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GETIN Bank wpływa na wzrost rynku kredytów samochodowych 
 
 

GETIN Bank odnotował największy wzrost wartościowy udzielonych kredytów 

samochodowych (o 82 mln zł) i umocnił drugą pozycję wśród banków działających 

na tym rynku. 

 
 
Po III kwartałach 2006 roku GETIN Bank zwiększył sprzedaż kredytów samochodowych o 
13% w stosunku do tego samego okresu 2005 roku osiągając wynik 637,5 mln zł (555,5 mln 
zł w tym samym okresie 2005r.). 
 
Według danych opublikowanych przez Parkiet (13/10/2006r), przy ogólnym spadku rynku 
kredytów samochodowych odnotowanym przez większość banków w tym okresie (spadek 
całego rynku o 40 mln zł), GETIN Bank odnotował największy wzrost wartościowy 
udzielonych kredytów samochodowych (o 82 mln zł) i umocnił drugą pozycję wśród 
banków działających na tym rynku. 
 
Średnia wartość kredytu samochodowego w GETIN Banku wzrosła w stosunku do zeszłego 
roku o ponad 20% i jest to związane z stale poszerzaną ofertą banku. Główny wyróżnik GETIN 
Banku na rynku kredytów samochodowych, to dynamiczne dostosowanie się do potrzeb 
klientów i rynku, a także szeroka oferta kredytów samochodowych. 
 
„Można wręcz powiedzieć, że dla każdego klienta mamy propozycje niemal skrojoną na miarę 
jego potrzeb. Połączenie szybkiego serwisu, zarówno co do samej decyzji kredytowej jak i 
załatwienia wszystkich procedur kredytowych z atrakcyjnymi warunkami kredytów 
samochodowych przekłada się bezpośrednio na nasze wyniki” -  powiedział Grzegorz Tracz, 
wiceprezes GETIN Banku odpowiedzialny za Kredyty Samochodowe i Bankowość Korporacyjną 
. „Nasza rozpoznawalność na rynku i doświadczenie we współpracy z firmami pośredniczącymi 
wpływa także na naszą sieć dystrybucyjną. Coraz więcej firm pośredniczących i salonów 



                               

samochodowych zgłasza chęć współpracy z naszym bankiem, przez co nasz obszar działania 
stale się powiększa. Obecnie z naszą ofertą docieramy do klientów niemal w całej Polsce. Nie 
ukrywamy, że docelowo interesuje nas pozycja pierwsza w kredytach samochodowych.” – 
dodał prezes Tracz 


