
Krok 1
Po vyplnění žádosti o úvěr obdržíte e-mail 
s informací o jejím předběžném schválení. 
V tomto e-mailu naleznete odkaz pro 
přesměrování k dokončení a podpisu žádosti 
o úvěr. (E-mail obdržíte na adresu, kterou jste 
uvedli v žádosti o úvěr.) 



Krok 2
Po kliknutí na tlačítko v emailu z prvního kroku 
se Vám v prohlížeči otevře následující okno, 
do kterého je třeba vyplnit rodné číslo žadatele 
o úvěr. Poté klikněte na pole „Pokračovat“.



Krok 3
Zobrazí se okno, kde si zvolíte formu podpisu 
smlouvy. Pro SMS podpis vyberete pole 
„Zvolit podpis v elektronické formě“.



Krok 4
V dalším kroku naleznete informace potřebné 
k průběhu podpisu smlouvy a nahrání požadovaných 
dokladů v aplikaci E-portál. K dokončení podpisu 
smlouvy klikněte na odkaz „Přejit do aplikace 
E-portál“.

Do aplikace E-portál lze pokračovat i z odkazu, 
který obdržíte v emailu



Krok 5
Pro přihlášení do aplikace E-portál je třeba 
nejprve potvrdit souhlas s podmínkami. 
Potvrzením souhlasu obdržíte SMS kód 
na tel. číslo, které jste uvedli v žádosti o úvěr. 
Obdržený SMS kód opište do vyznačeného pole. 
Poté klikněte na pole „PŘIHLÁSIT SE“.

SMS kód



Krok 6
Následně jste přesměrováni do aplikace E-portál, 
kde uvidíte návrh úvěru. Zkontrolujte si uvedené 
parametry úvěru a nahrajte potřebné doklady:

•  2x oboustranná kopie platného dokladu totožnosti 
•  Oboustranná kopie druhého platného dokladu 
totožnosti s fotografií (cestovní pas, řidičský 
průkaz, zbrojní průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P)

•  Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního 
účtu žadatele (výpis z bankovního účtu nebo 
smlouva (výpis z bankovního účtu nebo smlouva 
o zřízení bankovního účtu na jméno žadatele)

K rozbalení jednotlivých polí (Občanský průkaz, 
Druhý doklad totožnosti, Doklad o bankovním účtu) 
klikněte na ikonu kancelářské svorky vlevo v každém 
řádku a z rolety, která se Vám zobrazí, vyberte 
doklad, který budete nahrávat. Poté pomocí tlačítka 
„Zvolte soubor“ nahrajte dokumenty.

Po úspěšném nahrání dokladů zvolte pole 
„Pokračovat“.



Krok 7
Po nahrání dokladů se v dalším kroku zobrazí 
návrh a souhlas smlouvy, vše si přečtěte. Následně 
potvrďte souhlasy s tímto dokumentem 
(k dokončení podpisu smlouvy je potřeba potvrdit 
všechny povinné souhlasy). Poté zvolte pole 
„Pokračovat“.

I v tomto kroku si můžete smlouvu vytisknout 
nebo uložit, slouží k tomu tlačítka vpravo nahoře 
nad náhledem.



Krok 8
Po potvrzení pole pokračovat se v dalším kroku 
zobrazí náhled smluvní dokumentace, který si 
přečtěte/zkontrolujte. Poté zvolte opět pole 
„Pokračovat“.

I v tomto kroku si můžete smlouvu vytisknout nebo 
uložit, slouží k tomu tlačítka vpravo nahoře nad 
náhledem.



Krok 9
Nyní obdržíte druhý SMS kód, který zadejte 
k potvrzení podpisu smlouvy o úvěru. 
Poté zvolte pole „Podepsat“.

SMS
podpisový kód



Krok 10
Gratulujeme, nyní je smlouva o úvěru úspěšně 
podepsána. 

Podepsanou smlouvu si můžete stáhnout na odkazu 
zde. Po celkovém schválení jí budete mít kdykoli 
k dispozici v internetovém bankovnictví 
na www.hellobank.cz.

V tuto chvíli můžete prohlížeč zavřít.


