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Artyku  promocyjny

Sercem programu s  niskie raty miesi czne 

kredytu hipotecznego: od 1105 z otych przy kre-

dycie roz o onym na 30 lat. ES Polska wspó pra-

cuje z najwi kszymi polskimi bankami udziela-

j cymi kredytów hipotecznych: Pekao S.A., GE 

Money Bank, Kredyt Bank, Millennium Bank. 

Interesów klienta i mo liwie najkorzystniej-

szych rozwi za  kredytowych pilnuj  specjal-

nie w tym celu zatrudniani przez inwestora za-

st pczego analitycy finansowi. Na tle polskiego 

rynku budowlanego jest to rewolucja: oto poja-

wi a si  bowiem firma, która zarówno zbuduje 

dom, jak i zorganizuje optymaln cie k  kredy-

towania, udzieli wsparcia w negocjacjach z ban-

kiem i pomo e zdoby  rozs dny kredyt.  

Specjalnie na potrzeby programu M ODA 

RODZINA zaprojektowane zosta y tak e eko-

nomiczne i stosunkowo przestrzenne domy: 

Ekonom N7 (4+1) oraz Ekonom N14 (5+1+gara ). 

Raty miesi czne wynosz  za nie odpowiednio – 

1485 i 1910 z otych. Nie oznacza to bynajmniej, 

e osoby chc ce skorzysta  z tego programu ska-

zane s  na gotowe, typowe projekty. Firma bu-

duje domy w technologii murowanej wed ug 

dowolnego projektu wybranego przez klienta – 

zakupionego w biurze architektonicznym lub 

wybranego bezp atnie spo ród kilkuset projek-

tów domów z oferty ES Polska. 

S  równie  warunki, jakie nale y spe ni , by 

skorzysta  z programu M ODA RODZINA. To 

dzia ka budowlana i kwota 26 000 z otych wk a-

du w asnego. Je eli posiadamy w asn  dzia k

budowlan , mo emy skorzysta  z us ug inwesto-

ra zast pczego. W odró nieniu od dewelopera, 

buduje on wy cznie na bezpo rednie zlecenie 

i tylko na dzia kach budowlanych nale cych 

do klientów. Wk ad pocz tkowy pozwala z ko-

lei na sfinansowanie etapu przygotowawczego 

budowy, która kontynuowana jest ze rodków 

z kredytu hipotecznego. 

Budowa domu trwa rednio 9–10 miesi cy 

i przebiega etapami. Ka dy kolejny etap bu-

dowy ko czy si  protoko em zdawczo-odbior-

czym i przechodzi od razu na w asno  klienta. 

Zabezpieczeniem inwestycji jest tak e mo li-

wo  odsprzedania domu. Program M ODA 

RODZINA gwarantuje mo liwo  odsprzedania 

domu firmie ES Polska w ci gu 10 lat od uko -

czenia jego budowy. To wentyl bezpiecze stwa 

na wypadek, gdyby w tym czasie dosz o do sy-

tuacji utrudniaj cej lub uniemo liwiaj cej nam 

sp at  rat kredytu.

Co istotne, inwestycj  mo emy nadzorowa

online, sprawdzaj c post p prac za pomoc

Internetu. System us ug ES Polska d y do tego, 

aby budowa domu wymaga a od klienta jak naj-

mniej wysi ku, czasu i nerwów. To inwestor za-

st pczy przejmuje pe n  odpowiedzialno  za 

realizacj  budowy: kupuje materia y budowla-

ne, zatrudnia ekip  wykonawcz , kontroluje po-

st p prac. „Policjantem” w imieniu klienta zosta-

je mened er budowy z ES Polska, kontroluj cy 

inwestycj  w tygodniowych interwa ach, tak by 

pozosta o nam nie wi cej jak dokonanie odbio-

ru wszystkich etapów inwestycji. 

ES Polska ma biura regionalne w 5 miastach 

Polski: Gda sku, odzi, Toruniu, Warszawie 

i Wroc awiu. Aby umówi  si  na spotkanie, za-

dzwo  na infolini  ES Polska: 0 801 409 090 lub 

pod numer 071 341 01 11.

M ODA RODZINA to program finansowy 

wprowadzony na rynek przez ES Polska

– inwestora zast pczego buduj cego domy 

jednorodzinne pod klucz. Program umo liwia 

wybudowanie domu przy pocz tkowym 

wk adzie w asnym 26 000 z otych.
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