
Intern

STOREPAY
Käyttöohjeet



Intern

FRONT OFFICE
Uusi hakemus / Kauppiaan tekemä



Intern



Intern

• 1. Avaa ”Uusi Hakemus” välilehti

1.
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• 2. Täytä:

- Haettava summa

- Asiakkaan henkilötunnus

- Asiakkaan henkilötodistuslaji ja numero

- Asiakkaan työnantajan nimi 

- Asiakkaan työsuhteen muoto

• 3. Hyväksy ehdot

• 4. Mikäli asiakas hakee yhteisvastuullisen luotonhakijan 

kanssa, valitse ”Lisää yhteisvastuullinen”

• 5. Valitse maksuaika. Maksuajan voi valita 

myöhemmässäkin vaiheessa

3.

2.

4.

5.
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• 6. Täytä: 

- Asiakkaan nimi

- Asiakkaan puhelinnumero

- Asiakkaan sähköpostiosoite

- Asiakkaan keskimääräiset bruttovuositulot

• 7. Hae luottoa
6.

7.
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• 8. Asiakas saa hyväksytyn luottopäätöksen. Mikäli 

asiakas saa hylätyn luottopäätöksen tai Svea 

tarvitsee hänestä enemmän tietoa, sopimus on eri 

tilassa

• 9. Jos asiakas haluaa sähköpostiinsa kopion 

sopimuspohjasta, paina ”Lähetä sopimus”-nappia

• 10. Paina ”Avaa PDF”-kohtaa niin pääset tulostamaan 

sopimuksen

9.

10.

8.
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• 10. Pyydä asiakas allekirjoittamaan sopimusta. 

Skannaa sopimus ja asiakkaan henkilötodistus

• 11. Avaa ”Liitteet”-välilehti asiakkaan profiilin alta, 

ja lisää skannatut kopiot sopimuksesta ja 

henkilöllisyystodistuksesta ”Lisää tiedosto”-

kohdasta

• 12. Postita alkuperäinen sopimus Svealle (Svean 

kappale) palautuskuoressa

• 13. Svea vahvistaa luoton ja tilittää kauppiaalle 

haetun summan

• 14. Svea aloittaa asiakkaan laskuttamisen
11.
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SELF
Uusi hakemus / Asiakkaan tekemä
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• 1. Asiakas täyttää:

- Toivotun luottosumman

- Puhelinnumeron

- Työsuhteen muodon

- Bruttokuukausitulon

• 2. Mikäli asiakas hakee yhteisvastuullisen 

luotonhakijan kanssa, hän täyttää ”Hae luottoa 

yhteisvastuullisen hakijan kanssa” kohdan

• 3. Asiakas hyväksyy ehdot

• 4. Asiakas hakee luottoa

• 5. Asiakas tunnistautuu 

verkkopankkitunnuksillaan

1.

2.

3.

4.
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• 6. Asiakas saa hyväksytyn luottopäätöksen. Mikäli 

asiakas saa hylätyn luottopäätöksen tai Svea 

tarvitsee hänestä enemmän tietoa, sopimus on eri 

tilassa

• 7. Asiakas täyttää toteutuneen eli lopullisen 

kauppasumman (toteutunut summa ei voi olla 

suurempi kuin myönnetty luottosumma – jos 

summa ylittyy asiakas tarvitsee uuden hakemuksen 

ja luottopäätöksen)

• 8. Asiakas valitsee maksuajan. Maksuajan voi valita 

myöhemmässäkin vaiheessa

• 9. Asiakas painaa ”Jatka”-nappia

7.

8.

9.

6.
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• 10. Asiakas avaa sopimuksen ja lukee ehdot

• 11. Asiakas allekirjoittaa sopimuksen 

verkkopankkitunnuksillaan

• 12. Asiakas voi vielä ennen allekirjoitusta muuttaa 

sekä lopullista kauppasummaa että valittua 

maksuaikaa

10.

12.

11.
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• 13. Asiakas on tehnyt hakemuksen valmiiksi. On 

kauppiaan vuoro vahvistaa ostos
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• 14. Kauppias kirjautuu Storepay järjestelmään ja 

etsii asiakkaan hakemuksen. Hakemus on ”Vahvista 

summa/toimitus”-tilassa

14.



Intern

• 15. Kauppias painaa ”Vahvista kauppasumma ja 

toimitus”-nappia. Mikäli hakemuksessa on väärä 

summa, kauppias ottaa yhteyttä Sveaan. 

• 16. Hakemus on valmis

• 17. Svea tilittää kauppiaalle haetun summan

• 18. Svea aloittaa asiakkaan laskuttamisen

.

15.
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FRONT OFFICE
Toiminnallisuudet
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Viestit

- Asiakkaan profiilin alta löytyy ”Viestit”-välilehti, 

minkä kautta kauppias ja Svea voi kommunikoida

- ”Hakemukseni”-välilehdeltä löytyy lista 

hakemuksista. Asiakkaan profiilin kohdalla ilmestyy 

keltainen ilmoitus, silloin kun kauppiaalla on 

lukematon viesti
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Raportit

- Oikeassa yläkulmassa olevasta valikosta löytyy 

”Raportit” sivu, mitä kautta käyttäjä pääsee 

katsomaan tilitysraportteja

- Ainoastaan pääkäyttäjällä on oletuksena oikeudet 

tähän sivulle, muut käyttäjät eivät pääse 

katsomaan raportteja

- Mikäli haluatte oikeudet useammalle käyttäjälle, 

pyytäkää pääkäyttäjää ottamaan yhteyttä Sveaan 

(storepay@svea.com)
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Self-kutsu

- Kauppias voi lähettää Self-kutsulinkin suoraan

asiakkaalle valikosta löytyvästä ”Lähetä Self

tekstiviestikutsu”-kohdasta. 

- Kauppias saa myös kutsulinkin ladattua ”Lataa Self

kutsulinkki”-kohdasta, mikäli hän haluaa 

esimerkiksi lisätä linkin omille kotisivuille 
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Hakemusten tilat

• Hyväksytty:
- Hakemus on hyväksytty. Järjestelmä odottaa asiakkaan sähköistä 
allekirjoitusta TAI Svea odottaa kauppiaalta henkilöllisyystodistus- ja 
sopimuskopiota

• Hylätty:
- Hakemus on hylätty. Asiakas voi ottaa yhteyttä Sveaan mikäli hän 
haluaa lisätietoa

• Lähetetty. Odottaa luottopäätöstä:
- Hakemus tuli Svealle manuaaliseen käsittelyyn. Svea käsittelee 
hakemuksia arkisin 8 – 17

• Käsittelyssä
- Hakemus vaatii käsittelyä. Asiakkaan profiilin ”Viestit”-välilehteen 
ilmestyy tarkemmat tiedot

• Lisää yhteisvastuullinen
- Hakemus tarvitsee yhteisvastuullisen luotonhakijan, joka toimii luoton 
”takaajana”. Asiakkaan profiilin alta saa yhteisvastuullisen lisättyä 

• Vahvista summa/toimitus
- Hakemus tarvitsee kauppiaan vahvistusta. Kauppias saa hakemuksen 
vahvistettua painamalla ”Vahvista kauppasumma ja toimitus”-nappia 
asiakkaan profiilin alta

• Vastaanotettu
- Hakemus on valmis. Kauppias voi luovuttaa tuotteen asiakkaalle. Svea 
tilittää summan kauppiaalle seuraavana arkipäivänä

• Maksettu
- Svea on tilittänyt summan kauppiaalle


