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Kredyt na samochód w 5 krokach

Zakup samochodu – zwłaszcza takiego prosto z salonu – może być sporym wyzwaniem finansowym. Zebranie środków
na taką inwestycję zwykle wymaga czasu i wielu wyrzeczeń, dlatego część kupujących wspiera się kredytem. W ten
sposób nowym autem można cieszyć się już dziś, a jego spłatę wygodnie rozłożyć w czasie.

Ofert kredytu na samochód jest na rynku co najmniej tyle, ile instytucji finansujących tego rodzaju inwestycje. Proces
zakupu samochodu w każdym przypadku przebiega jednak podobnie. Planujesz kupić auto, korzystając z pomocy
banku i nie wiesz jak się za to zabrać? Dowiedz się w pięciu krokach jak wziąć kredyt na samoch&oacute;d .
Po pierwsze samochód
Pierwszym elementem naszej kredytowej układanki jest oczywiście samochód. Od niego, a właściwie od jego ceny
zależeć będzie dobór właściwej opcji finansowania. Punktem wyjścia do poszukiwań auta powinny być przede
wszystkim potrzeby przyszłych użytkowników. Warto też wziąć pod uwagę spalanie, awaryjność, ceny części
zamiennych czy chociażby koszty ubezpieczenia. Wszystko to wpłynie na późniejsze koszty eksploatacji naszego
samochodu.
Po drugie oferta
Wybór najkorzystniejszej opcji jest uzależniony od konkretnego przypadku. Inne rozwiązanie sprawdzi się przy
zakupie samochodu dla rodziny, a zupełnie czegoś innego będzie potrzebował nabywca auta luksusowego. Tak czy
inaczej podstawową kwestią są możliwości finansowe oraz oczekiwania kredytobiorcy. Poszukiwania warto więc
rozpocząć od porównania kilku różnych ofert, uwzględniając ich elastyczność i przede wszystkim koszt. W tym celu
zwróć uwagę na wskaźnik RRSO, czyli rzeczywiste oprocentowanie kredytu. Dzięki temu dowiesz się, ile przyjdzie Ci
zapłacić dodatkowych opłat i prowizji. Ułatwi to wybór najkorzystniejszych warunków kredytu, ale też ewentualne
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negocjacje z wybranym bankiem.
Po trzecie dokumenty
Kolejnym etapem zakupu samochodu na kredyt jest zmierzenie się z bankowymi formalnościami. Ich zakres zależy od
wskazań banku. Do zawarcia umowy potrzebne są dokumenty dotyczące wnioskującego oraz przedmiotu
finansowania. Przyznanie kredytu poprzedza analiza zdolności kredytowej, w tym celu bank może Cię poprosić o
udokumentowanie swoich dochodów. Dodatkowo oprócz dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu
potwierdzającego tożsamość zobowiązany jesteś dostarczyć do kserokopię dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,
zaświadczenie o braku zastawów na aucie oraz fakturę lub umowę kupna-sprzedaży. Innym wymogiem jest zazwyczaj
pełny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych obejmujący OC, AC i NNW.
Po czwarte zabezpieczenie
Ważną kwestią przy kredytach na samochód jest ich zabezpieczenie, którym jest zwykle kredytowany pojazd. Sposób,
w jaki bank zabezpieczy zainwestowane środki może przybierać różne formy. Jedną z często stosowanych jest m.in.
przewłaszczenie, polegające na ustanowieniu banku współwłaścicielem samochodu do momentu spłaty zobowiązania.
Możesz też spotkać się z innymi praktykami np. cesją polisy AC, depozytem karty pojazdu lub zastawem rejestrowym.
Po piąte decyzja kredytowa
Po wszystkich powyższych punktach pozostało Ci już tylko czekać na decyzję kredytową. Przykładowo klienci
Volkswagen Financial Services o przyznaniu lub odmowie udzielenia kredytu dowiedzą się w ciągu godziny. W
przypadku innych instytucji czas ten może być różny, nawet do kilku dni.
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