
 

1. Logowanie 

 

a) Podaj swój numer Pesel oraz  adres e-mail podany podczas sporządzenia umowy i użyj 
przycisku Dalej . Na podany adres e-mail zostanie wysłane jednorazowe hasło służące 
do zalogowania. 

 

b) Wpisz hasło jakie zostało wysłane  w wiadomości e-mail na podany adres i wybierz 
przycisk Dalej.  

UWAGA : hasło jest jednorazowe i ważne tylko 1 godzinę  i tylko w tej sesji. 

Po zalogowaniu wyświetli się okno z listą Twoich wniosków: 



 

 

2. Pobranie dokumentacji 

W kolumnie Akcja dostępne są linki: 

a. Szczegóły,  gdzie po wyborze widoczne są podstawowe informacje dla danego wniosku: 
 

 
b. Dokumentacja kredytowa, gdzie po wyborze należy przejść  do obsługi elektronicznej 

umowy. 

W sekcji Dokumentacja kredytowa  kliknij na przycisk Pobierz dokumentację kredytową - 
znajduje się tam  plik PDF z dokumentami dotyczącymi produktu kredytowego, z którym 
należy się zapoznać.  

 



Uwaga! Jeśli potrzebujesz pobrać  z Internetu darmową przeglądarkę Acrobat Reader wejdź 
na poniższą stronę: https://get.adobe.com/pl/reader/  skąd można pobrać jej najnowszą 
wersję. 

 

 

Dokumentacja kredytowa otwiera się w osobnej karcie/ oknie przeglądarki. Dokumentację 
kredytową należy zapisać na swoim komputerze . Pozwoli to zawsze szybko powrócić do niej 
w razie potrzeby. 

 

 

 

3. Oświadczenia woli Kredytobiorcy 

Po zapoznaniu się z dokumentami, należy wrócić na ekran Obsługi elektronicznej umowy, 
gdzie pojawi się sekcja Oświadczenia woli Kredytobiorcy. Na tym etapie należy potwierdzić 
zapoznanie się z dokumentacją, poprzez wybór  przycisku Potwierdzam zapoznanie się z 
dokumentacja kredytową.  

 

Po potwierdzeniu przycisk będzie prezentowany w kolorze szarym, a poniżej przycisku 
widoczna będzie data i godzina potwierdzenia dokumentacji. 

https://get.adobe.com/pl/reader/


 

 

4. Sekcja dotycząca Ubezpieczenia na życie (dostępna tylko dla umów z ubezpieczeniem) 

W przypadku gdy podczas sporządzania umowy wybrano ubezpieczenie pojawi się sekcja 
Dokumentacja – Ubezpieczenie na życie, gdzie udostępnione są  dokumenty 
ubezpieczeniowe, które również należy pobrać klikając na przycisk Pobierz dokumentację i 
potwierdzić zapoznanie się z nimi poprzez wybór przycisku Potwierdzam. 

 

5. Dołączanie zaświadczenia  

W przypadku, gdy do zawarcia umowy wymagane jest dołączenie zaświadczenia pojawi się sekcja 
Przekazanie dokumentów potwierdzających źródło i wysokość  dochodu, za pomocą  której 
należy dołączyć  i przekazać dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodu.   

WAŻNE:  Możliwe jest dołączenie wyłącznie plików graficznych JPG, JPEG, PNG. Nie ma 
możliwości załączenia plików w formacie PDF (w przypadku posiadania dokumentu PDF 
poświadczającego dochód, najlepiej wykonać jego screen lub zdjęcie i w poniższej sekcji 
załączyć dokument w postaci pliku graficznego -  screen lub zdjęcie powinno być  w jakości 
umożliwiającej swobodne odczytanie danych).  

 

 

W tym celu należy wybrać przycisk Dodaj plik. Wówczas otwiera się okno, gdzie należy wybrać 
plik z dokumentacją i załączyć.  



 

WAŻNE: Można przekazać max 5 plików 

Po dodaniu pliku/plików przycisk Przekaż dokumenty do Banku będzie aktywny i po jego 
wybraniu pojawi się okno dialogowe z potwierdzeniem przekazania dokumentacji do Banku. 

Po wyborze opcji Tak dokumenty zostaną przekazane. 

 

 

6. Realizacja przelewu 

W ostatniej sekcji  Potwierdzenie tożsamości widoczny jest przycisk  Wybór banku. 

 

Wybranie przycisku otwiera stronę z listą banków, z której należy wybrać bank z jakiego będzie 
realizowany przelew. 



 

Po wybraniu banku lub opcji Mam konto w innym banku konieczne jest naciśnięcie przycisku 
Zapłać. 

 

W zależności od banku, po naciśnięciu przycisku Zapłać może nastąpić automatyczne 
przekierowanie na stronę banku i wówczas po zalogowaniu dane do przelewu podstawiają  się 
dane do przelewu. Dotyczy to banków wyszczególnionych poniżej: 

 

 

Dla pozostałych banków (wyszczególnionych poniżej) dane do przelewu należy przekopiować zgodnie 
ze wzorem po uprzednim zalogowaniu się do swojego banku: 



 

 

W przypadku gdy dany bank nie występuje na liście należy wybrać opcję Mam konto w innym banku: 

 

Po wybraniu Mam konto w innym banku i użyciu przycisku Zapłać otwiera się okno: 



 

Tutaj należy otworzyć kolejną zakładkę i wejść na stronę banku z jakiego będzie wykonywany 
przelew.  

 

 

WAŻNE: W przypadku kopiowania danych do przelewu należy zwrócić szczególną uwagę na tytuł 
przelewu. W tytule przelewu zawarty jest ID (pierwsze 8 znaków) danego przelewu oraz treść z 
numerem umowy.   

Wzór poniżej: 

[ID] POTWIERDZAM DANE OSOBOWE DLA ZAWARCIA UMOWY NR [NUMER UMOWY] Z SANTANDER CONSUMER 
BANK 

 


