
 

Najlepsze oferty szybkich 
i łatwych chwilówek 

dostępnych online dla kaŜdego. 

POMIŃ BANKI i weź poŜyczkę pozabankową 
przez internet, która jest adresowana: 

• dla bezrobotnych 

• dla zadłuŜonych 

• dla tych z komornikiem 

• dla tych ze złą historią w BIK 

• dla kaŜdego 

• bez wychodzenia z domu 

• bez zaświadczeń 

Ranking portalu: 
 

www.chwilowkidlakazdego24.pl 
 

 



Odkryliśmy dla Ciebie: obecnie najbardziej 
popularne poŜyczki przez internet w Polsce  
 
(aktualne zestawienie poŜyczek 2015). 
 
Część z tych poŜyczek nie wymaga BIK i dochodu! 
 

1. 

PoŜyczka w Ekspres Kasa 

• bez BIK i bez wymaganego dochodu 

• poŜyczka juŜ od 100 zł na 15 dni 

• nawet 2000 zł na 60 dni dla stałych Klientów 

• decyzja o przyznaniu poŜyczki w 2 minuty 

• pieniądze szybko na koncie 

 

BEZPOŚREDNI LINK DO POśYCZKI (KLIKNIJ PONIśEJ): 

http://chwilowkidlakazdego24.pl/ekspreskasa/ 

 

 

wnioskuję 

 

 

  

2. 

Chwilówka w PoŜyczkomat 

• natychmiastowa poŜyczka online od 50 zł do nawet 3 500 zł 

bez zabezpieczenia 

• dodatkowo kaŜda poŜyczka wzięta na 7 dni bez dodatkowych 

opłat! 

• pieniądze na koncie w 10 minut! 

• dostępność usługi 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu 

 

 

wnioskuję 

 

 



BEZPOŚREDNI LINK DO POśYCZKI (KLIKNIJ PONIśEJ): 

http://chwilowkidlakazdego24.pl/pozyczkomat/ 

 

  

3. 

PoŜyczka w Wonga.pl 

• najbardziej elastyczna oferta – od 50 zł do 2500 zł 

• najszersze pokrycie banków – wypłata w 15 minut 

• weryfikacja bez mikropłatności 

• zwrot części prowizji za wcześniejszą spłatę 

• najbardziej popularna poŜyczka w Wielkiej 

Brytanii, teraz równieŜ w Polsce! 

 

BEZPOŚREDNI LINK DO POśYCZKI (KLIKNIJ PONIśEJ): 

http://chwilowkidlakazdego24.pl/wonga/ 

 

 

wnioskuję 

 

 

  

4. 

Chwilówka w FILARUM 

• bez weryfikacji w BIK - idealna dla bezrobotnych 

• poŜyczka na dowolny cel do 3000 zł 

• decyzja juŜ w 15 minut 

• minimum formalności 

• brak ukrytych kosztów 

 

 

wnioskuję 

 

 



BEZPOŚREDNI LINK DO POśYCZKI (KLIKNIJ PONIśEJ): 

http://chwilowkidlakazdego24.pl/filarum/ 

 

  

5. 

PoŜyczka w SOHO Credit 

• Pierwsza poŜyczka do 500 PLN bez prowizji! 

• Decyzja w 15 minut 

• Wygodna poŜyczka bez wychodzenia z domu 

• od 250 PLN do 2500 PLN 

 

BEZPOŚREDNI LINK DO POśYCZKI (KLIKNIJ PONIśEJ): 

http://chwilowkidlakazdego24.pl/soho/ 

 

 

wnioskuję 

 

 

 

 

Ranking przygotowany przez portal 
www.chwilowkidlakazdego24.pl – to szybkie 

poŜyczki bez wychodzenia z domu, całkowicie 
online. Bez BIK i wymaganego dochodu. 

 
 

ZAPRASZAMY! 


