Regulamin udzielania pożyczek

sposoby osiągania
dochodu

osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i
uzyskujące dochody z tytułu:

osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy i spółki
cywilne

•
•
•
•
•

•
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
•
osoby prowadzące działalność rolniczą
•
spółki cywilne
istnieje możliwość złożenia wniosku o pożyczkę w przypadku
kiedy:
działalność gospodarcza jest zawieszona
wnioskujący nie osiąga aktualnie dochodów z działalności
gospodarczej
nie jest wymagany minimalny okres prowadzenia działalności

umowy o pracę
umowy cywilno-prawnej (zlecenia, dzieło, kontrakt, itp.)
emerytury
renty
istnieje możliwość złożenia wniosku o pożyczkę w
przypadku kiedy osoba nie może udokumentować aktualnie
osiąganych dochodów

nie jest wymagany staż pracy

wymagane
dokumenty

data obowiązywania od 01.06.2016 r.

Lista wymaganych dokumentów - osoba fizyczna ubiegająca się o
pożyczkę;

Lista wymaganych dokumentów - osoba prowadząca działalność
gospodarczą, rolnicy lub spółka cywilna ubiegająca się o
pożyczkę;

•
•
•

•
•

dowód osobisty
drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
historia rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące
potwierdzona przez pracownika banku lub wygenerowana
ze strony bankowości elektronicznej w obecności Doradcy
Klienta

oraz
•
opłacony rachunek za energię elektryczną, gaz, telefon
lub
•
zeznanie podatkowe za ubiegły rok (potwierdzone przez
Urząd Skarbowy)
lub
•
zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy
lub
•
decyzja o przyznaniu emerytury/renty
lub
•
ostatni odcinek wypłaty emerytury/renty

•

oraz
•

dowód osobisty właściciela lub wspólników spółki cywilnej,
drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
właściciela lub wspólników spółki cywilnej,
historia rachunku bankowego (firmowego) za ostatnie trzy
miesiące potwierdzona
przez pracownika banku lub
wygenerowana ze strony bankowości elektronicznej w
obecności Doradcy Klienta
zeznanie podatkowe za ubiegły rok (potwierdzone przez
Urząd Skarbowy)

lub
•
książka przychodów i rozchodów za ostatnie 3 miesiące,
lub w przypadku rolników
•
zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z
gospodarstwa rolnego – ilość hektarów przeliczeniowych

Lista wymaganych dokumentów związanych z pojazdem będącym zabezpieczeniem pożyczki:
•
•
•
•

dla pożyczek przekraczających 10.000 złotych zgoda współmałżonka jest obligatoryjna w przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w
związku małżeńskim i nie ma udokumentowanej rozdzielności majątkowej

zgoda
współmałżonka
cel pożyczki i
maksymalny
poziom
finansowania
okras trwania
pożyczki oraz
maksymalny
dopuszczalny wiek
pojazdu
przedmiot
finansowania

dowód rejestracyjny pojazdu,
polisa OC,
polisa AC w przypadku pożyczki przekraczającej 10.000 złotych lub drugi poręczyciel,
karta pojazdu

•

refinansowanie pojazdu - do 80% wartości rynkowej pojazdu *)

*) ostateczny poziom finansowania ustalany jest w momencie podejmowania decyzji o udzieleniu pożyczki przez Spółkę na podstawie
wyceny pojazdu oraz wymaganych dokumentów otrzymanych od Klienta
maksymalny okres trwania pożyczki 60 miesięcy
wiek pojazdu wraz z okresem kredytowania nie może przekroczyć 20 lat
wszystkie pojazdy mechaniczne, posiadające ważny dowód rejestracyjny oraz aktualne potwierdzenie badań technicznych odnotowane w
dowodzie rejestracyjnym

brzegowe
parametry
pożyczki

•
•

minimalna kwota pożyczki 3.000 złotych
maksymalna kwota pożyczki 50.000 złotych

warunki finansowe

•
•

oprocentowanie pożyczki stałe: 10 % w stosunku rocznym,
prowizja wynosi od 4,58% miesięcznie dla pożyczek na 12 miesięcy do 1,67% dla pożyczek na 60 miesięcy

•
•

przewłaszczenie częściowe na pojeździe
cesja praw z polisy AC (polisa AC może być opłacona w maksymalnie 4 ratach i jest wymagana przy pożyczkach przekraczających
10.000 złotych)
poręczenie wekslowe
poręczenie osoby trzeciej:
•
pożyczkobiorca ustanawia swojego poręczyciela lub,
•
pożyczkobiorca korzysta z firmy poręczającej ( stawka poręczenia - 1,5% miesięcznie):
•
kwotę poręczenie pokrywa z własnych środków lub,
•
kwotę poręczania Klient wnioskuje o doliczenie do kwoty pożyczki (kapitału)

zabezpieczenia
pożyczki

uruchomienie
środków

spłata pożyczki

•
•

•
•
•
•
•

wypłata na wskazane w dyspozycji Klienta konto zawarte na wniosku o udzielenie pożyczki
na wniosek Klienta istnieje możliwość zapłaty za polisę AC/OC środkami pochodzącymi z pożyczki zgodnie z wydaną przez Klienta
dyspozycją,
na wniosek Klienta istnieje możliwość zapłaty za poręczenie firmy zewnętrznej środkami pochodzącymi z pożyczki zgodnie z
wydaną przez Klienta dyspozycją,
w równych miesięcznych ratach
w przypadku spłaty 6 pierwszych rat pożyczki zgodnie z harmonogramem, Klient ma możliwość wcześniej spłacić sam kapitał
pozostały do spłaty, bez pokrywania części prowizyjnej

