
Informacje dla inwestora 

 

Zakładanie konta przez Inwestora 

Wejdź w zakładkę „ZAŁÓŻ KONTO” - system poprowadzi Cię przez poszczególne etapy rejestracji. 

 Do założenia konta będzie Ci potrzebny:  

- dowód osobisty,  

- numer konta bankowego,  

- adres mailowy,  

- numer telefonu.  

Pamiętaj, że pobieramy jednorazową opłatę rejestracyjną oraz opłatę abonamentową zgodnie  

z taryfą opłat i prowizji. W tym celu prosimy o  wykonanie przelewu ze swojego konta bankowego  

na subkonto w alegrosz.pl. Tak masz rację to naprawdę proste! 

 

Weryfikacje Użytkowników  

Jeśli założyłeś konto i dokonałeś opłaty rejestracyjnej oraz abonamentowej – Gratulujemy i Witamy 

w społeczności alegrosz.pl ! - już możesz wystawid swoją pierwszą ofertę inwestorską.  

Jeśli jednak chciałbyś również zaciągad pożyczkę lub sfinansowad swoje wydatki za pośrednictwem 

serwisu alegrosz.pl niezbędne będą weryfikacje, które pozwolą nam bliżej się poznad, więc nie krępuj 

 się i idź dalej. 

W tym celu potrzebujemy Twoją zgodę na weryfikację danych osobowych w  biurach informacji  

gospodarczej oraz w bazach Współpracujących Kredytodawców przy wykorzystaniu narzędzia Scoring  

Alegrosz.  

W zakładce Moje konto → Weryfikacje znajdziesz dodatkowe opcje weryfikacji, dzięki czemu 

podniesiesz swoją wiarygodnośd w oczach Inwestorów i zyskasz możliwośd pożyczenia większej 

kwoty. Pamiętaj każdy Użytkownik społeczności alegrosz.pl realizuje weryfikacje. 

 

Wystawianie aukcji przez Inwestora 

Możesz wystawid aukcje korzystając z paska górnego strony głównej „WYSTAW OFERTĘ”, 

z przycisków na kalkulatorze „ZAINWESTUJ”, jak również z poziomu „Mojego konta” w zakładce 

„Moje inwestycje” → „Nowa oferta inwestycji”. 
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Skorzystaj z funkcji automatu inwestycyjnego i sprecyzuj swoje oczekiwania. Możesz również  

 skorzystad z filtrów, dzięki którym precyzyjnie określisz wymagane przez Ciebie parametry  

(minimalna i maksymalna kwota inwestycji, rodzaj pożyczki, liczba rat oraz parametry Pożyczkobiorcy 

 – scoring) 

Aby rozpocząd inwestowanie potrzebujesz doładowad swoje subkonto – zrobisz to wchodząc na  

„Moje konto → SUBKONTO”.  

Możesz aktywnie wyszukiwad aukcji pożyczkowych wystawianych przez Pożyczkobiorców  

w zakładkach głównego menu w  kategorii  „Oferty inwestorskie” oraz  samodzielnie umieszczad  

oferty dla Pożyczkobiorców.  

 

Zakładanie automatu inwestycyjnego przez Inwestora 
Automat inwestycyjny to narzędzie umożliwiające Pożyczkodawcy dokonanie automatycznego 

zlecenia (bez każdorazowego angażowania Pożyczkodawcy) zadysponowania środkami 

zgromadzonymi na subkoncie, w aukcje spełniające wybrane przez Pożyczkodawcę określone  

parametry i kryteria. 

Parametrami tymi są: minimalna i maksymalna kwota inwestycji, rodzaj pożyczki, liczba rat oraz  

parametry Pożyczkobiorcy- scoring.  Operację dodawania automatu Inwestor potwierdza SMS  

kodem. Ścieżka:  Mój alegrosz/ Moje inwestycje/ Moje automaty/ Nowy automat. 

Po dodaniu automatu w danych użytkownika pojawi się nowa zakładka „AUTOMATY”, w której  

można zarządzad narzędziem automatu, edytowad go, zmieniad datę rozpoczęcia i kooca inwestycji  

jak również określad nowe parametry pożyczki. Po zasileniu subkonta przez Inwestora  

i przyporządkowaniu pożyczki przez automat inwestycyjny umowy pożyczki generowane  

są automatycznie w 3 egzemplarzach dla każdej ze stron. 

 

Zasilenie subkonta przez Inwestora.  

Zasil subkonto wchodząc w zakładkę MÓJ ALEGROSZ, a następnie w menu SUBKONTO, kliknij w kafel 

doładuj subkonto (Twój rachunek bankowy wskazany przy rejestracji zostanie obciążony  

zadysponowaną kwotą, a subkonto zostanie zasilone do 24h) lub skorzystaj z opcji PRZELEW  

EKSPRESOWY (przelew zostanie zrealizowany przez operatora DOTPAY do 30 minut). 
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Jak ustalana jest wiarygodnośd płatnicza Pożyczkobiorcy?  

Weryfikacja Pożyczkobiorcy z wykorzystaniem narzędzia Scoring Alegrosz pokazuje pięciopunktową 

 skalę wiarygodności płatniczej : 

- bardzo wysoką wiarygodnośd płatniczą Pożyczkobiorcy –   

- wysoką wiarygodnośd płatniczą Pożyczkobiorcy –                 

- przeciętną wiarygodnośd płatniczą Pożyczkobiorcy –           

- niską wiarygodnośd płatniczą Pożyczkobiorcy –                     

- bardzo niską wiarygodnośd płatniczą Pożyczkobiorcy –        

 kolor zielony - oznacza Pożyczkobiorcę, który jest poprawnie zweryfikowany, a dodatkowo 

terminowo reguluje lub terminowo uregulował swoje zobowiązania z tyt. pożyczek lub posiada w spłacie 

min. 2 pożyczki ratalne w ostatnich 12 miesiącach lub regularnie spłaca 1 produkt od minimum 6 

miesięcy lub posiada 1 pożyczkę w spłacie przez okres 12 miesięcy w ostatnich 24 miesiącach. Nie 

posiada zaległości bieżącej ani zaległości powyżej 30 dni;   

 kolor niebieski - oznacza Pożyczkobiorcę, który jest poprawnie zweryfikowany, jednak nie 

posiada historii pożyczkowej;  

 kolor żółty - oznacza Pożyczkobiorcę,  który jest poprawnie zweryfikowany i posiada/posiadał 

zaległości w ostatnich 12 miesiącach maksymalnie do 30 dni  i/lub zaległośd bieżącą nie wyższą niż 50 zł;  

 kolor biały - oznacza Pożyczkobiorcę, który jest poprawnie zweryfikowany i nadal posiada 

należności, które są opóźnione powyżej 30 dni, ale nie więcej niż 90 dni . Dodatkowo może posiadad 

zakooczoną windykację w okresie ostatnich 12 miesięcy i/lub bieżącą zaległośd powyżej >50 zł, ale 

poniżej wartości kwoty raty;   

 kolor czerwony - oznacza Pożyczkobiorcę,  który nie został poprawnie zweryfikowany i/lub ma 

aktywną windykację i/lub który posiada zaległości powyżej 90 dni, i/lub  nie dokonał spłaty pierwszej 

raty i zaległośd jest powyżej > 30 dni. 
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Jak Inwestor sprawdzi wiarygodnośd Pożyczkobiorcy?  

Drogi Inwestorze umożliwi Ci to narzędzie Scoring Alegrosz, poprzez sprawdzenie Pożyczkobiorcy 

w zakresie:  

- nr pesel, dowodu osobistego, 

- danych teleadresowych wraz z potwierdzeniem lokalizacji, 

- rejestrów nieregulowanych płatności oraz upadłości, 

- rejestracyjnej bazy danych budynków wraz z ich przeznaczeniem, 

- zbioru powiązao między osobami i podmiotami gospodarczymi, 

- danych dot. historii płatniczej, 

- danych z giełd wierzytelności, 

- baz upadłości konsumenckich oraz firm, 

- baz nieskutecznych egzekucji komorniczych,  

- istotnych źródeł zewnętrznych w celu uzyskania pełnego obrazu Pożyczkobiorcy. 

Scoring Alegrosz przeprowadzany jest z zastosowaniem narzędzi  statystycznych, to weryfikacja  

w bazach podmiotów i wywiadowni  zewnętrznych, a uzyskana ocena  ma charakter wspomagający 

w procesie decyzyjnym podejmowanym przez  Inwestora. 

 

Finalizacja transakcji  

Umowa pożyczki zostanie zawarta gdy : 

- na przeglądanej przez Ciebie aukcji pożyczkowej w rubryce „Chcę zainwestowad” wpiszesz kwotę 

i wybierzesz opcję „Zainwestuj”, 

- Pożyczkobiorca odpowie na wystawioną przez Ciebie ofertę inwestorską składając swoją ofertę, 

 a Ty ją zaakceptujesz. 

Umowa pożyczki wygeneruje się automatycznie, a środki zostaną automatycznie przelane  

na subkonto Pożyczkobiorcy. 

 

Spłata pożyczki  

Spłata rat następuję automatycznie z subkonta Pożyczkobiorcy zgodnie z harmonogramem spłat 

 zawartym w umowie pożyczki.  
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Jeśli Twój Pożyczkobiorca spóźni się z płatnością nie musisz mu przypominad o zaległej płatności – 

 zrobimy to za Ciebie! Otrzyma od nas sms'y i mail'e ponaglające. Przypomnimy mu o płatności 

po 1, 4 i 7 dniu po upływie terminu płatności. 

Pamiętaj, że zawsze możesz podzielid się swoja opinią o Użytkowniku, któremu pożyczyłeś swoje 

 środki wybierając opcję z zakładki „Komentarze” i „Opinie”. 

W PRZYPADKU PROBLEMÓW SKUTECZNIE POMOŻEMY W DOCHODZENIU ROSZCZENIA, w tym celu 

 Inwestor/Pożyczkodawca zleca wykonanie czynności windykacyjnych Alegrosz sp. z o. o. lub 

podmiotowi wyspecjalizowanemu w dochodzeniu należności za wynagrodzeniem.  

 

 


