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Kreditai. Greita paskola - greita mirtis
Šiais, aukštųjų technologijų, laikais priviso visokio plauko sukčių kurie sugeba vien sužinoję Jūsų asmeninius
duomenis pasiimti sau kreditą.Tik, suprantama, ne savo, o Jūsų vardu
Ir įdomiausia tai, kad visiškai nesvarbu ar Jūs gaunate pakankamai didelį atlyginimą, kad galėtumėte potencialiai bent jau iki gyvenimo galo padengti skolą, ar esate
visiškai beviltiškas bedarbis vis vien atsiras viena ar kita greitųjų kreditų bendrovė kuri mielai suteiks Jums paskolą, bet saugokis greitųjų kreditų. Pabandykim
apsisaugoti nuo šių „geradarių“, kurie rašo reklamose, kad jau „atėjo laikas džiaugtis pigesniais kreditais“, „kreditais su nuliu palūkanų“ ir pan., (atrodo, jog visai
nedaug trūksta ir greitųjų kreditų bendrovės vien iš to džiaugsmo, kad Jūs imate kreditą toje, o ne kitoje bendrovėje – ims Jums pačios mokėti didelius procentus :)).
Deja… realybė žiauriai skiriasi tad saugokis greitųjų kreditų. Nekalbu apie tuos, kuriems pritrūko sveiko proto neįsivelti į šia nesąmonę, bet norisi padėti tiems kurie
vien dėl nežinojimo arba dėl neatsargumo gali būti priversti „nusimauti paskutines kelnes“. Pavyzdžiui koks prasigėręs sūnus pavogs Jūsų asmens kortelę ir pasiims
Jūsų vardu kreditą, anūkas sugalvos draugams vakarėlį surengti, o pačiam pinigų pritrūks ar (galų gale) Jums snaudžiant kokioje „šiltoje kompanijoje“ geras draugas
„pasiskolins“ Jūsų asmens dokumentus ir aprūpins Jus skolomis pusei likusio gyvenimo. Nuo visų šių „malonumų“ Jus gali apsaugoti asmeninės kredito istorijos
sistema „Mano creditinfo“. Prisiregistravę šioje sistemoje Jūs galite: gauti antstolių informaciją apie save; pasitikrinti asmeninį kredito reitingą; sužinoti esamus ir
padengtus įsiskolinimus; sužinoti kokios įmonės domėjosi mano duomenimis; gauti nemokamus kredito istorijos pasikeitimų pranešimus el. paštu; gauti detalius
kredito istorijos įvykių pranešimus el. paštu; užkirsti kelią tretiesiems asmenims pasinaudoti tapatybe; užsiregistruoti nenorinčių greito kredito registre; gauti
dominančios įmonės kreditingumo įvertinimą; pridėti prie savo gyvenimo aprašymo (CV) informaciją apie finansinį patikimumą; ir dar daug kitų Jums naudingų
galimybių ten galėsite rasti. Tai padės Jums saugotis greitųjų kreditų. Jei Jus tai sudomino – spauskite nuorodą šio straipsnio apačioje ir registruokitės „Mano
creditinfo“ svetainėje. Užkirskite kelią sukčiams pasinaudoti Jūsų pinigais ir duomenimis. Galite užsiregistruoti čia: „Mano creditinfo“. Vis tik saugokis greitųjų
kreditų.
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