Půjčka bez papírů - podmínky používání
Získat naší novou Půjčku bez papírů je hračka! Vše vyřešíte odkudkoliv pohodlně online a peníze Vám po
schválení žádosti o půjčku přijdou do 15 minut na účet. Ušetříte si tak cestu do banky i podepisování spousty
papírů. Vyplnění celého formuláře žádosti Vám zabere chvilku, tak si uvařte kávu nebo čaj, v klidu se posaďte
a hurá na to!
Abychom Vaši žádost o úvěr mohli správně posoudit, budeme od Vás potřebovat:
1)
2)
3)

jméno, příjmení a rodné číslo
údaje o příjmech, výdajích a pravidelných splátkách
údaje o Vašem bydlení, dosaženém vzdělání a rodině

Vámi poskytnuté informace musí být úplné a pravdivé, jinak se může stát, že nebudeme schopni posoudit Vaši
žádost a úvěr Vám proto neposkytneme

Dále budete potřebovat:


Být starší 18let.



Váš mobilní telefon s tuzemskou SIM kartou.



Přístup ke svému emailovému účtu.



Občanský průkaz ČR vydaný po roce 2005, jehož fotografii pořízenou mobilním telefonem nám v
průběhu žádosti zašlete.



Osobní účet v jedné z pěti tuzemských bank (KB, RB, ČSOB, ČS) vedený na Vaše jméno a
přístup do internetového bankovnictví spojeného s tímto účtem. Na tento účet musí pravidelně
chodit Vaše příjmy z níže uvedených zdrojů. Z tohoto účtu se bude následně automaticky inkasovat
řádná měsíční splátka.



Elektronický výpis ve formátu PDF z Vašeho osobního účtu (pokud nemáte svůj osobní účet
veden u ČSAS). Pozor, musí se jednat o originální výpis získaný z Vašeho internetového
bankovnictví – výpis nemůže být pouze naskenovaný ve formátu PDF. V průběhu žádosti budete mít
k dispozici podrobný návod na stažení výpisu ve formátu PDF přímo z Vašeho internetového
bankovnictví a v případě nutnosti i asistenci na telefonu na Helpline klientského centra ČSAS.



Dostatečný příjem z přípustných zdrojů. Přípustné jsou příjmy ze zaměstnaneckého poměru
(sjednaného na dobu neurčitou a mimo zkušební či výpovědní lhůtu), důchodu a mateřského nebo
rodičovského příspěvku (tedy ne pouze příjmy z podnikání či OSVČ). Dostatečný (disponibilní) příjem
je zůstatek z Vašeho měsíčního příjmu po uhrazení veškerých závazků a pravidelných výdajů.

