
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredyt na samochód – co warto o nim wie-
dzieć? 

Marzenia o zakupie nowego auta są często brutalnie weryfikowane przez szarą rze-

czywistość, a mówiąc dokładniej – brak odpowiednich funduszy. Musisz jednak 

wiedzieć, że istnieją specjalne kredyty na samochód, które pozwalają sfinansować 

ten wydatek i cieszyć się możliwością podróżowania wymarzonym pojazdem. Gdzie 

ubiegać się o taki kredyt i jakie warunki należy spełnić? 

 



 

 

Kredyt na samochód – procedura i warunki 

Na wstępie warto zaznaczyć, że kredyt na samochód jest opcją, która pozwoli Ci wyłącznie 

na sfinansowanie zakupu nowego pojazdu (nie może więc zostać przeznaczone na zakup 

jakichkolwiek innych przedmiotów). Masz możliwość nabycia za jego pomocą motocykla, 

quadu, kampera, a nawet maszyny rolniczej takiej jak traktor. 

Wsparcie tego rodzaju otrzymasz w banku – to instytucja, która udziela kredytów na samo-

chód i wymaga spełnienia kilku wymogów. Podstawą jest oczywiście złożenie wniosku, co 

jest możliwe również przez Internet.  

Bank wymaga od Ciebie przede wszystkim zaświadczenia o dochodach, dzięki któ-

remu stwierdzi, czy będziesz w stanie spłacać swoje zobowiązanie, a także historii 

kredytowej. W ten sposób zweryfikuje Twoją przeszłość i potencjalne problemy ze 

spłatą innych zobowiązań.  

Oprócz tego do istotnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, zaliczamy ubez-

pieczenie samochodu oraz cesję praw z polisy ubezpieczeniowej służącą do zabezpiecze-

nia kredytu. 

Oczekiwanie na decyzję kredytową może potrwać kilka tygodni, dlatego musisz uzbroić się 

w cierpliwość. Oczywiście pamiętaj przy tym, że procedury i wymogi są różne w zależności 

od instytucji finansowej, którą wybierzesz. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skon-

sultować się z doradcą kredytowym. 

Na co zwrócić uwagę, zaciągając kredyt na samochód? 

Wybór oferty kredytowej powinien być dobrze przemyślany, by finansowanie było dla Ciebie 

jak najkorzystniejsze i nie przyniosło Ci żadnych problemów w przyszłości. Zwróć uwagę 

przede wszystkim na: 

• prowizję za udzielenie kredytu; 

• oprocentowanie; 

• wysokość obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu; 

• obowiązkowe usługi dodatkowe; 

• czas spłaty i wysokość miesięcznej raty. 

Warto również dowiedzieć się, czy możliwe będzie wcześniejsze spłacenie kredytu (bez 

dodatkowych kosztów) i jakie są warunki związane z jego zabezpieczeniem.  

Dzięki dokładnej analizie warunków i porównaniu kilku ofert będziesz mieć możliwość 

wybrania najbardziej atrakcyjnej formy finansowania. 



 

 

Masz wątpliwości? Skorzystaj z pomocy doradcy kredyto-
wego 

Bardzo dużym wsparciem w przypadku zaciągania jakiegokolwiek kredytu, również tego 

samochodowego, są doradcy kredytowi. Zwykle świadczą oni swoje usługi bezpłatnie i 

zajmują się większością obowiązków w imieniu swojego klienta. Dzięki temu nie tylko 

zwiększysz swoje szanse na pozyskanie finansowania, ale również zaoszczędzisz sporo 

czasu i nerwów. 

 

 

 


