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Rejestracja

Hasło powinno składać się z co
najmniej 8 znaków, zawierać małe

litery, wielkie litery, cyfry i znaki
specjalne !@#$%._^&*()-=+~`

Należy wypełnić wszytstkie
pola

Aby móc skorzystać z generatora wniosków Stowarzyszenia ,,CREP" należy
posiadać swoje konto. W celu założenia rejestrujemy się na stronie
https://generator.screp.pl/ na wskazanej stronie www. należy wybrać opcję
Zarejestruj się.
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Po wybraniu opcji Zarejestruj się pojawi się komunikat

Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przesłana wiadomość
zawierająca link aktywacyjny 

Po kliknięciu w link pojawi się komunikat:

Zalogowanie do generatora jest już możliwe. Należy podać adres e-mail oraz
wpisać hasło utworzone przy rejestracji.



2 Kolejnym krokiem jest dodanie przedsiębiorcy. 

Należy wejść w zakładkę
 Przedsiębiorcy

 dane zostaną 
uzupełnione 

automatycznie

Po wpisaniu numeru
NIP przedsiębiorcy

kliknij pobierz

Następnie należy kliknąć w
Dodaj przedsiębiorcę

Konieczne jest
uzupełnienie wszystkich
danych, które nie zostały

wypełnione automatycznie

Nazwa przedsiębiorstwa Adres e-mail, na który zostało
utworzone konto

123-456-789-1 ****@**.**

Po dodaniu przedsiębiorcy pojawi się informacja:



Należy wejść w zakładkę Pożyczki  

3 Wybierz pożyczkę i utwórz wniosek.

Następnie w opcjach wybieramy wypełnienie wniosku.

*********

W tym miejscu uzupełniamy dane
osoby do kontaktu w sprawie

wniosku 
Po uzupełnieniu danych przechodzimy

dalej

Kolejnym krokiem są
 Dane o pożyczce
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Kolejnym krokiem są
 Informacje o zasobach firmy

Kolejnym krokiem są Oświadczenia
należy zaznaczyć właściwe

Należy dołączyć wymagane dokumenty

Gdy wszystkie kroki zostały wypełnione zgodnie z wytycznymi klikamy
Złóż wniosek



Po złożeniu wniosku pojawi się informacja o statusie. 

************

Po kliknięciu w Opcje, można wejść w
podgląd oraz zapisać 

swój wniosek w formacie pdf

W generatorze widnieje możliwość prowadzenia korespondencji.  

W generatorze można skorzystać z opcji pomocy.


