Provident Bydgoszcz
Provident – światowa instytucja, działająca nieprzerywalnie od ponad 15 lat, której
właścicielem jest International Personal Finanse. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Londynie, zajmuje 232 miejsce największych firm. Parabankowi zaufało już około 4 miliona Klientów,
którzy swoje pozytywnie doświadczenia związane z Provident opisują na forum. Pomimo długoletniej
tradycji, Provident cały czas dopasowuje się do aktualnych potrzeb swoich Klientów i w ten sposób
firma stworzyła trzy warianty pożyczek: samoobsługowa, pożyczka miesięczna i tygodniowa.
Najbardziej preferowana forma pożyczki – samoobsługowa, polega na wnioskowaniu przez
internet. Na stronie Provident dostępny jest kalkulator, za którego pomocą możemy wybrać kwotę
pożyczki, preferowaną płatność – w ratach miesięcznych lub tygodniowych i ilość tych rat. Provident
pożycza od 300 zł do nawet 15000 złotych na okres od 3 do 24 miesięcy lub od 30 do 90 tygodni.
Kalkulator dostępny online, od razu wylicza nam wartość rat oraz kwotę do spłaty. Jeżeli wszystko się
zgadza – klikamy „złóż wniosek”.
Zdarza się, że Klient życzy sobie bezpośredniego kontaktu, zatem mieszkaniec Bydgoszczy ma
możliwość odwiedzenia biura Przedstawiciela Provident Bydgoszcz przy ulicy Kraszewskiego 1.
Oddział świadczy usługi dla pożyczkobiorców zamieszkałych bydgoskie dzielnice, tj.: Dolny i Górny
Taras, Zachód, Wchód, Południowo – Wschodnią dzielnicę przemysłową i Północny Pas Rekreacyjny.
Klient ma możliwość pobierania pożyczek w zaciszu własnego domu, bo Provident Bydgoszcz oferuje
Obsługę Domową. Przedstawiciel firmy przychodzi na podany adres, podpisuje z nami umowę i
wypłaca pożyczkę. W zależności od tego czy wybierzemy spłatę miesięczną lub tygodniową,
Przedstawiciel będzie odbierał od nas kolejne raty. Cała obsługa pożyczki odbywa się u nas w domu.
Provident Bydgoszcz nie tylko oferuje pożyczki dla Klientów indywidualnych, ale również
firmy mogą liczyć na pomoc finansową ze strony parabanku. Jest to doskonała opcja, ponieważ jak do
tej pory nieliczne firmy oferowały pożyczki skierowane typowo dla przedsiębiorstw.
Wybór odpowiedniej firmy pożyczkowej, jest o tyle trudny, że na rynku jest ich multum.
Provident broni się swoją pozycją, wieloletnim doświadczeniem i tym, że istnieje już prawie 20 lat a
pozytywne opinie Klientów, którzy skorzystali już z firmy – należy brać pod uwagę.
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