REGULAMIN
UDZIELANIA POŻYCZEK NA ODLEGŁOŚĆ
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZEZ HSZ Finance Spółka z o.o.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.bierz-kase.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie serwisu.

ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie, umowach Pożyczki oraz we wszelkiej korespondencji prowadzonej przez Strony (również w
postaci elektronicznej) określenia, oznaczają:

1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.bierz-kase.pl funkcjonujący na platformie
internetowej będącej własnością Pożyczkodawcy, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną
na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności;
2. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca dostęp do Usług w Serwisie. Użytkownikami
mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
3. Usługa Dostępu do Serwisu - dostęp do treści znajdujących się w Serwisie i utrzymanie konta Pożyczkobiorcy na Portalu
świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
4. Usługa Pożyczki – usługa świadczona przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy w oparciu o Umowę Pożyczki;
5. Usługi – Usługa dostępu do Serwisu oraz Usługa Pożyczki;
6. Hasło - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta
Pożyczkobiorcy na Portalu, ustalany samodzielnie przez Pożyczkobiorcę podczas procesu rejestracji lub nadawane przez
Pożyczkodawcę w sytuacji gdy Pożyczkobiorca zgłosił utratę danych Hasła;
7. Login - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do uzyskania dostępu do konta Pożyczkobiorcy na Portalu,
ustalany samodzielnie przez Pożyczkobiorcę podczas procesu Rejestracji;
8. Dane - wszelkie dane dostarczane do Pożyczkodawcy przez Użytkownika w trakcie logowania Użytkownika w Serwisie lub w
trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu bądź Usługi, zawarte również w przesyłanej do Pożyczkodawcy poczcie
elektronicznej oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych
Danych oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z realizacją Usługi, stosownie do zapisów niniejszego
Regulaminu;
9. Biura Informacji Gospodarczej - BIG InfoMonitor, BIK 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.);
10. Całkowity Koszt Pożyczki – wszystkie koszty, jakie Pożyczkobiorca zobowiązuje się ponieść w związku z Umową
Pożyczki (udzieloną Pożyczką), w szczególności: odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane Pożyczkobiorcy oraz
koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania Pożyczki, określony każdorazowo w
Umowie Pożyczki;
11. Całkowita Kwota Pożyczki – suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy
na podstawie Umowy Pożyczki, określona każdorazowo w Umowie Pożyczki;
12. Całkowita Kwota do Spłaty – suma Całkowitej Kwoty Pożyczki oraz Całkowitego Kosztu Pożyczki, określona
każdorazowo w Umowie Pożyczki;
13. Formularz Informacyjny – formularz określony w art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1193), przekazywany przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy i zawierający dane, o których mowa w art. 13 ust.
1 i 2 ww. Ustawy, dostępny dla Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej w wersji elektronicznej i każdorazowo udostępniany
Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy Pożyczki na Trwałym Nośniku pozwalającym w szczególności na przechowywanie,
odczytywanie oraz odtworzenie Formularza Informacyjnego;
14. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, wypełniany w procesie tworzenia
Profilu Klienta w ramach Rejestracji i składania po raz pierwszy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, zawierający dane
Wnioskodawcy niezbędne do zawarcia Umowy Pożyczki i jej realizacji;
15. Informacja o Saldzie – informacja dotycząca aktualnego stanu rozliczeń między Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą
widoczna w Profilu Klienta;
16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z. późn. zm.);

Wygenerowano: 31.07.2018 18:49:11

Strona 1 z 9

17. Okres Trwania Pożyczki – wyrażony w dniach okres, na jaki została udzielona Pożyczkobiorcy Pożyczka, określony
każdorazowo w Umowie Pożyczki;
18. Opłata Rejestracyjna - opłata ponoszona przez Pożyczkobiorcę w celu weryfikacji jego danych osobowych. Opłata
Rejestracyjna jest wymagana, aby otrzymać pierwszą Pożyczkę i nie musi być powtarzana przy kolejnych Pożyczkach;
19. Portal – Strona Internetowa Pożyczkodawcy znajdująca się pod adresem: www.bierz-kase.pl,
20. Pożyczka - środki pieniężne każdorazowo przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy
Pożyczki w wysokości określonej w Umowie Pożyczki;
21. Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, będąca stroną Umowy Pożyczki, której Pożyczkodawca udziela Pożyczek na warunkach
określonych w Umowie Pożyczki;
22. Pożyczkodawca - HSZ Finance Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (kod pocztowy: 42-530 Dąbrowa Górnicza)
przy ul. Warszawskiej 55, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe
prowadzone są przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadająca numerem KRS: 0000582116, NIP: 6292473316, REGON: 362592980, posiadającej kapitał zakładowy w
wysokości 200 000,00 PLN , wpłaconym w całości, posiadająca zgodnie z art. 5 pkt 2a) Ustawy status instytucji pożyczkowej;
23. Profil Klienta – indywidualne konto założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, za
pośrednictwem którego składane są kolejne (inne niż pierwszy) Wnioski o Udzielenie Pożyczki;
24. Prowizja – opłata należna Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu udzielenia Pożyczki, w wysokości i terminie
wskazanym w Umowie Pożyczki;
25. Przelew Potwierdzający Rejestrację – przelew opłaty weryfikacyjnej na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy dokonany
przez Użytkownika, zgodnie z danymi określonymi w Rozdziale 3 ust. 7 Regulaminu;
26. Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Pożyczki i
na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;
27. Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony przez dowolny
bank na terenie Polski, będący rachunkiem z którego wysłany został Przelew Potwierdzający Rejestrację;
28. Rejestracja – dokonanie czynności polegających na:
a. wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracji dostępnego w zakładce: http://bierz-kase.pl/rejestracja przez
podanie wymaganych w Formularzu Rejestracji danych,
b. zatwierdzeniu przez Użytkownika danych wprowadzonych do Formularza Rejestracji,
c. złożeniu przez Użytkownika oświadczenia o prawdziwości podanych w Formularzu Rejestracji danych,
d. otrzymaniu przez Użytkownika od Pożyczkodawcy potwierdzenia dokonania Rejestracji na podany w treści
Formularza Rejestracji adres e-mail,
e. pierwszym zalogowaniu się przez Użytkownika na Portalu według instrukcji zawartej w potwierdzeniu Rejestracji,
f. dokonaniu przez Użytkownika Przelewu Potwierdzającego Rejestrację;
29. Regulamin – niniejszy Regulamin udzielania na odległość przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcom Pożyczek oraz
świadczenia im przez Pożyczkodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną;
30. RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania stanowiąca Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę,
wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym, zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
31. Strona Internetowa lub Serwis – strona internetowa Pożyczkodawcy www.bierz-kase.pl;
32. Strony - Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca;
33. Stopa Oprocentowania Pożyczki – należność od Pożyczkobiorcy na rzecz Pożyczkodawcy z tytułu wykorzystania
Pożyczki, równa dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 (trzy i pięć dziesiątych) punktów
procentowych, zgodnie z art. 359 § 2[1] Kodeksu cywilnego;
34. Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie do przechowywania i odczytywania informacji przekazanych Użytkownikowi, w
związku z Umową Pożyczki, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalający na odtworzenie tych
informacji w niezmienionej postaci;
35. Umowa Pożyczki – umowy pożyczki w rozumieniu art. 720 Kodeksu Cywilnego, będąca jednocześnie umową o kredyt
konsumencki zawieraną na odległość w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 1) w zw. z art. 5 pkt. 13 Ustawy, określająca w
szczególności zgodnie z art. 30 Ustawy: kwotę Pożyczki, wysokość Prowizji, Okres Trwania Pożyczki, Termin Spłaty Pożyczki,
Całkowity Koszt Pożyczki, Całkowitą Kwotę do Spłaty, odsetki w stosunki dziennym oraz RRSO;
36. Ustawa - ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.);
37. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – rozumie się przez to zarówno wniosek o udzielenie pierwszej pożyczki złożony za
pośrednictwem Formularza Rejestracji zamieszczonego na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy oraz każdy kolejny wniosek o
udzielenie pożyczki, złożony za pośrednictwem, Profilu Klienta, zawierający indywidualne warunki Umowy Pożyczki, w
szczególności w zakresie wysokości kwoty pożyczki oraz terminu na jaki ma zostać udzielona, zgodnie z Rozdziałem 7
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Regulaminu;
38. Wnioskodawca – Użytkownik, który złożyły Wniosek o Udzielenie Pożyczki;
39. Terminarz Spłat – porozumienie zawarte pomiędzy stronami Umowy na wniosek Pożyczkobiorcy złożony po Terminie
Spłaty Pożyczki dotyczące zmiany sposobu spłaty Pożyczki;
40. Termin Spłaty Pożyczki – dzień, w którym Pożyczkobiorca obowiązany jest dokonać spłaty Pożyczki wraz z wszelkimi
opłatami, prowizjami i innymi należnościami przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zgodnie z Umową Pożyczki;

ROZDZIAŁ 2: POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Usługa Dostępu do Serwisu dla Użytkowników świadczona jest przez Pożyczkodawcę.
2. Świadczenie Usług Dostępu do Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług Dostępu do Serwisu oraz zasady Usługi
Pożyczki, to jest usługi udzielenia przez Pożyczkodawcę osobom fizycznym Pożyczek na odległość z wykorzystaniem Strony
Internetowej www.bierzkase.pl.
4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług, do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usług
Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Usługi Dostępu do Serwisu oraz Usługi
Pożyczki.
7. Regulamin stanowi załącznik do Umowy Pożyczki. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i
Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.
8. Poprzez Rejestrację w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu,
b) przyjmuje do wiadomości, że w celu prawidłowej realizacji Usługi, Pożyczkodawca zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 przetwarza dane osobowe podane podczas rejestracji w
Serwisie, na co Użytkownik wyraża zgodę,
c) przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do danych osobowych przetwarzanych przez Pożyczkodawcę w
związku z realizacją Usługi oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia,
d) przyjmuje do wiadomości, że żądanie usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych, przetwarzanych zgodnie
z niniejszym Regulaminem w bazach Pożyczkodawcy, może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub
niektórych Usług w Serwisie, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych
posiadanie tych danych przez Pożyczkodawcę.
9. Pożyczkodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie obywało się zgodnie z Regulaminem.
Każdy przypadek wystąpienia problemu z Dostępem do Usług Pożyczkobiorca powinien niezwłocznie zgłosić Pożyczkodawcy.
10. Pożyczkodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym,
z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy
antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie. Pożyczkodawca nie
odpowiada za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta
Użytkownik, które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie,
11. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu przez Użytkownika oraz korzystanie z niego w sposób niezgodny z Regulaminem
lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych
kroków prawnych.
12. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Portalu, w szczególności prawa autorskie i
prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Portalu, a także wchodzących w jego skład elementów
graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy Pożyczek), oprogramowanie Portalu oraz prawa w zakresie baz danych
podlegają ochronie prawnej i przysługują Pożyczkodawcy lub podmiotom, z którymi Pożyczkodawca zawarł stosowne umowy.
Za wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez
Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
13. Pożyczkodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje
tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików cookies
jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie autoryzacji Użytkownika. Zawartość plików cookies nie
pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania plików cookies lub innych technologii (local
storage) dokument Polityka Ochrony Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie www.bierz-kase.pl.
14. Pożyczkodawca udziela na prośbę Użytkownika informacji i wyjaśnień w zakresie treści Umowy Pożyczki i Regulaminu.
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ROZDZIAŁ 3: REJESTRACJA
1. W trakcie składania po raz pierwszy Przed Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać
Rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, celem utworzenia Profilu
Klienta.
2. Rejestracja na Portalu wymaga dokonania czynności określonych w Rozdziele 1, ust. 28 Regulaminu. Prawidłowo
zakończony proces Rejestracji, będzie skutkował umożliwieniem przez Pożyczkodawcę korzystania ze wszystkich opcji konta
Użytkownika na Portalu, w tym składania kolejnych Wniosków o Udzielenie Pożyczki.
3. Formularz Rejestracji zawiera Dane Wnioskodawcy niezbędne do zawarcia Umowy Pożyczki: imię i nazwisko, numer PESEL,
serię i numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres zamieszkania,
adres zameldowania - jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, określenie źródła i wysokości
uzyskiwanego dochodu, numer Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy wraz z oznaczeniem banku.
4. W trakcie Rejestracji Wnioskodawca ustala Hasło, służące do dostępu do Profilu Klienta. Pożyczkobiorca może w każdym
czasie dokonać zmiany swojego Hasła.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracji prawdziwe Dane. Podanie w Formularzu Rejestracji
nieprawdziwych Danych może uniemożliwić zakończenie procedury tworzenia Profilu Klienta. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości Danych podanych przez Wnioskodawcę w Formularzu Rejestracji
Pożyczkodawca ma prawo odmówić Rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.
6. Podanie przez Wnioskodawcę nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd i
skutkujących niekorzystnym rozporządzeniem mieniem przez Pożyczkodawcę może powodować odpowiedzialność karną lub
cywilną Pożyczkobiorcy.
7. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji Wnioskodawcy zostaną przekazane, za pośrednictwem Strony
Internetowej, dane niezbędne do dokonania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację: dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy,
kwota przelewu odpowiadająca aktualnie obowiązującej kwocie Przelewów Potwierdzających Rejestrację zgodnie z tabelą opłat
zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy oraz tytuł przelewu.
8. Po utworzeniu Profilu Klienta Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację. Pożyczka
zostanie wypłacona na rachunek bankowy, z którego Pożyczkobiorca dokona przelewu Opłaty Rejestracyjnej. Opłata
Rejestracyjna jest jednorazowa i z zastrzeżeniem sytuacji skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa, o którym mowa w
rozdziale 5. Ustawy nie podlega zwrotowi. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej ma na celu weryfikację danych osobowych
Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę oraz ustalenie numeru rachunku bankowego na który ma być wypłacona Pożyczka.
9. Wpłaty Opłat Rejestracyjnych dokonywane z rachunków pośredników finansowych, przez bankowe systemy przyspieszające
lub z rachunków SKOK nie będą akceptowane przez Pożyczkodawcę.
10. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę Przelewu Potwierdzającego Rejestrację, Rejestrację uważa się za zakończoną, a
Użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres podany w Formularzu Rejestracji zawierającą jego Login
Użytkownika.
11. Od momentu pozytywnego zakończenia Rejestracji identyfikacja Użytkownika przez Pożyczkodawcę następuje według
przyznanego Użytkownikowi Loginu oraz stworzonego przez niego Hasła.

ROZDZIAŁ 4: WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczek w kwocie nie niższej niż 200 zł i nie wyższej niż 1500 zł, na czas nie
krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni.
2. Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie i Umowie Pożyczki.
3. Pożyczkodawca udziela Pożyczki osobom fizycznym pod warunkiem, że:
a) Pożyczkobiorca dokonał Rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, w tym dokonał Przelewu
Potwierdzającego Rejestrację;
b) Pożyczkobiorca złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez
Pożyczkodawcę;
c) Pożyczkobiorca posiada zdolność kredytową w zakresie wnioskowanej Pożyczki;
d) Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie weryfikację jego zdolności kredytowej;
e) Strony zawarły Umowę Pożyczki w sposób określony w Regulaminie i Umowie Pożyczki.
4. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich. Pożyczka nie może zostać przewalutowana.
5. Pożyczkobiorca ma obowiązek:
a) dokonania terminowej spłaty Pożyczki;
b) dbania o aktualizację swoich Danych, w tym niezwłocznego informowania o zmianie adresu zamieszkania lub/i
adresu do korespondencji, zmianie numeru konta bankowego, numeru telefonu oraz innych danych przekazanych
uprzednio Pożyczkodawcy;
c) przekazywania prawdziwych i rzeczywistych informacji w ramach procesu weryfikacji Pożyczkobiorcy i badania jego
zdolności kredytowej;
d) przestrzegania postanowień Umowy Pożyczki i Regulaminu.
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6. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Pożyczkobiorcę wskutek
uchybienia obowiązków określonych powyżej w ust. 5 niniejszego Rozdziału.
7. Pożyczkodawca udziela Pożyczek przelewając na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy Całkowitą Kwotę Pożyczki, przy czym
Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Rachunku Bankowym Pożyczkobiorcy.
8. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty Pożyczki przelewając Całkowitą Kwotę do Spłaty w Terminie Spłaty Pożyczki na Rachunek
Bankowy Pożyczkodawcy, przy czym spłata Pożyczki następuje w momencie zaksięgowania Całkowitej Kwoty do Spłaty na
Rachunku Bankowym Pożyczkodawcy.

ROZDZIAŁ 5: OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ
1. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie osobie fizycznej, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) jest konsumentem tj. osobą fizyczną ubiegającą się o zawarcie Umowy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową,
c) jest obywatelem polskim i posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada aktywny Profil Klienta na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy,
e) złożyła prawidłowo wypełniony Wniosek o Pożyczkę i otrzymała od Pożyczkodawcy potwierdzenie akceptacji Wniosku
o Pożyczkę,
f) posiada zdolność kredytową w zakresie wnioskowanej Pożyczki, to jest uzyskała pozytywną ocenę ryzyka
kredytowego na podstawie informacji otrzymanych z Biur Informacji Gospodarczej oraz ze zbioru danych
Pożyczkodawcy,
g) która w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy,
h) zawarła Umowę z Pożyczkodawcą;
i) spełnia inne warunki określone w Umowie Pożyczki i Regulaminie.
2. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkodawca oświadcza, iż spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1 niniejszego
Rozdziału, a ponadto oświadcza, że nie są znane mu żadne okoliczności mogące wpłynąć negatywnie na jego możliwość spłaty
Pożyczki.
3. Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość i poprawność powyższych oświadczeń, jak
również danych podanych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.
4. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Wnioskodawca oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Umowy Pożyczki i
stanowiącego do niej załącznik Regulaminu, zamieszczonych na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy i akceptuje je oraz
udziela Pożyczkodawcy upoważnienia w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, do udostępnienia za pośrednictwem Biur Informacji Gospodarczych danych
gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i
oceny ryzyka kredytowego Wnioskodawcy, celem ujawnienia ich Pożyczkodawcy. Powyższe upoważnienie obejmuje
pozyskanie z Biur Informacji Gospodarczych informacji o zobowiązaniach Wnioskodawcy celem oceny ryzyka kredytowego
dotyczącego Wnioskodawcy oraz przekazywania wyżej wymienionym Biurom Informacji Gospodarczych danych o
wywiązywaniu się przez Wnioskodawcę z zobowiązań wynikających z udzielonych Pożyczek.
5. Pożyczkodawca, działając na podstawie udzielonego przez Wnioskodawcę upoważnienia, weryfikuje prawdziwość
przekazanych przez Wnioskodawcę danych celem oceny ryzyka kredytowego. Pożyczkodawca dokonuje badania zdolności
kredytowej Pożyczkobiorcy przy każdym wniosku o udzielenie Pożyczki.
6. Brak niezbędnych zgód Pożyczkobiorcy na dokonanie weryfikacji zdolności kredytowej przez Pożyczkodawcę uniemożliwi
złożenie wniosku o udzielenie Pożyczki.

ROZDZIAŁ 6: ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY
1. Pożyczkobiorca, w razie zmiany danych zawartych w Formularzu Rejestracji, Wniosku o Udzielenie Pożyczki lub Umowie
Pożyczki, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Pożyczkodawcę, za pośrednictwem Portalu lub w
wiadomości e-mail na adres Pożyczkodawcy.
2. W razie utraty danych do logowania na Portalu:
a) Pożyczkobiorca zaznacza na Portalu opcję: „Zapomniałem Hasła”,
b) Konto Pożyczkobiorcy zostaje tymczasowo zablokowane,
c) Na adres e-mail Pożyczkobiorcy, podany podczas Rejestracji, wysyłane jest nowe Hasło,
d) Po wpisaniu nowego Hasła na Portalu konto Pożyczkobiorcy zostaje odblokowane.
3. Po nadaniu nowego Hasła Pożyczkobiorca może w każdej chwili je zmienić na Hasło wybrane przez siebie.
4. W związku ze zgłoszoną zmianą Danych Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca, na jego żądanie prześle Pożyczkobiorcy aneks do
Umowy Pożyczki wraz z tekstem jednolitym Umowy Pożyczki, zawierającym aktualne Dane Pożyczkobiorcy. Ustęp 16 i 17
Rozdziału 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
5. Brak zgłoszenia zmiany Danych Pożyczkobiorcy może spowodować obciążenie Pożyczkobiorcy wszelkimi dodatkowymi
kosztami, jakie Pożyczkodawca poniósł na gruncie Umowy Pożyczki w związku z brakiem zgłoszenia przez Pożyczkobiorcę
zmiany jego Danych.
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ROZDZIAŁ 7: UDZIELENIE POŻYCZKI
1. Wniosek o Udzielenie Pożyczki po raz pierwszy Pożyczkobiorca składa za pośrednictwem Formularza Rejestracji dostępnego
na stronie internetowej www.bierz-kase.pl, natomiast każdy kolejny (inny niż pierwszy) Wniosek o Udzielenie Pożyczki za
pośrednictwem Profilu Klienta.
2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest wskazać we Wniosku o Udzielenie Pożyczki Formularzu Rejestracji propozycję
indywidualnych warunków, na których zmierza zawrzeć Umowę Pożyczki, to jest kwotę Pożyczki oraz okres na jaki ma zostać
udzielona Pożyczka.
3. Przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki
objętej Wnioskiem o Udzielenie Pożyczki, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF (umożliwiającego
odtworzenie i zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), który zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy
podany w Formularzu Rejestracji.
4. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca składa odpowiednie oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 5
Regulaminu, przy czym oświadczenia te składane są przez zaznaczenie odpowiednich pól podczas procesu składania Wniosku
o Udzielenie Pożyczki.. Niezłożenie oświadczeń powodować będzie odrzucenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki.
5. Pożyczkodawca przed zawarciem Umowy Pożyczki dokonuje oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy na podstawie
Danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy oraz na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych, w tym
rejestrów dłużników lub innych zbiorów danych Pożyczkodawcy, w szczególności posiadanych przez Biura Informacji
Gospodarczej.
6. Pożyczkodawca może kontaktować się z Pożyczkobiorcą w celu usunięcia ewentualnych braków we Wniosku o Udzielnie
Pożyczki lub wątpliwości dotyczących danych Pożyczkobiorcy uzyskanych w trakcie weryfikacji Wniosku o Udzielenie Pożyczki.
7. O negatywnym rozpatrzeniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielnie Pożyczki Pożyczkodawca bez zbędnej zwłoki
informuje Pożyczkobiorcę. W przypadku, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie
danych Biur Informacji Gospodarczej lub zbiorze Danych Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o
przyczynie odmowy udzielenia Pożyczki oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano jeżeli sprawdzenia
tego dokonał na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze Danych Pożyczkodawcy.
8. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia Pożyczki w następujących przypadkach:
a) negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy,
b) utraty przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty zadłużenia
wynikającego z Umowy Pożyczki,
c) stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że złożone przez Pożyczkobiorcę oświadczenie lub dokumenty są niepełne albo
niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym,
d) urządzenia bezpieczeństwa stosowane przez Pożyczkodawcę wykryły niewłaściwy sposób logowania i używania
Konta Pożyczkobiorcy,
e) niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie,
f) istnienia podstaw podejrzenia oszustwa,
g) innych istotnych naruszeń postanowień Regulaminu lub Umowy Pożyczki.
9. Akceptacja Wniosku o Udzielenie Pożyczki następuje przez potwierdzenie przez Pożyczkodawcę na Trwałym Nośniku woli
zawarcia z Pożyczkobiorcą Umowy Pożyczki o treści, jaka została wygenerowana we Wniosku o Udzielenie Pożyczki i wysłanie
jej na wskazany przez Wnioskującego adres e-mail. Umowa Pożyczki zostaje zawarta z chwilą akceptacji Wniosku o udzielenie
Pożyczki przez Pożyczkodawcę.
10. Pożyczkę uważa się z udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Rachunku Bankowym Pożyczkobiorcy.
11. Umowa Pożyczki zawarta jest na czas określony, to jest do dnia zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Całkowitej Kwoty do
Spłaty.
12. Pożyczkodawca jest uprawniony do wstrzymania wypłaty Kwoty Pożyczki w przypadku niedotrzymania przez
Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki lub Regulaminu do momentu usunięcia naruszeń przez
Pożyczkobiorcę.
13. Niezwłocznie po przyznaniu Pożyczki, Pożyczkobiorca każdorazowo otrzyma na wskazany podczas rejestracji adres e-mail
dokumentację związaną z przyznaną Pożyczką, zgodnie z Regulaminem.
14. Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, z którego Pożyczkobiorca dokonał
Opłaty Rejestracyjnej, niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin po wysłaniu przez
Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy wiadomości elektronicznej e-mail informującej Pożyczkobiorcę o akceptacji indywidualnych
warunków Pożyczki zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Wiadomość zawierać będzie informacje o:
a) Całkowitej Kwocie Pożyczki,
b) Stopie Oprocentowania Pożyczki (odsetki),
c) Prowizji,
d) Opłacie Rejestracyjnej,
e) Całkowitym Koszcie Pożyczki,
f) Całkowitej Kwocie do Spłaty wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia,
g) Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO),
h) Okresie Trwania Pożyczki,
i) Terminie Spłaty Pożyczki.
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15. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielenie Pożyczki Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy na
Trwałym Nośniku:
1) Umowę Pożyczki,
2) Formularz Informacyjny,
3) Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki,
4) wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki,
5) treść upoważnienia do weryfikacji danych Pożyczkobiorcy w bazach danych Biur Informacji Gospodarczych oraz do
udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny
wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy.
16. Dokumenty, o których mowa w ust. 15 zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze
Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracji, a dodatkowo dokumenty te
będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę w Profilu Klienta (w formie plików umożliwiających zapis na
komputerze Pożyczkobiorcy).
17. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 15 Pożyczkobiorca zobowiązany jest wydrukować Umowę Pożyczki,
Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz upoważnienie, o którym mowa w ust. 15 pkt 5 powyżej, podpisać po jednym
egzemplarzu każdego z tych dokumentów i odesłać te dokumenty na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Nie odesłanie
tych dokumentów przez Pożyczkobiorcę, a także odesłanie tych dokumentów do Pożyczkodawcy bez podpisu nie jest
podstawą do stwierdzenia, że Pożyczka nie została udzielona. Po otrzymaniu podpisanych przez Pożyczkobiorcę dokumentów,
Pożyczkodawca niezwłocznie odeśle Pożyczkobiorcy, na adres Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, jeden
egzemplarz Umowy Pożyczki podpisany przez Pożyczkodawcę.
18. Pożyczkobiorcy może być udzielona jednocześnie nie więcej niż jedna Pożyczka. Każda kolejna Pożyczka może zostać
udzielona Pożyczkobiorcy jedynie po całościowym uregulowaniu należności dotyczących poprzedniej Pożyczki.

ROZDZIAŁ 8: INFORMACJE POUFNE
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i z zachowaniem należytej staranności Loginu i Hasła do
swojego Profilu Klienta.
2. Pożyczkobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje dokonane przy użyciu informacji poufnych, w szczególności
kombinacji Loginu i Hasła do swojego Profilu Klienta, wykonane przez osoby trzecie wskutek zaniedbania wyżej wskazanego
obowiązku.
3. Pożyczkodawca nie jest odpowiedzialny za żadną potencjalną szkodę Pożyczkobiorcy, utracone korzyści oraz inne
konsekwencje wynikłe z ujawnienia informacji poufnych przez Pożyczkobiorcę osobom trzecim. Pożyczkobiorca ponosi
wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu lub Hasła.
4. Pożyczkobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w
tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu i Hasła.

ROZDZIAŁ 9: REKLAMACJE
1. Pożyczkobiorca ma prawo do składania do Pożyczkodawcy reklamacji w sprawach dotyczących Usługi. Reklamacje można
składać w jednej z następujących form:
a) w formie pisemnej na adres Pożyczkodawcy,
b) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy: kontakt@bierz-kase.pl.
2. W reklamacji Pożyczkobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji, wskazać
zwięźle i zrozumiale przedmiot reklamacji oraz powołać okoliczności faktyczne związane z przedmiotem reklamacji, a w miarę
możliwości dowody potwierdzające zajście tych okoliczności faktycznych.
3. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje nie zawierające wszystkich danych, o których mowa powyżej w ust. 2.
4. Pożyczkodawca rozpatrzy reklamację na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania
reklamacji.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w podanym powyżej terminie
reklamacje mogą być rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) dni. W takim przypadku Pożyczkodawca
powiadomi o w tym reklamującego podając przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
6. Pożyczkodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Pożyczkobiorcy dodatkowych
wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Pożyczkobiorcę niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji każdorazowo przedłuża
okres rozpoznania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Pożyczkobiorcy na adres e-mail lub adres pocztowy podany w reklamacji.

ROZDZIAŁ 10: ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Pożyczkodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki
wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w
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odpowiedni sposób zgłoszone przez Pożyczkobiorców.
2. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków
wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Pożyczkodawcy.
3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do nie dostarczania do systemów teleinformatycznych Pożyczkodawcy treści
powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Pożyczkodawcy lub innych podmiotów
biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz treści naruszających dobra osób
trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego,
Pożyczkodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, także bez wcześniejszego
powiadomienia, w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych do przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu
teleinformatycznego.
5. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony Internetowej spowodowane działaniami sił
wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub
których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów.
6. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia Usług przez Pożyczkodawcę, Pożyczkodawca
będzie realizować poprzez Stronę Internetową.
7. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikający z błędnej Rejestracji
Pożyczkobiorcy.

ROZDZIAŁ 11: ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
2. Dane przesyłane za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innym elektronicznymi środkami porozumiewania są
traktowane jako oświadczenie woli i wywołują skutki prawne.
3. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Pożyczkobiorcy za
pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że
dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
4. Korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta
Pożyczkobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
b) Mozilla Firefox w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
5. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i
warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez
pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy.
6. Pożyczkodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.
243, z późn. zm). Pożyczkobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub
urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Usługi.
7. Pożyczkobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Usługi oferowanej przez Pożyczkodawcę w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności
poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) korzystania z Usługi w sposób zgodny z Umową Pożyczki przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
d) zachowania w poufności Hasła i Loginu,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w
rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r.,
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie
wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Pożyczkodawca może pozbawić Pożyczkobiorcę prawa do korzystania z Portalu, jak również może ograniczyć jego dostęp do
części lub całości zasobów Portalu lub oferowanych usług w Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
Pożyczkobiorca podczas korzystania z Portalu dopuści się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ 12: USTANIE UMOWY POŻYCZKI PRZED CZASEM
1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia
Umowy. Odstąpienie od Umowy skutkuje wygaśnięciem Umowy.
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2. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez
Pożyczkodawcę adres oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu, jest wystarczające wysłanie
oświadczenia przed jego upływem pocztą na adres Pożyczkodawcy ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bierz-kase.pl.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Pożyczkobiorcę jest on zobowiązany do zwrotu na Rachunek
Bankowy Pożyczkodawcy kwoty Pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi maksymalnymi w wysokości równej dwukrotności
sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 (trzy i pięć dziesiątych) punktów procentowych (art. 359 § 2 [1]
KC) za okres od dnia następującego po dniu wypłaty Pożyczki do dnia zwrotu Pożyczki, nie później niż w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Kwota odsetek należnych z tego tytułu w stosunku dziennym
wynosi: 0,027% (dwadzieścia siedem tysięcznych procenta).
5. Pożyczkodawca ma prawo pocztą na adres Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Informacyjnym lub drogą elektroniczną na
adres jego e-mail do natychmiastowego rozwiązania Umowy i żądania od Pożyczkobiorcy spłaty Pożyczki wraz z należnościami
w wysokości na dzień jej rozwiązania w każdym z przypadków gdy:
a) Pożyczkobiorca w procesie starania się o Pożyczkę udzielił niezgodnych z rzeczywistością informacji o swojej osobie,
w tym złożył nieprawdziwe oświadczenia lub podał nieprawdziwe dane podczas Rejestracji,
b) Pożyczkobiorca nie dotrzymał zobowiązań wynikających z warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie,
c) Z uprawnienia tego Pożyczkodawca może skorzystać w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykrycia niezgodności,
nie później jednak niż po wykonaniu Umowy przez Strony.
6. W przypadku wykonania przez Pożyczkodawcę prawa do natychmiastowego rozwiązania Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca
jest zobowiązany w terminie 30 (trzydzieści) dni od jej rozwiązania spłacić w całości zobowiązania z Umowy Pożyczki, to jest
kwotę główną Pożyczki oraz wszelkie inne należności wynikające z Umowy.
7. W razie braku spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę w terminie określonym powyżej, Pożyczkodawca jest uprawniony do
naliczania za opóźnienie odsetek ustawowych maksymalnych w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 (pięć i pięć dziesiątych) punktów procentowych (art. 481 § 2 [1] KC) od dnia następującego
po dniu oznaczonym w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki (Odsetki za Opóźnienie).

ROZDZIAŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności
w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
2. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do
Serwisu. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile
nie zastrzeżono inaczej.
3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o
zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim
ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
4. Postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się do Wniosków o Udzielenie Pożyczki złożonych po ich wejściu w
życie. Do Wniosków złożonych na zasadach wg poprzedniego brzmienia Regulaminu i Umów zawartych na ich podstawie,
stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym z chwili składania danego Wniosku.
5. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz Umów Pożyczki jest prawo polskie.
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