Nie taki twardy orzech do zgryzienia!
Potrzebujesz natychmiastowej
kuracji stomatologicznej,
ale brakuje Ci finansowego
wsparcia?

ZACZNIJ KURACJĘ JUŻ DZIŚ…

… I ZAPŁAĆ JUTRO

• Zadbaj

• Skorzystaj

o swoje zdrowie i od razu
rozpocznij leczenie

• Nie

odkładaj decyzji z powodu
braku środków finansowych

Z AlphaBio Finance to nie taki
twardy orzech do zgryzienia!

z łatwego dostępu
do dodatkowych pieniędzy
na pełną kurację

• Raz

w miesiącu spłacaj ratę
nieobciążającą domowego budżetu

WYBIERZ ROZWIĄZANIE:
Kompleksowe
korzystasz z pełnego finansowania
leczenia implantologicznego lub
innych zabiegów stomatologicznych
DOPASOWNE
otrzymujesz kwotę na pełne leczenie aż do 60 000 zł

ZYSKAJ DODATKOWE PIENIĄDZE
SZYBKO I WYGODNIE
Potrzebujesz tylko jednej wizyty
w klinice, aby załatwić wszystkie
formalności: od złożenia wniosku
kredytowego, aż po podpisanie umowy.

TA OFERTA JEST DLA CIEBIE,
JEŚLI POSIADASZ:
• polskie

obywatelstwo
na osiedlenie się lub
długoterminowy pobyt w Polsce

• pozwolenie

I DODATKOWO UZYSKUJESZ DOCHODY
Z TYTUŁU:
• umowy

o pracę

• renty
• emerytury
• zasiłku

przedemerytalnego
• własnej działalności gospodarczej
• kontraktu marynarskiego
• kontraktu menadżerskiego
• służby publicznej (posłowie, radni)
• stanu duchownego

Elastyczne
liczbę rat (od 3 do 60)
dopasowujesz do swoich możliwości
Przystępne
spłacasz miesięczną ratę
w wysokości już od 83 zł

PRZEKONAJ SIĘ, JAKIE TO PROSTE
Jeżeli interesuje Cię KURACJA
O WARTOŚCI poniżej 10 000 zł:
1. okazujesz dowód osobisty i informujesz
o swoich zarobkach i miejscu
zatrudnienia,
2. udzielasz pracownikowi kliniki kilku
informacji potrzebnych do wypełnienia
formularza zamówienia,
3. telefonicznie odpowiadasz na pytania
pracownika banku,
4. od razu po uzyskaniu pozytywnej
odpowiedzi podpisujesz
umowę kredytową.
W przypadku zainteresowania kuracją

Wygodne
wszystkie sprawy finansowe załatwiasz
w swojej klinice
Bezpieczne
dodatkowo możesz skorzystać z pakietu
ubezpieczeń na życie, zdrowie oraz
na wypadek utraty pracy

KURACJA DZIŚ,
PŁATNOŚĆ JUTRO!
Brakuje Ci pieniędzy
na kurację stomatologiczną?
Nie odkładaj leczenia
na później!
Rozpocznij kurację
już dziś.
Skorzystaj z dodatkowych
pieniędzy i raz w miesiącu
spłacaj ratę dopasowaną
do swoich możliwości.

powyżej 10 000 zł dodatkowo okazujesz
zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ RATY
liczba
rat

24 raty

36 rat

48 rat

60 rat

3 000 zł

155 zł

113 zł

96 zł

83 zł

5 000 zł

258 zł

189 zł

160 zł

139 zł

15 000 zł

785 zł

577 zł

490 zł

427 zł

cena
kuracji

Przykładowe wyliczenie wysokości rat kredytu na pełną kurację
implantologiczną przy zastosowaniu implantów AlphaBio.

Masz pytania do naszej oferty finansowej?
Więcej informacji uzyskasz pod numerem:

Napisz: implantynaraty@alphabio.pl

