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WZORZEC UMOWY POŻYCZKI obowiązuje od 11.03.2016

UMOWA NR
[SKRÓT OZNACZENIA POŻYCZKODAWCY/NR  KLIENTA W  SYSTEMIE/LOGIN  KLIENTA W  SYSTEMIE/NR  KOLEJNY
POŻYCZKI/FORMA ROZLICZANIA WG WARIANTU REGULAMINU]

Zawarta w miejscowości [MIEJSCOWOŚĆ ZAWARCIA UMOWY], dnia [DATA ZAWARCIA UMOWY], pomiędzy:
[PEŁNE DANE KONTAKTOWE I REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]

zwaną dalej Pożyczkodawcą (PD),

reprezentowaną przez: [NAZWA PARTNERA REPREZENTUJĄCEGO POŻYCZKODAWCĘ],

a

[PEŁNE DANE POŻYCZKOBIORCY]

zwanym dalej Pożyczkobiorcą (PB).

Przedmiot umowy
§ 1

1. Niniejsza umowa dotyczy udzielenia pożyczki pieniężnej przez PD na rzecz PB w kwocie [KWOTA POŻYCZKI] zł (słownie:
[KWOTA SŁOWNIE POŻYCZKI), stanowiącej całkowitą kwotę kredytu.

2. Pożyczka zostaje oprocentowana w wysokości  [WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA POŻYCZKI]  % w stosunku rocznym.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1497) wynosi [WYLICZONA WARTOŚĆ RRSO] %. Całkowity koszt kredytu, obejmujący odsetki,
opłaty i  prowizje, które PB zobowiązany jest ponieść w związku z umową pożyczki wynosi  [WYLICZONY CAŁKOWITY
KOSZT KREDYTU] zł. Całkowita kwota do zapłaty przez PB, obejmująca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego
kosztu kredytu, wynosi [WYLICZONA CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU ORAZ CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU] zł.
Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu [LICZONA WEDŁUG WZORU Z ART. 36a – ustawy z dnia 12
maja 2011  r. o kredycie konsumenckim].

3. Prowizja od udzielonej pożyczki wynosi [WARTOŚĆ PROWIZJI] złotych i jest doliczana do kapitału pożyczki.
4. PB uzyskuje bezpłatny dostęp do Systemu CareCash. 
5. Pobierane przez PD odsetki, ustalone w ust. 2 (odsetki umowne) nie przekraczają dwukrotności sumy stopy referencyjnej

Narodowego  Banku  Polskiego  i  3,5  punktów procentowych (odsetki  maksymalne).  W przypadku  obniżenia  wysokości
odsetek maksymalnych, w czasie trwania umowy, w taki sposób, iż zastrzeżone w umowie odsetki byłyby od nich wyższe,
PD niezwłocznie dokona obniżenia odsetek umownych do wysokości odsetek maksymalnych. W przypadku wzrostu stopy
referencyjnej  NBP,  PD  ma  prawo  zwiększyć  oprocentowanie  do  nowych  wartości  stopy  referencyjnej  NBP aktualnie
obowiązującej.

6. [dwie opcje a i b stosowane zamiennie]
a) PD oświadcza, że kwota pożyczki o której mowa w ust.  1 powyżej  zostanie wypłacona w gotówce, po podpisaniu

umowy. (opcja gotówkowa, w przypadku opcji gotówki klient musi podpisać dodatkowy załącznik).
b) PD oświadcza, że kwotę pożyczki o której mowa w par. 1 pkt. 1 przeleje na konto bankowe, którego użytkownikiem jest

PB, w terminie trzech dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Jednocześnie PB oświadcza, że właściwym
rachunkiem, na który ma być wykonany przelew z niniejszej umowy pożyczki jest rachunek nr [nr rachunku bankowego
PB]. Wypłata pożyczki nastąpi pod warunkiem, że przed wypłatą pożyczki PD nie uzyska informacji mogących mieć
negatywny  wpływ  na  podjętą  decyzję  o  udzieleniu  pożyczki.  W  szczególności  dotyczących  podanych  przez  PD
wysokości dochodów i zobowiązań finansowych.(opcja przelew)

7. Pożyczka udzielana jest na okres od [DATA POCZĄTKOWA KREDYTU] do [DATA KOŃCOWA KREDYTU]
8. W przypadku spłaty  pożyczki  za  termin  płatności  przyjmuje  się  datę  wpływu  środków na  rachunek  bankowy PD.  PB

zobowiązuje się do terminowych spłat pożyczki przelewem na poniższy rachunek bankowy:

[NAZWA BANKU PROWADZĄCEGO RACHUNEK POŻYCZKODAWCY]
nr rachunku: [NR RACHUNKU POŻYCZKODAWCY]

Sposób zabezpieczenia pożyczki
§ 2

1. Od niespłaconej w terminie raty – zadłużenia przeterminowanego – PD nalicza i pobiera odsetki za czas opóźnienia według
zmiennej stopy procentowej,  określanej  jako dwukrotność sumy stopy referencyjnej  Narodowego Banku Polskiego i 5,5
punktów procentowych,  wynoszące w dniu zawarcia  umowy  [WYSOKOŚĆ STÓP MAKSYMALNYCH]  % w skali  roku.
Zmiana  wysokości  odsetek  za  czas  opóźnienia  może  nastąpić  jedynie  w  przypadku   zmiany  wskazanej  w  zdaniu
poprzednim stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 

2. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie PD może wysłać wezwanie do zapłaty (monit)  do PB za pośrednictwem
poczty tradycyjnej i/lub elektronicznej. W stosunku do przeterminowanych należności, PD uprawniony jest do wysłania do
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PB pięciu monitów, stosownie do treści Załącznika nr 1 - Tabela opłat i prowizji.

3. Jeżeli  PB nie  zapłacił  w terminach określonych w niniejszej  umowie pełnych rat  Pożyczki  za  co najmniej  dwa okresy
płatności, PD po upływie tych okresów płatności może wypowiedzieć umowę. Termin wypowiedzenia mowy wynosi 30 dni.

4. Prawnym zabezpieczeniem roszczeń PD wobec PB z niniejszej umowy jest Weksel własny. Wskazany weksel będzie miał
charakter weksla niezupełnego jedynie w zakresie wskazania terminu jego płatności, adekwatnego do momentu realizacji
tego typu zabezpieczenia przez PD. Kwota weksla,  data i  miejsce wystawienia oraz miejsce płatności  zostanie z góry
określone w treści weksla. PB i PD ustalają zabezpieczanie wekslowe na kwotę [kwota]zł. PD opatrzy weksel datą płatności,
zawiadamiając o tym PB listem poleconym na jego adres. Termin płatności weksla nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni
od daty wysłania zawiadomienia o uzupełnieniu weksla. Jako miejsce płatności weksla Strony wskazują: Plac Nowy Targ
28/21, 50-141 Wrocław.

Postanowienia szczegółowe
§ 3

1. W tytule przelewu spłaty pożyczki PB zobowiązuje się zamieścić następujące dane we wskazanej kolejności: [NR UMOWY
POŻYCZKI], gdzie [NR KLIENTA W SYSTEMIE] to identyfikator nadany PB przez PD, a [LOGIN KLIENTA] to login nadany
PB przez PD. 

2. Dostęp  do  Systemu jest  możliwy  za  pośrednictwem  strony  https://www.CareCash.pl.  Podczas  pierwszego  logowania
należy użyć nadanego loginu: [LOGIN KLIENTA] oraz jednorazowego hasła: [JEDNORAZOWE HASŁO] . Przy pierwszym
logowaniu niezbędna jest zmiana hasła dostępowego do Systemu.

3. PB ma obowiązek dokonać w okresie objętym umową spłaty kapitału pożyczki  wraz z wynagrodzeniem i  odsetkami w
ratach, w terminach i kwotach zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Umowie. Szczegółowe ustalenia dotyczące dat
oraz  kwot  spłat  w  poszczególnych  terminach  przedstawia  Harmonogram  Spłat  stanowiący  integralną  część  niniejszej
umowy.  Poszczególne spłaty będą zaliczane na poczet  wymagalnych  należności  PB zgodnie z  Wariantem  [WARINAT
SPŁAT RAT] w rozumieniu § 9 ust. 9 Regulaminu. PB ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie
Harmonogramu Spłaty.

4. PB ma prawo dokonania spłaty pożyczki w całości lub przed terminem końcowym ostatecznej spłaty pożyczki, pokrywając
wszystkie należności powstałe w okresie poprzedzającym termin tej spłaty. Spłata pożyczki przed terminem nie zwalnia PB
z obowiązku zapłaty należnych prowizji i wynagrodzenia nie będącego odsetkami umownymi.

5. Wcześniejsza spłata całej udzielonej pożyczki nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. W takim wypadku PD
naliczy  odsetki  umowne  za  faktyczny  okres  kredytowania.  Spłata  wszystkich  wierzytelności  PB  wynikających  z  tytułu
udzielonej pożyczki powoduje wygaśnięcie niniejszej Umowy.

6. PD ma prawo pobierać prowizje i opłaty opisane w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy - Tabela opłat i prowizji. 
7. PD od udzielonej Pożyczki pobiera odsetki w kwocie nie większej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego

Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne).
8. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielanej  pożyczki,  zgodnie z  art.  13 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  o

kredycie  konsumenckim  (tj.  Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  1497)  zostały  zawarte  na  formularzu  informacyjnym,  stanowiącym
załącznik nr 4 niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe
§ 4

1. Wszystkie zmiany w niniejszej umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian, za
wyjątkiem zmian stawek oprocentowania, prowizji opłat, danych osobowych lub adresu PB oraz planu spłaty dokonanych
przez  PD  w  trybie  określonym  w  Umowie  i  Regulaminie.  Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących
egzemplarzach, jeden dla PB i jeden dla PD.

2. Wszystkie niejasności, spory i inne wynikające z przedmiotu Umowy i nie opisane tutaj zdarzenia będą rozstrzygane na
drodze polubownego załatwienia sprawy pomiędzy PB i PD. W przypadku braku takiej możliwości sądem właściwym będzie
sąd według przepisów o właściwości ogólnej. 

3. W sprawach ochrony konsumentów właściwym organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
4. PB oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem udzielania pożyczek przez PD, zna jego treść i ją akceptuje. Wskazany

Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy. 
5. PB oświadcza, że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz oświadcza, że został poinformowany o treści

art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1497)  i przysługujących mu w
związku z tym przepisem uprawnieniach, w tym o uprawnieniu do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia
zawarcia Umowy. W przypadku odstąpienia PB będzie zobowiązany do zwrotu kwoty Pożyczki w terminie 30 dni od daty
odstąpienia od Umowy z mocy prawa,  bez konieczności  uprzedniego wysłania  jakiegokolwiek  wezwania  przez PD.  W
związku z odstąpieniem od Umowy PB ponosi koszty związane z odstąpieniem od Umowy wyłącznie w wysokości odsetek
określonych w Umowie zgodnie z § 1 ust. 5, za okres od dnia wypłaty kwoty Pożyczki do dnia jej zwrotu (odsetki umowne).
W przypadku gdy kwota Pożyczki  nie  zostanie zwrócona w terminie  30 dni  liczonych od dnia  odstąpienia,  PB będzie
zobowiązany do zapłaty odsetek umownych za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia upływu 30 dniowego terminu do jej
zwrotu oraz odsetek  za czas opóźnienia za okres liczony od upływu 30 dniowego terminu do zwrotu Pożyczki do dnia
faktycznego jej zwrotu (odsetki za czas opóźnienia). Wysokość odsetek umownych i za czas opóźnienia została określona w
ust.  6 poniżej.  Oświadczenie o odstąpieniu będzie skuteczne,  jeżeli  PB wyśle je  przed upływem wskazanego powyżej
terminu.

6. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  w  terminie  określonym  w  ust.  5  powyżej  –  odsetki  umowne,  które  PB  będzie
zobowiązany zapłacić, wynoszą [wysokość odsetek umownych] zł w stosunku dziennym ([wartość liczbowa]% w skali
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roku)  za  okres od dnia  wypłaty  Pożyczki  do dnia zwrotu Pożyczki,  z  zastrzeżeniem zdania kolejnego tego punktu.  W
przypadku gdy Pożyczka nie zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy, za okres powyżej tych 30
dni PB będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za czas opóźnienia od kapitału w wysokości [wysokość odsetek za czas
opóźnienia] zł w stosunku dziennym ([wartość liczbowa]% w skali roku). Odsetki  za czas opóźnienia  będą należne za
okres  od  dnia  upływu  tego  30  dniowego  terminu  do  dnia  zwrotu  kwoty  Pożyczki.  Dniem zwrotu  Pożyczki  jest  dzień
przekazania środków pieniężnych PD przez PB.

7. PB  oświadcza,  że  przed  zawarciem  umowy  udzielono  mu  informacji  oraz  wyjaśnień  dotyczących  treści  postanowień
zawartych w Umowie, Załączników do tej Umowy oraz Regulaminu. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy, stanowią jej
integralną część.

...................................................... ......................................................
       Pożyczkobiorca (PB) W imieniu Pożyczkodawcy (PD)

(data, podpis) (data, podpis)
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