
стъпка по стъпка
c БНП ПАРИБА ЛИЧНИ ФИНАНСИ



Стъпка 1
Ако желаеш да пазаруваш онлайн на изплащане с БНП Париба Лчини Финанси - Кредит Стандарт, избери продукт с 

цена от 150 лв. до 12 000 лв. Избери опцията „Купи на изплащане“ и добави продукта в количката. Офертата е 
валидна за продукти, предлагани от eMAG.

       Избери удобна вноска и срок на изплащане. Попълни данните за адрес и фактуриране.



Прегледай поръчката и „Продължи“. Финализирай покупката с бутона „Изпрати поръчката“.



Стъпка 2
Консултант на БНП Париба Лични Финаси ще се свърже с теб за потвърждение на направената поръчка и ще 
попълни необходимите данни за кандидатстването. Когато молбата ти за кредит е одобрена, ще получиш имейл с 
линк за достъп до клиентска зона. Необходимо е да се запознаеш и съгласиш с Общите условия на платформата, за 
да получиш СМС код за персонален достъп до Зоната за клиенти. Въведи паролата си за достъп за клиентската 
зона.



Стъпка 3
На тази стъпка е необходимо да прикачиш цветни изображения на двете страни /лице и гръб/ на личната си карта. 
Можеш да разгледаш договора си на спокойствие и след това да продължиш. Ще получиш автоматично 2-ри СМС с 
код за подпис – това е еднократна парола, с която подписваш своя договор за покупка.



Въведи паролата и продължи с бутона „Подпиши документа“. Това е всичко – договорът ти е подписан! 
Ще получиш потвърдителен СМС след проверка на коректността на информацията.    

Стъпка 4



Договорът за кредит вече е активен, а твоята покупка пътува към теб.
ВАЖНО! С цел максимална сигурност и защита на данните, паролите за достъп до зоната за клиенти и за 
електронно подписване са валидни само 3 минути след получаването им.
При възникнали въпроси относно твоя кредит, провери в нашия чат за клиенти или ни се 
обади на телефон 0700 11 811.



Често задавани въпроси

1. Как да процедирам в случай че поради технически причини (напр. Спиране на интернет 
връзката) или други мотиви не мога да финализирам поръчката си онлайн?
 - Не се притеснявай, защото оператор от БНП ПАРИБА ЛИЧНИ ФИНАНСИ ще се свърже с теб, за да 
може да завършите процеса.
2. Какво следва, когато изпратя молбата за кредит?
 - в рамките на 30 минути ще получиш решение и указания със следващите стъпки на имейла си и 
като SMS
3. Какви документи са необходими за кредита при доставка на поръчката?
 - Лична карта

Договорът за кредит вече е активен, а твоята покупка пътува към теб.
ВАЖНО! С цел максимална сигурност и защита на данните, паролите за достъп до зоната за клиенти и за 
електронно подписване са валидни само 3 минути след получаването им.
При възникнали въпроси относно твоя кредит, провери в нашия чат за клиенти или ни се 
обади на телефон 0700 11 811.


