
 

Warszawa, 30.03.2017 r. 

 

Szanowni Państwo,  

 

0d dnia 30 marca 2017 r. zwiększyliśmy wartość wypłacanych pożyczek do 65% wartości pojazdu 

(poprzednio 50 %), tym samym wartość pożyczek wypłacanych na zasadach uproszczonych (bez dodatkowej 

wyceny pojazdu – Dekra) wzrosła do 25.000 zł. 

Poniżej inne zmiany wprowadzone do produktu w dniu 13.03.3017 r. 

▪ Wprowadziliśmy możliwość finansowania zakupu pojazdów na rynku wtórnym 

Rozszerzenie oferty o finansowanie zakupu pojazdów (poza pożyczkami pod zastaw) umożliwia nawiązanie 

współpracy z komisami, jak przedsiębiorcami zainteresowanymi zakupem pojazdu na rynku wtórnym, którzy 

z uwagi na wiek pojazdu i inne ograniczenia nie mogą skorzystać z leasingu i kredytu.  

▪ Rozszerzyliśmy zakres finansowania o samochody dostawcze (do 3,5t) 

Umożliwiamy finansowanie pojazdów dostawczych (do 12 lat), które nie mogą być leasingowane z uwagi na 

wiek (powyżej 7 lat) lub z rynku wtórnego (import).   

▪ Wydłużyliśmy okres spłaty pożyczek do  24 i 36 miesięcy z opcją częściowej spłaty kapitału 

Przedsiębiorca może wybrać dłuższy okres finansowania 12, 24 lub 36 m-cy z opcją częściowej spłaty 

kapitału, dzięki temu ostatnia rata spłaty kapitału stanowi niewielką część wartości pojazdu.  

W trakcie trwania umowy, pożyczkobiorca może w dowolnym momencie spłacić część lub całość kapitału 

bez dodatkowych opłat i prowizji.   

▪ Obniżyliśmy prowizję za obsługę umowy do 3,3% - 3,95 %  

Im dłuższy wybrany  okres spłaty pożyczki, tym prowizja miesięczna jest niższa. Obniżenie wysokości 

prowizji miesięcznej wpływa bezpośrednio na obniżenie całkowitej raty miesięcznej dla pożyczkobiorcy, co 

w połączeniu ze spłatą rat kapitałowych pozwala na sukcesywną spłatę zadłużenia. 

  

▪ Uproszczona procedura dla pożyczek do 25.000 zł 

Dla pojazdów o wartości do 40.000 zł (pożyczka 25.000 zł) skróciliśmy proces wypłaty pożyczek do 48h od 

momentu wypełnienia wniosku online (bez wyceny Dekra). 

Wsparcie sprzedaży   

W przypadku pytań dotyczących produktu i wprowadzanych zmian proszę o kontakt   

e-mail : wsparcie@psfl.pl          tel.  22 777 49 89 ;   22 777 49 90 

 

Piotr Bieńkuński 

Prezes Zarządu  

            PSF Loans Sp. z o.o 

wariant spłaty kapitału 
wysokość prowizji 

miesiecznej 

brak spłaty kapitału            (12 m-cy) 3,95%

częściowa spłata kapitału (12 m-cy) 3,70%

częściowa spłata kapitału (24 m-ce) 3,50%

częściowa spłata kapitału (36 m-cy) 3,30%

mailto:wsparcie@psfl.pl

