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Ghidul de utilizare
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In 3 pasi primesti raspuns din partea Idea::WebCredit daca
imprumul de care ai nevoie este aprobat!.

Deea te va ajuta in fiecare moment pentru a completa usor si
rapid datele necesare.

Asigura-te ca ai langa tine actul de identitate.
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I.

Selecteaza creditul de care ai nevoie

Alege suma creditului, invartind de roata pana ajungi la suma de care ai nevoie. Foloseste bara pentru a
selecta perioada de rambursare a creditului (de la 1 pana la 5 ani). Apoi, click pentru a stabili tipul de
dobanda dorit, poti alege intre dobanda variabila si dobanda fixa.
In functie de selectia facuta, se va afisa rata lunara de plata aproximativa.
Cand te-ai hotarat la o suma si o perioada anume, apasa butonul IAU CREDIT ONLINE.
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II.

Pasul 1. Date de contact

Completeaza datele tale de contact, numarul de telefon si adresa de e-mail. Numarul de telefon are
predefinit prefixul pentru Romania. Pentru selectarea prefixului altei tari, apasa casuta destinata.
Asigura-te ca informatiile introduse de tine sunt completate corect pentru ca sunt importante in finalizarea
procesului si continua in PASUL 2.

DE RETINUT:
Daca pe parcursul procesului vrei alta suma, vrei sa schimbi perioada de rambursare sau iti doresti alt tip
de dobanda pentru creditul tau, ai posibilitatea sa modifici creditul. Apasa MODIFICA in partea de sus a
ecranului, seteaza datele dorite si continua procesul fara probleme.

Page | 4

III.

Pasul 2. Date de identificare

Incarca mai intai actul de identitate. Deea te ajuta daca nu reusesti, apasa
pe INSTRUCTIUNI.
Hai sa mergem mai departe. Apasa INCARCA BULETIN.
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Datele tale de identificare s-au preluat automat din actul de identitate. Verifica daca sunt corecte si
completeaza informatiile din urmatoarele campuri.
Listele derulante te vor ajuta in selectarea datelor cu o singura apasare.
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In campul VENIT NET ACTUAL (RON), completeaza media ultimelor 3 salarii sau cu valoarea ultimei
pensii. In situatia in care veniturile tale provin din alte surse, ne poti contacta la *4455 pentru a-ti
comunica documentele necesare si pentru a-ti face o simulare de credit.
Atentie! Venitul net reprezinta banii pe care ii iei lunar in mana.

In situatia in care doresti
sa refinantezi anumite
credite, click DA si
apoi apasa pe
ADAUGA + pentru
fiecare credit.

Page | 7

Completeaza suma totala initiala, rata cu aproximare, selecteaza
moneda creditului si banca din listele derulante, apoi SALVEAZA.
Ai posibiltatea de a adauga mai multe credite, apasa pentru fiecare
pe ADAUGA+.
Dupa ce ai adaugat creditele ai posibilitatea de a le MODIFICA sau
STERGE. Extrem de simplu!

Inainte de a trece la PASUL 3, este important sa iei la cunostinta conditiile privind procesarea datelor cu
carater personal. Informatiile privind conditiile de PROCESAREA DATELOR CU CARATER
PERSONAL de catre Idea Bank si Biroul de Credit au fost trimise pe adresa de e-mail funizata anterior.
Dupa ce ai citit conditiile apasa pe PASUL 3.
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IV.

Pasul 3. Validare

Pe telefonul mobil primesti un cod de validare prin care autentifici
corectitudinea informatiilor introduse in Idea::WebCredit si faptul ca ai
luat la cunostinta conditiile pentru interograrea la Biroul de Credit.
Citeste conditiile primitem pe adresa de e-mail completata in PASUL 1,
din partea webcredit@ideaonloine.ro.
Dupa introducerea codul apasa VALIDEAZA COD | Daca nu primesti codul, apasa pe RETRIMITE COD.
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DE RETINUT:
Daca nu reusesti sa treci prin toti pasii Idea::WebCredit, vei primi prin SMS
un cod prin care poti relua procesul exact din pasul in care te-ai oprit.
Acceseaza linkul din SMS, completeaza codul si continua accesarea unui
credit online.
In cazul in care vrei sa continui procesul de pe desktop, intra in Idea::WebCredit de pe www.ideabank.ro, click pe
din dreapta sus, completeaza codul, apasa AUTENTIFICARE si continua.
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Idea::WebCredit calculeaza...
V.

Rezultat Idea::WebCredit

In situatia in care toate calculele necesare au iesit pozitive,
Deea iti prezinta oferta Idea::WebCredit. Ai posibilitatea sa
accepti varianta de creditare pentru care ai optat initial.
De asemenea, in cazul in care te incadrezi la o suma mai mare
decat cea solicitata, iti vom afisa si aceasta varianta.

Alege oferta care ti se potriveste!

Page | 11

Consulta mai departe detaliile creditului tau.
Daca ti se potriveste oferta propusa apasa
ACCEPT OFERTA.

Deea ti-a trimis pe e-mail Oferta acceptata si
draftul contractului de creditare, pe care te
rugam sa le citesti inainte de a merge in
sucursala.
In functie de locatia in care te afli, Deea iti va
afisa cea mai apropiata sucursala prin optiunea
de geolocatie. Daca vrei alta sucursala, apasa
butonul alege alta sucursala si selecteaza
unitatea in care vrei sa mergi pentru semnarea
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documentele necesare pentru aprobarea finala a ofertei.. La final, vei primi pe mail datele sucursalei
alese.

Need help? Suna la *4455.
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