UMOWA POŻYCZKI NR: 1983
zawarta w dniu 31.07.2018r. pomiędzy:
HSZ Finance Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Warszawskiej 55, 42-530 Dąbrowa Górnicza. NIP:
6292473316, REGON: 362592980. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582116, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej
„Pożyczkodawcą”,
a
Panem/Panią: Jan Nowak, zamieszkałym(-ą): Warszawska 55, 42-530 Dąbrowa Górnicza, legitymującym(-ą) się dowodem
osobistym seria i numer: AAA00000, PESEL: 00000000000, zwanym(-ą) dalej: „Pożyczkobiorcą”.
zwanymi dalej również łącznie lub z osobna „Stronami” lub „Stroną”.

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Użyte w Umowie oraz we wszelkiej korespondencji prowadzonej przez Strony (również w postaci elektronicznej) określenia
oznaczają:
1. 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.);
2. 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;
3. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, wypełniany w procesie tworzenia
Profilu Klienta w ramach Rejestracji i/lub składania po raz pierwszy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, zawierający dane
Wnioskodawcy niezbędne do zawarcia Umowy Pożyczki i jej realizacji;
4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z. późn. zm.);
5. Pożyczka - środki pieniężne każdorazowo przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy
Pożyczki w wysokości określonej w Umowie Pożyczki;
6. Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, będąca stroną Umowy Pożyczki, której Pożyczkodawca udziela Pożyczek na warunkach
określonych w Umowie Pożyczki;
7. 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;
8. Profil Klienta – indywidualne konto założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, za
pośrednictwem którego składane są kolejne (inne niż pierwszy) Wnioski o Udzielenie Pożyczki;
9. Przelew Potwierdzający Rejestrację – przelew Opłaty Rejestracyjnej na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy dokonany
przez Użytkownika, zgodnie z danymi określonymi w Rozdziale 3 ust. 7 Regulaminu;
10. Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Pożyczki i
na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;
11. Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony przez dowolny
bank na terenie Polski, będący rachunkiem z którego wysłany został Przelew Potwierdzający Rejestrację;
12. Rejestracja – dokonanie czynności polegających na:
a. wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracji dostępnego w zakładce: http://bierz-kase.pl /rejestracji 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
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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;
13. 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;
14. 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;
15. Strona Internetowa – strona internetowa Pożyczkodawcy www.bierz-kase.pl;
16. Strony - Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca;
17. 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;
18. 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;
19. 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
Regulaminu.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie niniejszej umowy (Umowa Pożyczki), dający pożyczkę (Pożyczkodawca) zobowiązuje się przenieść na
własność biorącego pożyczkę (Pożyczkobiorca) określoną ilość pieniędzy za pośrednictwem strony internetowej
www.bierzkase.pl, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy oraz pokryć koszty udzielania pożyczki w
sposób i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
2. Umowa, o której mowa w ustępie 1 powyżej, jest jednocześnie umową o kredyt konsumencki zawieraną na odległość w
rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 1) w zw. z art. 5 pkt. 13 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126,
poz. 715 z późn. zm.), określającą w szczególności: Całkowitą Kwotę Pożyczki, Stopę Oprocentowania Pożyczki (odsetki),
Prowizję, Opłatę rejestracyjną, Całkowity Koszt Pożyczki, Całkowitą Kwotę do Spłaty, RRSO (Rzeczywistą Roczną Stopę
Oprocentowania), Okres Trwania Pożyczki, Termin Spłaty Pożyczki.

§ 3. WARUNKI POŻYCZKI
1. Pożyczka zostanie udzielona Pożyczkobiorcy na następujących warunkach:
Warunki Pożyczki
Całkowita
kwota
Pożyczki
1500

Stopa Oproce
ntowania
Pożyczki
(odsetki)
6,5%

Prowizja

406.99

Całkowity
Koszt
Pożyczki
(MPKK)
406.99

Całkowita
Kwota do
Spłaty

RRSO

1906.99

1755.5%

Okres Trwania Termin spłaty
Pożyczki
Pożyczki

30 dni

30.08.2018r.

2. Określenia podane powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu oznaczają:
1.

Całkowita Kwota Pożyczki

2.

Stopa Oprocentowania Pożyczki (odsetki)

3.

Prowizja

4.

Opłata Rejestracyjna
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Suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia
Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy 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.
Opłata należna Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu udzielenia
Pożyczki, w wysokości i terminie wskazanym w Umowie Pożyczki.
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.
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5.

Całkowity Koszt Pożyczki (MPKK)

6.
7.

Całkowita Kwota do Spłaty
RRSO

8.

Okres Trwania Pożyczki

9.

Termin Spłaty Pożyczki

Wszystkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w
związku z Umową Pożyczki (udzieloną Pożyczką), w szczególności: odsetki,
opłaty, prowizje, podatki i marże jakie są znane Pożyczkodawcy oraz
koszty usług dodatkowych, gdy ich poniesienie jest niezbędne do
uzyskania Pożyczki.
Suma Całkowitej Kwoty Pożyczki oraz Całkowitego Kosztu Pożyczki.
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 o kredycie konsumenckim.
Wyrażony w dniach okres na jaki została udzielona Pożyczkobiorcy
Pożyczka.
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.

§ 4. UDZIELENIE POŻYCZKI
1. Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca składa:
a) w przypadku pierwszej Umowy Pożyczki za pośrednictwem Formularza Rejestracji dostępnego na stronie
internetowej www.bierz-kase.pl,
b) przy kolejnych (innych niż pierwsza) Umowach Pożyczki poprzez Profil Klienta.
2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać we Wniosku o Udzielenie Pożyczki propozycję indywidualnych warunków Umowy
kwotę Pożyczki oraz okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka. Przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni
Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to
nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy na adres poczty elektronicznej
Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracji.
3. 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.
4. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Rachunku Bankowym Pożyczkobiorcy.
5. Umowa Pożyczki zawarta jest na czas określony, to jest do dnia zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Całkowitej Kwoty do
Spłaty.
6. 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.
7. Niezwłocznie po przyznaniu Pożyczki, Pożyczkobiorca każdorazowo otrzyma na wskazany podczas rejestracji adres e-mail
dokumentację związaną z przyznaną Pożyczką, zgodnie z Regulaminem.
8. 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 akceptacji 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.
9. 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.
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10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 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).
11. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 9 Pożyczkobiorca zobowiązany jest wydrukować Umowę Pożyczki,
Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz upoważnienie, o którym mowa w ust. 9 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.

§ 5. KOSZTY UDZIELENIA POŻYCZKI
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wskazany w § 5 niniejszej Umowy łącznej
kwoty Prowizji, Odsetek i innych opłat określonych w Umowie, a to:
a) Prowizji za udzielenie Pożyczki, płatnej w dniu 30.08.2018r.
b) Odsetek naliczonych od Pożyczki według Stopy Oprocentowania Pożyczki, płatnych w całości w dniu 30.08.2018r.
2. Opłaty i inne koszty uiszczone przez Pożyczkobiorcę przed zawarciem Umowy Pożyczki podlegają niezwłocznie zwrotowi, w
przypadku gdy Umowa Pożyczki nie została zawarta lub kwota Pożyczki nie została wypłacona przez Pożyczkodawcę w
terminie wskazanym w Umowie Pożyczki.

§ 6. SPŁATA POŻYCZKI
1. Pożyczka staje się wymagalna w Terminie Spłaty Pożyczki, określonym w Umowie Pożyczki, Formularzu Informacyjnym i
Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki, przesłanych Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.
2. Zapłata Całkowitej Kwoty do Spłaty powinna nastąpić na rachunek bankowy Pożyczkodawcy o numerze:
95 1240 4908 1111 0010 6502 7036
3. Jeżeli zapłata dokonana jest w Terminie Spłaty Pożyczki oraz obejmuje Całkowitą Kwotę do Spłaty oznacza to należyte
wypełnienie przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki.
4. W przypadku gdy Termin Spłaty Pożyczki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uznaje się, że Termin Spłaty Pożyczki
przypada na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
5. Pożyczkobiorca odpowiedzialny jest za prawidłowe oznaczenie przelewu pozwalające na jego identyfikację. W tytule
przelewu Pożyczkobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko oraz wpisać następujące zdanie: „Spłata pożyczki nr …..”
(należy wpisać numer udzielonej i spłacanej Pożyczki) lub „Spłata pożyczki, nr PESEL ……” (należy wpisać numer PESEL
Pożyczkobiorcy).
6. W razie niemożności zidentyfikowania przelewu, Pożyczkodawca dokona wszelkich starań w celu ustalenia osoby która go
dokonała. Jeżeli mimo starań Pożyczkodawcy nie będzie możliwe ustalenie nadawcy przelewu, Pożyczkodawca nie odpowiada
za brak przypisania kwoty przelewu właściwemu Pożyczkobiorcy w terminie zaksięgowania przelewu, w szczególności nie
odpowiada za szkodę poniesioną przez Pożyczkobiorcę wskutek niesłusznego skierowania wobec Pożyczkobiorcy działań
windykacyjnych.
7. Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę będzie zaliczana kolejno według następującej kolejności na poczet:
a) Odsetek,
b) Prowizji,
c) Kwoty Pożyczki,
d) Wszelkich kosztów dochodzenia zwrotu Kwoty Pożyczki,
e) Odsetek za Opóźnienie.
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.
9. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia Terminu Spłaty Pożyczki oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się na
Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.
10. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki przez osobę trzecią, przy czym osoba ta zobowiązana jest wskazać w
tytule przelewu co najmniej numer Pożyczki oraz dane Pożyczkobiorcy.
11. W przypadku, gdy po całkowitej spłacie Całkowitej Kwoty Pożyczki na Rachunku Bankowym Pożyczkodawcy pozostaną
środki pieniężne podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca dokona zwrotu tych środków w terminie 14
(czternastu) dni od dnia całkowitej spłaty Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, z którego dokonana została Opłata
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Rejestracyjna.

§ 7. WCZEŚNIEJSZA SPŁATA POŻYCZKI
1. Pożyczkobiorca jest uprawniony w każdym czasie do spłaty całości lub części Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki.
2. W przypadku spłaty Pożyczki w całości przed Terminem Spłaty Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te
koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono Okres Trwania Pożyczki, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą.
3. W przypadku spłaty części Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
4. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany doi zapłaty odsetek od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca okresu
Umowy Pożyczki.
5. Roszczenia Pożyczkobiorcy, które powstaną w skutek częściowej spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki będą
ulegały potrąceniu z roszczeniami Pożyczkodawcy o spłatę pozostałej części Pożyczki na zasadach określonych w art. 498
Kodeksu cywilnego.
6. Pożyczkodawca rozliczy się z Pożyczkobiorcą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty
Pożyczki w całości.

§ 8. BRAK SPŁATY POŻYCZKI W TERMINIE SPŁATY POŻYCZKI
1. Jeżeli Całkowita Kwota do Spłaty lub jej część nie zostanie uiszczona w Terminie Spłaty Pożyczki, Pożyczkobiorca
zobowiązany jest do zapłaty oprócz Całkowitej Kwoty do Spłaty odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od dnia następującego
po dniu przypadającym na dzień Terminu Spłaty Pożyczki do dnia jej zapłaty tj. dnia zaksięgowania środków pieniężnych na
Rachunku Bankowym Pożyczkodawcy, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, które zgodnie z art. 481 § 2 z zw. z
art. 481 § 2 [1] Kodeksu cywilnego wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 (pięć i
pięć dziesiątych) punktów procentowych w stosunku rocznym (Odsetki za Opóźnienie).
2. Zmiana wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego nie wymaga zmiany Umowy. W przypadku
zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy niezwłocznie, na Trwałym Nośniku,
informację o tej zmianie, zawierającą szczegółowe określenie wysokości stopy odsetek za opóźnienie.
3. W przypadku opisanym powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu Pożyczkodawca uprawniony będzie do podjęcia wobec
Pożyczkobiorcy lub jego następców prawnych czynności upominawczych i windykacyjnych w celu odzyskania swojej
wierzytelności. Na czynności upominawcze i windykacyjne mogą składać się w szczególności:
a) upomnienia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b) upomnienia wysyłane za pośrednictwem wiadomości sms,
c) pisemne wezwania do zapłaty wysyłane listem poleconym,
d) przekazania wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot.
4. Jeżeli Pożyczkobiorca nie dokona zapłaty Całkowitej Kwoty do Spłaty w Terminie Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca może
dochodzić spłaty Pożyczki wraz z wszystkimi innymi wymagalnymi należnościami na drodze postępowania sądowego.
Pożyczkobiorca może być obciążony kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.
5. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji w całości lub w części wierzytelności (w tym w szczególności
niewymagalnej lub niespłaconej przez Pożyczkobiorcę Całkowitej Kwoty do Spłaty, przysługującej Pożyczkodawcy, na rzecz
osób trzecich. Pożyczkobiorca zostanie o tym fakcie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty
elektronicznej Pożyczkobiorcy.
6. Nieterminowa spłata Pożyczki lub jakichkolwiek należności z nią związanych może skutkować odmową udzielenia dalszych
Pożyczek.
7. W przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010, Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), a w szczególności zawartych w
14 lub 16, 17 bądź 18 tej ustawy Pożyczkodawca jest uprawniony do przekazania informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy
do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazywanie danych
Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy w przedmiocie udostępniania
informacji gospodarczej zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału
3 wyżej wymienionej ustawy.

§ 9. USTANIE UMOWY 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.
2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez
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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.
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 Rejestracji 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).

§ 10. REKLAMACJE
1. Pożyczkobiorca ma prawo do składania do Pożyczkodawcy reklamacji w sprawach dotyczących Umowy Pożyczki.
Reklamacje można składać 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 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.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niewykonanie przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki może wiązać się z koniecznością
poniesienia przez Pożyczkobiorcę kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada
1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb państwa kosztów pomocy
prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej
pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
2. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Umowy
Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać podmiotom trzecim do windykacji wymagalne płatności. Pożyczkodawca ma
prawo do wprowadzenia takich danych do publicznych baz danych, rejestrów i ewidencji dłużników, przekazanie wszelkich
otrzymanych od Pożyczkobiorcy danych osobowych nabywcy praw (cesjonariuszowi), na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę.
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3. W sprawach nie określonych w niniejszej Umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu (Regulamin udzielania
pożyczek na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną), stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
4. Strony uzgadniają, że dane przesyłane przez jakąkolwiek z nich w związku z Umową Pożyczki drogą elektroniczną (e-mail)
będą traktowane jako oświadczenia woli Strony przesyłającej i w związku z tym wywołują określone skutki prawne.
5. Załączniki do Umowy Pożyczki nr 2 i nr 3 stanowią jej integralną część.
6. Pożyczkodawca pełni funkcję Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z
zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki, a w razie jej nie zawarcia, wygaśnięcia, bądź rozwiązania dla celów archiwalnych i
statystycznych.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Pożyczkodawcę względem Pożyczkobiorcy,
jeżeli uprzednio składane przez Pożyczkobiorcę żądania wykonania tego zobowiązania nie były skuteczne, Pożyczkobiorcy
przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń od Pożyczkodawcy o wykonanie tego zobowiązania.
8. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy bądź ich część zostaną uznane za wadliwe lub nieważne, pozostałe
postanowienia tej Umowy pozostają w mocy.
9. Organem właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania Umowy.
11. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie maja przepisy
prawa polskiego.
12. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

POŻYCZKODAWCA

POŻYCZKOBIORCA

Załączniki:
1. Regulamin udzielania pożyczek na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
3. Tabela oprocentowania, Prowizji i opłat.
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