
1. Wejdź na stronę infoinwestor.pl i wybiesz zakładkę GSI:

2. Otworzy się strona z opisem szkolenia, zjedź niżej do miejsca, gdzie są podane ceny szkolenia i
wybierz opcję NA RATY i kliknij KUP TERAZ:

3. Zostaniesz przeniesiony do koszyka, gdzie znajduje się podsumowanie Twojego zamówienia:

1

http://infoinwestor.pl


4. Po przejściu do płatności, wyświetla się strona zamówienia, gdzie podasz swoje dane oraz
wybierzesz formę płatności, w tym przypadku będą to raty PayU. W tym miejscu możesz także
podać dane do faktury:

5. Kolejny krok to prezentacja dwóch opcji płatności ratalnej do wyboru: Raty 0% oraz raty
standardowe (0% do 10 miesięcy bez opłat lub z oprocentowaniem do 50 miesięcy i z karencją w
spłacie pierwszej raty); zdecydujesz, która opcja jest dla Ciebie najlepsza:
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6. Następnie zostaje przedstawiona szacunkowa kalkulacja kredytu, w tym miejscu masz możliwość
wybrania ilości rat i poznasz ich wysokość:

7. Po wybraniu najlepszych dla siebie warunków płatności ratalnej, przechodzisz do wypełniania
wniosku, w tym celu przygotuj:

● dowód osobisty
● numer Twojego rachunku bankowego w polskim banku
● dane o dochodach i zatrudnieniu

Wniosek składa się z 4 kroków, w których podajesz swoje dane osobowe, adresowe, o dochodach oraz
wyrażasz niezbędne zgody:
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8. Po złożeniu wniosku, po kilku minutach otrzymujesz ofertę kredytową, zgodnie z wcześniej
wybranymi warunkami:
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9. Po potwierdzeniu oferty kredytowej zostaje wygenerowana umowa kredytowa, którą należy
pobrać, zapoznać się z nią oraz podpisać. Umowę można podpisać pobierając kod sms:
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10. Kiedy umowa zostanie podpisana, należy zweryfikować tożsamość wykonując przelew na kwotę
1 zł w bankowości elektronicznej.

11. Po dokonaniu płatności, wyświetla się okno, w którym podajesz adres e-mail, na który otrzymasz
potwierdzenie zrealizowania płatności, następnie wybierasz “zakończ”.

8



12. Otrzymujesz komunikat z potwierdzeniem, że umowa została podpisana poprawnie.

13. Proces decyzji kredytowej trwa zazwyczaj do kilkunastu minut. O podjętych decyzjach będziesz
informowany przez serwis PayU. Gdy pozytywna decyzja zostanie podjęta my także otrzymamy
tę informację  i od tego momentu zaczniemy realizować Twoje zamówienie.
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