FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZACY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczace kredytodawcy

Kredytodawca:
Adres:
(siedziba)
Numer telefonu:
(informacja opcjonalna)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja opcjonalna)
Numer faxu:
(informacja opcjonalna)
Adres strony internetowej:
(informacja opcjonalna)
Posrednik kredytowy:*
Adres:
(siedziba)
Numer telefonu:
( informacja opcjonalna)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja opcjonalna)
Numer faxu:
(informacja opcjonalna)
Adres strony internetowej:
(informacja opcjonalna)

................................
...................................

+48 22 206 21 49

info@zaliczka.pl

Nie dotyczy

www.zaliczka.pl
Rebbie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Toruńska 52/81 03-226 Warszawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2. Opis glównych cech kredytu
Rodzaj kredytu:

Pozyczka gotówkowa

Calkowita kwota kredytu:
(suma wszystkich srodków
pienieznych, które zostana
Panu/Pani udostepnione)
Terminy i sposób wyplaty
kredytu:
( w jaki sposób i w jakim terminie
otrzyma Pan/Pani srodki
pieniezne)

Wyplata
srodków
pienieznych
nastepuje
niezwlocznie, w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu
pozyczki, w formie przelewu na rachunek
bankowy Pozyczkobiorcy. Moment wplyniecia
kwoty pozyczki na konto bankowe Pozyczkobiorcy
zalezny jest od sesji bankowych banku, w którym
Pozyczkobiorcy posiada rachunek.

Umowa pozyczki zawierana jest
okreslony do dnia terminu splaty.

na

czas

Czas obowiazywania umowy:
Termin splaty pozyczki dni od dnia wyplaty
calkowitej kwoty pozyczki.

Pelna splata calkowitej kwoty pozyczki wraz z
wszystkimi
dodatkowymi
kosztami
bedzie
nastepowala w terminie dni od dnia wyplaty
calkowitej kwoty pozyczki.

Zasady i terminy splaty kredytu:

Otrzymywane srodki pieniezne beda zaliczane
przez Pozyczkodawce wedlug nastepujacej
kolejnosci: koszty zwiazane z postepowaniem
sadowym i egzekucyjnym, jesli takie powstaly
zgodnie z Umowa Pozyczki; Odsetki za
opóznienie, jesli takie powstaly zgodnie z Umowa;
Odsetki kapitalowe; Prowizja, kwota Pozyczki.

Calkowita kwota do zaplaty
przez konsumenta:
Jest to suma wszystkich srodków
pienieznych, które kredytodawca
udostepnia Panu/Pani oraz
wszelkie koszty, które
zobowiazany/a bedzie Pan/Pani
poniesc w zwiazku z umowa o
kredyt

zl

Kredyt wiazany lub w formie
odroczonej platnosci*
- opis towaru lub uslugi:

Nie dotyczy

- cena:
Wymagane zabezpieczenia
kredytu*
Zabezpieczenie, jakie bedzie
Pan/Pani musial/a przedstawic w
zwiazku z umowa o kredyt

Nie dotyczy

Informacja czy umowa o kredyt
przewiduje gwarancje splaty
calkowitej kwoty kredytu
wyplaconej na jej podstawie*
Jezeli zgodnie z postanowieniami
umowy o kredyt, platnosci
dokonywane przez Pana/Pania nie
sa zaliczane do splaty calkowitej
Nie dotyczy
kwoty kredytu, ale beda
wykorzystywane do zgromadzenia
kapitalu przez okresy i na
zasadach okreslonych w umowie
dodatkowej, to umowa o kredyt nie
przewiduje gwarancji splaty
calkowitej kwoty kredytu
wyplaconej na jej podstawie
3. Koszty kredytu

Roczna stopa oprocentowania Pozyczki („RSO")
jest zmienna i wynosi na dzien sporzadzenia
niniejszego formularza 10% w skali roku.
Roczna stopa procentowa jest jako dwukrotnosci
sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego i 3,5 punktów procentowych, (odsetki
maksymalne- dwukrotnosci wysokosci odsetek
ustawowych zgodnie z art. 359 § 2(1) Kodeksu
cywilnego).
Stopa oprocentowania kredytu
oraz warunki jej zmiany

Wysokosc RSO Pozyczki ulega obnizeniu do
aktualnej wysokosci stopy odsetek maksymalnych
w przypadku obnizenia wysokosci stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku pózniejszego podwyzszenia
wysokosci stopy odsetek maksymalnych
wysokosc RSO Pozyczki niezwlocznie powraca
do swej pierwotnej wysokosci, jednakze nie
wiecej niz do aktualnej wysokosci stopy odsetek
maksymalnych
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO: %
Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania
Jest to calkowity koszt kredytu
ponoszony przez konsumenta,
wyrazony, jako wartosc
procentowa calkowitej kwoty
kredytu w stosunku rocznym
przedstawiona, aby pomóc
Panu/Pani w porównaniu
oferowanych kredytów

Reprezentatywny przyklad:
calkowita kwota pozyczki: 1000 zl;
czas obowiazywania umowy: 30 dni;
Prowizja przygotowawcza: 250zl
Prowizja administarcyjna: 24,65zl
Stopa oprocentowania zmienna 10%
odsetki: 8,21zl
calkowita kwota do zaplaty 1282,86 zl;
RRSO 1971 %

Obowiazek zawarcia umowy
dodatkowej:
Do uzyskania kredytu konieczne
jest zawarcie przez Pana/Pania
umowy dodatkowej w
szczególnosci umowy
ubezpieczenia lub innej umowy

Nie dotyczy

Na koszty bedzie Pan/ Pani zobowiazany/a
poniesc w zwiazku z Umowa Pozyczki skladaja
sie:
Koszty, które zobowiazany/a
bedzie Pan/Pani poniesc w
zwiazku z umowa o kredyt*

Odsetki zgodnie ze wskazana powyzej stopa
oprocentowania pozyczki
Prowizja zlotych

Koszty prowadzenia jednego lub
kilku rachunków w celu
Nie dotyczy
dokonywania wplat i wyplat
srodków pienieznych*
Koszty korzystania z kart

Koszty korzystania z kart
kredytowych*

Nie dotyczy

Inne koszty, które konsument
zobowiazany jest poniesc w
zwiazku z umowa*

Oplata rejestracyjna w wysokosci 1zl dokonywana
w celu weryfikacji tozsamosci Pozyczkobiorcy i
rejestracji
Pozyczkobiorcy
w
systemie
Pozyczkodawcy, jedynie w przypadku wyboru
takiej formy weryfikacji Pozyczkobiorcy

Warunki, na jakich koszty
zwiazane z umowa o kredyt
moga ulegac zmianie*
Oplaty notarialne*

Zmiana lub wprowadzenia nowych przepisów
prawa, rekomendacji, zalecen lub wytycznych
organów panstwowych odnoszacych sie do
wykonywania umowy

Nie dotyczy
W braku lub w przypadku opóznienia w platnosci
mozesz zostac obciazony odsetkami za
opóznienie w wysokosci odsetek maksymalnych,
okreslonych art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj.
równymi dwukrotnosci sumy aktualnej stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5
punktów procentowych (w stosunku rocznym). Na
dzien 16.12.2016 roku odsetki maksymalne za
opóznienie wynosza 14% w stosunku rocznym.

Zmiana stopy odsetek maksymalnych za
opóznienie nastepuje w przypadku zmiany stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego,
odpowiednio do zmiany tej stopy. W przypadku
zmiany stopy odsetek maksymalnych za
opóznienie,
Pozyczkobiorca
otrzymuje
od
Pozyczkodawcy niezwlocznie, informacje o tej
zmianie ze wskazaniem nowej wysokosci stopy
odsetek maksymalnych za opóznienie.

Skutek braku platnosci
Skutki braku platnosci moga byc
dla Pana/Pani nastepujace

W
przypadku
zmiany
stopy
odsetek
maksymalnych za opóznienie Pozyczkodawca
nalicza odsetki wedlug nowej stopy od dnia
zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego.

Pozyczkodawca ma równiez prawo do podjecia
dzialan majacych na celu odzyskanie swojej
wierzytelnosci, w tym w szczególnosci do
przekazania tej wierzytelnosci do obslugi przez
zewnetrzny podmiot, jak równiez ma prawo do

dochodzenia zwrotu pozyczki na drodze
postepowania
sadowego.
Na
podstawie
prawomocnego wyroku zasadzajacego kwote
Pozyczki
wraz
z
innymi
wymagalnymi
naleznosciami, Pozyczkobiorca
moze
byc
obciazony kosztami procesu na podstawie
powszechnie obowiazujacego prawa.

Pozyczkodawca ma prawo przekazac informacje
o zobowiazaniach Pozyczkobiorcy do Biur
Informacji
Gospodarczej, co moze miec
negatywny wplyw na zdolnosc kredytowa
Pozyczkobiorcy.
2. Inne wazne informacje
Odstapienie od umowy

Tak

W terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy ma Pan/Pani
prawo do odstapienia od umowy:

W terminie 14 dni od zawarcia umowy
Pozyczkobiorca ma prawo skorzystac z
odstapienia od umowy pozyczki.

Jest Pan/ Pani uprawniony/a do czesciowej lub
calkowitej splaty pozyczki przed terminem splaty
pozyczki bez ponoszenia oplat lub kosztów z tego
Ma Pan/Pani prawo w kazdym
tytulu. W takim wypadku calkowity koszt pozyczki
czasie do splaty calosci lub czesci ulegnie obnizeniu o te koszty, które dotycza
kredytu przed terminem
okresu, o który skrócono udostepnienie pozyczki
okreslonym w umowie
chociazby poniósl je Pan /Pani przed splata.
Splata kredytu przed terminem
okreslonym w umowie

Uprawnienie kredytodawcy do
zastrzezenia prowizji za splate
kredytu przed terminem*

Nie dotyczy

Sprawdzenie w bazie danych
Jezeli kredytodawca odmówi
Panu/Pani udzielenia kredytu
konsumenckiego na podstawie
informacji zawartych w bazie
danych kredytodawcy
niezwlocznie zobowiazany jest
przekazac Panu/Pani bezplatna
informacje o wynikach tego
sprawdzenia oraz wskazac baze
danych, w której tego sprawdzenia
dokonano
Prawo do otrzymania projektu
umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania,
na wniosek, bezplatnego projektu

Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w nastepujacej
bazie danych:
Wewnetrzna baza danych Pozyczkodawcy
Bazy danych uczestników Platformy Wymiany
Informacji Pozyczkowej (Lista wspólpracujacych
k r e d y t o d a w c ó w : http://www.creditcheck.pl/uczestnicy/)

na wniosek, bezplatnego projektu
umowy o kredyt konsumencki,
jezeli w ocenie kredytodawcy
spelnia Pan/Pani warunki do
udzielenia kredytu
konsumenckiego
Czas obowiazywania formularza

Ma Pan/Pani prawo do bezplatnego otrzymania
egzemplarza projektu umowy o kredyt.

Niniejsza informacja zachowuje waznosc 30dni
od daty wystawienia formularza.

3. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedazy uslug
finansowych na odleglosc
1. Informacje dotyczace kredytodawcy
Kredytodawca
Adres:
(siedziba)
Numer telefonu:
(informacja opcjonalna)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja opcjonalna)
Numer faxu:
(informacja opcjonalna)
Adres strony internetowej:
(informacja opcjonalna)

........................
........................

+48 22 206 21 49

info@zaliczka.pl

Nie dotyczy

www.zaliczka.pl

Rejestr*

Nie dotyczy

Organ nadzoru*

Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac
Powstanców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

2. Dane dotyczace umowy

Odstapienie od umowy*

Ma Pan/Pani prawo do odstapienia od umowy
pozyczki w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy poprzez wyslanie wiadomosci e-mail z
wypelnionym i podpisanym oswiadczeniem
zawierajacym Imie i Nazwisko na adres
info@zaliczka.pl lub wyslanie pisma na adres
korespondencyjny Zaliczka sp. z o.o. ul.
Przasnyska 6B, 00-756 Warszawa.
W
przypadku
odstapienia
od
Umowy
Pozyczkobiorca ma obowiazek zobowiazuje sie
do zwrotu wyplaconej kwoty Pozyczki wraz z
odsetkami kapitalowymi za okres od dnia wyplaty

Pozyczki do dnia faktycznej splaty Pozyczki w
terminie 30 dni od dnia zlozenia Pozyczkodawcy
oswiadczenia o odstapieniu.
Wybór prawa wlasciwego*
Do zawartej z Panem/Pania
umowy o kredyt bedzie mialo
zastosowanie prawo:

Prawo polskie

Postanowienie umowy
dotyczace wyboru prawa
wlasciwego*

W
kwestiach
nieuregulowanych
Umowa
zastosowanie maja przepisy prawa polskiego.
Prawem wlasciwym jest prawo polskie. Prawo
wlasciwe dla Umowy zostalo okreslone w § 19
ust. 1 Umowy.

Jezyk umowy*

Informacje i warunki umowy beda podawane w
jezyku polskim

3. Informacje dotyczace
odwolan
Przysluguje Panu/ Pani prawo zlozenia reklamacji
do Pozyczkodawcy w trybie opisanym w Umowie
Pozyczki.

Przysluguje Panu/ Pani prawo korzystania z
pozasadowego rozstrzygania sporów.

Pozasadowe rozstrzyganie
sporów

Spór miedzy Pozyczkodawca a Pozyczkobiorca
moze byc rozstrzygniety w drodze pozasadowego
postepowania przeprowadzonego na wniosek
Pozyczkobiorcy przez Rzecznika Finansowego na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 5 sierpnia
2015 r o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

W przypadku, gdy Strony nie beda w stawnie
rozwiazac sporu polubownie, zostanie poddany
on pod rozstrzygniecie wlasciwemu sadowi
powszechnemu.

