1. Pod jakim adresem znajduje się panel agenta autokapital.pl?
Strona panelu agenta jest pod adresem: https://agent.autokapital.pl
2. Jak zalogować się do panelu agenta?
Loginem jest adres e-mail podany do rejestracji konta, a hasło otrzymasz bezpośrednio na swoją
skrzynkę pocztową niezwłocznie po założeniu konta. W przypadku trudności z logowaniem (lub
zapomniałeś hasła) można je odzyskać poprzez link „zresetuj hasło” znajdujący się pod oknem
logowania.
3. Czy w panelu agenta będę mógł śledzić statusy moich wniosków?
Tak, statusy złożonych wniosków / umów będą widoczne w sekcji „pożyczki Klientów”
4. Jaką kwotę mogę pożyczyć?
Można się starać o kwotę od 10.000 do 30.000 zł (do 65 % wartości pojazdu).
5. Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać pożyczkę?
Pożyczka jest przeznaczona dla:
•
•

osób fizycznych (konsumentów) w wieku od 25 do 70 lat
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i firm (wystarczy aby
działalność gospodarcza była prowadzona minimum jeden dzień)

6. Jakie warunki musi spełniać pojazd, który będzie zabezpieczeniem pożyczki?
Pojazd stanowiący zabezpieczenie pożyczki:
•
•
•
•
•
•

Kategoria: samochody osobowe i dostawcze (do 3,5 T)
Wiek pojazdu (maksymalny): osobowe 10 lat, dostawcze 6 lat (w momencie udzielania
pożyczki)
Wymagana jest karta pojazdu
Brak ustanowionych zabezpieczeń na pojeździe
Właścicielem samochodu może być wyłącznie jeden podmiot/osoba – pożyczkobiorca
Wymagane jest posiadanie polisy OC

7. Czy dopuszczalne są samochody osobowe „z kratką”?
Tak, również takie pojazdy mogą stanowić zabezpieczenie pożyczki.
8. Czy zabezpieczenie pożyczki wymaga przerejestrowania pojazdu?
Nie, nasza pożyczka nie wymaga przerejestrowania pojazdu. Dokonywana jest jedynie stosowna
adnotacja współwłasności w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Wszelkie formalności w
wydziale komunikacji dokonywane są przez naszego przedstawiciela lub przy jego wsparciu.
9. Czy oprócz przewłaszczenia pojazdu konieczne są dodatkowe zabezpieczenia pożyczki?
Tak. Dodatkowo do uruchomienia pożyczki wymagane są: depozyt Karty Pojazdu.
Pożyczkodawca w indywidualnych przypadkach może wymagać dodatkowych zabezpieczeń jak
cesja z polisy AC oraz weksel własny in blanco.
10. Kto zajmuje się przeprowadzeniem formalności związanych z ustanowieniem
zabezpieczeń?
Standardowo wszelkie formalności dokonywane są przez pośrednika przyjmującego wniosek.
11. Czy muszę dostarczyć zaświadczenie o dochodach?
Nie, nie wymagamy takich zaświadczeń.

12. Czy są koszty dodatkowe, o których powinienem wiedzieć?
Pożyczkobiorca ponosi dodatkowo jedynie opłaty administracyjne związane z ustanowieniem
zabezpieczeń w Urzędzie Komunikacji
13. Jak szybko pożyczka znajdzie się na moim koncie bankowym?
Przelew środków z pożyczki nastąpi w ciągu 24 godzin po zawarciu umowy oraz ustanowieniu
wymaganych zabezpieczeń.
14. Czy figurowanie w bazach BIK/BIG i KRD wpływa na decyzje o udzieleniu pożyczki?
Nie, nasza pożyczka nie wymaga braku wpisów w bazach BIK/BIG czy KRD.
15. Czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki?
Tak, pożyczkę można spłacić w dowolnym momencie bez dodatkowych kosztów.
16. Jaki jest maksymalny okres pożyczki?
Pożyczkę można wziąć na 12 , 24 i 36 miesięcy.
17. Jakie są warunki spłaty pożyczki?
Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w równych miesięcznych ratach na które składają się:
a.
b.
c.
d.

Rata kapitałowa
Odsetki
Opłata przygotowawcza
Opłatę za obsługę umowy, której wysokość uzależniona jest od okresu spłaty:

Okres spłaty kapitału Wysokość prowizji miesięcznej
12 m

3,00%

24 m

2,60%

36 m

2,25%

18. Gdzie mogę załatwić formalności związane z pożyczką?
Wszystkie formalności można załatwić z jednym z naszych przedstawicieli na terenie całego
kraju.

