Zdalna weryfikacja przez Kontomatik
Kontomatik to usługa, która bezpiecznie, szybko i automatycznie zapewni:
• weryfikację Twojej tożsamości,
• dostęp do historii transakcji bankowych na wskazanym przez Ciebie rachunku bankowym.
Dlaczego prosimy o tę weryfikację
Dane pobrane za pomocą usługi Kontomatik posłużą nam do analizy Twojej kondycji finansowej.
Dzięki temu:
• przyspieszymy podjęcie naszej decyzji kredytowej,
• wykonamy obowiązki nałożone na nas przez ustawę¹.
Twoje korzyści
przyspieszenie procesu
uzyskania finansowania

brak opłat
weryfikacja nie wymaga przelewania
nawet 1 grosza

wygoda
wystarczy jedno kliknięcie, abyś zalogował
się na swoje konto bankowe

usługa 2w1
jednoczesna weryfikacja tożsamości
i zdolności kredytowej

Jak przejść weryfikację
Aby prawidłowo zweryfikować swoją tożsamość postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1

Otwórz stronę www.ideagetinleasing.pl/kontomatik i kliknij przycisk "Rozpocznij weryfikację".
Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer, niektóre funkcje mogą działać nieprawidłowo. Zalecamy wybór innej
przeglądarki.
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4

Wybierz ikonę banku, w którym Twoja firma posiada rachunek.
Zaznacz zgody dla Kontomatik na przekazanie informacji z rachunku bankowego.
Zaloguj się do bankowości elektronicznej na stronie internetowej Twojego banku.
Podczas logowania sprawdź, czy na pewno jesteś na stronie internetowej Twojego Banku. Po zalogowaniu nie będziesz
proszony o dokonywanie jakichkolwiek operacji na rachunku bankowym, poza udzieleniem zgody dla Kontomatik.
Nie jest potrzebne wykonywanie przelewów na inne rachunki, zatwierdzanie zleceń, ustanawianie pełnomocników, itp.

5

Wybierz rachunek, który ma być zweryfikowany przez Kontomatik. System automatycznie pobierze dane
za 12 miesięcy i przekaże je nam w bezpieczny sposób.
W niektórych bankach, z powodu ograniczeń technicznych, nie będziesz mógł wybrać jednego rachunku bankowego
do analizy. Wtedy Kontomatik pobierze dane ze wszystkich rachunków dostępnych w bankowości elektronicznej
banku, który wybrałeś.
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Wyloguj się z konta. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz wylogowany automatycznie.

Bezpieczeństwo
Kontomatik jest tzw. unijną instytucją płatniczą, notyfikowaną m.in. w Polsce. Działa już od 2009 roku i jest dostępny
w ośmiu państwach. Obsługuje ponad 100 instytucji, co może świadczyć o bezpieczeństwie i rzetelności firmy.
Więcej na stronie
kontomatik.com/pl/end-user
Przypisy
1

Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szczegóły sprawdź na stronie

ideagetinleasing.pl/kontomatik

