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Po ustaleniu szczegółów dotyczących zakupu urządzenia, na wskazany adres e-mail 
otrzymasz ofertę fi nansowania przygotowaną przez Twojego dostawcę. 

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij „Przejdź do oferty”. Zostaniesz przekierowany do 
platformy SimplyLoan, w której znajdziesz podsumowanie zamówienia i oferty pożyczki.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O FINANSOWANIE Notatki
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Kliknij „Idź dalej”, aby przejść do kolejnego kroku. W tym miejscu dane 
Twojej fi rmy zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie numeru NIP:
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Notatki



 Jeżeli Twój adres korespondencyjny jest inny niż adres prowadzenia działalności zaznacz:

a następnie uzupełnij dane:

Notatki
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Kliknij „Idź dalej”, a następnie wprowadź dane osoby podpisującej umowę:  

Upewnij się, że adres e-mail oraz numer telefonu są wpisane poprawnie. 
Na wskazany adres e-mail otrzymasz link do umowy pożyczki, którą podpiszesz 
za pomocą otrzymanego kodu sms.
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Notatki



Uzupełnij pozostałe dane, a następnie kliknij „Idź dalej”: Notatki

7



8

Sprawdź poprawność swoich danych kontaktowych, a jeśli korzystasz z pożyczki na 
dowolny cel, uzupełnij numer rachunku do jej wypłaty. Kliknij „Idź dalej”.

Notatki



 W kolejnym kroku zaznacz wymagane “zgody”. Po lewej stronie ekranu znajdziesz 
“podsumowanie” wszystkich wprowadzonych do tej pory danych. 

Wybierając opcję  „zapisz i wróć później” możesz dokończyć składanie wniosku 
w późniejszym terminie. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij „Dalej”.

Notatki
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W celu weryfikacji Twojej tożsamości system poprosi Cię o dokonanie zwrotnej 
opłaty w wysokości 1 zł. Pamiętaj, aby dokonać przelewu z Twojego prywatnego konta.
W innym przypadku nie będziemy mogli potwierdzić Twojej tożsamości. 

Wybierz sposób płatności i kliknij „Płacę 1 zł”. Zostaniesz przekierowany na stronę 
Twojego banku. Dane przelewu zostaną uzupełnione automatycznie. Potwierdź płatność.

Notatki



Następnie na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie weryfi kacji Twojego wniosku.   Notatki
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Notatki
O decyzji kredytowej zostaniesz poinformowany mailowo w ciągu 15 minut. 

Po kliknięciu „Zobacz dokument” zostaniesz przekierowany do platformy Autenti. 

PODPISANIE UMOWY



Notatki
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Zapoznaj się z umową, zaznacz wymagane zgody, a następnie podpisz umowę pożyczki 
elektronicznie korzystając z 6-cyfrowego kodu SMS.
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NotatkiNa adres e-mail otrzymasz informacje o podpisaniu przez nas umowy. 

Możesz już odebrać sprzęt na warunkach uzgodnionych z dostawcą.



Kiedy dostanę pierwszą fakturę?

Pierwszą fakturę otrzymasz około 15 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu wypłaty pożyczki. Na adres mailowy podany przez 
Ciebie we wniosku otrzymasz powiadomienie z załączoną fakturą.
 

Jak mam się zalogować do elektronicznego 
Biura Obsługi Klienta?

Dostęp do eBOK zostanie nadany po aktywacji umowy, 
a login i tymczasowe hasło zostaną przesłane 
na Twój adres e-mail wraz z pierwszą fakturą.
 

Czy dostanę swój egzemplarz umowy pożyczki?

Umowę pożyczki w wersji elektronicznej podpisaną przez 
wszystkie strony wyślemy do Ciebie mailowo po aktywacji umowy.
 

Czy dostanę harmonogram spłat?

Harmonogram spłat jest dostępny po zalogowaniu do eBOK.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA: Notatki
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