UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)
z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}
zawarta pomiędzy:
1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 16b lok. 31, 16-400 Suwałki
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rej
estru
Sądowego pod
nr
KRS
0000337393, NIP 5213540289, kapitał zakładowy
200.000,00,reprezentowaną przez osobę upoważnioną wskazaną w imiennej pieczęci pod t
reścią niniejszej umowy, zwaną dalej “Pożyczkodawcą”
a
2. {Imię, Nazwisko, PESEL},
{Adres korespondencyjny}
zwanym/ą dalej “Pożyczkobiorcą”
o następującej treści:
§ 1.
1. Pożyczkodawca udziela
Pożyczkobiorcy Pożyczki pieniężnej na warunkach określonych w niniejszej Umowie
Pożyczki / zwaną dalej „Umową pożyczki”/.
2. Datą zawarcia Umowy pożyczki jest dzień przelewu Kwoty pożyczki na
Pożyczkobiorcy.

konto bankowe

3. Pożyczkobiorca potwierdza, że:
a/ przed zawarciem Umowy pożyczki zapoznał się z treścią Formularza Informacyjnego Dotyc
zącego Kredytu Konsumenckiego, który został mu udostępniony na trwałym nośniku, tj. w formie
pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej
Pożyczkobiorcy.
b/
zapoznał się z
treścią niniejszej Umowy pożyczki
Formularza Informacyjnego Dotyczącego Kredytu Konsumenckiego,

wraz

z

załącznikami

i

c/ wyraził całkowicie dobrowolną zgodę na weryfikację swoich danych w bazach danych zgodni
e z postanowieniami Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych,
d/ wyraził całkowicie dobrowolną zgodę na weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokoś
ci uzyskiwanego przez siebie dochodu;
e/ całkowicie dobrowolnie podał własne dane osobowe oraz, że został poinformowany o prawie
dostępu do swoich danych osobowych; prawie sprostowania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu właściwego w zakresie przetwarzania danych osobowych;
f/ zawarcie Umowy pożyczki nastąpiło z wykorzystaniem Internetu / umowa na odległość/;
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g/ zapoznał się i akceptuje „Informacja RODO”.
4. Użyte w Umowie Pożyczki określenia oznaczają:
Dzień zwrotu –
wynikający z Umowy pożyczki dzień, do którego Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek P
ożyczkodawcy Kwotę do zwrotu, z uwzględnieniem liczby i terminów płatności poszczególnych rat
wynikających z Harmonogramu i liczony od dnia wejścia w życie Umowy Pożyczki;
Formularz Informacyjny – oznacza Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego
informujący Pożyczkobiorcę o warunkach udzielenia pożyczki zgodnie z Ustawą o kredycie
konsumenckim,
Harmonogram - oznacza harmonogram spłaty Pożyczki oraz Kosztów Pożyczki, w ratach i terminach
uzgodnionych przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, stanowiący integralną część Umowy Pożyczki;
Konto – indywidualnie oznaczone hasłem miejsce Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej,
Koszty pożyczki -- określone w Tabeli opłat opłaty i odsetki stosowane przez Pożyczkodawcę
przy zawieraniu umów pożyczek, rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w wysokości oraz
terminach spłaty poszczególnych rat wynikających z Harmonogramu.
Kwota Pożyczki – kwota wypłacona na konto bankowe Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki,
Kwota do zwrotu – Kwota Pożyczki powiększona o Koszty pożyczki,
Odsetki – oprocentowanie Pożyczki naliczane przez Pożyczkodawcę z tytułu otrzymanej przez Pożyczkobiorcę
Kwoty Pożyczki, w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5
punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). W przypadku zmiany,
będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca
poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.
Pożyczkobiorca – Klient który zawarł z Pożyczkodawcą Umowę pożyczki.
Pożyczkodawca – POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 16b lok. 31
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są
dowego pod nr KRS 0000337393,
Pożyczka –
oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie krótkotermino
wej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w Umowie Pożyczki ;
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) –rzeczywista roczna stopa oprocentowania
ustalana zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim.
Strona internetowa –
narzędzie do komunikacji Pożyczkobiorcy z Pożyczkodawcą za pomocą sieci Internet, a także do za
wierania umów i składania oświadczeń. itp. Korzystanie z tego narzędzia odbywa się przez stronę
pod adresem: www.kredyt1000.pl. oraz poprzez Konto.
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Tabela opłat – wykaz opłat i odsetek stosowanych przez Pożyczkodawcę przy zawieraniu umów pożyczek,
stanowiąca integralną cześć niniejszej Umowy Pożyczki,
Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011r. o kredycie
konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715,);
Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych oznacza ustawę z dnia 09 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81poz. 530, z późn.
zm.);
Ustawa o umowach konsumenckich – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr
2014, poz. 827);,
Umowa pożyczki – umowa pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą określająca warunki
pożyczki.
Wniosek o pożyczkę – wniosek złożony przez Klienta za pośrednictwem Konta o udzielenie pożyczki na
warunkach przewidzianych w Umowie pożyczki,
§ 2.
1. Kwota Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy zgodnie z Wnioskiem o pożyczkę z dnia ??????
wynosi: ??????. Wypłata Pożyczki nastąpi jednorazowo na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o
numerze: ??????. Kwota Pożyczki zostanie udostępniona Pożyczkobiorcy w dniu zawarcia niniejszej Umowy
Pożyczki.
2. Kwota Pożyczki: ?????? złoty
3. Cel pożyczki: dowolny cel konsumpcyjny
4. Kwota do zwrotu przez Pożyczkobiorcę
spłaty -- wynosi: ??????

na konto bankowe Pożyczkodawcy – w przypadku terminowej

5. Dzień zwrotu: ?????? (z uwzględnienie rat wynikających z Harmonogramu)
6. Oprocentowanie (odsetki kapitałowe): 10 % w skali roku liczone od Całkowitej kwoty Pożyczki od dnia
zawarcia niniejszej Umowy do dnia zwrotu.
7. Na całkowity
koszt
Pożyczki -- o
ile
zostanie
zwrócona
składa się Prowizja w wysokości ?????? zł oraz Odsetki w kwocie ????? zł.

do

Dnia

zwrotu --

8. Liczba miesięcznych rat: …………….. zł
9. Kwota miesięcznej raty: ……………… zł
10. Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) - …………….%.
Rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
a)

Kwota pożyczki: __________ zł

b) Okres obowiązywania umowy: ______ miesięcy
c)
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Spłata w ______ równych miesięcznych ratach;

Założenia przyjęte do obliczenia

d) Oprocentowanie: 10% w skali roku;
e)

Prowizja + opłata za weryfikację danych Pożyczkobiorcy (1,00 zł): ________ zł

f)

Kwota do zwrotu: _______ zł

g)

Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.

10. Pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej Umowy spłacana jest przez Pożyczkobiorcę w
systemie ratalnym, stosownie do treści niniejszej Umowy oraz Harmonogramu.
11. Pożyczkodawca uprawniony jest do podjęcia czynności określonych w § 5 niniejszej Umowy w przypadku
opóźnienia w spłacie raty Pożyczki wynikającej z Harmonogramu.

§ 3.
1. Pożyczkobiorca
zobowiązuje
się
do
zawiadomienia
Pożyczkodawcę o zaistniałych zmianach danych podanych przy rejestracji podając swój numer
PESEL oraz nowe dane. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska Pożyczkobiorca winien podać
nowy numer dowodu osobistego oraz jego dwustronną kopię przesłać za pośrednictwem e-maila do Pożyczkodawcy.
2. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia do Pożyczkodawcy żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W przypadku zaniedbania obowiązku powiadomienia Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę o zmianie
adresu zamieszkania wskazanego podczas rejestracji lub zaktualizowanego w odpowiedni sposób w
okresie późniejszym, Strony uznają, iż właściwym i aktualnym adresem zamieszkania Pożyczkobiorcy
jest adres wskazany podczas rejestracji lub zaktualizowany w odpowiednim trybie, a tym samym
wszelkie pisma wysłane na ten adres będą uznawane za skutecznie doręczone, pomimo faktycznej
zmiany adresu zamieszkania Pożyczkobiorcy.

§ 4.
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy na jego konto bankowe kwotę Pożyczki
w złotych, powiększoną o prowizję i Odsetki w terminie ustalonym Umową pożyczki, z uwzględnieniem
spłaty w ratach wskazanych w Harmonogramie.
2. Prowizja oraz Odsetki są rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w wysokości oraz terminach
spłaty poszczególnych rat wynikających z Harmonogramu.
3. Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości SMS i emailowe o aktualnej wysokości Kwoty do zwrotu oraz o terminie Dnia zwrotu, a także terminie
płatności poszczególnych rat pożyczki.
4. Spłaty rat będą wykonywane w okresach miesięcznych liczonych od dnia wypłaty pożyczki. W przypadku,
gdy pożyczka została wypłacona w dniu miesiąca, który nie występuje w miesiącu spłaty raty, spłata raty
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wykonywana będzie w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli Dzień zwrotu danej raty wypada w dniu ustawowo
wolnym od pracy Pożyczkobiorca dokonuje płatności w następnym dniu będącym dniem roboczym.
5. Pożyczkobiorca,
dokonując
przelewu
Kwoty
do zwrotu na konto bankowe Pożyczkodawcy zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój
numer PESEL.
6. Pożyczkodawca
dopuszcza
możliwość
spłaty
Kwoty
do
zwrotu
przez osobę trzecią, przy czym osoba ta zobowiązana jest wskazać w tytule przelewu numer PESEL
Pożyczkobiorcy.
7. Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu Pożyczki przed Dniem zwrotu, bez
ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki przed Dniem zwrotu,
całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin na jaki
została udzielona Pożyczka.
8. Załącznikiem do niniejszej Umowy jest Harmonogram, zawierający informację o ratach i terminach płatności
poszczególnych rat.

§ 5.
1. Jeżeli Kwota do zwrotu lub jej część nie zostanie zwrócona w terminie wskazanym w Harmonogramie
Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki za czas opóźnienia, tj. za okres od Dnia zwrotu do dnia
zaksięgowania wpłaconej kwoty na koncie bankowym Pożyczkodawcy. Odsetki za czas opóźnienia naliczane są
w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj.
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej
wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca
poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy
odsetki za czas opóźnienia wynoszą 14% w stosunku rocznym.
2. W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca ma prawo
podejmowania czynności windykacyjnych polegających na wykonywaniu: monitów drogą wiadomości SMS,
monitów drogą wiadomości e-mail, monitów drogą telefoniczną oraz monitów drogą pisemnych wezwań. W
przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z
Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom
trzecim, a takie przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy,
wprowadzenie takich danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Pożyczkobiorcy
nabywcy praw (cesjonariuszowi). W przypadku egzekucji zaległych płatności koszty egzekucji pokrywa
Pożyczkobiorca.
3. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z
tytułu Umowy Pożyczki, na rzecz osób trzecich.
4. W przypadku opóźnienia lub braku zwrotu Pożyczki wraz z jej kosztami w wyznaczonym terminie, jeżeli
łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od
wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty Pożyczkodawca może wpisać dłużnika do bazy w Krajowym
Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą: ul. D. Siedzikówny 21, 51-214 Wrocław oraz
do Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77 (02679).
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5. W przypadku niewywiązania się z postanowień Umowy pożyczki i nie dokonania terminowej płatności w
kwocie i terminie wynikającym z Harmonogramu każda wpłata pokrywa należności Pożyczkodawcy według
następującej kolejności: koszty ewentualnego postępowania sądowego i egzekucyjnego, odsetki za zwłokę,
Odsetki (odsetki kapitałowe), Prowizja, , kapitał.
§ 6.
1. Jeżeli Pożyczkobiorca uiści do dnia Dnia Zwrotu kwotę Prowizji i Odsetek, o których mowa § 2 ust.
7 Umowy pożyczki, Dzień Zwrotu wydłuża się o 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia zaksięgowania
kwot w/w. Prowizji i Odsetek na rachunku bankowym Pożyczkodawcy.
2. Pożyczkobiorca może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, po Dniu Zwrotu, ale nie
później niż w terminie 30 dni od Dnia Zwrotu, pod warunkiem uiszczenia, tj. zaksięgowania na
rachunku bankowym Pożyczkodawcy, kwot Prowizji i Odsetek, o których mowa § 2 ust.
7 Umowy pożyczki, a także należnych odsetek, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy pożyczki. W
przypadku ziszczenia wszystkich warunków, o których mowa w niniejszym ustępie, Dzień Zwrotu
wydłuża się o 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia zaksięgowania kwot w/w. Kosztów Pożyczki i
należnych odsetek, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy pożyczki, na rachunku bankowym
Pożyczkodawcy.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy umów ratalnych oraz nie wymaga
składania przez Pożyczkobiorcę odrębnych pism, w tym wniosków.
§ 7.
1.
Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy pożyczki w terminie czternastu (14) dni od daty jej z
awarcia
Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawc
y na adres wskazany w Umowie pożyczki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki. Wzór ośw
iadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki jest zamieszony w załączniku nr 1 do Umowy pożyczk
i
2. W przypadku odstąpienia od Umowy pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu
Pożyczkodawcy Kwoty Pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, wraz z odsetkami w stawce dziennej ?????? zł od dnia
otrzymania Kwoty pożyczki do dnia dokonania zwrotu.

§ 8.
1. Reklamacje związane z Umową Pożyczki
należy składać drogą pisemną na adres pocztowy
Pożyczkodawcy (ul. Lityńskiego 16b lok. 31, 16-400, Suwałki) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail
na adres elektroniczny Pożyczkodawcy info@kredyt1000.pl bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem
infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu 698 290 110) .
2. Pożyczkodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji. W
przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni,
Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:
a)
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przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

b)

okoliczności wymagające wyjaśnienia,

c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
3. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie,
wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez
Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na
reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkodawcy.
4. Pożyczkobiorca ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy (w
przypadku wyrażenia na to zgody przez Pożyczkobiorcę) w drodze pozasądowego postępowania w
sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego prowadzonego
przez Rzecznika Finansowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016
r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym.
§ 9.
1. Umowa Pożyczki obowiązuje od dnia …………. do ……………. (Dzień zwrotu), z zastrzeżeniem, że wpływ do
Pożyczkodawcy wszystkich należności wynikających z niniejszej Umowy stanowić będzie skuteczne
zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki. .
2. Każdej Stronie przysługuje prawo rozwiązania Umowy pożyczki z zachowaniem pisemnego jednomies
ięcznego wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie zwalnia ze zobowiązań wobec drugiej Strony pow
stałych w czasie obowiązywania Umowy pożyczki.
3. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej Umowy o więcej niż
30 dni kalendarzowych.
4. Załącznik
nr
1
„Formularz
Informacyjny”,
załącznik
nr
2
„Tabela opłat” oraz załącznik nr 3 „Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki”, załącznik
nr 4 „Harmonogram” stanowią integralną część Umowy pożyczki i są załączone do Umowy pożyczki.
5. Umowa pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową pożyczki mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa pols
kiego.
7. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądem właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego
lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.
8. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
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