Platforma Przelewy24 jako jedną z metod płatności udostępnia zakupy na raty z Alior Raty

Po dodaniu towaru do koszyka sklepowego, realizujemy kolejne etapy zamówienia,
włącznie z wyborem metody płatności – wówczas wystarczy wybrać Przelewy24
a następnie jako sposób płatności opcję "Alior Raty", aby
szybko i wygodnie otrzymać pożyczkę ratalną.
Minimalna wysokość pożyczki wynosi 300 zł, a maksymalna 20 000 zł. Okres
spłaty rat może wynosić od 3 miesięcy do 3 lat.
W skrócie proces wykonania zakupu ratalnego wygląda następująco:
Warunki które należy spełniać, aby móc ubiegać się o kredytowanie zakupu:
* masz ukończone 18 lat
* posiadasz internetowe konto osobiste
* posiadasz stałe źródło dochodów
Wymagane dokumenty:
* dowód osobisty
* dane zakładu pracy, w tym: adres, telefon, datę zatrudnienia
* informację o osiąganym dochodzie netto
Skrócony opis procesu zakupu w systemie Alior raty:
* znajdź interesujący produkt w sklepie
* przy wyborze formy płatności należy wybrać Alior Raty
* następnie system kieruje do wniosku o pożyczkę w systemie Alior raty
* w przypadku pozytywnej odpowiedzi na wskazany adres mailowy,
przekazana zostanie informacja o kolejnych krokach
* przelanie symbolicznego 1zł na rachunek z konta osobistego w celu
weryfikacji rachunku bankowego
* przesłanie historii transakcji dla rachunku bankowego w celu
potwierdzenia uzyskiwania dochodów
Pożyczka zostaje uruchomiona sklep otrzymuje płatność po czym następuje
realizacja zmówienia.

Dialcom 24, we współpracy ze spółką Alior Raty udostępniło nową metodę
płatności - Raty On-line. Innowacyjność usługi opiera się na całkowitej
online'owości procesu ratalnego. Nowa metoda płatności zmienia standardy w
procesie przyznawania pożyczki. Raty on-line bowiem to szybka, wygodna i
całkowicie online'owa forma płacenia za zakupy, w przypadku braku środków na
koncie:
* bez podpisywania dokumentów,
* bez przekazywania umowy kurierowi,
* bez wizyt w banku.
* możliwy okres finansowania 3-36 miesięcy
* oprocentowanie pożyczki w skali roku 16% bez ubezpieczenia
* oprocentowanie pożyczki w skali roku z ubezpieczeniem 11% (koszt
ubezpieczenia 0,25%)
Wystarczy, że kupujący wybierze produkt lub produkty (o wartości od 300 do
20 000PLN) i Alior Raty jako metodę płatności. Kolejny krok to wypełnienie
wniosku pożyczkowego online (uzupełnienie danych osobowych, teleadresowych i
dochodowych) i weryfikacja w Biurze Informacji Kredytowej, która w czasie
dostępności BIK zajmuje nawet kilka minut*. Pozytywna weryfikacja umożliwia
kontynuowanie procesu. Osoba korzystająca z Alior Raty zatwierdza formularz
informacyjny i warunki umowy (pobierając jednocześnie pliki ze strony) a
następnie w celu weryfikacji dokonuje przelewu zwrotnego w wysokości 1 PLN
na podany rachunek. Nawet kilkuminutowy, całkowicie onlinowy proces
uruchamia więc pożyczkę ratalną!
Dialcom 24 dokona przelewu na konto Merchanta za transakcję ratalną. Klient
otrzyma w ciągu kilku dni harmonogram spłat pożyczki.

