - 10,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
Czas na spłatę 30 dni
RRSO
514%

Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

RRSO
514%
WEŹ POŻYCZKĘ
20-65 lat bez BIK w weekend

WEŹ POŻYCZKĘ

50 - 10,000 zł
Pierwsza do 5,000 zł
30 dni
514%
20-65 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ

Reprezentatywny przykład

Sprawdź
więcej
informacji
https://www.aasapolska.pl/

na

Kwota pożyczki
Czas na
2,000 - 15,000 zł
spłatę
Pierwsza do 15,000 36 mc
zł
20-80 lat na raty Instantor
Kwota pożyczki 2,000 - 15,000 zł
Pierwsza do 15,000 zł
Czas na spłatę 36 mc
RRSO
62%

pozyczki1
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Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO

2,000 - 15,000 zł
Pierwsza do 15,000 zł
36 mc
62%
20-80 lat na raty Instantor
WEŹ POŻYCZKĘ

Pilna pożyczka dla zadłużonych

Spis treści:
Szybka chwilówka dla zadłużonych bez BIK
Jak zaciągać pożyczki dla zadłużonych przez internet
Szybki pożyczki dla zadłużonych – to jest możliwe
Chwilówki bez zdolności kredytowej
Pożyczki pozabankowe, gdy odmówiono kredytu w banku
Chwilówki dla zadłużonych online
Opinie o pożyczkach dla zadłużonych
Brak formalności przy udzielaniu pożyczki dla dłużników

Zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z chwilówki, jeśli masz złą historię
kredytową? Sprawdź ranking firm pozabankowych oferujących pożyczki dla
zadłużonych bez BIK i bez KRD.

Życie jest pełne niespodzianek, które czasami stają się „katastrofami”. Na przykład zła
historia kredytowa czasami zamienia się w prawdziwy problem, gdy pieniądze są pilnie
potrzebne, a instytucje bankowe odmawiają udzielenia kredytu. Niemniej jednak
istnieje możliwość uzyskania szybkiej pożyczki dłużnikom na konto bankowe w firmach
pozabankowych bez zabezpieczenia i bez zbędnych formalności. Jest to dobra
pozyczki1
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wiadomość i bardzo realna szansa na wybrnięcie z kłopotów dla ludzi z tymczasowym
brakiem pieniędzy. Najprawdopodobniej chwilówka dla zadłużonych czeka na ciebie w
jednej z firm, znajdujących się w naszym rankingu.

Aby otrzymać środki, potrzebujesz:

Wprowadzić w kalkulatorze online pożądaną kwotę i okres jej zwrotu.
Przeczytaj podstawowe warunki i kliknij przycisk „Weź pożyczkę”
Wejdź na stronę organizacji pozabankowej i postępuj zgodnie z dalszymi
instrukcjami
Zarejestrować się i wprowadzić dane osobowe.
Poczekaj na wpływ środków na swoje konto.

Uwaga! Koniecznie zapoznaj się z warunkami pożyczki na stronie internetowej na
stronie firmy pozabankowej lub instytucji kredytowej oraz w umowie przed jej
podpisaniem.

Szybka chwilówka dla zadłużonych bez BIK

Masz pilną potrzebę gotówki, jednak z powodu złej historii kredytowej i obecnego
zadłużenia nie możesz liczyć na kredyt bankowy? Poszukujesz firmy kredytowej, która
udzieli Ci szybkiej chwilówki bez BIK? Trafiłeś w dobre miejsce!

Jeśli masz niespłacone długi, bank na pewno nie udzieli Ci kredytu. To samo może Cię
spotkać w niektórych firmach kredytowych. Pożyczkodawcy często bardzo precyzyjnie
sprawdzają swoich klientów pod kątem ewentualnego zadłużenie i odrzucają wnioski
osób, mających niespłacone pożyczki czy komornika. Niemniej jednak osoby zadłużone
mają szansę na otrzymanie pieniężnego wsparcia.

Na rynku pożyczek działają też firmy pozabankowe, które udzielają chwilówek
niezależnie od wyników weryfikacji klienta w bazie BIK. Należy jednak nadmienić, że
weryfikacja ta jest wymagana przez przepisy obowiązującego prawa. Sprawdzenie
informacji o pożyczkobiorcy jest w przypadku takich firm wyłącznie formalnością i nie
ma większego wpływu na decyzję o udzieleniu pożyczki. W trakcie weryfikacji uwagę
zwraca się na inne czynniki, ustalone przez politykę wewnętrzną firmy.

pozyczki1
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Osoby mające niespłacone długi wciąż mają szansę na uzyskanie chwilówki. Obecni
dłużnicy mogą otrzymać szybką pożyczkę bez BIK online nawet bez konieczności
odwiedzenia placówki firmy kredytowej. Dodatkowy zastrzyk gotówki, który może
poprawić życie wielu ludzi z zadłużeniem, często jest wydawany na dowód.

Jak zaciągać pożyczki dla zadłużonych przez internet

Jeśli z jakiegoś powodu nie udało Ci się spłacić zaciągniętej pożyczki, nie rozpaczaj.
Na naszym portalu możesz łatwo znaleźć instytucje finansowe w Polsce, które są
gotowe udzielić pożyczki online na konto bankowe bez konieczności wychodzenia z
domu. Aby znaleźć odpowiednią opcję, musisz sprawdzić sporządzony przez naszych
ekspertów ranking firm pozabankowych o najkorzystniejszych warunkach pożyczek.

Pozyczki dla zadluzonych

Aby otrzymać pieniądze, musisz wykonać następujący algorytm działań:

dokładnie przestudiuj warunki pożyczki i wymagania stawiane potencjalnemu
pożyczkobiorcy — zwróć uwagę na oprocentowanie, maksymalną kwotę pożyczki i
inne szczegóły;
przejdź do oficjalnej strony firmy udzielającej pożyczki dla zadłużonych;
wypełnij wniosek online, w którym należy podać żądaną kwotę, okres spłaty
zadłużenia, numer telefonu komórkowego oraz dane konta bankowego;
poczekaj na odpowiedź menedżera firmy kredytowej.

Zwykle rozpatrzenie wniosku zajmuje nie więcej niż 15 minut, ponadto wiele instytucji
finansowych w Polsce pracuje przez całą dobę, dając możliwość otrzymania środków o
dowolnej porze dnia lub nocy.
pozyczki1
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Aby otrzymać pożyczki online na konto, należy spełnić pewne wymagania, które mogą
się nieznacznie różnić: wiek — 18-75 lat, potrzebny jest dowód osobisty, PESEL,
czasami też inne dokumenty, ważny numer telefonu komórkowego oraz dane konta
bankowego.

Zalegasz ze spłatą kredytów i pożyczek? Masz szansę ubiegać się o pożyczkę dla
zadłużonych online, dzięki której poprawisz swoją sytuację finansową.

Szybki pożyczki dla zadłużonych – to jest możliwe

Sporządzona przez naszych ekspertów powyższa lista ofert daje cenne informacje dla
osób zainteresowanych w zaciągnięciu pożyczek bez KRD i sprawdzania w innych
bazach. Lista ta powstała specjalnie dla osób mających trudności finansowe, które
pilnie potrzebują wsparcia pieniężnego, aby pokryć bieżące wydatki lub zrealizować
swoje marzenie. W rankingu znalazły się tylko pożyczki dostępne dla osób, mających
niespłacone długi lub złą historię kredytową, widniejących w bazach dłużników.
Zestawienie sporządziliśmy na podstawie danych firm kredytowych, które są
zobowiązane do weryfikacji klientów w bazie BIK, jednak oceniają ryzyko pożyczkowe
na własny sposób.

Czasami trudności finansowe wymagają pilnego rozwiązania, w takim przypadku nie
ma czasu, aby iść do banku, stać w kolejce i przedstawić pani w okienku sporą liczbę
dokumentów potwierdzających naszą zdolność do spłacenia kredytu. Na szczęście
dzięki działaniom firm pozabankowych możliwe stało się zaaranżowanie pożyczki na
100% bez odmowy, a część z nich jest gotowa pożyczać środki o niskim
oprocentowaniu nawet klientom ze złą historią kredytową lub z zaległymi w momencie
składania wniosku kredytami. Niestety w podobnej sytuacji znajdują się coraz więcej
Polaków. Kryzys gospodarczy przyczynił się do zadłużenia ludzi nie tylko w
instytucjach finansowych, ale również u operatorów komórkowych, dostawców energii
elektrycznej czy gazu. Osoby zadłużone mają trudności w znalezieniu rozwiązania
pozwalającego wywiązać się ze swoich zobowiązań. Z tego powodu często jedyną opcją
jest kolejna pożyczka dla zadłużonych. Wiadomo, że w banku nie ma możliwości dostać
pożyczkę bez BIK, jednak firmy pozabankowe oferują taką opcję. Chociaż nie każdy
pożyczkodawca oferuje chwilówki dla zadłużonych, niemniej jednak pożyczki bez KRD
istnieją i da się je znaleźć, na przykład korzystając z informacji na naszej stronie.

Chwilówki bez zdolności kredytowej

Pożyczki dla zadłużonych oferowane są osobom posiadającym niespłacone kredyty,
pozyczki1

- 13 / 16 -

11.06.2021

14

którzy na dodatek mają słabą zdolność kredytową i nie mają szans na otrzymanie
kolejnego kredytu w instytucjach bankowych. Chwilowki dla zadluzonych bez
zdolnosci kredytowej oferują liczne firmy pozabankowe, które są gotowe na udzielanie
wsparcia finansowego osobom przebywającym w trudnej sytuacji życiowej. W takich
firmach kredytowych, mając nawet dość duże zaległości w spłacie kredytów, można
składać wniosek o chwilówki dla zadłużonych.

Pożyczki pozabankowe, gdy odmówiono kredytu w banku

W większości banków pożyczki dla dłużników nie są dostępne, nawet jeśli okoliczności
naruszenia umowy kredytu są poważne lub niezależne od kredytobiorcy. Jednak często
jest nam potrzebna pilna pożyczka dla zadłużonych do innych celów, na przykład
spłacenie starego długu lub pokrycie nagłych nieprzewidzianych wydatków, na które
po prostu nie mamy środków.

Wiele osób, którym odmówiono dostępu do kredytu bankowego, próbuje pożyczyć
pieniądze od znajomych lub krewnych, ale nie zawsze bliscy są w stanie pomóc z
różnych powodów. O wiele łatwiej jest rozwiązać sytuację z tymczasowym brakiem
gotówki przy pomocy organizacji mikrofinansowych, które udzielają pożyczek i
chwilówek dłużnikom.

Na stronie naszego portalu Polacy mogą znaleźć listę firm pozabankowych,
udzielających pożyczki online na konto bankowe nawet dłużnikom, którzy mają bieżące
zaległości w spłacie pożyczek w innych firmach kredytowych. Przedstawiamy tylko
aktualne i przejrzyste informacje o ofertach najlepszych firm pozabankowych na
Polskim rynku, z niskimi stopami procentowymi i uczciwym podejściem do klientów.

Chwilówki dla zadłużonych online

Co zrobić, jeśli znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej, mamy już niespłacone
pożyczki i nie mamy od kogo pożyczyć? W takiej sytuacji nie ma co liczyć na bank:
wszystkie takie instytucje odmówią udzielenia pożyczki pod warunkiem złej historii
kredytowej.

Niemniej jednak niektóre firmy pozabankowe są gotowe przyjść z pomocą i wsparciem
swoim klientom w trudnych czasach. Nasz portal sporządził listę firm, udzielających
pożyczki online bez poręczycieli i dużego pakietu dokumentów. Wszystko, co jest
potrzebne, aby skorzystać z ich oferty, to dowód osobisty, telefon, e-mail i konto
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bankowe. Cały proces otrzymania chwilówki odbywa się maksymalnie szybko i nawet
bez konieczności wychodzenia z domu.

Możliwość uzyskania pilnej pożyczki na konto bez odmowy osobom z zadłużeniem to
jeden z głównych atutów firm z naszego rankingu. Z ich usług możesz skorzystać
nawet wtedy, gdy masz zaległą pożyczkę w innej firmie pozabankowej.

Opinie o pożyczkach dla zadłużonych

Jesteś osobą zadłużoną i pilnie potrzebujesz gotówki? Nie miałeś jeszcze
doświadczenia z pożyczkami bez BIK, bez KRD czy z komornikiem? W takim razie
zapoznaj się z opiniami innych klientów firm pozabankowych. A jeśli korzystałeś już z
pożyczki dla zadłużonych, napisz swój komentarz z opinią o konkretnym
pożyczkodawcy.

Brak formalności przy udzielaniu pożyczki dla dłużników

Chwilowka dla zadluzonych bez formalności, czyli zaświadczeń o dochodach oznacza
możliwość otrzymania wsparcia finansowego na podstawie jedynie dowodu osobistego
i bez konieczności przedstawienia rodzaju umowy, na podstawie której klient jest
zatrudniony. Niemniej jednak prywatny pożyczkodawca może prosić o przedstawienie
historii rachunku bankowego klienta z 3 ostatnich miesięcy w celu potwierdzenia
regularności wpływów pieniężnych na konto. Stały dochód jest bowiem głównym
warunkiem, aby osoba zadłużona mogła uzyskać pożyczkę online na dowód. Może to
być dochód uzyskiwany na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło,
zlecenie), renty, emerytury, lub inne świadczenia socjalne. Bezrobotni i ludzie
pozbawieni źródła dochodu, a także osoby mające sprawy z komornikiem mogą liczyć
na chwilówkę jedynie pod warunkiem zastawy nieruchomości (nieruchomość ta nie
powinna być zadłużona).
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