
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Jak kupić szkolenie NA RATY – w kilku prostych krokach 
 

 

 

KROK 1 

Wybierz dogodny termin szkolenia, uzupełnij formularz i zaznacz, że jako formę 
płatności wybierasz raty. 

 

KROK 2 

Zaczekaj, aż skontaktuje się z Tobą osoba z działu szkoleń i poinformuje Cię 
o wpisaniu na listę Uczestników szkolenia lub zaproponuje inny termin. 

 

KROK 3 

Sprawdź wiadomość dotyczącą płatności za szkolenie – dostaniesz w niej informację 
z ofertą kredytu ratalnego Santander Consumer Banku oraz link do wniosku. 

 

KROK 4  

Wypełnij wniosek o kredyt ratalny online. Wybierz RATY 0%1ilub 0,5%2iii dopasuj 
okres kredytowania, wysokość raty oraz wpłatę własną do swoich potrzeb. 
Następnie uzupełnij wymagane dane i zaczekaj na decyzję kredytową Banku.  

 
Pamiętaj! Jeżeli nie dokończysz wypełniania wniosku, zawsze możesz do niego wrócić 
- skorzystaj z linku powrotu, który otrzymasz na podany w e-Wniosku adres e-mail. 
 

KROK 5 

Po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej otrzymasz na swój adres 
e-mail dokumentację kredytową w pliku PDF – zapoznaj się z nią i zaakceptuj 
na stronie wniosku. 

 
 
 
 



 
 
KROK 6  

Potwierdź swoją tożsamość: 

• poprzez przelew 1zł – wykonaj przelew o wartości 1zł na rachunek 
i w sposób wskazany przez Bank we wniosku. To najszybszy sposób  
– zwykle zajmuje kilka minut.  

 
ALBO  
 
• w obecności kuriera – kurier przyjedzie pod wskazany przez Ciebie adres 

i zweryfikuje Twoją tożsamość na podstawie dokumentu tożsamości 
wskazanego we wniosku.  

 
Pamiętaj! Nigdy nie przekazuj kurierowi żadnych kopii swoich dokumentów.  
 
 
KROK 7 

Gotowe! Po pozytywnej weryfikacji Twojej tożsamości i uruchomieniu umowy, Bank 
poinformuje Sii, że możesz zrealizować szkolenie. Wtedy niezwłocznie skontaktujemy 
się z Tobą, aby omówić szczegóły.  
 
 
Porzuciłeś lub przerwałeś e-Wniosek? 

Jeśli po podaniu swoich danych kontaktowych e-Wniosek zostanie przerwany 

istnieje możliwość, że skontaktuje się z Tobą konsultant Banku w celu pomocy przy 

dokończeniu wypełniania e-Wniosku. Infolinia Banku może się z Tobą kontaktować 

w godzinach od 8:00 do 21:00. Możesz również samodzielnie skontaktować się 

z infolinią pod nr tel.: 71 773 28 47 (koszt połączenia wg taryfy operatora). 

 
 

 
1 Dla przykładu reprezentatywnego na dzień 14.11.2022 r.: cena towaru 3000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowity koszt kredytu 0 
zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 3000 zł; czas obowiązywania 
umowy: 12 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty 3000 zł; ; wysokość 12 równych rat miesięcznych 250 zł. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w 
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta 
przez Bank. Szczegóły na www.santanderconsumer.pl. 
 
2 Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie 
przykładu na dzień 14.11.2022 r. są następujące: cena towaru 2700 zł, stała stopa oprocentowania kredytu: 10,90 %, całkowity koszt kredytu: 190,68 
zł obejmuje: prowizje: 27,00 zł, odsetki: 163,68 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 13,57 %, całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów): 2700 zł; czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 2890,68 zł; wysokość 12 miesięcznych 
równych rat 240,89 zł. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z 
uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. Szczegóły na www.santanderconsumer.pl 
 
Sii Sp. z o.o. występujący w roli pośrednika kredytowego informuje swoich Klientów o możliwości skorzystania z propozycji kredytu na zakup towarów 
i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., udostępnia swoim Klientom wniosek o kredyt na zakup towarów i usług oraz przyjmuje 
oświadczenia o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług zawartych przez Santander Consumer Bank S.A. za pośrednictwem 
Sii Sp. z o.o. 

Masz pytania dotyczące szkoleń w Sii? 

Skontaktuj się z nami! 

https://sii.pl/szkolenia/?utm_source=paper&utm_medium=pdf&utm_campaign=installment_payment

