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Ranking kredytów samochodowych Bankier.pl – październik 2011 r.  
 

 

Nazwa Banku Niezbędne dokumenty 

Raiffeissen 

Bank 

 wniosek kredytowy 

 oświadczenie o dochodach, 

 dokumenty rejestracyjne: NIP, REGON, wpis do ewidencji,  

Getin Bank 

 dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, REGON, 

 oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku i składek ZUS,                                                                                                                                                                                                                    

 oświadczenie o dochodach wraz z dowodami wpłat podatku 

dochodowego za ostatnie 3 m-ce lub ostatni kwartał 

Nordea Bank 

 dowód osobisty 

 faktura/faktura pro forma sprzedaży pojazdu 

 dokument rejestrowy firmy 

 roczna deklaracja podatkowa  

Credit Agricole 

Bank Polska 

S.A. 

 dokumenty potwierdzające tożsamość,  

 wysokość i źródło dochodów Kredytobiorców, 

 dokumenty związane z zakupem pojazdu 

Kredyt Bank brak wymagań 

Toyota Bank dowód osobisty 

Alior Bank brak wymagań 

BNP Paribas 

Polska 

 dowód osobisty,   

 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  

 zaświadczenie o numerze  identyfikacyjnym  REGON,  

 oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości osiąganego dochodu 

netto 

Santander 

Consumer 

Bank S.A. 

1. W przypadku zastosowania procedury uproszczonej - bank nie 

będzie wymagał przedstawiania dok. potwierdzających wysokość 

uzyskiwanych dochodów oraz innych wymaganych 

dokumentów(bank zaakceptuje oświadczenia Klienta).  

2. W pozostałych przypadkach, bank będzie wymagał: 

 książkę przychodów i rozchodów lub dowody opłat podatku 

dochodowego, 

 zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem z US lub kopię 

dowodów opłaty podatku za 3 ostatnie miesiące oraz 

oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec US, 

 zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS lub kopię 

dowodów opłat składek za ostatnie 3 miesiące wraz z 

oświadczeniem o nie zaleganiu ze składkami wobec ZUS 
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MultiBank 

 faktura pro-forma lub umowa przedwstępna sprzedaży środka 

transportu;  

 dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej 

(zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem);  

mBank 

 faktura pro-forma lub umowa przedwstępna sprzedaży środka 

transportu;  

 dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej 

(zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem);  

Volkswagen 

Bank Polska 

S.A. 

 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

decyzja NIP/REGON,  

 wypełniona informacja własna, dowody osobiste plus drugi 

dokument tożsamości 

Idea Bank 
dokumenty rejestrowe firmy oraz oświadczenie klienta o osiąganych  

miesięcznych dochodach  

Bank Pocztowy 

 dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający 

tożsamość, 

 umowa o wyłączeniu lub ograniczeniu wspólnoty majątkowej w 

formie aktu notarialnego lub prawomocne orzeczenie sądu w 

przedmiocie zniesienia wspólnoty majątkowej, o ile dotyczy 

(kserokopia) 

 książka przychodów i rozchodów: 

1. Podsumowanie Książki przychodów i rozchodów za 

poszczególne miesiące ubiegłego roku – w przypadku braku 

rocznego zeznania podatkowego za rok ubiegły (kserokopia)  

2. Podsumowanie Książki przychodów i rozchodów za 

poszczególne miesiące roku bieżącego (kserokopia)  

3. Potwierdzenie wpłat podatku do US (kserokopia)  

4. Potwierdzenie wpłat składek do ZUS/KRUS (kserokopia)  

5. Roczne zeznanie podatkowe za rok ubiegły (kserokopia) lub 

zaświadczenie z US o wysokości osiągniętego dochodu za rok 

ubiegły (oryginał) A 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie banków. 


