


O nas

▪ Autokapital.pl jest innowacyjną pożyczką pozabankową oferowaną przez PSF 
Loans sp. z o.o , wpisaną do rejestru spółek pożyczkowych przy Komisji 
Nadzoru Finansowego, 

▪ Oferujemy pożyczki gotówkowe zabezpieczone samochodem dla osób 
fizycznych (konsumentów) i przedsiębiorców, tj. osób prowadzących 
działalność gospodarczą i spółek

▪ Działamy na terenie całego kraju, a szeroki dostęp do naszego produktu 
zapewnia rozległa sieć współpracowników i pośredników finansowych



Rynek – potencjał 

890 tys.     - sprowadzonych aut osobowych w 2017 r

11 lat         - średni wiek sprowadzanego pojazdu

53 %           - sprowadzanych aut powyżej 10 lat 

Banki i firmy leasingowe skupiają się na samochodach nowych (max 6 lat)

Brak finansowania pozabankowego dla ponad 90 % aut importowanych

9,8%

36,9%53,3%

do 4 lat

>4 lat i <=10
lat

Import w 2017 r -sturktura wieku



Dlaczego Autokapital.pl

Udzielamy pożyczek gotówkowych:

▪ Pod zastaw samochodu,

▪ Na zakup samochodów

Wysokie kwoty pożyczek

▪ Od 10.000zł do 30.000 zł 

Minimum formalności

▪ Bez zaświadczeń o dochodach

▪ Wstępna decyzja online (3 sek.)

Dodatkowe atrybuty

▪ Pożyczka nawet na 48 miesięcy!



Docelowy Klient

Potencjalni Klienci to:

▪ Osoby fizyczne (konsumenci) 

▪ Prowadzący działalność gospodarczą i spółki

Charakterystyka naszych potencjalnych Klientów:

▪ Rozpoczynają działalność  (nie posiadający 
historii kredytowej)

▪ Potrzebują szybkiej gotówki na finansowanie 
bieżących potrzeb działalności (materiały, 
maszyny)



Pożyczka Autokapital.pl

Kto może otrzymać pożyczkę?

▪ Wiek 25-70 lat

Jakie pojazdy mogą stanowić zabezpieczenie pożyczki

Osobowy lub dostawczy (do 3,5t)

▪ Jeden właściciel
▪ Wiek pojazdu (w momencie udzielania pożyczki)
➢ osobowe max. 10 lat, (BMW, Mercedes, Audi – 12 lat)
➢ dostawcze max. 6 lat

▪ Brak obciążeń na pojeździe (np. leasing, zastaw rejestrowy, etc.),
▪ Polisa OC



Szczegóły oferty

Cel zakup pojazdu lub gotówka na dowolny cel

Kwota minimalna 10 000 zł

Kwota maksymalna 30 000 zł 

Wysokość pożyczki do 65 % wartości auta - oferta standardowa
do 95 % wartości auta (max 30.000) - oferta promocyjna

Pojazdy samochody osobowe lub dostawcze (do 3,5 t)

Kapitał pożyczki spłacany miesięcznie w równych ratach

Odsetki 10 % p.a

Opłata za obsługę umowy od 1,95 % do 3,00 % miesięcznie (w zależności od okresu trwania 
umowy)

Zabezpieczenie podstawowe 49 % przewłaszczenie pojazdu pod warunkiem rozwiązującym
51 % pod warunkiem zawieszającym
Nie wymaga przerejestrowania pojazdu (jedynie adnotacja w
dowodzie rejestracyjnym i Karcie Pojazdu)

Wcześniejsza spłata w każdym czasie, w całości lub w części bez dodatkowych opłat



Pożyczka: szybki proces

Informacja o wysokości pożyczki (online)

Prosty wniosek online (wypełnienie 3 min)

Wypłata w ciągu max 48h (do 25.000 zł)



Podsumowanie
Autokapital.pl 2 

▪ Wiarygodny partner wpisany do rejestru firm pożyczkowych w KNF

▪ Zdywersyfikowana / największa sieć dystrybucji

Produkt

▪ Wypełnia lukę na rynku (wysoka kwota, długi okres, bez 
dokumentowania dochodów)

▪ Prosty dla Klienta – minimum formalności

▪ Zabezpieczenie w formie częściowego przewłaszczenia pojazdu

▪ (wpis do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu)

Proces

▪ Wstępna decyzja online (3 sekundy!)

▪ Wypłata środków w ciągu 24 h od podpisania umowy



Zapraszamy do współpracy!

Zespół Wsparcia Sprzedaży

wsparcie@autokapital.pl

www.autokapital.pl

http://www.autokapital.pl/

