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Jak otrzymać chwilówkę on-line? 

W życiu ludzkim zdarzają się różne sytuacje, które mogą wymagać dodatkowych pieniędzy. Nagła awaria, 
remont, pilne zakupy – powodów niespodziewanych wydatków jest bardzo wiele. Nie każdy posiada 
oszczędności ani nie zna nikogo, kto mógłby udzielić pożyczki. Rozwiązaniem takiego problemu może być 
skorzystanie z jednej z ofert dostępnych na rynku finansowym. 

Pożyczki prywatne, a kredyty bankowe 

Większość osób potrzebujących dodatkowego zastrzyku gotówki w pierwszej kolejności udaje się do 
banków. Instytucje takie udzielają kredytów mieszkaniowych, samochodowych czy też na dowolny cel. 
Współczesne, nowoczesne technologie i systemy pozwalają na uproszczenie procedur kredytowych. 
Ważną sprawą jest jednak posiadanie odpowiedniej zdolności. Jej brak absolutnie wyklucza możliwość 
otrzymania pieniędzy z banku. 
 

Rozwiązaniem alternatywnym dla kredytów bankowych są pożyczki oferowane przez prywatne firmy. Na 
rynku finansowym możemy znaleźć nie tylko pożyczki udzielane w systemie ratalnym, ale również tak 
zwane chwilówki. Polegają one na otrzymaniu od firmy stosownej kwoty, która zostanie spłacona wraz z 
prowizją, odsetkami i innymi opłatami po upływie kilkunastu lub kilkudziesięciu dni. Najpopularniejsze 
warianty chwilówek obejmują spłatę po 15, 30, 45, a nawet 60 dniach. 

Procedura otrzymania pożyczki chwilówki przez Internet 

Niewątpliwą zaletą chwilówek jest fakt, że pożyczki takie są dostępne całkowicie on-line. Oznacza to, że 
nie trzeba wychodzić z domu, aby otrzymać dodatkowe pieniądze potrzebne na jakieś nagłe wydatki. Sama 
procedura otrzymania takiej pożyczki nie jest skomplikowana i wiąże się z wykonaniem kilku 
podstawowych kroków przedstawionych poniżej: 
 

 Złożenie wniosku o pożyczkę. Można to zrobić korzystając z prostego formularza dostępnego na 
stronie internetowej firmy pożyczkowej. We wniosku należy podać swoje dane osobowe i 
adresowe, numer telefonu czy też dane z dowodu osobistego. Czasami firma pyta o źródło i 
wysokość miesięcznych dochodów. 

 Po wybraniu odpowiedniej kwoty i złożeniu wniosku, konieczne jest potwierdzenie danych z 
dowodu osobistego. Dzisiaj nie trzeba wysyłać skanów tego dokumentu. Wystarczy wykonanie 
przelewu na małą kwotę (zwykle 0,01 zł) na konto pożyczkodawcy. Do założenia konta potrzebny 
jest dowód osobisty, więc jeśli dane z przelewu będą zgodne z danymi podanymi we wniosku to 
zostaną one zweryfikowane pozytywnie. 

 W niektórych przypadkach nie trzeba robić przelewu. Wystarczy skorzystanie ze specjalnego 
systemu udostępnionego przez pożyczkodawcę. Należy za jego pośrednictwem zalogować się do 
swojego konta bankowego. Rozwiązanie to jest w pełni bezpieczne dla rachunku. 

 Dostarczenie dodatkowych dokumentów. Czasami firma może poprosić o przesłanie 
dodatkowych zaświadczeń, potwierdzenia dochodu, wyciągów bankowych, itp. 

 Po przejściu całej procedury następuje wypłata środków. Dzięki przelewom ekspresowym klient 
może cieszyć się pieniędzmi nawet po kilkunastu minutach od złożenia wniosku. 
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Dlaczego chwilówki są tak bardzo popularne? 

Oprócz prostej i szybkiej procedury udzielania pożyczki, chwilówki cieszą się popularnością ze względu 
na wiele innych atutów. Przede wszystkim stanowią one świetną alternatywę, a nawet ostatnią deskę 
ratunku dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej i nie mogą liczyć na kredyt w banku. 


