
 

 

  

RODZAJ FINANSOWANIA 
 
Pożyczka zabezpieczona pojazdem osobowym lub dostawczym 
  
 

CEL  Pożyczka gotówkowa na dowolny cel   lub   zakup pojazdu 

KWOTA 

Od 10.000 do 30.000 zł  
(w indywidualnych przypadkach wartość pożyczki może zostać       
zwiększona do 50.000 zł) 
  
Pożyczka pod zastaw  - do 65 % wartości (wyceny) pojazdu  
Zakup pojazdu - do 90 % wartości pojazdu (według wyceny          
AutoKapital) 
 
 

OKRES FINANSOWANIA 

Konsument - 12 miesięcy  
Klient spłaca 25 % kapitału, pozostała kwota kapitału (rata balonowa)          
jest finansowana kolejnymi pożyczkami. Klient w momencie podpisania        
umowy otrzymuje promesę na pożyczkę na kolejny okres.  
 
Przedsiębiorca – 48 m-cy  

POŻYCZKOBIORCA 

Osoby fizyczne(Konsument) i prowadzące działalność gospodarczą i        
spółki 
▪ Wiek pożyczkobiorcy - od 25 lat do 70 lat 
▪ Bez zaświadczeń o dochodach 
▪ BIK i KRD - nie są podstawą do podjęcia decyzji kredytowej 

 

POJAZDY STANOWIĄCE 

ZABEZPIECZENIE  

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  

 

ZABEZPIECZENIA 

▪ Przewłaszczenie pojazdu (49%) pod warunkiem rozwiązującym i 51 %         
pod warunkiem zawieszającym - nie wymaga przerejestrowania       
pojazdu (adnotacja w dowodzie rejestracyjnym oraz w karcie pojazdu) 

▪ Depozyt Karty Pojazdu (pożyczka pod zastaw) 
 

PŁATNOŚCI 

WYPŁACAMY 100 % POŻYCZKI (bez potrącania jakichkolwiek kosztów) 

Rata miesięczna zawiera: 

a) Ratę kapitałową 
b) Odsetki – 7,2 % w skali roku 
c) Opłatę za obsługę umowy: 

 1,75 % (Konsument)  
 1,95 % (Przedsiębiorca) liczoną od początkowej kwoty pożyczki 

d) Prowizja przygotowawcza 6% (proporcjonalnie w każdej racie) – 
tylko w produkcie Przedsiębiorcy 
 



 

Umowa Pożyczki może zostać przedterminowo spłacona przez Klienta w 
dowolnym momencie.  

W przypadku produktu dla Przedsiębiorcy spłata pożyczki w okresie 
pierwszych 12 miesięcy powoduje potracenie prowizji przygotowawczej, po 
tym okresie nie są naliczane prowizje za wcześniejszą spłatę. 

PROCES 

PROCES ZŁOŻENIA WNIOSKU 

I WYPŁATA POŻYCZKI 

Krok 1 - Wpisz dane pojazdu (portal) - natychmiast otrzymasz informacje o 

wstępnej kwocie pożyczki 

Krok 2   - Wypełnij dane osobowe Klienta oraz pojazdu (portal) niezbędne 

do przygotowania umowy pożyczki, następnie załącz zdjęcia dowodu 

rejestracyjnego lub wyślij je na adres info@autokapital.pl  

Uwaga : w przypadku pożyczek powyżej 25.000 zł Autokapital może w 

indywidualnych przypadkach zlecić dodatkową wycene pojazdu przez 

rzeczoznawców DEKRA 

Krok 3 - Podpisanie umowy pożyczki  

a. Wysyłamy komplet dokumentów w celu ustanowienia zabezpieczeń 
(wpis do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu) - pojazd nie będzie 
przerejestrowany 

b. Umowa pożyczki podpisywana jest standardowo w imieniu 
„Autokapital” przez Pośrednika przyjmującego wniosek od Klienta. 
 

Krok 4 - Wypłata pożyczki – w ciągu kilku godzin od przesłania kompletu 

dokumentów .  

  

 

Wsparcie sprzedaży dla Agentów i Pośredników:  

e-mail:    wsparcie@autokapital.pl           telefony:  22 777 49  87  /88/89 

   
   Logowanie do panelu agenta  https://agent.autokapital.pl 

mailto:wsparcie@autokapital.pl
https://agent.autokapital.pl/

