CHWILÓWKI
Axcess Financial

SMS Kredyt

Ekspres Kasa Ferratum

Optima

Minimalna kwota kredytu

100 zł. netto

100 zł. netto dla pożyczek 15 dni
200 zł. netto dla pożyczek 30 dni

100 zł. netto

200 zł. netto

Max. kwota kredytu

1500 zł. netto

200 zł. – 800 zł. – pożyczka jednoratalna
200 zł. – 2 000 zł. - pożyczka wieloratalna

Okres kredytowania

15 dni/30 dni

dla pożyczki jednoratalnej – 15/30 dni
dla pożyczki wieloratalnej – od 2 do 12 miesięcy

15/60 dni

40 tygodni – pierwsza pożyczka
50 tygodni – druga i kolejna pożyczka

21-71 lat

20 – 70 lat

21-70 lat

18-74 lat

Wiek Kredytobiorcy (spłata)
Umowa o pracę – min.
dochód netto

400 zł.

Emerytura / renta – min.
dochód netto

400 zł.

Działalność gosp. – min.
dochód

400 zł.

Działalność gosp. - okres
prowadzenia

6 miesięcy

Rolnicy
Wolne zawody

400 zł. /
od min. 6 miesięcy prowadzone gospodarstwo

400 zł. netto – pierwsza pożyczka
600 zł. netto – druga pożyczka
2000 zł. netto – trzecia i kolejna

2 800 zł. netto – pierwsza pożyczka
6 000 zł. netto – druga i kolejna pożyczka

500 zł.
500 zł.
Ubezpieczenie – Opcja 2
dla pożyczek na 15 dni – 583,78 zł.
dla pożyczek na 30 dni – 607,92 zł.

Nie jest wymagane
udokumentowanie dochodu

984.15 zł
12 miesięcy

Ubezpieczenie – Opcja 1
dla pożyczki na 15 dni – 502 zł.
dla pożyczki na 30 dni – 526 zł.

---------------------------

400 zł.

---------------------------

Umowa o pracę na czas nieokreślony, działalność
gospodarcza, wolne zawody (profesjonaliści)

do 1000 zł włącznie
dla umowy o pracę, zlecenie, o dzieło
rolnicy do 400 zł.

2 800 zł. / 6 000 zł.

Renty socjalne, zasiłki dla bezrobotnych, renta
rodzinna na czas nauki

Renty socjalne, zasiłki dla bezrobotnych, alimentów

rolnicy

min. 1 miesiąc

min. 3 miesiące

Min. 3 miesiące

Min. 2 miesiące
okres kredytowania=okresowi zatrudnienia

min. 3 miesiące
okres kredytowania=okresu zatrudnienia

Min. 3 miesiące

min. 1 miesiąc
okres kredytowania=okres otrzymywania
świadczenia

min. 1 miesiąc
okres kredytowania=okres otrzymywania
świadczenia

min. od 6 miesięcy, z czego 3 miesiące tego
samego pracodawcy

min. 3 miesiące
okres kredytowania=okresu zatrudnienia

Przelew na konto Pożyczkobiorcy
(tylko właściciel/współwłaściciel)

Przelew na konto, czek GIRO
autowypłata PEKAO S.A,

przelew bankowy na konto osobiste klienta
(współwłaściciel/pełnomocnictwo/upoważnienie)

Wypłata w domu Klienta

Komórkowy
Klient musi być jego użytkownikiem, stacjonarny
jako dodatkowy

Komórkowy
Klient musi być jego użytkownikiem

Komórkowy
Klient musi być jego użytkownikiem

Dowolny
Klient musi być jego użytkownikiem

Stacjonarny lub komórkowy zarejestrowany na
firmę (musi być w bazie teleadresowej)

Stacjonarny i/lub komórkowy zarejestrowany na
firmę (musi być w bazie teleadresowej)

Nie jest wymagany

Telefon do pracodawcy

Stacjonarny i/lub komórkowy zarejestrowany na
firmę
(musi być w bazie teleadresowej)

Liczba wnioskodawców

1 pożyczkobiorca

1 pożyczkobiorca

1 pożyczkobiorca

1 pożyczkobiorca

Max. 2 dochody

Tylko jeden dochód

Dochód nie jest wykazywany

Tylko jeden dochód

Kredyt na oświadczenie o
dochodach
Nieakceptowane źródła
dochodów
Umowa na czas nieokreślony
Umowa na czas określony
Renta – czas trwania

Umowa zlecenie/ umowa o
dzieło – czas trwania
Wypłata kredytu
Telefon do Klienta

Łączenie dochodów
Rodzaj zameldowania
Podpis współmałżonka I
dokumenty tożsamości

Brak wymogów
dotyczących zatrudnienia

Min. 1 miesiąc

---------------------------

stałe i czasowe

stałe i czasowe

stałe i czasowe

stałe na terenie działania Optima S.A

Nie jest wymagany

Nie jest wymagany

Nie jest wymagany

Nie jest wymagany

