SELF BRUKERMANUAL
INVITASJON FRA BUTIKKEN

Svea Finans

SELF INVITASJON
Butikken sender ut en SELF invitasjon via sitt system som kommer på SMS til deg som kunde.
Dette må butikken fylle ut
• Lånebeløp (som skal finansieres via Svea Finans)
• Fødsels- og personnummer (11 siffer)
• Mobilnummer til kunden

Her kan du selv som kunde søke om finansieringen via Svea Finans for ditt
kjøp. Du kan kredittsjekke deg selv i fred og ro uten at butikken får beskjed hvis
det skulle blir avslag i kredittsjekken.
Ved godkjent i kredittsjekken velger du nedbetalingstiden som passer
deg og signerer til slutt avtalen med BankID.
Butikken må så bekrefte levering via sitt system før
finansieringen er ordnet og ferdig.
Svea Finans sender deg faktura iht valgt nedbetalingstid – der første faktura
blir tilsendt i midten av neste måned etter levering av varen/tjenesten.

Kunden mottar SMS etter invitasjon fra butikken der de åpner linken som viser til neste steg:

Ferdig utfylt fra butikken
Beløpet kan korrigeres av
kunden, hvis det er haket av for
dette ved sending av invitasjon
fra butikken.

Her vil kunden se de aktuelle
kampanjene butikken tilbyr.
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Det utføres en kredittsjekk.

Kunden velger hvilken BankID
han/ hun ønsker å identifisere
seg med.

2

1

Ved godkjent kredittsjekk, kan ønsket kampanje velges:

Velg den kampanjen/
nedbetalingstid som
passer deg.

3
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Etter valg av kampanje kan avtalen signeres ved bruk av BankID:

Her må lånedokumentet åpnes og leses før man kan hake av for «Innholdet er forstått og jeg er
klar til signering»
Etter signering av avtalen er kundens søknad ferdigstilt. Nå kan du ta kontakt med butikken, og
vise til at du har signert avtalen via BankID og kan få utlevert varen/ tjenesten.
De finner deg i sitt system (Storepay) på navn, fødsels- og person nummer eller på avtale nummeret.

Butikken må bekrefte levering før den går
videre til Svea Finans for finansiering og
utbetaling.
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Avtalen er ferdig signert
med Bank ID

Her har kunden tilgang til alle sine søknader via Self, der også avtalen ligger tilgjengelig –
logger seg inn med BankID:
https://self.svea.com/no/Account/Login

Ved spørsmål ta kontakt med Svea Finans

73 93 06 28

salgsfinans@sveafinans.no

Åpningstid mandag til fredag mellom
kl. 0800 – 1600
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