
Grafický průvodce



Zde zadejte 
Vaše kontaktní 
údaje.

Kliknutím 
na UPRAVIT 
PARAMETRY 
můžete změnit 
nastavení 
Vašeho úvěru. 
Ve vzorovém 
případě na 
obrázku

Na první straně formuláře žádosti o úvěr máte zobrazeny parametry úvěru, které jste si zvolil/a již na stránkách prodejce.

Krok 1

Před 
pokračováním je 
nutno se seznámit 
s dokumentem 
Informace 
o zpracováních 
osobních údajů 
a o ochraně 
bankovního 
tajemství.



U tohoto 
vzorového 
typu případu 
je možné 
měnit pouze 
pojištění. Vždy 
po provedení 
změn je nutno 
kliknout na 
PŘEPOČÍTAT.

Krok 2



Po seznámení 
a vyjádření 
souhlasu, 
je možné 
pokračovat

Krok 3



Vyplňte adresu 
trvalého 
bydliště dle 
dokladu 
totožnosti; 
našeptávač 
adres vám 
v průběhu 
vyplňování 
nabídne 
odpovídající 
možnosti. 
Uveďte, od 
kdy bydlíte 
na uvedené 
adrese, 
a zvolte způsob 
bydlení.

Vyberte váš 
rodinný stav, 
uveďte rodné 
příjmení 
a doplňte 
počet osob 
v domácnosti, 
které nepobírají 
žádný 
pravidelný 
měsíční příjem.

Po seznámení 
a vyjádření 
souhlasu, 
je možné 
pokračovat

Krok 4



Zvolte vaše 
zaměstnání/
profesi, uveďte 
název a adresu 
uživatele; 
našeptávač 
vám v průběhu 
vyplňování 
nabídne 
odpovídající 
možnosti. 
Uveďte 
telefonní 
číslo a datum 
nástupu do 
zaměstnání.

Krok 5



Uveďte váš 
čistý měsíční 
příjem 
a případné další 
doložitelné 
čisté měsíční 
příjmy. Uveďte 
výši aktuálních 
měsíčních 
nákladů 
na bydlení 
a případné 
další měsíční 
finanční 
závazky 
(splátky 
hypoték, úvěrů, 
kreditních karet 
apod.) a/nebo 
další pravidelné 
měsíční výdaje 
(výživné, 
faktury 
za telefon, 
internet, životní 
pojištění 
apod.).

Krok 6



Pro řádné 
posouzení Vaší 
žádosti je nutné 
udělit souhlasy.

Krok 7



Pro 
pokračování 
je nutné, si 
přes tlačítko 
ULOŽENÍ/
TISK, uložit 
dokumenty, 
následně je 
pak možné 
pokračovat 
přes tlačítko 
ODESLAT 
ŽÁDOST 
na souhlasy.

Krok 8



Po schválení 
obdržíte e-mail 
s odkazem 
pro přihlášení 
do aplikace, 
kde je nutné 
zadat Vaše 
rodné číslo 
– pořadové 
číslo bude 
předvyplněno 
– jde o číslo 
žádosti. Krok 9



Podepsanou smluvní do-
kumentaci s kopiemi poža-
dovaných dokladů zašlete 
poštou na adresu: 
BNP Paribas Personal Fi-
nance SA, odštěpný závod 
Úvěrové oddělení (spo-
třebitelský úvěr) Budova 
Nová Karolina Park 28.října 
3348/65 702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava
Seznam požadovaných 
dokladů zobrazíte kliknutím 
na odkaz „doklady (klikněte 
zde pro zobrazení seznamu 
požadovaných dokladů)“.  
Ihned po obdržení všech 
dokumentů vás bude Hello 
bank! informovat o stavu 
vaší žádosti o úvěr a v pří-
padě jejího konečného 
schválení vás bude prodejce 
kontaktovat pro sjedná-
ní termínu doručení zboží 
na vaši adresu.

Krok 10


