UMOWA ZLECENIA SZYBKIEJ WERYFIKACJI
Zawarta w dniu............... pomiędzy:
Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się
pod adresem ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000394906, NIP 5272661439,
REGON 143148849, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł, zwaną dalej
„Zleceniobiorcą”
a
...................stały adres zamieszkania......................., legitymującym/legitymującą się dowodem
osobistym o serii i numerze............... PESEL ...................,zwanym/ą dalej „Zleceniodawcą”

Zleceniobiorca oraz Zleceniodawca, razem jako „Strony” lub każde z osobna jako
„Strona” postanawiają zawrzeć umowę zlecenia oceny zdolności kredytowej
Zleceniodawcy, dalej jako „Umowa”, na następujących warunkach:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zleceniodawca oświadcza, że:
1. Za pośrednictwem strony Zleceniobiorcy www.zaliczka.pl złożył wniosek o zawarcie
z partnerem Zleceniobiorcy (dalej jako „Pożyczkodawca”) umowy pożyczki (dalej
jako „Umowa Pożyczki”) oraz wybrał opcję szybkiej weryfikacji wniosku
pożyczkowego i dostarczenia przez Zleceniobiorcę wyniku oceny zdolności
kredytowej, za dodatkową opłatą ponoszoną na rzecz Zleceniobiorcy,
1. udzielił Zleceniobiorcy zgody na wystąpienie przez Zleceniobiorcę do biur informacji
kredytowych, celem dokonania oceny zdolności kredytowej,
1. zapoznał się z klauzulą informacyjną Zleceniobiorcy w zakresie przetwarzania
danych osobowych, w szczególności z przysługującymi z tego tytułu prawami oraz
wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z powyższa
klauzulą, w tym wszelkich danych osobowych zebranych w procesie wnioskowania o
zawarcie Umowy Pożyczki,
1. wyraża zgodę na wykonanie przez Zleceniobiorcę w całości Przedmiotu Umowy
przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i tym samym oświadcza, że jest
świadomy utraty prawa do odstąpienia do Umowy po wykonaniu Przedmiotu Umowy
przez Zleceniobiorcę.
2. Zleceniobiorca oświadcza, ze:
2. Uprawniony jest do dokonania oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy na
potrzeby zawarcia Umowy Pożyczki,
2. Posiada odpowiednie zdolności techniczne oraz uprawnienia dla dokonania oceny
zdolności kredytowej Zleceniodawcy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przez zawarcie niniejszej Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać szybką ocenę
zdolności kredytowej Zleceniodawcy, a Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić
umówioną Prowizję, (dalej jako „Przedmiot Umowy”);
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia
zawarcia Umowy, dokonać oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy, a następnie
przekazać wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej bezpośrednio Pożyczkodawcy.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy w
sposób rzetelny, zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa oraz w sposób, który akceptuje Pożyczkobiorca.
4. Zleceniobiorca ma prawo skontaktować się telefonicznie ze Zleceniodawcą w celu
weryfikacji prawdziwości podanych danych oraz w celu weryfikacji sytuacji finansowej
Zleceniodawcy.
5. Zleceniobiorca zastrzega, że dokonana ocena zdolności kredytowej Zleceniodawcy może
być zarówno pozytywna jak i negatywna i każdorazowo zależy od indywidualnej oceny
sytuacji finansowej Zleceniodawcy.

§ 3. SKRÓCONA FORMA AKCEPTACJI
SZYBKIEJ WERYFIKACJI
1. Zleceniodawca ma również możliwość zaakceptowania szybkiej weryfikacji zdolności
kredytowej wysyłając sms o treści "SZYBKO" pod numer
telefonu
+48732231244 Zleceniobiorcy.
2. Słowo "SZYBKO" w treści sms-a oznacza zapoznanie się z umową zlecenia szybkiej
weryfikacji oraz jej akceptację.

§ 4. ZAPŁATA
1. Zleceniodawca za wykonanie usługi stanowiącej Przedmiot Umowy, zobowiązuje się
zapłacić na rzecz Zleceniobiorcy Prowizję, zgodnie z Tabelą Prowizji stanowiącą
załącznik nr. 1 do niniejszej Umowy, (dalej jako „Prowizja”), w terminie spłaty pożyczki
udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki.
2. Zapłata Prowizji następuje na rachunek bankowy Pożyczkodawcy określony w
indywidualnych warunkach Umowy Pożyczki.
3. Strony ustalają, że kwoty, które Zleceniodawca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w
kolejności zaliczone na:
3. odsetki za nieterminową płatność Prowizji za wykonanie szybkiej oceny zdolności
kredytowej na podstawie Umowy;
3. Prowizję za wykonanie szybkiej oceny zdolności kredytowej na podstawie Umowy,
4. Z tytułu opóźnienia Zleceniodawcy w zapłacie prowizji na rzecz Zleceniobiorcy,
Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty 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.) (odsetki maksymalne), za każdy

dzień opóźnienia.

§ 5. REKLAMACJE
1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Zleceniobiorcy (Przasnyska
6B, 01-756 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny
Zleceniobiorcy (info@zaliczka.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii
Pożyczkodawcy (numer telefonu +48 22 206 21 49).
2. Zleceniobiorca 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, Zleceniobiorca poinformuje
o tym Zleceniodawcę wskazując:
2. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
2. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy
niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. O rozpatrzeniu reklamacji Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę listownie,
telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację
zostanie udzielona przez Zleceniobiorcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za
pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że
Zleceniobiorca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na
wniosek Zleceniobiorcy.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się informować Zleceniobiorcę niezwłocznie o zmianie
wszelkich danych podanych.
3. Zleceniobiorcy w związku z zawarciem niniejszej Umowy.
4. Niniejsza Umowa zlecenia podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być
interpretowana.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania
lub siedziby pozwanego.
6. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach dla każdej ze Stron.
ZLECENIODAWCAZLECENIOBIORCA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZLECENIA

Prowizja z tytułu dokonania szybkiej oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy na podstawie
Umowy Zlecenia wynosi ..............zł.

