RAMOWA UMOWA POŻYCZKI
nr ________________
Zawarta w dniu _____________ roku w Warszawie pomiędzy:
Yes Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000489140, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 300 000 PLN, NIP 5213657548,
REGON 146909734, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,
dla której usługi pośrednictwa świadczy:
Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145 (kod pocztowy 02-715), wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000594858, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, NIP
5213717701, REGON 363443466, zwaną dalej „Pośrednikiem”,
a
Panem/Panią zwanym (-ą) dalej „Pożyczkobiorcą”
Imię: …

Nazwisko: …

Seria i numer dowodu osobistego: …

PESEL: …

Adres zamieszkania:
Ulica: …

Nr domu: …

Nr mieszkania: …

Miejscowość: …

Kod pocztowy: …

Telefon: +48 …

E-mail: …

Nr rachunku bankowego Pożyczkobiorcy: …

§ 1 - DEFINICJE
Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki określania oznaczają:
1.

2.

3.

4.
5.

Bezpieczny podpis elektroniczny – oznacza bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu; art.78 (1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018
r. poz 1025)
Biura Informacji Gospodarczej - oznacza Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro
Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów S.A. Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji
Gospodarczej S.A., działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.);
Biuro Informacji Kredytowej S.A. - oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.
Zygmunta Modzelewskiego 77a, działające na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
2012 poz. 1376);
Całkowity Koszt Pożyczki - oznacza wszelkie koszty, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z Pożyczką
udzieloną na podstawie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki;
Dzień Spłaty – oznacza wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na
wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek bankowy Kwotę do Spłaty. Przez dokonanie spłaty rozumie się zaksięgowanie
płatności na wskazanym przez Pożyczkodawcę rachunku: Pożyczkodawcy, Pośrednika albo podmiotu działającego na
rzecz Pożyczkodawcy w zakresie realizowania spłat Pożyczkobiorców;
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6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Formularz Informacyjny - oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14
Ustawy, dostępny dla Pożyczkobiorcy oraz niezalogowanych użytkowników na Platformie Pożyczkowej w wersji
elektronicznej i każdorazowo udostępniany Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy oraz przed każdorazowym
złożeniem Wniosku o udzielenie Pożyczki, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie;
Formularz Rejestracyjny - elektroniczny formularz, znajdujący się na Platformie Pożyczkowej, służący do rejestracji
Pożyczkobiorców, jak również składania Wniosków o zawarcie Umowy Pożyczki;
Indywidualne Warunki Umowy – oznaczają warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z
Pożyczkodawcą reprezentowanym przez Pośrednika, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się: kwotę
Pożyczki, okres na jaki została udzielona Pożyczka oraz termin spłaty Pożyczki;
Konto Klienta - oznacza indywidualne konto użytkownika założone przez Pożyczkobiorcę na Platformie Pożyczkowej w
trakcie rejestracji Pożyczkobiorcy na Platformie Pożyczkowej, udostępnione Pożyczkobiorcy po zalogowaniu w celu
składania Wniosków o zawarcie Umowy Pożyczki oraz komunikowania się z Pożyczkodawcą oraz Pośrednikiem w
zakresie spraw regulowanych niniejszą Umową;
Kwota do Spłaty – Kwota Wypłacona powiększona o Prowizję oraz o Odsetki;
Kwota Wypłacona – oznacza kwotę przekazaną przez Pośrednika w imieniu Pożyczkodawcy na Rachunek bankowy
Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki (kapitał Pożyczki) lub na rachunki podmiotów uprawnionych względem
Pożyczkobiorcy, wskazanych przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej, z
zastrzeżeniem możliwości przekazania tej kwoty z rachunku podmiotu działającego na rzecz Pożyczkodawcy w zakresie
obsługi wypłat dla Pożyczkobiorców;
Odsetki Kapitałowe – oznaczają odsetki naliczane według rocznej stopy oprocentowania od Kwoty Wypłaconej w
wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część niniejszej Umowy;
Odsetki za opóźnienie - oznaczają odsetki maksymalne za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego,
równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, naliczane od
Kwoty Wypłaconej przeterminowanej w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej integralną część
niniejszej Umowy.
Pełnomocnictwo – oznacza pełnomocnictwo udzielone Pożyczkodawcy (z prawem do reprezentowania w tym zakresie
Pożyczkodawcy przez Pośrednika) przez Pożyczkobiorcę do zawarcia niniejszej Umowy poprzez opatrzenie jej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w
rozumieniu art. 78 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
Platforma Pożyczkowa – oznacza stronę internetową Pośrednika wykorzystywaną w celu zwarcia Ramowej Umowy
Pożyczki oraz późniejszego zawierania Umów Pożyczki;
Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z
tytułu przygotowania, udzielenia i uruchomienia Pożyczki;
Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki - przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pośrednika działającego w imieniu
Pożyczkodawcy (na trwałym nośniku) dokument potwierdzający zawarcie każdej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz
zawierający informacje, o których mowa w art. 30 Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie z konsumenckim;
Pośrednik - oznacza spółkę Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145,
02-715 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000594858, NIP 5213717701, REGON 363443466, o
kapitale zakładowym w wysokości 200 000PLN, która świadczy usługi pośrednictwa finansowego na rzecz
Pożyczkodawcy i jest uprawniona do wykonywania w imieniu Pożyczkodawcy czynności wskazanych w niniejszej
Umowie;
Pożyczka – oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika
w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki;
Pożyczka promocyjna - oznacza kwotę pieniężną, którą Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy za pośrednictwem
Pośrednika w formie pożyczki na zasadach promocyjnych określonych każdorazowo na Platformie Pożyczkowej w
regulaminie promocji, z zastrzeżeniem, że zasady promocyjne przestają obowiązywać w przypadku jakiegokolwiek
naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków spłaty przyznanej Pożyczki promocyjnej;
Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem
Pośrednika z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy względem podmiotów trzecich, stosownie do
dyspozycji Pożyczkobiorcy;
Pożyczkodawca – oznacza spółkę Yes Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145,
02-715 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000489140, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 300 000 PLN, NIP 5213657548, REGON 146909734;
Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną spełniającą warunki określone w niniejszej Umowie, która zawiera Umowę
Pożyczki z Pożyczkodawcą;
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24. Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy – oznacza rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony w walucie polskiej w
dowolnym banku na terenie Polski, który został poprawnie zweryfikowany przez Pośrednika w imieniu Pożyczkodawcy
na zasadach określonych w niniejszej Umowie, na który Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika wypłaca kwoty
udzielonych Pożyczkobiorcy Pożyczek;
25. Rachunek bankowy Pożyczkodawcy – oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub wskazany przez Pożyczkodawcę
rachunek bankowy podmiotu działającego na zlecenie Pożyczkodawcy (np. rachunek bankowy Pośrednika), na który
Pożyczkobiorca dokonuje spłat należnych Pożyczkodawcy;
26. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pośrednika, wprowadzony na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm);
27. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania, tj. całkowity koszt
pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym;
28. Szybka Identyfikacja – usługa informatyczna, polegająca na pobraniu przez Pośrednika działającego w imieniu
Pożyczkodawcy informacji dotyczących Pożyczkobiorcy bezpośrednio ze wskazanego przez Pożyczkobiorcę systemu
bankowości elektronicznej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Pożyczkobiorcy i wybraniu przez niego tej formy
weryfikacji, w celu dokonania weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy oraz potwierdzenia numeru rachunku bankowego
Pożyczkobiorcy;
29. Tabela Opłat i Prowizji - oznacza określenie stawek opłat, prowizji i oprocentowania jakie stosuje Pożyczkodawca w
związku z Ramową Umową Pożyczki oraz Umowami Pożyczki zawartymi na jej podstawie, stanowiąca integralną część
Ramowej Umowy Pożyczki;
30. Trwały Nośnik Informacji – oznacza nośnik umożliwiający Pożyczkobiorcy przechowywanie adresowanych do niego
informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i
pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
31. Umowa – oznacza niniejszą Ramową Umowę Pożyczki;
32. Umowa Pożyczki – oznacza jakąkolwiek (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki lub umowę pożyczki
refinansującej zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą za pośrednictwem Pośrednika, poprzez zawarcie
Ramowej Umowy Pożyczki oraz uzgodnienie Indywidualnych Warunków Umowy;
33. Ustawa - oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715, z późn.
zm.);
34. Weryfikacja Pożyczkobiorcy – oznacza czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności
pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy lub Pośrednika działającego w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy,
polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych podanych przez Pożyczkobiorcę w
trakcie rejestracji na Platformie Pożyczkowej;
35. Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki – oznacza wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę w sposób określony w niniejszej
Umowie, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.
§ 2 – PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.

Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie zasad na jakich Pożyczkodawca (reprezentowany
przez Pośrednika) oraz Pożyczkobiorca zawierać będą Umowy Pożyczki.
Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Rachunku bankowym Pożyczkobiorcy.
Pożyczkę uważa się za udzieloną również w momencie zaksięgowania przelewu na rachunkach - wskazanych przez
Pożyczkobiorcę - podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy lub innego rozliczenia, skutkującego wykonaniem
wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy względem pożyczkodawcy wskazanego przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o
zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej (Pożyczka Refinansująca). Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych
polskich.
§ 3 – REJESTRACJA

1.
2.
3.

Warunkiem zawarcia Umowy jest uprzednia rejestracja i utworzenie przez Pożyczkobiorcę Konta Klienta na Platformie
Pożyczkowej oraz posiadanie przez Pożyczkobiorcę aktywnego Konta Klienta.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na Platformie Pożyczkowej.
Składając Wniosek o zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać następujące dane:
a) dane identyfikacyjne Pożyczkobiorcy: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, stan cywilny oraz
wykształcenie oraz obywatelstwo i kraj urodzenia;
b) dane kontaktowe Pożyczkobiorcy: adres zamieszkania, adres zameldowania, numer telefonu komórkowego oraz
adres poczty elektronicznej;
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c) informacje dotyczące dochodu Pożyczkobiorcy: źródło dochodu, zawód wykonywany, dzień otrzymywania
wynagrodzenia oraz miesięczną kwotę dochodu;
d) wydatki Pożyczkobiorcy: miesięczne kwoty rat kredytów i pożyczek oraz miesięczne wydatki pozakredytowe oraz
obciążenia finansowe;
e) dane pracodawcy Pożyczkobiorcy: nazwę i adres pracodawcy, numer telefonu kontaktowego do pracodawcy, branża
w której działa pracodawca oraz okres zatrudnienia Pożyczkobiorcy u danego pracodawcy;
f) inne informacje dotyczące Pożyczkobiorcy w tym, status mieszkaniowy Pożyczkobiorcy, numer rachunku bankowego
Pożyczkobiorcy, liczba osób w gospodarstwie domowym, informacja czy Pożyczkobiorca jest właścicielem
samochodu.
Dane te służą rejestracji Pożyczkobiorcy na Platformie Pożyczkowej, a także ocenie przez Pożyczkodawcę zdolności i
wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy.
4. Rejestrując się na Platformie Pożyczkowej, Pożyczkobiorca oświadcza, że:
a) przed złożeniem Wniosku zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki zamieszczoną na Platformie Pożyczkowej;
b) jego zamiarem jest zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu Ustawy o kredycie
konsumenckim;
c) wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez
Pożyczkobiorcę dochodu;
d) wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika swoich danych osobowych w
celach zawarcia Umowy Pożyczki;
e) został poinformowany o prawie dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy oraz
Pośrednika, a także o prawie do poprawiana własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy.
5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości Pożyczkodawcy lub Pośrednika odnośnie prawdziwości lub niekompletności danych podanych przez
Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, Pożyczkodawca lub Pośrednik mają prawo odmówić Pożyczkobiorcy
prawa rejestracji na Platformie Pożyczkowej. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd
skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność cywilną
lub karną.
6. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji
Rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, przy czym dokonanie weryfikacji Rachunku bankowego możliwe jest poprzez
skorzystanie przez Pożyczkobiorcę z usługi Szybka Identyfikacja, której zasady działania zostały wyjaśnione na Platformie
Pożyczkowej.
7. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji przez Pożyczkobiorcę, Pośrednik działający w imieniu Pożyczkodawcy udostępni
Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku Ramową Umowę Pożyczki oraz Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (w
formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą
widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na Koncie Klienta na Platformie Pożyczkowej (w formie plików
umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy) przez okres, na który dana umowa została zawarta. Dokumenty,
o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na
komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
8. Od momentu zakończenia rejestracji Pożyczkobiorca loguje się na Platformie Pożyczkowej do utworzonego Konta
Klienta przy pomocy adresu poczty elektronicznej i hasła utworzonego przez siebie w trakcie rejestracji.
9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy za pośrednictwem Pośrednika o
wszelkich zmianach w zakresie danych udzielonych udostępnionych w Formularzu Rejestracyjnym , w szczególności o
zmianie nazwiska lub adresu do korespondencji wskazanego we wniosku oraz pozostałych zmianach mających wpływ na
realizowanie przedmiotowej Umowy.
10. W przypadku korzystania przez Pożyczkobiorcę z Platformy Pożyczkowej należącej do Pośrednika, Pożyczkobiorca
wyraża zgodę na zamieszczanie przez Pośrednika na Koncie Klienta informacji odnośnie pożyczek udzielonych
Pożyczkobiorcy przez innych pożyczkodawców, z którymi współpracuje Pośrednik.
§ 4 – PEŁNOMOCNICTWO
1.

2.

Dokonując rejestracji na Platformie Pożyczkowej, stosownie do treści § 3 Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca
udziela Pożyczkodawcy pełnomocnictwa do zawarcia niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz podpisanie jej przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w imieniu Pożyczkobiorcy przez osoby działające w imieniu i na rzecz
Pożyczkodawcy, w tym w szczególności przez Pośrednika.
Warunkiem udzielenia przez Pożyczkobiorcę pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest zaakceptowanie
przez Pożyczkobiorcę treści Ramowej Umowy Pożyczki na zasadach określonych na Platformie Pożyczkowej.
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3.

4.

5.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 powyżej uprawnia Pożyczkodawcę reprezentowanego przez Pośrednika do
zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki, której tekst został przez Pożyczkobiorcę zaakceptowany poprzez Platformę
Pożyczkową. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, wygasa najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej
Ramowej Umowy Pożyczki.
Pożyczkobiorca wyraża zgodę, aby Pożyczkodawca reprezentowany przez Pośrednika działał przy zawarciu niniejszej
Ramowej Umowy Pożyczki zarówno w imieniu Pożyczkobiorcy, jak i w imieniu własnym, tj. aby Pożyczkodawca był drugą
stroną Ramowej Umowy Pożyczki zawartej przez Pożyczkodawcę w imieniu i na rzecz Pożyczkobiorcy.
Dokument pełnomocnictwa zostaje przesłany do Pożyczkobiorcy po złożeniu przez Pożyczkobiorcę Formularza
Rejestracyjnego - przed zawarciem Umowy, w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze
Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w procesie rejestracji za pośrednictwem
Platformy Pożyczkowej.
§ 5 – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI

1.
2.

3.

4.

5.

Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca może złożyć po uprzedniej rejestracji na Platformie Pożyczkowej,
za pośrednictwem Konta Klienta utworzonego na Platformie Pożyczkowej.
Składając Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję Indywidualnych
Warunków Umowy tj. kwoty pożyczki oraz terminu spłaty pożyczki, z uwzględnieniem oferty pożyczkowej
Pożyczkodawcy dostępnej na Platformie Pożyczkowej.
W przypadku składania Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej Pożyczkobiorca jest ponadto zobowiązany
podać opis zobowiązania, które ma zostać spłacone w wykonaniu przez Pożyczkodawcę Umowy Pożyczki Refinansującej
(dyspozycja spłaty). W przypadku, gdy zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi zobowiązanie
względem innego Pożyczkodawcy, z którym współpracuje Pośrednik, wypełnienie danych we Wniosku o zawarcie
Pożyczki Refinansującej nastąpi automatycznie, a następnie dane te zostaną potwierdzone przez Pożyczkobiorcę.
Przez złożenie Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca oświadcza, że:
a) jest w wieku od 18 do 75 lat;
b) jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) i zawiera Umowę Pożyczki z
Pożyczkodawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;
c) jest obywatelem Polski, posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL oraz
polski dowód osobisty.
Rejestrując się na Platformie Pożyczkowej i składając każdorazowy Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca
udziela Pożyczkodawcy oraz Pośrednikowi (każdemu z nich samodzielnie) następujących upoważnień w zakresie
pozyskania przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika (działającego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy)
dotyczących Pożyczkobiorcy informacji gospodarczych:
a) „Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 24. ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam upoważnienia Pożyczkodawcy, tj. spółce Yes Finance S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715), przy ul. Puławskiej 145, KRS 0000489140 oraz będącej
Pośrednikiem działającym w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy spółce Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, KRS nr 0000594858 - każdej z tych spółek z osobna:
• do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor), z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, (51–214), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A z
siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476) oraz z Rejestru Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie,
ul. Plac Bankowy 2 (00-095), dotyczących mnie informacji gospodarczych;
• do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie
danych gospodarczych ze Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni
zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych
(dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
b) "Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych, udzielam spółce Yes Finance S.A. w restrukturyzacji oraz Primus Finance Sp. z
o.o. w restrukturyzacji zgody na przekazywanie informacji o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań
pieniężnych na rzecz Yes Finance S.A. w restrukturyzacji, wynikających z zawartych przeze mnie Umów Pożyczki,
zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości do Biura Informacji
Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (02-679) (BIG
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InfoMonitor), do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Danuty Siedzikówny 12, (51–214), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie,
ul. Lublańska 38 (31–476) oraz do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 (00095)”.
c) Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie:
„W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam Pożyczkodawcy, tj. spółce Yes
Finance S.A. w restrukturyzacji oraz będącej Pośrednikiem działającym w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy spółce
Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji (każdej z tych spółek z osobna) pełnomocnictwa do wystąpienia w moim
imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową
oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej
treści:
W związku ze złożeniem przez mnie wniosku o pożyczkę:
• Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Yes Finance S.A. w restrukturyzacji lub będącą Pośrednikiem
działającym w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy spółkę Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji do
przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Yes Finance S.A.
w restrukturyzacji oraz Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji w odpowiedzi na złożone zapytanie
informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Yes
Finance S.A. w restrukturyzacji w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom,
instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom
pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
• Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Yes Finance S.A. w restrukturyzacji lub będącą Pośrednikiem
działającym w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy spółkę Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji do
przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji
dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Pożyczkodawcą umowy, w tym także
zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji
Kredytowej, w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Yes
Finance S.A. w restrukturyzacji oraz Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji dla celów dokonywanej przez
ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Yes
Finance S.A. w restrukturyzacji umowy lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz
przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego
zobowiązania wynikającego z zawartej z Yes Finance S.A. w restrukturyzacji umowy, w tym odstąpienia od
umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i
udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów,
instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12
maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie
zgody.
• Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do
wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej
odwołaniem.
d) Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych
osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej:
• W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny,
zgadzam się na udostępnienie przez Yes Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715),
przy ul. Puławskiej 145, KRS 0000489140 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@yesfinance.pl)
oraz spółkę Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715), ul. Puławska 145,
KRS 0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@primusfinance.pl), świadczącej usługę
pośrednictwa kredytowego na rzecz Yes Finance S.A. w restrukturyzacji (każdą z wyżej wymienionych spółek
z osobna) przez czas trwania zobowiązania kredytowego wynikającego z zawartej Umowy Pożyczki numeru
PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę współpracującym podmiotom* w
celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz
wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Yes
Finance S.A. w restrukturyzacji i ich przetwarzanie przez Yes Finance S.A. w restrukturyzacji przez 3 lata od
ich udostępnienia.
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•

6.

7.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam
się na udostępnienie Yes Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715), przy ul. Puławskiej
145, KRS 0000489140 oraz Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715), ul.
Puławska 145, KRS 0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@primusfinance.pl),
świadczącej usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz Yes Finance S.A. w restrukturyzacji przez
współpracujące podmioty* przez czas trwania zobowiązania kredytowego wynikającego z zawartej Umowy
Pożyczki przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz
statystycznych.
• W celu oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom,
stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Yes
Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715), przy ul. Puławskiej 145, KRS 0000489140
oraz Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715), ul. Puławska 145, KRS
0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@primusfinance.pl), świadczącej usługę
pośrednictwa kredytowego na rzecz Yes Finance S.A. w restrukturyzacji, nie dłużej jednak niż przez okres
trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Yes Finance S.A. w restrukturyzacji wynikających z
zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Yes Finance S.A. w restrukturyzacji wierzytelności
wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych
osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Yes Finance S.A. w restrukturyzacji oraz informacji
dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Yes
Finance S.A. w restrukturyzacji w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie
wnioskowania o pożyczkę.
• Wyrażam zgodę Yes Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715), przy ul. Puławskiej 145
oraz Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715), ul. Puławska 145, KRS
0000594858 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@primusfinance.pl) świadczącą usługę
pośrednictwa kredytowego na rzecz Yes Finance S.A. w restrukturyzacji na udostępnienie moich danych
teleadresowych zawartych we wniosku o zawarcie umowy współpracującym podmiotom* do celu
dokonywania przez nich bieżącego, cyklicznego wzbogacania danych teleadresowych konsumentów w
związku z prowadzeniem przez nich windykacji przysługujących im od konsumentów należności oraz
możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tego wzbogacenia.
*Lista współpracujących podmiotów: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
Udzielając zgód, o których mowa w ust. 5 powyżej Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o:
a) o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
b) o prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych dotyczące go narusza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
d) o dobrowolności udzielenia zgód zawartych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie jest warunkiem
zawarcia umowy o kredyt konsumencki;
e) o tym, że przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy na podstawie powyższych zgód stanowi profilowanie w
rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w
oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o
historii pożyczek Pożyczkobiorcy oraz wynikach analiz statystycznych;
f) o tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia z Pożyczkobiorcą umowy kredytu, z
zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorcy przysługuje w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze
strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki - przed zawarciem Umowy Pożyczki - Pożyczkodawca
udostępni Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Pośrednika Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem
Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi poprzez Platformę Pożyczkową, w formie pliku PDF
umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, a dodatkowo formularz ten zostanie przesłany na adres
poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkobiorca ma możliwość pobrania
Formularza Informacyjnego odnośnie kwoty Pożyczki, którą jest zainteresowany, z Platformy Pożyczkowej.
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W przypadku, gdy proponowana przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika kwota Pożyczki jest niższa od
kwoty wskazanej we Wniosku Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika niezwłocznie prześle do
Pożyczkobiorcy poprzez Platformę Pożyczkową wiadomość, w której wskaże proponowaną kwotę Pożyczki oraz
udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący proponowanej kwoty Pożyczki, stosownie do treści ust. 6
powyżej. Pożyczkobiorca w przypadku zainteresowania uzyskaniem Pożyczki w kwocie zaproponowanej przez
Pożyczkodawcę, zobowiązany jest potwierdzić poprzez Platformę Pożyczkową przyjęcie oferty Pożyczkodawcy.
9. Wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki niespełniający wymogów określonych w niniejszym § 5 Umowy podlegać będzie
odrzuceniu.
10. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca za
pośrednictwem Pośrednika udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem
Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi na Trwałym Nośniku, w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie
na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu
Rejestracyjnym.
§ 6 – WERYFIKACJA WNIOSKU POŻYCZKOBIORCY
1.
2.

3.
4.

5.

Przyznanie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku Pożyczkobiorcy oraz oceny ryzyka kredytowego
Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę i zależy od wyłącznej decyzji Pożyczkodawcy.
Pożyczkodawca dokonując weryfikacji Wniosku Pożyczkobiorcy przy pomocy Pośrednika, w szczególności weryfikuje
prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki na podstawie publicznie
dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy oraz wobec innych
podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach danych prowadzonych przez podmioty wymienione w
niniejszej Umowie.
Decyzję odnośnie udzielenia Pożyczki podejmuje w każdym przypadku Pożyczkodawca.
Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania Pożyczki może być podejmowana w sposób zautomatyzowany. W
takim przypadku Pożyczkobiorca ma prawo do zwrócenia się do Pożyczkodawcy z wnioskiem o udzielenie mu
stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej
decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska. Ponadto w przypadku, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze
względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca za pośrednictwem
Pośrednika poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynie odmowy udzielenia Pożyczki oraz udzieli Pożyczkobiorcy
bezpłatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której dokonano tego sprawdzenia.
Wysokość oferowanej Pożyczki przez Pożyczkodawcę uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy,
dokonywanej przez Pożyczkodawcę.
§ 7 – UDZIELENIE POŻYCZKI

1.

2.

3.
4.

Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika poinformuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu lub odmowie przyznania
Pożyczki za pomocą komunikatu zamieszczonego na Platformie Pożyczkowej, drogą elektroniczną (wiadomość e-mail)
lub telefonicznie (wysyłając wiadomość SMS).
Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca za pośrednictwem
Pośrednika udostępni Pożyczkobiorcy Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz
Informacyjny oraz Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się przez
Pożyczkobiorcę do Konta Klienta (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy) przez okres, na który
dana umowa została zawarta. Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim, Pożyczkodawca za
pośrednictwem Pośrednika wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu
Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.
Pożyczkobiorca ma prawo otrzymania od Pożyczkodawcy bezpłatnie projektu Ramowej Umowy Pożyczki.
Z tytułu rozpatrzenia Wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki, Pożyczkodawca ani Pośrednik nie pobierają od
Pożyczkobiorcy żadnych opłat.
§ 8 - WYPŁATA POŻYCZKI

1.

Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie, w którym Pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu Pożyczki i
poinformuje o tym Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Pośrednika w sposób i w trybie określonym w § 7 ust. 1 Ramowej
Umowie Pożyczki. W przypadku gdy kwota pożyczki przyznanej przez Pożyczkodawcę jest niższa, niż kwota
wnioskowana przez Pożyczkobiorcę, Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie zaakceptowania przez
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2.

Pożyczkobiorcę oferty pożyczki zaproponowanej przez Pożyczkodawcę, stosownie do treści § 5 ust. 8 Ramowej Umowie
Pożyczki.
Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Pośrednika, przelewając Pożyczkę na Rachunek
bankowy Pożyczkobiorcy lub wskazanych przez Pożyczkobiorcę podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy
(Pożyczka Refinansująca), w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy po wejściu w życie Umowy Pożyczki. Wraz z
dokonaniem wspomnianego przelewu uznaje się, że Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę. Termin liczony jest od dnia, w
którym Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę zgodnie z warunkami niniejszego punktu.
§ 9 - WNIOSEK O UDZIELENIE KOLEJNEJ POŻYCZKI

1.

Pożyczkodawca działając za pośrednictwem Pośrednika udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na
podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość.
2. Udzielenie kolejnej Pożyczki możliwe jest wyłącznie po spłacie przez Pożyczkobiorcę poprzednio udzielonych Pożyczek
przez Pożyczkodawcę.
3. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Platformy
Pożyczkowej.
4. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję Indywidualnych
Warunków Umowy tj. kwoty pożyczki oraz termin spłaty pożyczki, z uwzględnieniem oferty pożyczkowej dostępnej na
Platformie Pożyczkowej. Dodatkowo, Pożyczkobiorca składa oświadczenia zgodnie z zapisami § 5 ust. 4 i 5 Ramowej
Umowy Pożyczki.
5. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca za
pośrednictwem Pośrednika udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem
Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi na Trwałym Nośniku, w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie
na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu
Rejestracyjnym.
6. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki niespełniający wymogów określonych w Ramowej Umowie Pożyczki podlegać
będzie odrzuceniu.
7. Po złożeniu poprawnego Wniosku o kolejną Pożyczkę Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika dokona weryfikacji
Wniosku o Udzielenie kolejnej Pożyczki w sposób określony w § 6 Ramowej Umowy Pożyczki. Decyzję odnośnie
udzielenia kolejnej Pożyczki podejmuje Pożyczkodawca.
8. Kwota kolejnej Pożyczki zostanie wypłacona stosownie do treści § 8 ust. 2 Ramowej Umowy Pożyczki.
9. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki Pożyczkodawca udostępni
Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Pośrednika Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki,
Formularz Informacyjny oraz Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu
się przez Pożyczkobiorcę do Konta Klienta (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy) przez okres,
na który dana umowa została zawarta. Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca za
pośrednictwem Pośrednika wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu
Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § 9 zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy niniejszej Ramowej
Umowy Pożyczki.
§ 10 - KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POŻYCZKI
1.

2.

3.

Na całkowity koszt Pożyczki składa się Prowizja, zgodna z Tabelą Opłat stanowiącą Załącznik do niniejszej Ramowej
Umowy Pożyczki oraz Odsetki Kapitałowe w wysokości określonej w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik do niniejszej
Ramowej Umowy Pożyczki.
Pożyczkodawca nalicza Odsetki Kapitałowe od Kwoty Wypłaconej (kapitału Pożyczki), począwszy od daty udostępnienia
przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika środków z tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą
spłatę Pożyczki.
Odsetki Kapitałowe, o których mowa w ust. 2 powyżej naliczane są według stopy zmiennej 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 Kapitałowe zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Wypłaconą oraz
Prowizją w Dniu Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 2 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości
odsetek, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę za
pośrednictwem Pośrednika o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Informacja o zmianie odsetek i jej nowa
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

wysokość zostanie przekazana Pożyczkobiorcy na adres e-mail, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub
wydrukowanie.
Odsetki Kapitałowe naliczane są za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z Kwoty Wypłaconej, do dnia
poprzedzającego całkowitą spłatę Pożyczki, przy czym podstawą do obliczania Odsetek Kapitałowych jest aktualna
wysokość Kwoty Wypłaconej pozostającej do spłaty.
Aktualna na dzień zawarcia niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki roczna stopa oprocentowania, w oparciu o którą
wyliczane są Odsetki Kapitałowe została określona w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część niniejszej
Ramowej Umowy Pożyczki.
Z tytułu przygotowania, udzielenia i uruchomienia Kwoty Wypłaconej Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na
rzecz Pożyczkodawcy Prowizji w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszej
Umowy. Prowizja zwiększa sumę zadłużenia z tytułu Pożyczki i spłacana jest łącznie z Kwotą Wypłaconą oraz Odsetkami
Kapitałowymi w Dniu Spłaty.
Zmiana wysokości Prowizji dokonywana jest na zasadach określonych w niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
Informacja odnośnie wysokości Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy
o zawarcie Umowy Pożyczki oraz założeń przyjętych do obliczenia RRSO przekazywane są Pożyczkobiorcy w Formularzu
Informacyjnym – przed zawarciem Umowy Pożyczki, a po zawarciu Umowy Pożyczki informacje te przekazywane są w
Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki oraz w Formularzu Informacyjnym, przekazywanych Pożyczkobiorcy na
zasadach określonych w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki.
Pożyczkodawca zastrzega możliwość zmiany wysokości Prowizji, z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości Prowizji możliwa
jest wyłącznie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zmiana taka powoduje zmianę
kosztów ponoszonych przez Pożyczkodawcę przy wykonywaniu danej czynności umownej lub faktycznej.
Zmiana wysokości Prowizji na podstawie przesłanek wskazanych w ust. 9 powyżej, możliwa jest nie częściej niż raz w
ciągu każdych 12 miesięcy obowiązywania niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, przy czym zmiana ta nie będzie miała
zastosowania do Umowy Pożyczki zawartej przed dniem wejścia w życie zmiany wysokości Prowizji.
Zmiana polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji wynikających z niniejszej Umowy możliwa jest w
każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych w ust. 9 powyżej.
W przypadku zmiany wysokości Prowizji Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika udostępnia tę informację
poprzez Konto Klienta, a także przesyła Pożyczkobiorcy na Trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej
informację o tej zmianie, która wchodzi w życie nie wcześniej, niż po upływie 30 dni od przesłania w tej sprawie
informacji Pożyczkobiorcy.
W przypadku niezaakceptowania zmian wysokości Prowizji, Pożyczkobiorca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej
umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, na zasadach opisanych w § 17 niniejszej Umowy.
Nieskorzystanie przez Pożyczkobiorcę z prawa wypowiedzenia Umowy, stosownie do treści ust. 13 powyżej, oznacza
zaakceptowanie przez Pożyczkobiorcę zmiany wysokości Prowizji.
Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, okresowo zmieniać (zmniejszać lub rezygnować) Prowizję oraz
Odsetki Kapitałowe związane z Umową Pożyczki lub oferować promocyjne warunki korzystania z przyznanej
Pożyczkobiorcy Pożyczki, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany za pośrednictwem Konta Klienta.
Każdorazowe warunki i zasady korzystania z warunków promocyjnych będą regulowane w regulaminach promocji
ogłaszanych przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika na Platformie Pożyczkowej.
§ 11 – ZASADY DOKONYWANIA SPŁATY POŻYCZKI

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty wszelkich należności wynikających z Umowy Pożyczki najpóźniej w Dniu Spłaty
Pożyczki.
Kwota do Spłaty staje się wymagalna w Dniu Spłaty określonym w Indywidualnych Warunkach Umowy.
Przerwa w dostępie do Strony Internetowej Pożyczkodawcy nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty Kwoty do
Spłaty w terminie jej wymagalności.
Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się do Konta
Klienta.
Pożyczkodawca oraz Pośrednik mają prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości SMS wysyłane na numer
telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym lub poprzez wiadomości email wysyłane
na adres email Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym o aktualnej wysokości kwoty Pożyczki oraz o Dniu
Spłaty Pożyczki.
Jeżeli Dzień Spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w Polsce, należność staje się wymagalna w następnym
dniu będącym w Polsce dniem roboczym.
Płatności określone w Umowie Pożyczki winny być dokonywane w walucie, w której została udzielona Pożyczka, tj. w
złotych polskich.
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8.

Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Pożyczki lub jej części na wskazany przez Pożyczkodawcę Rachunek bankowy
zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numer Pożyczki, której dotyczy spłata.
9. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki przez osobę trzecią, przy czym w tytule przelewu podany musi
zostać numer Pożyczki, której dotyczy spłata lub PESEL Pożyczkobiorcy. W przypadku spłaty Pożyczki przez osobę trzecią
Pożyczkodawca lub Pośrednik potwierdzą Pożyczkobiorcy otrzymanie spłaty Pożyczki od osoby trzeciej.
10. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę na poczet należności z tytułu Umowy zaliczane są przez
Pożyczkodawcę na pokrycie zobowiązań Pożyczkobiorcy w następującej kolejności:
a) Odsetki za opóźnienie,
b) Odsetki kapitałowe,
c) Prowizja,
d) Kapitał.
11. W przypadku, gdy rozliczeniu wpłat dokonanych przez Pożyczkobiorcę na poczet należności wynikających z Umowy
Pożyczki, zostanie stwierdzona nadpłata, Pożyczkodawca dokona zwrotu tej nadpłaty na rachunek bankowy, z którego
dokonano nadpłaty, a w przypadku, gdy rachunek ten należy do osoby trzeciej, kwota nadpłaty zostanie zwrócona na
Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w rozumieniu niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki. Do momentu dokonania przez
Pożyczkodawcę zwrotu nadpłaty, Pożyczkobiorca uprawniony jest do złożenia dyspozycji w zakresie zwrotu nadpłaty
poprzez przekaz pocztowy lub inny rachunek bankowy.
12. Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty.
§ 12 – POŻYCZKA PROMOCYJNA
1.

2.
3.

4.

5.

Pożyczkodawca może okresowo oferować Pożyczki Promocyjne, tj. udzielać rabatów, okresowo zmieniać (zmniejszać
i/lub rezygnować) Prowizję za Udzielenie Pożyczki, Odsetki, lub oferować promocyjne warunki Pożyczek, o czym
Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany za pośrednictwem Pośrednika.
Warunki Pożyczki Promocyjnej oraz skutki naruszenia warunków promocji zamieszczane są każdorazowo w regulaminie
promocji zamieszczonym na Platformie Pożyczkowej.
Warunki Pożyczki Promocyjnej, o której mowa w ust. 1 powyżej, przestają obowiązywać automatycznie (bez
konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron niniejszej Umowy) w przypadku jakiegokolwiek
naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków spłaty przyznanej Pożyczki Promocyjnej.
Po anulowaniu warunków spłaty Pożyczki Promocyjnej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z
Prowizją i Odsetkami w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat dla Pożyczek w kwocie nominalnej odpowiadającej Pożyczce
Promocyjnej.
Anulowanie warunków Pożyczki Promocyjnej nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.
§ 13 – POŻYCZKA REFINANSUJĄCA

1.

2.

3.

4.

5.

W przypadku udzielenia Pożyczkobiorcy Pożyczki Refinansującej, Pożyczkodawca wypłaci Pożyczkę za pośrednictwem
Pośrednika na rachunki podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy, wskazanych przez Pożyczkobiorcę we
Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej, lub dokona innego rozliczenia z podmiotami uprawnionymi
względem Pożyczkobiorcy, w celu spłaty refinansowanych zobowiązań Pożyczkobiorcy wymienionych we Wniosku o
zawarcie Pożyczki Refinansującej. W przypadku, gdy kwota udzielonej Pożyczkobiorcy Pożyczki Refinansującej jest
wyższa niż kwota refinansowanych zobowiązań Pożyczkobiorcy wymienionych we Wniosku o zawarcie Pożyczki
Refinansującej, nadwyżka kwoty Pożyczki zostanie przelana na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
Pożyczka Refinansująca przeznaczona jest na finansowanie celów przewidzianych w Umowie Pożyczki, a środki
pochodzące z Pożyczki wypłacone zostaną stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy zawartej we Wniosku o zawarcie
Umowy Pożyczki Refinansującej.
Wykonanie przelewu Pożyczki zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy zawartą we Wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki
Refinansującej, lub innego rozliczenia, skutkującego wykonaniem wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy względem
Pożyczkodawcy, oznaczać będzie wydanie Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki.
W przypadku Pożyczki Refinansującej Pożyczkodawca przelewa Pożyczkę za pośrednictwem Pośrednika na rachunek
podmiotu wskazanego przez Pożyczkobiorcę od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki, lub dokonuje z nim innego
rozliczenia, a jednocześnie przesyła do Pożyczkobiorcy informację o wypłaceniu lub wykonaniu wszelkich zobowiązań
Pożyczkobiorcy względem pożyczkodawcy, wskazanego w dyspozycji, drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) lub
telefonicznie (wysyłając wiadomość SMS).
W przypadku, gdy wypłata lub innego rodzaju rozliczenie Pożyczki Refinansującej następuje w stosunku do podmiotu
współpracującego z Pośrednikiem, Pośrednik prześle do Pożyczkobiorcy drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) lub
telefonicznie (wysyłając wiadomość SMS), potwierdzenie wypłaty lub wykonania wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy

Strona 11 z 20

6.

względem podmiotu, którego zobowiązanie Pożyczkobiorca wskazał do spłaty, stosownie do treści § 5 ust. 3 niniejszej
Ramowej Umowy Pożyczki.
W przypadku, gdy Pożyczkobiorca wpłaci na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy Prowizję z tytułu obsługi Pożyczki
Refinansowanej przed terminem wymagalności zobowiązań, które mają być przedmiotem refinansowania, przyjmuje
się, że refinansowanie powinno nastąpić w dniu wymagalności tych zobowiązań.

§ 14 – PRZEDTERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI
1.
2.

3.
4.

Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed terminem spłaty Pożyczki
określonym w Umowie.
W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które
dotyczą okresu, o który skrócono udostępnione Pożyczki Pożyczkobiorcy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed
spłatą.
W przypadku spłaty części Pożyczki przed terminem spłaty postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata Pożyczki nie wymaga uprzedniego informowania Pożyczkodawcy ani
zawierania aneksu do Umowy.
§ 15 – NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI

1.

2.

3.

4.
5.

Jeżeli Kwota do Spłaty lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty
oprócz Kwoty do Spłaty Odsetek za opóźnienie, tj. za okres od Dnia Spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty na
Rachunku bankowym wskazanym przez Pożyczkodawcę.
Odsetki za opóźnienie naliczane są przez Pożyczkodawcę w wysokości odsetek 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). Zmiana stopy Odsetek
za opóźnienie następuje w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, odpowiednio do
zmiany tej stopy. W przypadku zmiany Odsetek za opóźnienie, Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy
niezwłocznie informację o tej zmianie ze wskazaniem nowej wysokości Odsetek za opóźnienie. W przypadku zmiany
Odsetek za opóźnienie Pożyczkodawca nalicza odsetki według nowej stopy od dnia zmiany stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego. Informacja o zmianie Odsetek za opóźnienie i jej nowa wysokość zostanie przekazana
Pożyczkobiorcy na adres e-mail, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie, lub za
pośrednictwem poczty.
W przypadku, gdy Pożyczka Promocyjna lub jej część nie została spłacona w terminie, warunki promocyjne ulegają
anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki Promocyjnej wraz z Prowizją oraz Odsetkami
Kapitałowymi w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat dla Pożyczek w kwocie nominalnej odpowiadającej Pożyczce
Promocyjnej.
Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu
Umowy Pożyczki, na rzecz osób trzecich.
W przypadku, gdy Kwota do Spłaty lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca, Pośrednik oraz
podmiot, który nabył wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki (w przypadku zbycia wierzytelności przez Pożyczkodawcę)
mają prawo podejmowania czynności windykacyjnych polegających na wykonywaniu: monitów drogą wiadomości SMS,
monitów drogą wiadomości e-mail, monitów drogą telefoniczną oraz monitów drogą pisemnych wezwań, a także mają
prawo do posłużenia się osobami trzecimi do dochodzenia zaległych płatności.
§ 16 – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.

2.
3.

Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
Termin na odstąpienie od Umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, jest wystarczające
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy oświadczenia o
odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, jak również
zamieszczony jest na Platformie Pożyczkowej.
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4.

5.
6.

Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od niniejszej umowy, z wyjątkiem odsetek 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.) , za okres od dnia wypłaty środków pieniężnych w ramach Pożyczki do dnia ich spłaty. Pożyczkobiorca jest
zobowiązany zwrócić kwotę udostępnionych środków wraz z odsetkami, o których mowa w zdaniu poprzednim nie
później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kwota Odsetek Kapitałowych w
stosunku dziennym jest wskazana każdorazowo w Warunkach wypłaty.
Dniem Spłaty Pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych przez Pożyczkobiorcę na Rachunek bankowy
Pożyczkodawcy albo podmiotu działającego na rzecz Pożyczkodawcy w zakresie realizowania spłat Pożyczkobiorców.
Prawo odstąpienia przysługuje Pożyczkobiorcy zarówno w stosunku do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, jak i
poszczególnych Umów Pożyczki zawartych na podstawie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
§ 17 – ZASADY WYPOWIADANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI

1.
2.

3.

4.

Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze oświadczenia
przesłanego do Pożyczkodawcy na trwałym nośniku.
Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pośrednictwem Pośrednika w przypadku,
gdy:
a) dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji są nieprawdziwe lub nie mogą być zweryfikowane przez
Pożyczkodawcę lub
b) Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej Umowy o więcej niż 30 dni
kalendarzowych.
Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej powoduje, że Pożyczka
udzielona Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki staje się natychmiast
wymagalna i Pożyczkobiorca zobowiązany jest do jej spłaty wraz z Prowizją i Odsetkami.
W przypadku wypowiedzenia Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty wszelkich należności wynikających z
niniejszej Umowy, najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania Umowy.
§ 18 – ZMIANA RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI

1.

2.

3.

Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź
wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących
się do wykonywania Umowy;
O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w
życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy
w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej
Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz
ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie
wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej.
Zmiana postanowień Ramowej Umowy Pożyczki dotyczy wyłącznie Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie
zmiany postanowień Ramowej Umowy Pożyczki.
§ 19 – DANE OSOBOWE

1.

2.

Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę, że administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest Yes Finance
S.A. w restrukturyzacji, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000489140 (jako Pożyczkodawca) oraz Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą przy ul. Puławskiej
145, 02-715 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000594858 (jako Pośrednik).
Pożyczkodawca oświadcza, zaś Pożyczkobiorca to oświadczenie przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe
przetwarzane są na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”). Szczegółowe
informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej zgodnie z
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art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia udostępnianej Pożyczkobiorcy przez zawarciem niniejszej Umowy w trakcie
pozyskiwania danych osobowych Pożyczkobiorcy.
§ 20 – REKLAMACJE ORAZ POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1.

2.

3.

4.

Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (Yes Finance S.A. w restrukturyzacji, ul.
Puławska 145, 02-715 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy
(kontakt@yesfinance.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu +48 22 213
89 10).
Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej
otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30
dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:
a) 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.
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 Pożyczkobiorcy.
Pożyczkodawca informuje, że Pożyczkobiorca może skorzystać z pozasądowych trybów rozstrzygania sporów przed
Rzecznikiem Finansowym, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
§ 21 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Pożyczki udzielonej
Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź
bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na
ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy, które pozostaną wiążące i w mocy.
3. Ramowa Umowa Pożyczki oraz wszelkie Umowy Pożyczki podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim winny być
interpretowane.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego..
5. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane
adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
6. Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, i stan niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania utrzymuje się mimo wystosowanego przez Pożyczkobiorcę wezwania do
usunięcia uchybień, Pożyczkobiorca może dochodzić wykonania zobowiązania na drodze przewidzianej prawem.
7. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku gdy Strony nie
będą w stanie rozwiązać sporu polubownie, zostanie poddany on pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi
powszechnemu.
8. Podmiotem posiadającym kompetencje w zakresie rozstrzygania sporów pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą
wynikających z Umowy jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje
dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl
9. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania
z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR ułatwia pozasądowe
rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami
10. W okresie obowiązywania Umowy Pożyczkodawca zamierza się porozumiewać z Pożyczkobiorcą w języku polskim.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
12. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
a) Załącznik nr 1
Tabela Opłat i Prowizji
b) Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
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Załącznik nr 1 do Ramowej Umowy Pożyczki
Tabele Opłat i Prowizji
Tabela 1: Wysokość prowizji dla Kwoty Wypłaconej dla poszczególnych okresów na jaki została udzielona Pożyczka
Kwota

Okres pożyczki [dni]
7

14

21

30

Okres pożyczki [dni]

Kwota

7

14

21

30

500 zł

24,99 zł

24,92 zł

24,99 zł

77,40 zł

2 800 zł

140,00 zł

140,00 zł

139,86 zł

433,80 zł

600 zł

29,96 zł

29,96 zł

29,82 zł

92,70 zł

2 900 zł

144,97 zł

144,90 zł

144,90 zł

449,10 zł

700 zł

35,00 zł

35,00 zł

34,86 zł

108,30 zł

3 000 zł

149,94 zł

149,94 zł

149,94 zł

464,70 zł

800 zł

39,97 zł

39,90 zł

39,90 zł

123,90 zł

3 100 zł

154,98 zł

154,98 zł

154,98 zł

480,00 zł

900 zł

44,94 zł

44,94 zł

44,94 zł

139,20 zł

3 200 zł

159,95 zł

159,88 zł

159,81 zł

495,60 zł

1 000 zł

49,98 zł

49,98 zł

49,98 zł

154,80 zł

3 300 zł

164,99 zł

164,92 zł

164,85 zł

511,20 zł

1 100 zł

54,95 zł

54,88 zł

54,81 zł

170,40 zł

3 400 zł

169,96 zł

169,96 zł

169,89 zł

526,50 zł

1 200 zł

59,99 zł

59,92 zł

59,85 zł

185,70 zł

3 500 zł

175,00 zł

175,00 zł

174,93 zł

542,10 zł

1 300 zł

64,96 zł

64,96 zł

64,89 zł

201,30 zł

3 600 zł

179,97 zł

179,90 zł

179,97 zł

557,70 zł

1 400 zł

70,00 zł

70,00 zł

69,93 zł

216,90 zł

3 700 zł

184,94 zł

184,94 zł

184,80 zł

573,00 zł

1 500 zł

74,97 zł

74,90 zł

74,97 zł

232,20 zł

3 800 zł

189,98 zł

189,98 zł

189,84 zł

588,60 zł

1 600 zł

79,94 zł

79,94 zł

79,80 zł

247,80 zł

3 900 zł

194,95 zł

194,88 zł

194,88 zł

604,20 zł

1 700 zł

84,98 zł

84,98 zł

84,84 zł

263,10 zł

4 000 zł

199,99 zł

199,92 zł

199,92 zł

619,50 zł

1 800 zł

89,95 zł

89,88 zł

89,88 zł

278,70 zł

4 100 zł

204,96 zł

204,96 zł

204,96 zł

635,10 zł

1 900 zł

94,99 zł

94,92 zł

94,92 zł

294,30 zł

4 200 zł

210,00 zł

210,00 zł

210,00 zł

650,70 zł

2 000 zł

99,96 zł

99,96 zł

99,96 zł

309,60 zł

4 300 zł

214,97 zł

214,90 zł

214,83 zł

666,00 zł

2 100 zł

105,00 zł

105,00 zł

105,00 zł

325,20 zł

4 400 zł

219,94 zł

219,94 zł

219,87 zł

681,60 zł

2 200 zł

109,97 zł

109,90 zł

109,83 zł

340,80 zł

4 500 zł

224,98 zł

224,98 zł

224,91 zł

696,90 zł

2 300 zł

114,94 zł

114,94 zł

114,87 zł

356,10 zł

4 600 zł

229,95 zł

229,88 zł

229,95 zł

712,50 zł

2 400 zł

119,98 zł

119,98 zł

119,91 zł

371,70 zł

4 700 zł

234,99 zł

234,92 zł

234,99 zł

728,10 zł

2 500 zł

124,95 zł

124,88 zł

124,95 zł

387,30 zł

4 800 zł

239,96 zł

239,96 zł

239,82 zł

743,40 zł

2 600 zł

129,99 zł

129,92 zł

129,99 zł

402,60 zł

4 900 zł

245,00 zł

245,00 zł

244,86 zł

759,00 zł

2 700 zł

134,96 zł

134,96 zł

134,82 zł

418,20 zł

5 000 zł

249,97 zł

249,90 zł

249,90 zł

774,60 zł

Tabela 2: Pozostałe Opłaty i Prowizje
Tytuł płatności

Koszt

Roczna stopa oprocentowania na dzień zawarcia niniejszej umowy, w oparciu o którą wyliczane są
Odsetki Kapitałowe

7,20%

Opłata za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego

0,00 zł

Opłata za udzielenie pożyczki

0,00 zł

Opłata za weryfikację rachunku bankowego pożyczkobiorcy usługą Szybka Identyfikacja

0,00 zł

Odsetki za opóźnienie na dzień zawarcia niniejszej umowy

11,20%
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Załącznik nr 2 do Ramowej Umowy Pożyczki
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

_____________________
imię i nazwisko Pożyczkobiorcy
_____________________
adres zamieszkania Pożyczkobiorcy

Yes Finance S.A. w restrukturyzacji
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa

Odstąpienie od umowy

Oświadczam, że zgodnie z art. 58 w zw. z art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz.
715 z późn. zm.) odstępuję od Ramowej Umowy Pożyczki nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zawartej dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
w Warszawie.

_______________
data i miejscowość

_______________
podpis Pożyczkobiorcy
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UMOWA POŻYCZKI NR ________________
(Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki)
Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki z dnia … roku, pomiędzy:
Yes Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000489140, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 300 000 PLN, NIP 5213657548,
REGON 146909734, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,
dla której usługi pośrednictwa świadczy:
Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145 (kod pocztowy 02-715), wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000594858, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, NIP
5213717701, REGON 363443466, zwana dalej „Pośrednikiem”,
a
Panem/Panią zwanym (-ą) dalej „Pożyczkobiorcą”
Imię: …
Seria i numer dowodu osobistego: …
Adres zamieszkania:
Ulica: …
Miejscowość: …
Telefon: +48 …
Nr rachunku bankowego Pożyczkobiorcy: …

Nazwisko: …
PESEL: …
Nr domu: …
Kod pocztowy: …
E-mail: …

Nr mieszkania: …

na następujących warunkach:
Promocyjne Warunki Pożyczki nr _____________ :
Całkowita Kwota Pożyczki: … zł
Kwota wypłacona Pożyczkobiorcy: … zł
Prowizja: … zł
Odsetki: … zł
Całkowity Koszt Pożyczki: … zł
Całkowita Kwota do Spłaty: … zł
Roczna stopa oprocentowania Pożyczki: … %
Termin Spłaty Pożyczki: …
RRSO: … %
Odsetki Kapitałowe w stosunku dziennym: … zł
Nr rachunku na który Pożyczkobiorca dokonuje spłaty: …
Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: 11,20%
Promocyjne Warunki Pożyczki przestają obowiązywać automatycznie (bez konieczności składania oświadczeń przez
którąkolwiek ze Stron niniejszej Umowy) w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę obowiązku terminowej spłaty
Pożyczki. Po anulowaniu Promocyjnych Warunków Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki zgodnie
ze Standardowymi Warunkami Pożyczki wskazanymi poniżej.
Standardowe Warunki Pożyczki nr _____________ (mają zastosowanie wyłącznie w przypadku nieterminowej spłaty
Pożyczki):
Całkowita Kwota Pożyczki: … zł
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Kwota wypłacona Pożyczkobiorcy: … zł
Prowizja: … zł
Odsetki: … zł
Całkowity Koszt Pożyczki: … zł
Całkowita Kwota do Spłaty: … zł
Roczna stopa oprocentowania Pożyczki: … %
Termin Spłaty Pożyczki: …
RRSO: … %
Odsetki Kapitałowe w stosunku dziennym: … zł
Nr rachunku na który Pożyczkobiorca dokonuje spłaty: …

Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: 11,20%
1.
2.
3.

Realizacja wypłaty Kwoty Pożyczki nastąpi w ciągu 1. dnia roboczego
Zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy wypłata Kwoty pożyczki nastąpi na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy
Umowa obowiązuje do dnia … , z zastrzeżeniem, że wpływ na rachunek Pożyczkodawcy wszystkich należności
wynikających z niniejszej Umowy będzie stanowić skuteczne zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązków i zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy.
4. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Ramowa Umowa Pożyczki nr _____________, zapisana na Koncie Klienta (w
formie pliku PDF możliwego do zapisania w systemie komputerowym Pożyczkobiorcy) oraz Regulamin Promocji
stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.
5. Założenia przyjęte do obliczenia Rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (Promocyjne Warunki Pożyczki): (1) Kwota
pożyczki: … zł, (2) Stopa oprocentowania pożyczki: …%, (3) Prowizja: … zł, (4) Okres pożyczki: … dni, (5) Spłata
jednorazowa (1 rata), (6) Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.
6. Założenia przyjęte do obliczenia Rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (Standardowe Warunki Pożyczki): (1) Kwota
pożyczki: … zł, (2) Stopa oprocentowania pożyczki (stopa zmienna): … %, (3) Prowizja: … zł, (4) Okres pożyczki: … dni, (5)
Spłata jednorazowa (1 rata), (6) Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.
7. Zapisy Ramowej Umowy Pożyczki stosuje się do niniejszej Umowy Pożyczki, w tym w szczególności w zakresie:
a) zasad i terminu spłaty pożyczki, w tym w szczególności kolejności zaliczania wpłat na poczet należności
Pożyczkodawcy;
b) prawa Pożyczkobiorcy do otrzymania w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty Pożyczki;
c) informacji o kosztach, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki;
d) rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunków jej zmiany oraz innych opłat z tytułu
zaległości w spłacie Pożyczki;
e) skutków braku płatności;
f) terminu, sposobu i skutków odstąpienia Pożyczkobiorcy od Umowy Pożyczki,
g) prawa Pożyczkobiorcy do spłaty Pożyczki przed terminem;
h) informacji o warunkach rozwiązania umowy;
i) informacji o prawie Pożyczkobiorcy do dochodzenia roszczeń o wykonanie umowy;
j) informacji o prawie do pozasądowego rozwiązywania sporów;
k) wskazania organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.
8. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego określa Tabela Opłat i Prowizji stanowiąca załącznik do
Ramowej Umowy Pożyczki zawartej przez Pożyczkobiorcę i przesłanej Pożyczkobiorcy w momencie zawarcia Ramowej
Umowy Pożyczki oraz dodatkowo wraz z niniejszą Umową Pożyczki.
9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, jak również Formularz informacyjny dotyczący Pożyczki stanowią
załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od niniejszej
Umowy Pożyczki, z wyjątkiem Odsetek Kapitałowych 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.) za okres od dnia wypłaty środków pieniężnych
w ramach Pożyczki do dnia ich spłaty. Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić kwotę udostępnionych środków wraz z
Odsetkami Kapitałowymi, o których mowa w zdaniu poprzednim nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kwota odsetek w stosunku dziennym jest wskazana w Warunkach Pożyczki w
tabeli powyżej.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Pożyczki zastosowanie znajdą zapisy Ramowej Umowy Pożyczki
oraz Regulamin Promocji.
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UMOWA POŻYCZKI NR ________________
(Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki)
Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki z dnia … roku, pomiędzy:
Yes Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000489140, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 300 000 PLN, NIP 5213657548,
REGON 146909734, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,
dla której usługi pośrednictwa świadczy:
Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145 (kod pocztowy 02-715), wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000594858, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, NIP
5213717701, REGON 363443466, zwana dalej „Pośrednikiem”,
a
Panem/Panią zwanym (-ą) dalej „Pożyczkobiorcą”
Imię: …
Seria i numer dowodu osobistego: …
Adres zamieszkania:
Ulica: …
Miejscowość: …
Telefon: +48 …
Nr rachunku bankowego Pożyczkobiorcy: …

Nazwisko: …
PESEL: …
Nr domu: …
Kod pocztowy: …
E-mail: …

Nr mieszkania: …

na następujących warunkach:
Warunki Pożyczki nr _____________ :
Całkowita Kwota Pożyczki: … zł
Kwota wypłacona Pożyczkobiorcy: … zł
Kwota refinansowana: … zł
Prowizja: … zł
Odsetki: … zł
Całkowity Koszt Pożyczki: … zł
Całkowita Kwota do Spłaty: … zł
Roczna stopa oprocentowania Pożyczki: … %
Termin Spłaty Pożyczki: …
RRSO: … %
Odsetki Kapitałowe w stosunku dziennym: … zł
Nr rachunku na który Pożyczkobiorca dokonuje spłaty: …
Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: 11,20%
1.
2.

Realizacja wypłaty Kwoty Pożyczki nastąpi w ciągu 1. dnia roboczego.
Zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy wypłata Kwoty pożyczki nastąpi:
a) Kwota … zł na rachunek bankowy należący do Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji o numerze: … a w
przypadku Pożyczki Refinansującej również dopuszcza się innego rodzaju rozliczenie, skutkujące wykonaniem
wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy wskazanego przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o
zawarcie Umowy Pożyczki Refinansującej;
b) kwota … zł na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Umowa obowiązuje do dnia … , z zastrzeżeniem, że wpływ na rachunek Pożyczkodawcy wszystkich należności
wynikających z niniejszej Umowy będzie stanowić skuteczne zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązków i zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy.
Integralną częścią niniejszej Umowy jest Ramowa Umowa Pożyczki nr _____________, zapisana na Koncie Klienta (w
formie pliku PDF możliwego do zapisania w systemie komputerowym Pożyczkobiorcy).
Założenia przyjęte do obliczenia Rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: (1) Kwota pożyczki: … zł, (2) Stopa
oprocentowania pożyczki: … %, (3) Prowizja: … zł, (4) Okres pożyczki: … dni, (5) Spłata jednorazowa (1 rata), (6) Kwota
pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.
Zapisy Ramowej Umowy Pożyczki stosuje się do niniejszej Umowy Pożyczki, w tym w szczególności w zakresie:
a) zasad i terminu spłaty pożyczki, w tym w szczególności kolejności zaliczania wpłat na poczet należności
Pożyczkodawcy;
b) prawa Pożyczkobiorcy do otrzymania w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty Pożyczki;
c) informacji o kosztach, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki;
d) rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunków jej zmiany oraz innych opłat z tytułu
zaległości w spłacie Pożyczki;
e) skutków braku płatności;
f) terminu, sposobu i skutków odstąpienia Pożyczkobiorcy od Umowy Pożyczki,
g) prawa Pożyczkobiorcy do spłaty Pożyczki przed terminem;
h) informacji o warunkach rozwiązania umowy;
i) informacji o prawie Pożyczkobiorcy do dochodzenia roszczeń o wykonanie umowy;
j) informacji o prawie do pozasądowego rozwiązywania sporów;
k) wskazania organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.
Roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego określa Tabela Opłat i Prowizji stanowiąca załącznik do
Ramowej Umowy Pożyczki zawartej przez Pożyczkobiorcę i przesłanej Pożyczkobiorcy w momencie zawarcia Ramowej
Umowy Pożyczki oraz dodatkowo wraz z niniejszą Umową Pożyczki.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, jak również Formularz informacyjny dotyczący Pożyczki stanowią
załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od niniejszej
Umowy Pożyczki, z wyjątkiem Odsetek Kapitałowych 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.) za okres od dnia wypłaty środków pieniężnych
w ramach Pożyczki do dnia ich spłaty. Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić kwotę udostępnionych środków wraz z
Odsetkami Kapitałowymi, o których mowa w zdaniu poprzednim nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kwota odsetek w stosunku dziennym jest wskazana w Warunkach Pożyczki w
tabeli powyżej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Pożyczki zastosowanie znajdą zapisy Ramowej Umowy Pożyczki.

Strona 20 z 20

