Kreditansökan och kontraktet upprättas i Netsale.
• Vid signering kan köparen välja mellan att signera kontraktet
med BankID eller med signatur på skrivplatta/mobil.
• Tänk på! - ange rätt mobilnummer till köparen i Netsale

Viktigt!
Välj inte Skriv ut innan kunden har signerat kontraktet digitalt.
Då försvinner möjligheten till digital signering.
1) Tryck på Digital signering därefter skapas en pdf med kontraktet.
2) Välj skriv ut om kunden även vill ha en fysisk kopia av kontraktet.

Val av signeringsmetod
• Valet BankID innebär att du som säljare 		
signerar på skrivplatta och därefter får 		
köparen ett SMS med en länk som leder till
granskning och signering av kontraktet.
• Valet Skrivplatta innebär att både du som
säljare och köparen signerar på skrivplatta.
• Är det två köpare används samma
signeringsmetod för båda.

Säljföretag

Hur du använder digital
signering för avbetalning.

1

Öppna kontraktet i appen.
Först är det din tur som säljare att signera kontraktet.

2

När du signerat kontraktet skickas en länk med
sms till köparen för signering.

		
		

		
		

Säljföretag

Flöde vid signering med BankID

•

När köparen signerat kontraktet mailas det till Ecster för
granskning innan utbetalning.

•

Du som säljare får ett SMS eller mail när kunder som signerat med BankID 		
genomfört signeringsprocessen och ytterligare ett SMS eller mail när
utbetalningen är på väg från oss.

•

När Ecster godkänt kontraktet skickas en kopia via SMS till köparen.

Flöde på skrivplatta i butik

1

		
		

Öppna kontraktet i appen. Först är det din tur som säljare att
signera kontraktet. Fotografera köparens körkort.

		
		

När du signerat är det dags för köparen att signera
kontraktet.

2

3

Bekräftelse.
•

När köparen signerat kontraktet mailas det
till Ecster för granskning innan utbetalning.

•

Du hittar dina signerade kontrakt under
menyvalet E-arkiv i appen.

Säljföretag

		

