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NIEZBĘDNIK KREDYTOBIORCY 
RANKING SERWISÓW INTERNETOWYCH 

W KTÓRYCH MOŻNA PORÓWNAĆ USŁUGI FINANSOWE 
16.07.2014 (16. lipca 2014) - ważny do 16.08.2014 (16. sierpnia 2014) 

 

Niezbędnik kredytobiorcy ma charakter testowy; prezentujemy w nim serwisy 

internetowe, produkty, porównania i zestawienia, umożliwiające optymalny i racjonalny 

wybór najlepszego produktu bankowego w swojej kategorii. 

1. MONEY.PL - portal finansowy, w którym znaleźć można aktualności ze 

świata finansów, aktualne notowania indeksów giełdowych, kursy walut 

oraz najnowsze porównania banków i firm ubezpieczeniowych. Serwis 
odwiedza miesięcznie prawie 5 milionów Internautów. 

Adres: http://www.money.pl 
 

2. BANKIER.PL - jeden z najstarszych i najbardziej opiniotwórczych 

portali finansowych, który niedawno przeszedł metamorfozę. Nowa szata 
graficzna, dostęp do porównywarek i nowoczesnych narzędzi sprawiają, że 

jest to obowiązkowy adres w każdej z zakładek młodego finansisty. Adres 
strony to: http://www.bankier.pl 

3. INFORMACJAKREDYTOWA.COM - portal działający od 2007 roku, 

będący jednym z największych zbiorów produktów bankowych, takich jak: 

kredyty, pożyczki, konta, lokaty, usługi leasingowe i faktoringowe. Atutem 
serwisu jest baza doradców finansowych i baza placówek bankowych, o 

których użyteczności przekonuje sie ponad milion Internautów 
miesięcznie. Adres: http://www.informacjakredytowa.com 

 

4. LEASINGMARKET.PL - witryna opisująca firmy leasingowe, zarówno 

w pozytywnym, jak i negatywnym świetle z przykładami spraw, które 

zostały załatwione "modelowo" oraz takim, których klienci mają problemy 
z prawidłowych egzekwowaniem warunków umów. Ponadto w witrynie 

znaleźć można wizytówki i listę oddziałów największych firm leasingowych 
w Polsce. Adres serwisu: http://leasingmarket.pl 

5. INVESTKREDIT.PL - serwis stanowi zbiór adresów oddziałów 

doradców finansowych Expander, Notus oraz Open Finance, Idea Expert 

oraz Home Broker. Jest to najważniejsze i jedno z podstawowych narzędzi 
do umawiania na spotkania z doradcami finansowymi. Serwis, oprócz 

adresów zawiera listę aktualnych promocji oraz kalkulatory zintegrowane z 
portalem Comperia.pl. Adres strony to http://www.investkredit.pl 
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