Autokapital - Panel Agenta
instrukcja obsługi

I.

Informacje ogólne

1. Logowanie
Podmiot (pośrednik) który podpisał umowę na oferowanie pożyczki w ramach Autokapital.pl
może zgłosić dalszych pośredników lub osoby zatrudnione/współpracujące z nim jako
użytkowników Panelu Agenta. Po zgłoszeniu Agent na swoją skrzynkę mailową otrzymuje
wiadomość z instrukcją logowania do Panelu Agenta

Od chwili otrzymania maila konto jest gotowe do obsługi.
Po kliknięciu w link: https://agent.autokapital.pl/ otworzy się okno logowania w którym należy wpisać
otrzymany login (adres e-mail) i hasło a następnie kliknąć

.

2. Informacje w Panelu Agenta
Po zalogowaniu do Panelu, każdy Agent ma informacje o wszystkich swoich transakcjach
przekazanych do Autokapital (prawa część ekranu).
Sekcja „Pożyczki Klientów” obejmuje wszystkie pożyczki, które wpłynęły do PSFL i zostały
zaakceptowane lub wypłacone przez Autokapital.
Sekcja „Złożone wnioski” obejmuje wnioski Klientów wysłane do Autokapital.
W zakładkach „O produkcie” „FAQ” „do pobrania” znajdują się informacje o pożyczkodawcy,
wszelkie informacje o produkcie w tym kalkulator, wzory umów , kartę produktu czy też prezentacje.

II.

Wybór rodzaju pożyczki i wyliczenie proponowanej kwoty
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1) W pierwszej kolejności Agent wybiera cel finansowania :
o gotówka pod zastaw samochodu
o pożyczka na zakup samochodu
2) W celu wyliczenia proponowanej kwoty pożyczki należy uzupełnić dane dotyczące pojazdu w
sekcji
rejestracji.

tj. markę, model i typ pojazdu oraz przebieg i datę pierwszej

Na podstawie wpisanych danych system wyliczy proponowaną kwotę pożyczki i pokazana zostanie
bezpośrednio nad sekcją gdzie wprowadzane były dane.
Istnieje możliwość ustalenia kwoty pożyczki dla różnych pojazdów bez konieczności wylogowania się
czy złożenia wniosku. Wystarczy wprowadzić dane kolejnego pojazdu.
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III.

Złożenie wniosku

Ekran 1 – informacja o samochodzie
W przypadku, gdy po wyliczeniu proponowanej kwoty wyceny Klient jest zainteresowany złożeniem
wniosku i dalszym procesowaniem transakcji można złożyć wniosek w jego imieniu. W tym celu
należy kliknąć przycisk
W oknie które zostanie otwarte należy uzupełnić numer rejestracyjny pojazdu oraz dane kontaktowe
Klienta - zgodnie z informacjami w formularzu a następnie kliknąć

.

Pasek w górnej części formularza informuje nas na jakim etapie procesu składania wniosku obecnie
się znajdujemy.

Ekran 2 – Dane osobowe
Po przejściu do kolejnego kroku tj. „Dane osobowe” należy w imieniu Klienta :
1) Dokonać wyboru kwoty pożyczki „suwakiem” oraz okresu spłaty pożyczki (12,24,36 lub 48 m-cy),
a następnie
2) uzupełnić wszystkie wymagane informacje. W przypadku gdy klientem jest Sp. z o.o. lub SA w
polach: imię, nazwisko, Pesel, nr dowodu osobistego należy wpisać dane Prezesa spółki.
W trakcie składania wniosku można dołączyć skan/zdjęcie dowodu rejestracyjnego lub po
wprowadzeniu wniosku wysłać na adres info@autokapital.pl

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy przejść do następnego kroku klikając przycisk
.
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Ekran 3 - Potwierdzenie
Kolejnym krokiem złożenia wniosku jest „Potwierdzenie”. Na tym etapie Klient musi potwierdzić
wszystkie znajdujące się tam oświadczenia a Agent musi je zaznaczyć na ekranie. Wszystkie
oświadczenia są wymagane - brak zaznaczenia jakiegokolwiek oświadczenia uniemożliwi wysłanie
wniosku. Kliknięcie
umożliwi przeczytanie pełnej treści oświadczenia.
W celu upewnienia się, że wszystkie dane zostały prawidłowo wpisane można je sprawdzić klikając
przycisk
.
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Otworzy się wówczas okno zawierające wszystkie dotychczas wprowadzone dane oraz oświadczenia
Klienta.
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Jeśli wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe należy kliknąć

.

Wniosek zostanie wysłany do pożyczkodawcy a na stronie głównej w Panelu Agenta pojawi się
informacja o wysłaniu wniosku w sekcji „Złożone wnioski”:
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Jeśli którakolwiek dana nie zostanie wpisana w formularzu nie będzie można przejść na kolejny etap
składania wniosku a system zgłosi konieczność jej uzupełnienia poprzez komunikat: „Powyższe pole jest
wymagane, aby kontynuować dalej”.
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