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Wiadomo nie od dzisiaj, że wiele z nas niezbędny jest dobre auto, ale nie każdego stać, ażeby
tak od ręki go sobie zdobyć. Dlatego wtedy musimy użyć kredytu samochodowego na zakup
własnego auta. Banki użyczają takich kredytów nawet w przypadku niedoborze wpłaty własnej
a trwanie spłaty jest stosowny, a więc nie obciąża zbytnio naszego domowego portfela.

W dodatku kredyty samochodowe przydzielane są na nabycie różnorakich pojazdów, a innymi
słowy samochodów osobowych i ciężarowych, kamperów, przyczep kempingowych, motocykli i
skuterów a oraz innych pojazdów, jeżeli bank je zaaprobuje, czyli łodzi, jachtów bądź
żaglówek. Kredyty automobilowe mogą być przyznane zarówno za zakup pojazdu nowego, jak
i od osoby fizycznej, z komisu czy na samochód kupowany za granicą. Czasem może być też
tak, że kwota kredytu opłaci nam nie tylko globalny koszt samochodu, ale dodatkowo polisy AC
i OC. A ponieważ nowiusieńkie samochody są wartościowe, taki kredyt może być przyznany
na nawet trzysta tysięcy złotych a trwanie jego spłaty to dziesięć lat. Choć rzecz jasna nie ma
przeciwwskazań, aby zaciągnąć mniejszą pożyczkę i szybciej samochód spłacić.

Dobrym warunkiem tego kredytu jest to, że zdolność kredytowa jest tutaj przysądzana łatwiej
niż w przypadku kredytów mieszkaniowych i nie ma tylu punktów do przedstawiania. Ale bank
musi mieć też zapewnienie, więc w przypadku kredytu samochodowego będzie to pojazd.
Jeżeli nie spłacimy kredytu to bank zajmie pojazd lub zajdzie przejście prawa praw z tytułu
umowy zabezpieczenia AC pojazdu na rzecz banku albo depozyt karty auta. Mogą także być
zapisane jakieś inne specjalne metody zabezpieczeń. Często gęsto jednak poszukiwana jest
tania pożyczka pozabankowa bez bik i bez zaświadczeń.

Decydując się na zaciągnięcie kredytu samochodowego, banki bardzo często namawiają nas
na wykupienie pakietu ubezpieczeń (w niektórych instytucjach jest to obowiązkowe). Tłumaczą
to troską o nasze interesy – zawsze przecież możemy doznać uszczerbku na zdrowiu lub
stracić pracę, a wtedy pojawi się kłopot ze spłacaniem rat.

Po części banki mają tutaj rację – nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeśli więc
zatem zdecydujemy się wykupić polisę ubezpieczeniową na kredyt na dobre auto używane ,
pamiętajmy o kilku istotnych sprawach. Przede wszystkim sami powinniśmy mieć prawo
zadecydować o tym, w jakiej firmie chcemy się ubezpieczyć. Tymczasem w praktyce nie
zawsze jest to możliwe. Niejednokrotnie banki przedstawią nam listę firm, z których usług
możemy skorzystać. Nie zawsze zaś ich oferta będzie dla nas atrakcyjna. To jedna sprawa.
Druga rzecz – musimy dokładnie dowiedzieć się, co swoim zakresem obejmuje polisa
ubezpieczeniowa i czy rzeczywiście są to takie warunki, na które jesteśmy w stanie się zgodzić

1/2

Gdzie wymienić tłumik w samochodzie w Szczecinie
Written by mario1973
Saturday, 28 October 2017 09:03 - Last Updated Saturday, 28 October 2017 09:14

bez większych obiekcji. Nie zapominajmy o tym, że w razie problemów ubezpieczyciel spłaci za
nas cały kredyt. Nic bardziej mylnego. Podejmie się uregulowania co najwyżej kilku rat – i to
też nie w każdych okolicznościach.

Jeśli na przykład to my złożymy wymówienie z pracy lub zostaniemy zwolnieni z niej
dyscyplinarnie, wówczas na przychylność firmy ubezpieczeniowej nie mamy co liczyć. Nie
zawsze wykupienie polisy ubezpieczeniowej będzie się nam opłacać, więc z rezerwą
podchodźmy do tego typu propozycji składanych przez bank.

Na zakończenie warto pamiętać o zaufanym warsztacie w którym należy serwisować auto. Ja
przykładowo ostatnio znalazłem dobrą firmę, która wykonuje m.in. wymiana tłumików Szczecin
.
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