Hoe vraag ik online een
lening op afbetaling aan?
De AXA Bank lening op afbetaling kunt u nu ook eenvoudig aanvragen op uw
smartphone. Hier leggen we stapsgewijs uit hoe u dit doet.

1
Open de
AXA Bank
Mobile app
en tik
onderaan
op Lenen.

3

U krijgt een persoonlijk
voorstel. Pas de parameters
(zoals looptijd, bedrag…)
aan tot de lening perfect bij
uw situatie past.

2
Bereken uw lening.
Tik op Nieuwe
Simulatie, kies het
doel van uw
lening en doorloop de
verschillende stappen.

4
Om verder te gaan in de aanvraag,
tikt u op Check haalbaarheid.
Wilt u de lening nog niet aanvragen?
Tik dan op simulatie bewaren. U
verbindt zich nog tot niets.
Check haalbaarheid

5

Alle stappen doorlopen? Laad dan de bewijsstukken voor
uw lening (loonfiches, offerte, bestelbon…) op.
Tik op Document toevoegen. U kunt een foto nemen,
een afbeelding kiezen of een pdf-bestand opladen.
Tik na het opladen op Bevestigen. Volgende formaten
worden ondersteund voor het opladen van
documenten: .pdf, .jpg, .jpe, .jpeg en .png.

6
Nu moet u alleen nog uw akkoord
geven. Vink Ik ga akkoord aan en
tik dan op Bevestigen.
Uw aanvraag is nu in behandeling.
U krijgt een bericht wanneer uw
aanvraag is behandeld.

7
Aanvraag goedgekeurd? Ga in de app
opnieuw naar Lenen.
De status In behandeling is vervangen door
Tekenen. Tik hierop voor de ondertekening
van het kredietaanbod. Tik in het volgende
scherm op Contract tekenen.

8

Tik op de blauwe linken om de contractuele
documenten te raadplegen. Vink vervolgens de vakjes
aan alsook het vakje Gelezen en goedgekeurd. Tik op
Gelezen en goedgekeurd en onderteken het aanbod
met uw pincode.

9
Nu kunt u uw lening laten uitbetalen. Selecteer het
rekeningnummer voor de uitbetaling. Vink nu het vakje
aan en tik dan op Nu uitbetalen. Hebt u het geld nog
niet onmiddellijk nodig? Tik dan op Later uitbetalen.

10

Bevestig opnieuw met uw pincode. U ziet nu het
uitbetaalde bedrag op uw geselecteerde rekening.
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