
 

auxmoney – 8 adım ile kredi fırsatı 
 

Insanın kendisini ödüllendirmesi veya geleceği için yatırım yapıp, kendisini garantiye alması 

kadar güzel bişey yoktur. Kimi zaman bu ödül küçük bir ev eşyası veya kişisel bir ihtiyaç 

olabildigi gibi, kimi zamanda sizi maddi konuda daha çok zorlayan birşey de olabilir - yeni bir 

araba veya planlanmamış bir tatil gibi. Böyle ve benzer durumlarda çare bazen sadece kredi 

çekmektir. Klasik banka sistemine alternatif olan auxmoney, böyle zamanlarda size destek 

oluyor ve kişiden kişiye kredi konsepti ile arabulucu şirket olarak size hizmet sunuyor. 

auxmoney sayesinde kredi işlemleriniz hızlı ve kolay bir şekilde 48 saat içerisinde gerçekleşiyor. 

auxmoney ye kayıt olmak tamamen ücretsizdir. Yapmanız gereken tek şey auxmoney.com’a 

girmek ve “Anmeldeformular für Kreditnehmer” ya başvurmak ve cevaplanması gereken 

yerleri doldurmaktır. 18 yaş üstü olup, 69 yaşınıza daha ulaşmadıysanız auxmoney’nin ilk 

şartını yerine getirmiş olursunuz. Ayriyeten oturumunuz Almanya’da ve alman bir banka 

hesabına sahipiseniz, auxmoney’nin bütün şartlarını yerine getirmiş oluyorsunuz. Kredi 

kaydınızı kapsayan adımlar ise şunlardır: 

 

Kayıt olmak için su şartlar gereklidir:  

1. İstediğiniz kredi miktarını ve kullanım amacınızı seçiniz 

 

Öncellikle yapmanız gereken işlem 1.000€ ila 50.000 € ya kadar arzu ettiğiniz kredi miktarını 

seçmek ve kullanım amacınızı belirlemektir. Kullanım amacı alternatifleri arasında taşınma, 

tatil, is kurmak ve benzeri şeyler vardır. Kullanım amacınızı seçtikten sonra, kredi başvurunuz 

başlayabilir demektir. Başlatmak için “Jetzt starten” (Şimdi başlat) butonuna basın. 

  



 

 

2. Verilerinizi verin 

 

Görmüş olduğunuz boşluklara isim, soy isim, doğum tarihi, vatandaşlık, medeni durumu, 
adres, yasam durumu, ikamet süresi ve telefon numaranız gibi bilgileri eksiksiz olarak 
doldurun. Vermiş olduğunuz tüm bilgiler „Sicherheitsrichtlinien nach auxmoney“ kurallara 
mutabık bir şekilde muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bilgilerinizi tamamladıktan sonra 
“Zu Schritt 2: Finanzen” (2. Adım: Maliye) butonuna basın. Eğer hesabınız varsa yukarıdaki 
mavi işaretli „Hier einloggen“ yazısına tıklayınız. 

 

  



 

3. Maddi durumuzu belirtin 

 

Kişisel bilgilerinizden sonra maddi durumunuza dair bazı bilgileri auxmoney ile paylaşmanız 

şarttır. Bunun için gerekli yerlere gelir ve giderinizi yazın. Zira işiniz, malınız, geliriniz ve 

gideriniz sayesinde ödeme gücünüz belirleniyor ve auxmoney-Score sınıfınız ve faiz oranınız 

hesaplanıyor. Boşlukları doldurduktan sonra yine “Zu Schritt 3: Kreditanfrage” (3. Adım: Kredi 

başvurusu)  butonuna basın.  

 

  



 

4. Oturum açmak 

 

Boşluğa e-posta adresiniz ve en az sekiy sembolden oluşan şifrenizi yazın. Şifrenizin güvenli 

olması için büyük ve küçük harfler, sayılar ve işaretler kullanın. İlerideki oturumlar için e-posta 

adresinizi ve şifrenizi iyi muhafaza etmeniz önemlidir. Devam etmek için “Jetzt kostenlos 

anfragen” (Şimdi ücretiz kredi başvurusunu başlat)  butonuna basın.  

  



 

5. Talebinizi doğrulayın 

 

Tüm gerekli bilgileri tamamladıktan sonra, auxmoney size onaylamanız için bir e-posta 

yollayacaktır. E-postayı onaylamak için, gönderilen linke basın, böylelikle auxmoney işlemlere 

başlayacaktır.  

  



 

6. Vadenizi seçin  

 

auxmoney-Score sınıfınızı tayin ettikten sonra, bu resim karşınıza çıkacaktır. 12 ila 84 ay 

arasında dilediğiniz vadeyi seçmekte özgürsünüz. Vadelerinizi seçerken, kendinizi zorlamayan 

ve ödemede güçlük çekmeyeceğiniz süreyi tercih etmeniz, gelir durumunuz için önemlidir. 

Bizim size önerdiğimiz vaden yeşil işaretlenmiş olandır. “Kreditantrag vorbereiten” (Kredi 

sözleşmesini hazırla) butonuna basıp devam edebilirsiniz. 

 

  



 

 

7. Verilerinizi tamamlayın  

 

Bu adımda artık alman banka hesabınıza dair bilgileri vermeniz gereklidir. Boşluk bırakmadan 

IBAN/BIC veya hesap numaranızı boşluklara yazmanız şarttır. Taksitlerin hangi günlerde 

çekilmesini burda iki seçenek arasında seçebilirsiniz. Verileri doldurduktan sonra “weiter” 

(devam) butonuna basmanız yeterlidir. 

 

  



 

8. Gelirinizi tespit edin 

 

Gelirinizi tespit etmek için son 90 günün dekontleri sayfaya yüklemeniz gerekiyor. İşlemler 

tamam olur olmaz, sizlerde artık auxmoney’nin bir parçası olup, kredi süreci başlamış 

olacaktır. 

 

  



 

9. Başardınız  

 

Eğer bu adıma ulaştıysanız, işlemleriniz şimdilik tamamlandı demektir. Yapmanız gereken tek 

şey auxmoney tarafından kısa bir süre içerisinde gönderilecek olan sözleşmeyi beklemektir. 

Ulaşınca basıp imzalayın ve auxmoney ye posta yolu ile geri gönderin.  

 

 

 
Kredi başvurusunu başlat 

https://www.auxmoney.com/1/creditapplication/create
https://www.auxmoney.com/1/creditapplication/create

