
 

Brukerguide - Signering av låneavtale 

 

 

Åpne linken og les viktig informasjon 

1. Dersom lånet blir godkjent kommer en e-post til og sendes til din mailadresse. 
Trykk på linken, tast inn din engangskode og ditt personlige passord, så kommer du 
til siden for signeringsoppgaven.   
 

2. Pilen til venstre viser hvilket dokument du befinner deg i. Begynn med å klikke på 
”Åpne” nede til høyre, for å lese «Viktig informasjon» om hva du må gjøre for å få 
lånet utbetalt.  

 
 

3. Les instruksjonen og gå videre til steg 2 gjennom å trykke på «gå videre». Her ser 

du dit gjeldsbrev, nedbetalingsplan og vilkår for lånet.Du bør lagre disse 

dokumentene på din PC.  

 

4. Gå tilbake til hjemmesiden og trykk «Gå videre» for å laste opp nødvendig 
dokumentasjon*.  

 

 

Laste opp dokument 

5. Trykk på ”Browse” for å velge et første dokument. Finn dokumentet på din PC 
(husk at Nordax ikke kan åpne dokument som er passordbeskyttet), marker det og 

trykk på ”Open”. Tilbake på hjemmesiden trykker du ”LAST OPP”.  

 

 



 

 

6. Repeter dette helt til du har lastet opp alle dokumentene. Vil du ikke laste opp flere 

dokumenter, eller vil sende dokumentene på mail, velger du å trykke på «jeg har 
ikke mulighet til å laste opp denne filen digitalt» for å gå videre til å signere 

gjeldsbrevet. 

 
 
 
Signere gjeldsbrevet  
 

7. Trykk på ”Gå til signering” og åpne gjeldsbrevet gjennom å trykke på linken for 
signering. Les nøye igjennom gjeldsbrevet og sikkerstill at all informasjon er korrekt. 
Om noe ikke stemmer, kontakt oss på telefon 21 54 44 06 eller send e-post til 
kreditt@nordax.no 

  
 

                  

 

 

8. Gå tilbake til hjemmesiden, kryss for vinduet ”Innholdet er forstått og jeg er klar til å 

signere”, og trykk siden på pilen ”�” 

9. Signer gjennom å taste inn din engangskode og ditt personlige passord 



10. Du tas nå tilbake på siden for signeringsoppgaven. For å avslutte signeringen, trykk 
på ”Send inn” og Nordax mottar din signerte oppgave  

 

 

*Nødvendig dokumentasjon for å få lånet ditt utbetalt  
 
Lønnsslipp  

� Last opp siste lønnsslipp, den må være for en hel måned og ikke eldre enn to 
måneder.  

� Hvis du er pensjonist laster du opp pensjonsutbetalingen din.  
� Startet du i ny jobb for mindre enn tre måneder siden, må kopi av arbeidskontrakt 

lastes opp.  
 
Selvangivelse  

� Last opp siste selvangivelse - husk alle sider, skatteoppgjør eller skatteberegning er 
dessverre ikke tilstrekkelig.  

� Hvis du er selvstendig næringsdrivende - last opp siste selvangivelse med 
næringsoppgave og siste resultat- og balanseregnskap.  

 
Andre inntekter  

� Leieinntekter må for eksempel bekreftes med kopi av leiekontrakt.  
 

 

 


