UMOWA ODNAWIALNEJ LINII POŻYCZKOWEJ
nr …
Zawarta w dniu … roku w Warszawie pomiędzy:
YES FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000489140, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 300 000 PLN, NIP 5213657548,
REGON 146909734, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,
a
Panem/Panią zwanym (-ą) dalej „Pożyczkobiorcą”
Imię: …

Nazwisko: …

Seria i numer Dowodu Osobistego: …

PESEL: …

Adres zamieszkania:
Ulica: …

Nr domu: … Nr mieszkania: …

Miejscowość: …

Kod pocztowy: …

Telefon: +48 …

E-mail: …

Nr rachunku bankowego Pożyczkobiorcy: …

WAŻNE INFORMACJE
Data zawarcia Umowy: …
Data zakończenia Umowy: …
Przyznana kwota Odnawialnej Linii Pożyczkowej: … zł
Wypłacana kwota Odnawialnej Linii Pożyczkowej: … zł
Spłacana Kwota Wymagalna powstała przed dniem zawarcia niniejszej Umowy: 0,00
RRSO: 192,5%
Nr rachunku na który Pożyczkobiorca dokonuje spłaty: …
Dzień zamknięcia Okresu Rozliczeniowego w miesiącu: … dzień miesiąca
Dzień Spłaty: 5 dni kalendarzowych po dniu zamknięcia Okresu Rozliczeniowego

I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 – Definicje
Użyte w niniejszej Umowie Odnawialnej Linii Pożyczkowej określania oznaczają:
1.

2.

Bezpieczny podpis elektroniczny – oznacza bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art.78 (1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018
r. poz 1025);
Biura Informacji Gospodarczej - oznacza Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro
Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów S.A. Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działające na podstawie
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3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

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.);
Biuro Informacji Kredytowej S.A. - oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.
Jacka Kaczmarskiego 77a, działające na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. tj. 2012
poz. 1376);
Całkowity Koszt Pożyczki - oznacza wszelkie koszty, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z
udzieloną Odnawialną Linią Pożyczkową;
Dyspozycja Wypłaty – oznacza zgłoszone przez Pożyczkobiorcę, na zasadach określonych w Umowie Odnawialnej Linii
Pożyczkowej, żądanie wypłaty całości bądź określonej części środków postawionych do dyspozycji Pożyczkobiorcy w
ramach przyznanej Pożyczkobiorcy Odnawialnej Linii Pożyczkowej, przy czym w dniu zawarcia Umowy Odnawialnej Linii
Pożyczkowej Pożyczkodawca wypłaca na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy oraz rachunek bankowy Pożyczkodawcy do
spłaty Kwoty Wymagalnej (w przypadku wystąpienia tej kwoty) całkowitą kwotę Odnawialnej Linii Pożyczkowej
przyznanej Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej Umowy;
Dzień Spłaty – oznacza dzień wypadający 5 dni kalendarzowych po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, w którym
najpóźniej Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonać spłaty kwoty nie mniejszej niż Minimalna Spłata (dla Warunków
Standardowych albo Warunków Promocyjnych – w zależności od aktualnego statusu Pożyczkobiorcy). Przez dokonanie
spłaty rozumie się zaksięgowanie płatności na rachunku Pożyczkodawcy albo podmiotu działającego na rzecz
Pożyczkodawcy w zakresie realizowania spłat Pożyczkobiorców.
Formularz Informacyjny - oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14
Ustawy, dostępny dla Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej w wersji elektronicznej i każdorazowo udostępniany
Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy oraz przed każdorazowym złożeniem Dyspozycji Wypłaty na trwałym nośniku
pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie.
Formularz Rejestracji - elektroniczny formularz, znajdujący się na Platformie Pożyczkowej, służący do rejestracji
Pożyczkobiorców, jak również złożenia przez Pożyczkobiorcę wniosku o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
Konto Klienta - oznacza indywidualne konto użytkownika założone przez Pożyczkobiorcę na Platformie Pożyczkowej w
trakcie rejestracji Pożyczkobiorcy na Platformie Pożyczkowej, udostępnione Pożyczkobiorcy po zalogowaniu w celu
uzyskania informacji o przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej, składania wniosków i dyspozycji związanych z
Odnawialną Linią Pożyczkową oraz komunikowania się z Pożyczkodawcą w zakresie spraw regulowanych niniejszą
Umową;
Kwota Wymagalna – oznacza kwotę wymagalnego zobowiązania Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy z tytułu
wcześniejszej umowy pożyczki, która zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy zostaje wypłacona przez Pożyczkodawcę w
terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia zawarcia niniejszej Umowy na rachunek Pożyczkodawcy służący do
spłaty tego zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu wcześniej udzielonej pożyczki, celem rozliczenia tego zobowiązania;
Kwota Wypłacona – oznacza kwotę przekazaną przez Pożyczkodawcę na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w
wykonaniu Dyspozycji Wypłaty złożonej przez Pożyczkobiorcę w ramach Odnawialnej Linii Pożyczkowej postawionej do
dyspozycji Pożyczkobiorcy, będącej wielokrotnością kwoty 100 zł, przy czym minimalna wysokość Kwoty Wypłaconej
wynosi 100 zł, z wyłączeniem tego ograniczenia do przypadków, gdy Pożyczkobiorca wypłaca całość środków
dostępnych w ramach Odnawialnej Linii Pożyczkowej postawionej do dyspozycji Pożyczkobiorcy, z zastrzeżeniem, że w
terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia zawarcia niniejszej Umowy Pożyczkodawca dokonuje wypłaty na
Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy oraz rachunek bankowy do spłaty Kwoty Wymagalnej (w przypadku wystąpienia tej
kwoty) całkowitej kwoty Odnawialnej Linii Pożyczkowej przyznanej Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej Umowy;
Minimalna Spłata dla Warunków Promocyjnych – oznacza kwotę minimalnej płatności, którą Pożyczkobiorca
posiadający prawo do korzystania z Warunków Promocyjnych zobowiązany jest dokonać najpóźniej w Dniu Spłaty,
odpowiadająca sumie Opłat, Prowizji i Odsetek należnych za wykorzystane przez Pożyczkobiorcę Saldo Kapitałowe w
danym Okresie Rozliczeniowym oraz Spłatę kapitałową w wysokości 0 % Salda Kapitałowego na zakończenie ostatniego
dnia danego Okresu Rozliczeniowego. Przez dokonanie spłaty rozumie się zaksięgowanie płatności na rachunku
Pożyczkodawcy albo podmiotu działającego na rzecz Pożyczkodawcy w zakresie realizowania spłat Pożyczkobiorców;
Minimalna Spłata dla Warunków Standardowych - oznacza kwotę minimalnej płatności, którą Pożyczkobiorca
nieposiadający prawa do korzystania z Warunków Promocyjnych zobowiązany jest dokonać najpóźniej w Dniu Spłaty,
odpowiadająca sumie Opłat, Prowizji i Odsetek należnych za wykorzystane przez Pożyczkobiorcę Saldo Kapitałowe w
danym Okresie Rozliczeniowym oraz Spłatę kapitałową w wysokości 10% Salda Kapitałowego na zakończenie ostatniego
dnia danego Okresu Rozliczeniowego. Przez dokonanie spłaty rozumie się zaksięgowanie płatności na rachunku
Pożyczkodawcy albo podmiotu działającego na rzecz Pożyczkodawcy w zakresie realizowania spłat Pożyczkobiorców;
Odnawialna Linia Pożyczkowa – oznacza kwotę w wysokości przyznanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na
podstawie dokonanej Weryfikacji, której dokładna wysokość wynika z niniejszej Umowy, rozliczana na zakończenie
każdego Okresu Rozliczeniowego, która jest wypłacana przez Pożyczkodawcę w całości na Rachunek bankowy
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15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

Pożyczkobiorcy oraz rachunek bankowy Pożyczkodawcy przeznaczony do spłaty Kwoty Wymagalnej (w przypadku
wystąpienia tej kwoty) w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia zawarcia niniejszej Umowy i z której
Pożyczkobiorca może wielokrotnie dokonywać wypłat i spłat na zasadach określonych w niniejszej Umowie;
Odsetki Kapitałowe – oznaczają odsetki naliczane według rocznej stopy oprocentowania od Salda Kapitałowego w
wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część niniejszej Umowy;
Odsetki za opóźnienie – oznaczają odsetki maksymalne za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego,
równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, naliczane od
Salda Kapitałowego przeterminowanego w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej integralną część
niniejszej Umowy;
Okres Rozliczeniowy – oznacza okres miesięczny, wyznaczony przez dzień miesiąca, służący do rozliczania usług
Pożyczkodawcy na mocy niniejszej Umowy. Wraz z zakończeniem Okresu Rozliczeniowego Pożyczkobiorca informowany
jest o wysokości Spłaty Minimalnej i zobowiązany jest do spłaty kwoty nie mniejszej niż Minimalna Spłata (dla
Warunków Standardowych albo Warunków Promocyjnych – w zależności od aktualnego statusu Pożyczkobiorcy),
najpóźniej w Dniu Spłaty. W przypadku gdy Dzień Zakończenia Okresu Rozliczeniowego jest większy niż liczba dni w
miesiącu, Dzień Zakończenia Okresu Rozliczeniowego wyznaczony zostaje na ostatni dzień danego miesiąca. W
przypadku zmiany przez Pożyczkobiorcę Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego, możliwe jest wydłużenie lub
skrócenie Okresu Rozliczeniowego stosownie do treści niniejszej Umowy;
Opłata Administracyjna – oznacza stałą opłatę, rozliczaną w Okresach Rozliczeniowych, określoną w Tabeli Opłat i
Prowizji pobieraną przez Pożyczkodawcę od Pożyczkobiorcy z tytułu utrzymywania Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
Pożyczkobiorca jest zwolniony z Opłaty Administracyjnej w przypadku wykorzystania w danym Okresie Rozliczeniowym
przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej co najmniej w kwocie określonej w niniejszej Umowie;
Opłata za Wypłatę – oznacza rozliczaną w Okresach Rozliczeniowych opłatę, w stałej wysokości określonej w Tabeli
Opłat i Prowizji, należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu każdej dokonanej wypłaty z przyznanej Odnawialnej
Linii Pożyczkowej, z zastrzeżeniem, że pierwsza wypłata w każdym Okresie Rozliczeniowym jest zwolniona z tej opłaty;
Opłata za Zmianę Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego – oznacza opłatę, jaką obowiązany jest ponieść
Pożyczkobiorca z tytułu Zmiany Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego, rozliczaną w Okresach Rozliczeniowych;
Pełnomocnictwo – oznacza pełnomocnictwo udzielone Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę do zawarcia niniejszej
Umowy poprzez opatrzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 78 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;
Platforma Pożyczkowa – oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy pod adresem www.banknot.pl wykorzystywaną w
celu zwarcia Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej;
Prowizja – oznacza rozliczaną w Okresach Rozliczeniowych prowizję należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy
określoną w Tabeli Opłat i Prowizji z tytułu korzystania z Salda Kapitałowego, której wysokość zależy od wysokości oraz
okresu korzystania z Salda Kapitałowego przez Pożyczkobiorcę;
Potwierdzenie Wypłaty - przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę (na trwałym nośniku) dokument
potwierdzający każdorazową wypłatę Kwoty Wypłaconej oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 Ustawy
z dnia 12 maja 2011r. o kredycie z konsumenckim;
Pożyczkodawca - oznacza spółkę YES FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000489140, NIP 5213657548, REGON 146909734, o kapitale
zakładowym w wysokości 300 000 PLN;
Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną spełniającą warunki określone w niniejszej Umowie, której Pożyczkodawca
przyznaje Odnawialną Linię Pożyczkową na podstawie niniejszej Umowy i która zawiera Umowę;
Przelew Weryfikacyjny - jednorazowy przelew w kwocie 1,00 zł, dokonywany przez Pożyczkobiorcę z jego rachunku
bankowego na rachunek Pożyczkodawcy, dokonywany w celu weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy i zwracany
Pożyczkobiorcy po dokonaniu przez Pożyczkodawcę czynności weryfikacyjnych;
Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy – oznacza rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony w walucie polskiej w
dowolnym banku na terenie Polski, który został poprawnie zweryfikowany przez Pożyczkodawcę na zasadach
określonych w niniejszej Umowie, na który Pożyczkodawca wypłaca w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia
zawarcia niniejszej Umowy Pożyczkodawca całkowitą kwotę Odnawialnej Linii Pożyczkowej przyznanej Pożyczkobiorcy
na podstawie niniejszej Umowy (pomniejszoną o spłaconą Kwotę Wymagalną, w przypadku wystąpienia tej kwoty) oraz
wypłaca kwoty wynikające z Dyspozycji Wypłaty składanych przez Pożyczkobiorcę;
Rachunek bankowy Pożyczkodawcy – oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub wskazany przez Pożyczkodawcę
rachunek bankowy podmiotu działającego na zlecenie Pożyczkodawcy, na który Pożyczkobiorca dokonuje spłat
należnych Pożyczkodawcy;
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30. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę, wprowadzony na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z
późn. zm);
31. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania, tj. całkowity koszt
pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym;
32. Saldo – oznacza kwotę bieżącego zadłużenia w ramach przysługującej Pożyczkobiorcy Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
Jest to sumaryczna kwota środków wypłaconych przez Pożyczkobiorcę powiększona o zaksięgowane Odsetki Kapitałowe
oraz Odsetki za opóźnienie, Opłaty (w tym Opłatę Administracyjną) oraz Prowizje i pomniejszona o Spłaty zrealizowane
przez Pożyczkobiorcę.
33. Saldo Kapitałowe – Suma Kwot Wypłaconych przez Pożyczkobiorcę pomniejszona o sumę Spłat Kapitałowych.
34. Spłata – oznacza dokonywaną przez Pożyczkobiorcę spłatę całości lub części Salda w ramach Odnawialnej Linii
Pożyczkowej. Przez dokonanie spłaty rozumie się zaksięgowanie płatności na rachunku Pożyczkodawcy albo podmiotu
działającego na rzecz Pożyczkodawcy w zakresie realizowania spłat Pożyczkobiorców;
35. Spłata Kapitałowa – oznacza dokonywaną przez Pożyczkobiorcę spłatę zaliczoną na poczet Salda Kapitałowego;
36. Szybka Identyfikacja – usługa informatyczna, polegająca na pobraniu informacji dotyczących Pożyczkobiorcy
bezpośrednio ze wskazanego przez Pożyczkobiorcę systemu bankowości elektronicznej, po wcześniejszym uzyskaniu
zgody Pożyczkobiorcy i wybraniu przez niego tej formy weryfikacji, w celu dokonania weryfikacji tożsamości
Pożyczkobiorcy, potwierdzenia numeru rachunku bankowego Pożyczkobiorcy oraz oceny ryzyka kredytowego
Pożyczkobiorcy.
37. Środki Dostępne – Kwota, którą Pożyczkobiorca może wypłacić pod warunkiem terminowego regulowania zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy. Kwota stanowi różnicę pomiędzy przyznaną kwotą Odnawialnej Linii Pożyczkowej a
Saldem Kapitałowym.
38. Tabela Opłat i Prowizji - oznacza określenie stawek opłat, prowizji i oprocentowania jakie stosuje Pożyczkodawca w
związku z Odnawialną Linią Pożyczkową, stanowiąca integralną część Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej;
39. Trwały Nośnik Informacji – oznacza nośnik umożliwiający Pożyczkobiorcy przechowywanie adresowanych do niego
informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i
pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
40. Umowa – oznacza niniejszą Umowę Odnawialnej Linii Pożyczkowej;
41. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715, z późn.
zm.);
42. Promocyjne Warunki Spłaty – oznaczają promocyjne warunki spłaty Odnawialnej Linii Pożyczkowej, przysługujące
Pożyczkobiorcy od momentu zawarcia niniejszej Umowy do momentu naruszenia przez Pożyczkobiorcę zasad
korzystania z Warunków Promocyjnych, uprawniające Pożyczkobiorcę do korzystania z możliwości dokonywania
Minimalnej Spłaty dla Warunków Promocyjnych;
43. Standardowe Warunki Spłaty – oznaczają standardowe warunki spłaty Odnawialnej Linii Pożyczkowej, obowiązujące od
momentu naruszenia przez Pożyczkobiorcę zasad korzystania z Promocyjnych Warunków Spłaty, z zastrzeżeniem
możliwości przywrócenia Promocyjnych Warunków Spłaty po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków wynikających z
niniejszej Umowy;
44. Weryfikacja Pożyczkobiorcy – oznacza czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności
pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji
oraz danych podanych przez Pożyczkobiorcę w trakcie rejestracji na Platformie Pożyczkowej, jak również oceny
zdolności i wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy;
45. Wniosek o Przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej – oznacza wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę w sposób
określony w niniejszej Umowie, którego złożenie ma na celu uzyskanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej i wypłatę
całkowitej kwoty Odnawialnej Linii Pożyczkowej oraz spłatę Kwoty Wymagalnej (w przypadku jej wystąpienia);
46. Wyciąg – oznacza zestawienie operacji finansowych wykonanych przez Pożyczkobiorcę w ramach przyznanej
Odnawialnej Linii Pożyczkowej w danym Okresie Rozliczeniowym, zawierające informację odnośnie stanu rozliczeń, a
także o wysokości i terminie spłaty Minimalnej Spłaty, udostępniane Pożyczkobiorcy nieodpłatnie poprzez Konto Klienta
oraz przesyłane na Trwałym Nośniku Informacji na adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy zarejestrowany w systemie
Pożyczkodawcy;
47. Zmiana Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego – oznacza dokonanie przez Pożyczkobiorcę zmiany Okresu
Rozliczeniowego poprzez Konto Klienta, skutkujące zmianą okresów w których rozliczane są usługi świadczone przez
Pożyczkodawcę na mocy niniejszej Umowy, a w konsekwencji także zmianą Dnia Spłaty. Zmiana Dnia Zakończenia
Okresu Rozliczeniowego skutkuje przesunięciem terminu obowiązku spłaty należności na nowy Dzień Spłaty, przy czym
zmiana Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego podlega opłacie za zmianę Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego,
którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić do najbliższego Dnia Spłaty.
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§ 2 – Przedmiot Umowy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Na podstawie wniosku z dnia … roku złożonego przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Platformy Pożyczkowej,
Pożyczkodawca udziela niniejszym, a Pożyczkobiorca przyjmuje, Odnawialną Linię Pożyczkową, którą Pożyczkodawca
wypłaca stosownie do treści § 9 ust. 1 niniejszej Umowy i z której Pożyczkobiorca może korzystać stosownie do
złożonych przez Pożyczkobiorcę Dyspozycji Wypłaty oraz zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy na zasadach oraz
warunkach określonych w niniejszej Umowie, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę.
Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Pożyczkodawca umożliwia Pożyczkobiorcy korzystanie z Odnawialnej Linii
Pożyczkowej poprzez składanie Dyspozycji Wypłaty do wysokości przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej w całym
okresie obowiązywania niniejszej Umowy, stosownie do treści ust. 5 poniżej.
Kwota Odnawialnej Linii Pożyczkowej przyznanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie niniejszej Umowy
wynosi … zł i zostaje przyznana na cały okres obowiązywania niniejszej Umowy z zastrzeżeniem możliwości zmiany na
zasadach określonych w niniejszej Umowie.
Odnawialna Linia Pożyczkowa może zostać przyznana wyłącznie w złotych polskich. Pożyczkobiorca uprawniony jest do
wykorzystania przyznanej przez Pożyczkodawcę Odnawialnej Linii Pożyczkowej na dowolny cel konsumpcyjny,
niezwiązany z działalnością gospodarczą.
Przyznana Pożyczkobiorcy Odnawialna Linia Pożyczkowa ma charakter odnawialny - każda Kwota Wypłacona zmniejsza
dostępną Odnawialnej Linii Pożyczkowej, a każda Spłata Kapitałowa ją zwiększa. Pożyczkodawca umożliwi
Pożyczkobiorcy składanie Dyspozycji Wypłaty, z zastrzeżeniem treści ust. 6 poniżej.
Przyznana Pożyczkobiorcy kwota Odnawialnej Linii Pożyczkowej, o której mowa w ust. 3 powyżej zostanie wypłacona
przez Pożyczkodawcę, w częściach wskazanych w Dyspozycji Wypłaty, na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy oraz
rachunek bankowy Pożyczkodawcy przeznaczony do spłaty Kwoty Wymagalnej (w przypadku wystąpienia tej kwoty) w
terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
§ 3 – Okres obowiązywania Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej

1.
2.

3.
4.

Umowa Odnawialnej Linii Pożyczkowej zostaje zawarta na czas określony 4 miesięcy.
W przypadku należytego wypełnienia przez Pożyczkobiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności
braku zaległości w spłacie należności wynikających z niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca ma prawo złożyć wniosek o
zawarcie kolejnej Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej, który zostanie rozpatrzony przez Pożyczkodawcę stosownie do
procedury opisanej w niniejszej Umowie.
Pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty Salda najpóźniej 5 dni po zakończeniu obowiązywania Umowy Odnawialnej Linii
Pożyczkowej.
W terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Pożyczkobiorca uprawniony jest do wystąpienia do Pożyczkodawcy z
wnioskiem o zawarcie kolejnej Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej i uznanie kwoty niespłaconej z tytułu niniejszej
Umowy za Kwotę Wymagalną w rozumieniu niniejszej Umowy i zaspokojenie jej w ramach pierwszej wypłaty z
Odnawialnej Linii Pożyczkowej udzielonej na podstawie kolejnej Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej, która zostanie
zawarta po okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Zwarcie kolejnej Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej zależy od
wyłącznej decyzji Pożyczkodawcy.
II – WARUNKI PRZYZNANIA ODNAWIALNEJ LINII POŻYCZKOWEJ
§ 4 – Rejestracja

1.

2.
3.

Warunkiem zawarcia Umowy oraz uzyskania Odnawialnej Linii Pożyczkowej jest uprzednia rejestracja i utworzenie przez
Pożyczkobiorcę Konta Klienta na Platformie Pożyczkowej oraz posiadanie przez Pożyczkobiorcę aktywnego Konta
Klienta, przy czym w przypadku, gdy Pożyczkobiorca posiada Konto Klienta na Platformie Pożyczkowej w związku z
wcześniej zawartymi umowami, ponowna rejestracja Pożyczkobiorcy nie jest konieczna, z zastrzeżeniem obowiązku
złożenia Wniosku o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej stosownie do treści ust. 3 poniżej.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na Platformie Pożyczkowej.
Składając Wniosek o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać następujące
dane:
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4.

5.

6.

7.

8.

a) Dane identyfikacyjne Pożyczkobiorcy: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, stan cywilny oraz
wykształcenie;
b) Dane kontaktowe Pożyczkobiorcy: adres zamieszkania, adres zameldowania, numer telefonu komórkowego oraz
adres poczty elektronicznej;
c) Informacje dotyczące dochodu Pożyczkobiorcy: źródło dochodu, zawód wykonywany, dzień otrzymywania
wynagrodzenia oraz miesięczną kwotę dochodu;
d) Wydatki Pożyczkobiorcy: miesięczne kwoty rat kredytów i pożyczek oraz miesięczne wydatki pozakredytowe oraz
obciążenia finansowe;
e) Dane pracodawcy Pożyczkobiorcy: nazwę i adres pracodawcy, numer telefonu kontaktowego do pracodawcy, branża
w której działa pracodawca oraz okres zatrudnienia Pożyczkobiorcy u danego pracodawcy;
f) Inne informacje dotyczące Pożyczkobiorcy w tym, status mieszkaniowy Pożyczkobiorcy, numer rachunku bankowego
Pożyczkobiorcy, liczba osób w gospodarstwie domowym, informacja czy Pożyczkobiorca jest właścicielem
samochodu.
Dane te służą rejestracji Pożyczkobiorcy na Platformie Pożyczkowej, a także ocenie przez Pożyczkodawcę zdolności i
wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy.
Składając Wniosek o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej, Pożyczkobiorca oświadcza, że:
a) przed złożeniem Wniosku zapoznał się z Umową Odnawialnej Linii Pożyczkowej zamieszczoną na Platformie
Pożyczkowej;
b) jego zamiarem jest zawarcie Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie
konsumenckim;
c) wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach zawarcia
Umowy Pożyczki;
d) został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy, a
także o prawie do poprawiana własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy;
e) składa dyspozycję wypłaty całej kwoty Odnawialnej Linii Pożyczkowej na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy oraz
rachunek bankowy Pożyczkodawcy przeznaczony do spłaty Kwoty Wymagalnej (w przypadku wystąpienia tej kwoty).
Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości lub niekompletności danych podanych przez Pożyczkobiorcę w
Formularzu Rejestracyjnym Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczkobiorcy prawa rejestracji na Platformie
Pożyczkowej. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem
do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną.
Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji Rachunku
Bankowego Pożyczkobiorcy, przy czym dokonanie weryfikacji Rachunku Bankowego możliwe jest w jeden z poniższych
sposobów:
a) poprzez dokonanie Przelewu Weryfikacyjnego na podstawie danych oraz instrukcji przekazanych przez
Pożyczkodawcę za pośrednictwem Platformy Pożyczkowej ; lub
b) poprzez skorzystanie przez Pożyczkobiorcę z usługi Szybka Identyfikacja, której zasady działania zostały wyjaśnione
na Platformie Pożyczkowej.
W przypadku, gdy Pożyczkobiorca wskazał jako Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy rachunek, który był już
weryfikowany stosownie do treści ust. 6 powyżej w związku z wcześniejszymi umowami zawartymi przez Pożyczkobiorcę
oraz Pożyczkodawcę, Pożyczkobiorca zwolniony będzie z obowiązku dokonywania weryfikacji Rachunku Bankowego.
Od momentu zakończenia rejestracji Pożyczkobiorca loguje się na Platformie Pożyczkowej do utworzonego Konta
Klienta przy pomocy adresu poczty elektronicznej i hasła utworzonego przez siebie w trakcie rejestracji.
§ 5 – Wniosek o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej

1.
2.
3.

4.

Wniosek o zawarcie Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej Pożyczkobiorca może złożyć po uprzedniej rejestracji na
Platformie Pożyczkowej dostępnej na stronie internetowej www.banknot.pl.
Składając Wniosek o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać wnioskowaną
kwotę Odnawialnej Linii Pożyczkowej, z uwzględnieniem limitów dostępnych na Platformie Pożyczkowej.
W przypadku, gdy w momencie składania Wniosku o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej, Pożyczkobiorca posiada
do spłaty Kwotę Wymagalną, Pożyczkobiorca jest ponadto zobowiązany podać opis zobowiązania, które ma zostać
spłacone przez Pożyczkodawcę w ramach przyznanej Pożyczkobiorcy Odnawialnej Linii Pożyczkowej, przy czym
uzupełnienie tych danych we Wniosku o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej nastąpi automatycznie, a następnie
dane te zostaną potwierdzone przez Pożyczkobiorcę.
Przez złożenie Wniosku o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej, Pożyczkobiorca oświadcza, że:
a) jest w wieku od 18 do 75 lat;
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b) jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) i zawiera Umowę Pożyczki z
Pożyczkodawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;
c) posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty.
5. Rejestrując się na Platformie Pożyczkowej i składając Wniosek o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej,
Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy następujących upoważnień w zakresie pozyskania przez Pożyczkodawcę
dotyczących Pożyczkobiorcy informacji gospodarczych:
a) „Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 24. ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i
4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam upoważnienia Pożyczkodawcy, tj. spółce Yes Finance
S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, KRS 0000489140:
• do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka
Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor), z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, (51–214), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w
Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476) oraz z Rejestru Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac
Bankowy 2 (00-095), dotyczących mnie informacji gospodarczych;
• do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie danych
gospodarczych ze Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia
wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście
złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
b) "Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych, udzielam spółce Yes Finance S.A. zgody na przekazywanie informacji o
wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz Yes Finance S.A., wynikających z
zawartych przeze mnie Umów Pożyczki, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących
powstać w przyszłości do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka
Kaczmarskiego 77 (02-679) (BIG InfoMonitor), do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, (51–214), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A z
siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476) oraz do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Plac Bankowy 2 (00-095)”
6. Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie:
„W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam Pożyczkodawcy, tj. spółce Yes Finance S.A.
pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym
stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych
osobowych o następującej treści:
W związku ze złożeniem przez mnie wniosku o pożyczkę:
• Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Yes Finance S.A. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej
S.A, w tym udostępnienie Yes Finance S.A. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym
stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w
tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Yes Finance S.A. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w
tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom
kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
• Upoważniam Pożyczkodawcę, tj. spółkę Yes Finance S.A. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z
Pożyczkodawcą umowy, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Biuro Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę
bankową do Yes Finance S.A. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Yes Finance S.A. umowy lub istnienia mojego zobowiązania po
odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji
dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Yes Finance S.A. umowy, w tym odstąpienia od umowy, po
wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu
tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym,
instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
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•
7.
•

•

•

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości,
że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych
osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej:
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na
udostępnienie przez Yes Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, KRS
0000489140 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@yesfinance.pl) w terminie 30 dni mojego numeru PESEL
oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji
Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz
wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Yes Finance S.A. i
ich przetwarzanie przez Yes Finance S.A. przez 3 lata od ich udostępnienia.
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na
udostępnienie Yes Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, KRS
0000489140 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@yesfinance.pl) przez Uczestników Platformy Wymiany
Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek
oraz wyników analiz statystycznych.
W celu oceny zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Yes Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, KRS 0000489140 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@yesfinance.pl) nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Yes
Finance S.A. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Yes Finance S.A. wierzytelności
wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych
zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Yes Finance S.A. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań
wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Yes Finance S.A. w analizach statystycznych przez 3 lata moich
danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę
* Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

8.

Udzielając zgód, o których mowa w ust. 5 powyżej Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o:
a) o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
b) o prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych dotyczące go narusza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
d) o dobrowolności udzielenia zgód zawartych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie jest warunkiem
zawarcia umowy o kredyt konsumencki;
e) o tym, że przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy na podstawie powyższych zgód stanowi profilowanie w
rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w oparciu
o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii
pożyczek Pożyczkobiorcy oraz wynikach analiz statystycznych;
f) o tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia z Pożyczkobiorcą umowy kredytu, z
zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorcy przysługuje w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze
strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
9. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej - przed zawarciem Umowy Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący kwoty Odnawialnej Linii Pożyczkowej
objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi poprzez Platformę Pożyczkową, w formie pliku
PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, a dodatkowo formularz ten zostanie przesłany na adres
poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkobiorca ma możliwość pobrania
Formularza Informacyjnego odnośnie kwoty Odnawialnej Linii Pożyczkowej, którą jest zainteresowany, z Platformy
Pożyczkowej prowadzonej przez Pożyczkodawcę.
10. W przypadku, gdy proponowana przez Pożyczkodawcę kwota Odnawialnej Linii Pożyczkowej jest niższa lub wyższa od
kwoty wskazanej we Wniosku Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie prześle do Pożyczkobiorcy poprzez Konto
Klienta wiadomość, w której wskaże proponowaną kwotę Odnawialnej Linii Pożyczkowej oraz udostępni Pożyczkobiorcy
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Formularz Informacyjny dotyczący proponowanej kwoty Odnawialnej Linii Pożyczkowej, stosownie do treści ust. 4
powyżej. Pożyczkobiorca w przypadku zainteresowania uzyskaniem Odnawialnej Linii Pożyczkowej w kwocie
zaproponowanej przez Pożyczkodawcę, zobowiązany jest potwierdzić poprzez Konto Klienta przyjęcie oferty
Pożyczkodawcy.
11. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach w zakresie
danych udostępnionych we Wniosku o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej, w szczególności o zmianie nazwiska lub
adresu do korespondencji wskazanego we wniosku oraz pozostałych zmianach mających wpływ na realizowanie
przedmiotowej Umowy.
12. Wniosek o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej niespełniający wymogów określonych w niniejszym § 5 Umowy
podlegać będzie odrzuceniu.
§ 6 – Pełnomocnictwo
1.

2.

3.

4.

5.

Dokonując rejestracji na Platformie Pożyczkowej, stosownie do treści § 4 niniejszej Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca
udziela Pożyczkodawcy pełnomocnictwa do zawarcia niniejszej Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej oraz podpisanie
jej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w imieniu Pożyczkobiorcy oraz przez osoby działające w
imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy.
Warunkiem udzielenia przez Pożyczkobiorcę pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest zaakceptowanie
przez Pożyczkobiorcę treści Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej na zasadach określonych na Platformie Pożyczkowej
oraz otrzymania przez Pożyczkobiorcę Formularza Informacyjnego dotyczącego Umowy pożyczki, stosownie do treści § 5
ust. 4 niniejszej Umowy.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 powyżej uprawnia Pożyczkodawcę do zawarcia Umowy Odnawialnej Linii
Pożyczkowej, której tekst został przez Pożyczkobiorcę zaakceptowany poprzez Platformę Pożyczkową, jak również do
dokonywania w imieniu i na rzecz Pożyczkobiorcy zmian Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej, które zostały
zaakceptowane przez Pożyczkobiorcę poprzez Platformę Pożyczkową. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej
wygasa najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
Pożyczkobiorca wyraża zgodę, aby Pożyczkodawca działał przy zawarciu niniejszej Umowy Pożyczki zarówno w imieniu
Pożyczkobiorcy, jak i w imieniu własnym, tj. aby Pożyczkodawca był drugą stroną Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej
zawartej przez Pożyczkodawcę w imieniu i na rzecz Pożyczkobiorcy.
Dokument pełnomocnictwa zostaje przesłany do Pożyczkobiorcy po złożeniu Wniosku o przyznanie Odnawialnej Linii
Pożyczkowej - przed zawarciem Umowy, w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy,
na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w procesie rejestracji za pośrednictwem Platformy pożyczkowej.
§ 7 - Weryfikacja wniosku Pożyczkobiorcy

1.
2.

3.

4.

Przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku Pożyczkobiorcy oraz
oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy i zależy od wyłącznej decyzji Pożyczkodawcy.
Pożyczkodawca dokonując weryfikacji Wniosku Pożyczkobiorcy, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz
kompletność danych zawartych we Wniosku o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej na podstawie publicznie
dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy oraz wobec innych
podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach danych prowadzonych przez podmioty wymienione w
niniejszej Umowie.
Pożyczkodawca nie ma obowiązku podawania Pożyczkobiorcy informacji o przyczynie odmowy przyznania Odnawialnej
Linii Pożyczkowej, przy czym w przypadku, gdy odmowa przyznania Odnawialnej Linii Pożyczkowej nastąpiła ze względu
na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę
o przyczynie odmowy przyznania Odnawialnej Linii Pożyczkowej oraz udzieli Pożyczkobiorcy bezpłatnej informacji o
wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której dokonano tego sprawdzenia.
Wysokość przyznanej Pożyczkobiorcy Odnawialnej Linii Pożyczkowej uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej
Pożyczkobiorcy, dokonywanej przez Pożyczkodawcę. Aktualna kwota Odnawialnej Linii Pożyczkowej przyznanej
Pożyczkobiorcy wskazana jest w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
§ 8 – Przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej

1.

2.

Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu lub odmowie przyznania Odnawialnej Linii Pożyczkowej za
pomocą komunikatu zamieszczonego na Profilu Klienta, drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) lub telefonicznie
(wysyłając wiadomość SMS).
Po wydaniu przez Pożyczkodawcę pozytywnej decyzji o przyznaniu Odnawialnej Linii Pożyczkowej oraz zawarciu Umowy
Odnawialnej Linii Pożyczkowej, Pożyczkodawca umożliwia Pożyczkobiorcy składanie Dyspozycji Wypłaty, stosownie do
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3.

4.

5.
6.

treści § 9 ust. 1 poniżej, z zastrzeżeniem, że pierwsze wypłata Odnawialnej Linii Pożyczkowej, o której mowa w § 9
poniżej następuje na podstawie niniejszej Umowy i nie wymaga złożenia Dyspozycji Wypłaty przez Pożyczkobiorcę.
Pożyczkodawca po zawarciu Umowy zamieszcza na Koncie Klienta (w formie plików umożliwiających zapis na
komputerze Pożyczkobiorcy) Umowę Odnawialnej Linii Pożyczkowej oraz Formularz Informacyjny, a dodatkowo
dokumenty te zostaną przesłane na adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy (w formie plików umożliwiających zapis na
komputerze Pożyczkobiorcy).
Umowa Odnawialnej Linii Pożyczkowej przekazana Pożyczkobiorcy stosownie do ust. 3 opatrzona będzie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w imieniu Pożyczkobiorcy oraz przez osoby działające w imieniu i na rzecz
Pożyczkodawcy.
Pożyczkobiorca ma prawo otrzymania od Pożyczkodawcy bezpłatnie projektu Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
Z tytułu rozpatrzenia Wniosku Pożyczkobiorcy o przyznanie Odnawialnej Linii Pożyczkowej, Pożyczkodawca nie pobiera
od Pożyczkobiorcy żadnych opłat.
§ 9 – Pierwsza wypłata Odnawialnej Linii Pożyczkowej

1.

2.

3.

4.

5.

Pożyczkodawca wypłaca przyznaną kwotę Odnawialnej Linii Pożyczkowej na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy oraz
rachunek bankowy Pożyczkodawcy przeznaczony do spłaty Kwoty Wymagalnej (w przypadku wystąpienia tej kwoty) w
ciągu 1 dnia roboczego licząc od daty zawarcia Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
Informacja o wypłaceniu Odnawialnej Linii Pożyczkowej przekazywana jest Pożyczkobiorcy za pomocą komunikatu
zamieszczonego na Profilu Klienta, drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) lub telefonicznie (wysyłając wiadomość
SMS).
Po wypłaceniu Odnawialnej Linii Pożyczkowej zgodnie z ust. 1 powyżej, Pożyczkobiorca może dysponować środkami
poprzez składanie Dyspozycji Wypłat na rachunek Pożyczkobiorcy kwot pieniężnych w ramach dostępnego limitu
Odnawialnej Linii Pożyczkowej, po każdorazowej spłacie całości lub części Salda Kapitałowego Odnawialnej Linii
Pożyczkowej.
Przed dokonaniem pierwszej wypłaty stosownie do treści ust. 1 powyżej, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy
Formularz Informacyjny dotyczący realizowanej operacji. Formularz będzie dostępny za pośrednictwem Konta Klienta na
Trwałym nośniku informacji (w formie pliku PDF) umożliwiającym zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.
Niezwłocznie po zrealizowaniu pierwszej Dyspozycji Wypłaty, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Potwierdzenie
Wypłaty dotyczące kwoty Odnawialnej Linii Pożyczkowej, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF
umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, przesłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy
podany w procesie rejestracji za pośrednictwem Platformy Pożyczkowej.
III – ZASADY KORZYSTANIA Z ODNAWIALNEJ LINII POŻYCZKOWEJ
§ 10 – Dokonywanie kolejnych wypłat z Odnawialnej Linii Pożyczkowej

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Wykorzystanie przyznanej przez Pożyczkodawcę Odnawialnej Linii Pożyczkowej – po spłacie przez Pożyczkobiorcę
całości lub części Salda Kapitałowego Odnawialnej Linii Pożyczkowej wypłaconej przez Pożyczkodawcę stosownie do
treści § 9 ust. 1 niniejszej Umowy - następuje poprzez składanie przez Pożyczkobiorcę Dyspozycji Wypłat polegających
na zleceniu Pożyczkodawcy przelewu wybranej przez Pożyczkobiorcę kwoty z Odnawialnej Linii Pożyczkowej na
Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.
Pożyczkobiorca jest uprawniony do wykorzystania przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej w całości lub jej części,
składając w tym celu Dyspozycję Wypłaty poprzez Profil Klienta, w kwocie nie mniejszej niż minimalna Kwota Wypłacona
określona w niniejszej Umowie.
Pożyczkobiorca uprawniony jest do złożenia nie więcej niż czterech Dyspozycji Wypłat w każdym Okresie
Rozliczeniowym w ramach przysługującej Pożyczkobiorcy Odnawialnej Linii Pożyczkowej, z zastrzeżeniem, że każda
kolejna Dyspozycja Wypłaty zmniejsza dostępną kwotę Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
Informacja odnośnie wysokości dostępnych środków Odnawialnej Linii Pożyczkowej, uwzględniającej złożone przez
Pożyczkobiorcę Dyspozycje Wypłaty, dostępna jest dla Pożyczkobiorcy poprzez Konto Klienta.
Przed zatwierdzeniem przez Pożyczkobiorcę Dyspozycji Wypłaty Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz
Informacyjny dotyczący realizowanej operacji. Formularz będzie dostępny za pośrednictwem Konta Klienta na Trwałym
nośniku informacji (w formie pliku PDF) umożliwiającym zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.
Realizacja wypłaty w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od momentu złożenia Dyspozycji przez Pożyczkobiorcę.
Niezwłocznie po zrealizowaniu Dyspozycji Wypłaty złożonej przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca udostępni
Pożyczkobiorcy Potwierdzenie Wypłaty dotyczące kwoty objętej Dyspozycją Wypłaty, przy czym udostępnienie to
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8.

nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, przesłanego na adres poczty
elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w procesie rejestracji za pośrednictwem Platformy Pożyczkowej.
Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia postawienia do dyspozycji środków pieniężnych w ramach
przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej w przypadku:
a) wystąpienia problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem systemów telekomunikacyjnych, które mają
bezpośredni lub pośredni wpływ na dokonanie wypłaty przez Pożyczkodawcę, do czasu ich rozwiązania, jak również
podczas rutynowych przerw technicznych;
b) naruszenia przez Pożyczkobiorcę obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy.
§ 11 – Wyciąg

1.

2.

3.

4.
5.

Niezwłocznie po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego Pożyczkodawca prześle na adres poczty elektronicznej
Pożyczkobiorcy zarejestrowany w systemie Pożyczkodawcy Wyciąg zawierający informację o rozliczeniach Odnawialnej
Linii Pożyczkowej, a dodatkowo Wyciąg będzie dostępny poprzez Konto Klienta.
Wyciąg, o którym mowa w ust. 1 powyżej zawierać będzie w szczególności informację o:
a) Pozostałej do wykorzystania kwocie Odnawialnej Linii Pożyczkowej;
b) Dyspozycjach Wypłaty złożonych w danym Okresie Rozliczeniowym;
c) Saldzie pozostającym do spłaty;
d) Kwocie wymagalnej Minimalnej Spłaty (odpowiednio dla Warunków Promocyjnych lub Warunków Standardowych)
e) Numerze Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy, na który należy dokonać spłaty;
f) Dniu Spłaty.
W przypadku kwestionowania informacji ujętych w Wyciągu, jak również w przypadku nieścisłości w nim zawartych,
Pożyczkobiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Pożyczkodawcę. W przypadku nieotrzymania Wyciągu,
Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Pożyczkodawcę.
W całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy Pożyczkodawca będzie udostępniał Pożyczkobiorcy za
pośrednictwem Konta Klienta historię wszystkich operacji związanych z przyznaną Odnawialną Linią Pożyczkową.
Pożyczkobiorca ma prawo przez cały czas obowiązywania Umowy do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie,
bezpłatnie Wyciągu, określającego zasady spłaty.
§ 12 – Zmiany Odnawialnej Linii Pożyczkowej

1.

Zmiana wysokości Odnawialnej Linii Pożyczkowej może się odbywać:
1.1 na wniosek Pożyczkobiorcy, złożony poprzez Konto Klienta, przy czym Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do
odmowy przyznania wyższej kwoty Odnawialnej Linii Pożyczkowej, bez podania przyczyny;
1.2 z inicjatywy Pożyczkodawcy i może polegać na:
a) obniżeniu Odnawialnej Linii Pożyczkowej w przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia lub pogorszenia sytuacji
majątkowej Pożyczkobiorcy, stanowiącego zagrożenie dla terminowej spłaty należności - informacja o zmniejszeniu
Odnawialnej Linii Pożyczkowej jest przekazywana Pożyczkobiorcy w najbliższym Wyciągu, lub w formie
elektronicznej poprzez Profil Klienta;
b) propozycji podwyższenia Odnawialnej Linii Pożyczkowej - informacja o podwyższeniu Odnawialnej Linii
Pożyczkowej jest przekazywana Pożyczkobiorcy poprzez Konto Klienta, a także może zostać przesłana za
pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. Podwyższona podwyższeniu Odnawialna Linia
Pożyczkowa obowiązuje Pożyczkobiorcę najpóźniej w terminie wskazanym przez Pożyczkodawcę, pod warunkiem,
że Pożyczkobiorca w terminie podanym w informacji przesłanej w Wyciągu, lub w formie elektronicznej poprzez
Konto Klienta wyrazi zgodę na podwyższenie Odnawialnej Linii Pożyczkowej a Pożyczkodawca podejmie decyzję
pozytywną w sprawie podwyższenia podwyższeniu Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
2. W przypadku obniżenia Odnawialnej Linii Pożyczkowej stosownie do treści ust. 1.2 a) powyżej, Pożyczkobiorca ma
prawo nie zaakceptować zmian, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i w takim wypadku Pożyczkobiorca
zobowiązany jest do spłaty Odnawialnej Linii Pożyczkowej wraz z należnymi kosztami przed upływem okresu
wypowiedzenia, stosownie do treści § 26 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Nowa wysokość Odnawialnej Linii Pożyczkowej obowiązuje najpóźniej od następnego dnia roboczego następującego po
dniu wejścia w życie decyzji Pożyczkodawcy o obniżeniu wysokości Odnawialnej Linii Pożyczkowej. Pożyczkobiorca
zobowiązany jest do spłaty zadłużenia wynikającego z różnicy pomiędzy wykorzystaną kwotą Odnawialnej Linii
Pożyczkowej a nową kwotą Odnawialnej Linii Pożyczkowej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania od
Pożyczkodawcy informacji o obniżeniu kwoty Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
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Zmiana wysokości Odnawialnej Linii Pożyczkowej zależna jest od decyzji Pożyczkodawcy, podejmowanej w oparciu o
dokonane czynności weryfikacyjne uregulowane w niniejszej Umowie i przez zawarcie niniejszej Umowy Pożyczkobiorca
nie nabywa roszczenia o zmianę wysokości Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
Zmiana wysokości Odnawialnej Linii Pożyczkowej oznaczać będzie zawarcie aneksu do niniejszej Umowy Odnawialnej
Linii Pożyczkowej, przy czym zawarcie aneksu, o którym mowa powyżej nastąpi na podstawie pełnomocnictwa, o którym
mowa w § 6 niniejszej Umowy.
Celem potwierdzenia treści aneksu, o którym mowa ust. 5 powyżej, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy
dokument aneksu na Trwałym nośniku informacji, w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze
Pożyczkobiorcy, przesłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy zarejestrowany w systemie Pożyczkodawcy.
W przypadku zmiany wysokości Odnawialnej Linii Pożyczkowej stosownie do treści niniejszego § 12, wszelkie
postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie do zmienionej wysokości Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
IV - KOSZTY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z ODNAWIALNEJ LINII POŻYCZKOWEJ
§ 13 –Opłata Administracyjna

1.
2.

3.

4.

5.

Z tytułu utrzymywania przez Pożyczkodawcę Odnawialnej Linii Pożyczkowej do dyspozycji Pożyczkobiorcy,
Pożyczkodawca pobiera Opłatę Administracyjną w stałej wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
Usługa utrzymywania przez Pożyczkodawcę Odnawialnej Linii Pożyczkowej jest rozliczana w Okresach Rozliczeniowych,
a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty Opłaty Administracyjnej za dany Okres Rozliczeniowy najpóźniej w
najbliższym Dniu Spłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
Pożyczkobiorca zwolniony jest z obowiązku zapłaty Opłaty Administracyjnej w danym Okresie Rozliczeniowym w
przypadku wystąpienia na koniec co najmniej 1-go dnia danego Okresu Rozliczeniowego Salda Kapitałowego w kwocie
nie mniejszej niż 100 zł.
Poza Opłatą Administracyjną, o której mowa w niniejszym § 13, w okresie niekorzystania przez Pożyczkobiorcę z
przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej (tj. po spłacie całości Salda), Pożyczkodawca nie nalicza jakichkolwiek prowizji
i opłat.
Opłata Administracyjna należna za każdy Okres Rozliczeniowy powiększa Saldo Odnawialnej Linii Pożyczkowej wraz z
zakończeniem danego Okresu Rozliczeniowego.
§ 14 –Opłata za wypłatę

1.

2.

3.

Z tytułu każdej dokonanej wypłaty z przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej Pożyczkobiorca zobowiązany jest do
zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Opłaty za wypłatę w stałej wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji, z
zastrzeżeniem, że pierwsza wypłata w każdym Okresie Rozliczeniowym jest zwolniona z tej opłaty, przy czym w
pierwszym Okresie Rozliczeniowym zwolnieniu z Opłaty za wypłatę podlega wypłata Odnawialnej Linii Pożyczkowej, o
której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.
Usługa dokonywania wypłat z przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej świadczona przez Pożyczkodawcę na rzecz
Pożyczkobiorcy, z tytułu której pobierana jest Opłata za wypłatę, rozliczana jest w Okresach Rozliczeniowych.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty Opłaty za wypłatę za dany Okres Rozliczeniowy najpóźniej w najbliższym
Dniu Spłaty.
Opłata za wypłatę powiększa Saldo Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
§ 15 – Odsetki

1.

2.

Odsetki Kapitałowe od wykorzystanej przez Pożyczkobiorcę kwoty Odnawialnej Linii Pożyczkowej naliczane są za każdy
dzień wykorzystania Odnawialnej Linii Pożyczkowej, przy czym podstawą do obliczania Odsetek Kapitałowych jest
aktualne Saldo Kapitałowe Odnawialnej Linii Pożyczkowej. Odsetki Kapitałowe, o których mowa w zdaniu poprzednim,
naliczane są w wysokości odsetek określonych w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności odsetek ustawowych
(odsetki ustawowe wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych). W
przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego,
Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Informacja o zmianie odsetek
i jej nowa wysokość zostanie przekazana Pożyczkobiorcy na adres e-mail, na trwałym nośniku pozwalającym na jego
zapisanie lub wydrukowanie.
Odsetki Kapitałowe naliczane w danym Okresie Rozliczeniowym stają się wymagalne w najbliższym Dniu Spłaty. W
przypadku gdy Umowa ulega rozwiązaniu lub wygasa w dniu innym niż ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, odsetki
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3.
4.
5.

za ten miesiąc księgowane są w ostatnim dniu okresu obowiązywania Umowy i stają się wymagalne ciągu 5 dni
kalendarzowych od tej daty.
Wysokość Rocznej stopy oprocentowania dla przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej została określona w Tabeli Opłat
i Prowizji.
Odsetki Kapitałowe od Salda Kapitałowego nieprzeterminowanego należne za każdy Okres Rozliczeniowy powiększają
Saldo Odnawialnej Linii Pożyczkowej wraz z zakończeniem danego Okresu Rozliczeniowego.
Odsetki za opóźnienie od Salda Kapitałowego przeterminowanego powiększają Saldo Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
§ 16 – Prowizja

1.

2.

3.

4.
5.

Z tytułu utrzymującego się Salda Kapitałowego Odnawialnej Linii Pożyczkowej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do
zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji, naliczanej i rozliczanej na zasadach określonych w niniejszej Umowie w
wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy.
Usługa udostępniania Salda Kapitałowego świadczona przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy, za którą należna
jest Prowizja, rozliczana jest w Okresach Rozliczeniowych. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty Prowizji należnej
za dany Okres Rozliczeniowy najpóźniej w najbliższym Dniu Spłaty.
Zobowiązanie Pożyczkobiorcy do zapłaty Prowizji, o której mowa w niniejszym § 16 Umowy powstaje nie wcześniej niż
po złożeniu przez Pożyczkobiorcę Dyspozycji Wypłaty i otrzymania przez Pożyczkobiorcę od Pożyczkodawcy Kwoty
Wypłaconej, przy czym usługa rozliczana jest po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego a Prowizja staje się
wymagalna w Dniu Spłaty. Zobowiązanie Pożyczkobiorcy do zapłaty Prowizji powstaje również po dokonaniu przez
Pożyczkodawcę pierwszej Wypłaty Odnawialnej Linii Pożyczkowej, stosownie do treści § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, która
następuje na podstawie niniejszej Umowy, tj. bez konieczności składania Dyspozycji Wypłaty przez Pożyczkobiorcę.
Zmiana wysokości Prowizji dokonywana jest na zasadach określonych w § 18 niniejszej Umowy.
Prowizja należna za każdy Okres Rozliczeniowy powiększa Saldo Odnawialnej Linii Pożyczkowej wraz z zakończeniem
danego Okresu Rozliczeniowego.
§ 17 – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

1.
2.

3.

4.

5.

Całkowita kwota kredytu (Odnawialnej Linii Pożyczkowej) w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy o kredycie konsumenckim
wynosi … zł.
Całkowita kwota do zapłaty, przy założeniu jednorazowego wykorzystania przez Pożyczkobiorcę Odnawialnej Linii
Pożyczkowej w kwocie … zł i naliczenia maksymalnej Prowizji w wysokości … zł oraz Odsetek dla powyższego złożenia w
wysokości … zł wynosi: … zł, co stanowi sumę całkowitej Kwoty Wypłaconej, tj. … zł oraz całkowitego kosztu, na który
składa się Prowizja w wysokości … zł oraz Odsetki w wysokości … zł.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Odnawialnej Linii Pożyczkowej wynosi 192,5% i jest obliczona przy założeniu
jednorazowego wykorzystania Odnawialnej Linii Pożyczkowej w kwocie … zł i naliczenia maksymalnej Prowizji w
wysokości … zł oraz Odsetek dla powyższego założenia w wysokości … zł;
Dla wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęte zostały następujące założenia (zgodnie z załącznikiem
nr 4 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715, z późn. zm.):
a) całkowita kwota Odnawialnej Linii Pożyczkowej udzielana jest na okres czterech miesięcy, została wypłacona od
razu i w całości, w najwcześniejszym terminie przewidzianym w Umowie, a ostatnia płatność dokonana przez
Pożyczkobiorcę pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty i ewentualne inne koszty;
b) kapitał jest spłacany przez Pożyczkobiorcę w równych płatnościach miesięcznych, przy czym pierwsza płatność jest
dokonywana w miesiąc po pierwszej wypłacie. Odsetki i inne opłaty stosuje się odpowiednio do tych wypłat i spłat
kapitału oraz zgodnie z ustaleniami Umowy;
c) prowizję stosuje się odpowiednio do tych wypłat i spłat kapitału oraz zgodnie z ustaleniami Umowy.
Wszelkie wartości wskazane w niniejszym § 17 zostały obliczone na dzień zawarcia niniejszej Umowy.
V – ZASADY DOKONYWANIA SPŁATY ODNAWIALNEJ LINII POŻYCZKOWEJ
§ 18 – Spłata Odnawialnej Linii Pożyczkowej przez Pożyczkobiorcę

1.
2.
3.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Odnawialnej Linii Pożyczkowej wraz ze wszystkimi należnościami
wynikającymi z niniejszej Umowy, na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
Każda Spłata Kapitałowa Odnawialnej Linii Pożyczkowej powoduje zwiększenie Środków Dostępnych o spłaconą kwotę
kapitału. Kwota Środków Dostępnych może być wykorzystywana wielokrotnie w okresie obowiązywania Umowy.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty Odnawialnej Linii Pożyczkowej do Dnia Spłaty, tj. najpóźniej w terminie
5 dni po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego poprzez spłatę całości lub części aktualnego Salda Kapitałowego
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5.
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7.

8.

9.

wraz z Prowizją, opłatami, Odsetkami i Kapitałem Wymagalnym albo spłatę Minimalnej Spłaty (dla Warunków
Standardowych lub Warunków Promocyjnych – w zależności od aktualnego statusu Pożyczkobiorcy).
Warunkiem korzystania z Odnawialnej Linii Pożyczkowej poprzez dokonywanie przez Pożyczkobiorcę kolejnych wypłat
jest terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
Wszelkie wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę na poczet należności z tytułu Umowy zaliczane są przez
Pożyczkodawcę po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego na pokrycie zaksięgowanych zobowiązań
Pożyczkobiorcy w następującej kolejności:
a) prowizje i opłaty płatne zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji,
b) odsetki od kapitału przeterminowanego, począwszy od najdawniej wymagalnych
c) wymagalne odsetki od kapitału nieprzeterminowanego, począwszy od najdawniej wymagalnych
d) kapitał wymagalny,
e) kapitał niewymagalny.
Jeżeli dokonane przez Pożyczkobiorcę wpłaty przekraczają bieżące Saldo, powstała nadpłata jest traktowana jako
ujemne Saldo Kapitałowe powiększając w ten sposób kwotę środków dostępnych. Po zakończeniu każdego kolejnego
Okresu Rozliczeniowego występująca nadpłata jest rozliczana na poczet poszczególnych kategorii zobowiązań zgodnie z
kolejnością przewidzianą dla spłat. W przypadku, gdy po dokonaniu rozliczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
nadpłata nie zostanie w całości rozliczona, Pożyczkodawca dokona zwrotu nierozliczonej części nadpłaty na rachunek
bankowy, z którego dokonano nadpłaty, a w przypadku, gdy rachunek ten należy do osoby trzeciej, kwota nadpłaty
zostanie zwrócona na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w rozumieniu niniejszej Umowy Odnawialnej Linii
Pożyczkowej. Do momentu dokonania przez Pożyczkodawcę zwrotu nadpłaty, Pożyczkobiorca uprawniony jest do
złożenia dyspozycji w zakresie zwrotu nadpłaty poprzez przekaz pocztowy lub inny rachunek bankowy.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty wszelkich należności wynikających z niniejszej Umowy Odnawialnej Linii
Pożyczkowej najpóźniej w Dniu Spłaty przypadającym po ostatnim Okresie Rozliczeniowym, w którym obowiązuje
niniejsza Umowa.
W przypadku, gdy po ostatecznym rozliczeniu wpłat dokonanych przez Pożyczkobiorcę powstanie nadpłata po stronie
Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca zwraca kwotę nadpłaty na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. W przypadku gdy
Pożyczkodawcy przysługują względem Pożyczkobiorcy wymagalne wierzytelności, Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć
kwotę nadpłaty na poczet tych innych wierzytelności.
Po upływie okresu obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca uprawniony jest do wystąpienia do
Pożyczkodawcy z wnioskiem o zawarcie kolejnej Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej i uznanie kwoty niespłaconej z
tytułu niniejszej Umowy za Kwotę Wymagalną w rozumieniu niniejszej Umowy i zaspokojenie jej w ramach pierwszej
wypłaty z Odnawialnej Linii Pożyczkowej udzielonej na podstawie Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej, która zostanie
zawarta po okresie obowiązywania niniejszej Umowy, stosownie do treści § 3 ust. 4 niniejszej Umowy. Zwarcie kolejnej
Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej zależy od wyłącznej decyzji Pożyczkodawcy.
§ 19 – Zmiana Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Po zakończeniu pierwszego Okresu Rozliczeniowego i uregulowaniu wszelkich płatności naliczonych za ten okres,
Pożyczkobiorca ma prawo do złożenia wniosku o Zmianę Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego o okres wybrany z
listy podanej na Platformie Pożyczkowej.
Jeżeli wybrany przez Pożyczkobiorcę nowy dzień zamknięcia Okresu Rozliczeniowego wypada w okresie pomiędzy
dotychczasową datą zamknięcia Okresu Rozliczeniowego a Dniem Spłaty dla tego okresu, zmieniony dzień zakończenia
Okresu Rozliczeniowego obowiązuje od kolejnego miesiąca.
Pożyczkodawca ma prawo odmówić Zmiany Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego bez podania Pożyczkobiorcy
przyczyn swojej odmowy.
Dokonanie przez Pożyczkobiorcę pierwszej Zmiany Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego nie podlega opłatom.
Dokonanie drugiej i kolejnych Zmian Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego podlega prowizji za zmianę Dnia
Zakończenia Okresu Rozliczeniowego, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić wraz z rozliczeniem kolejnego
Okresu Rozliczeniowego.
Pożyczkobiorca może dokonać Zmiany Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego wielokrotnie, poprzez Konto Klienta,
przy czym możliwość dokonania Zmiany Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego jest wyłączona w ostatnim Okresie
Rozliczeniowym obowiązywania niniejszej Umowy.
Przesunięcie Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego nie powoduje przedłużenia uprawnień wynikających z udziału
Pożyczkobiorcy w akcjach promocyjnych oferowanych przez Pożyczkodawcę, chyba że co innego wynika z niniejszej
Umowy.
§ 20 – Warunki Promocyjne
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1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

W momencie zawarcia niniejszej Umowy Pożyczkodawca przyznaje Pożyczkobiorcy prawo do korzystania z
Promocyjnych Warunków Spłaty, które przysługują Pożyczkobiorcy przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, z
zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
Warunkiem utrzymania Promocyjnych Warunków Spłaty jest terminowe regulowanie przez Pożyczkobiorcę wszystkich
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
Promocyjne Warunki Spłaty polegają na przyznaniu Pożyczkobiorcy prawa do dokonywania Minimalnej Spłaty dla
Warunków Promocyjnych, w rozumieniu niniejszej Umowy.
W przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę jakichkolwiek zobowiązań z niniejszej Umowy, Pożyczkodawca ma prawo
anulować Promocyjne Warunki Spłaty ze skutkiem natychmiastowym, w związku z czym ich stosowanie jest wyłączone
również w stosunku do Okresu Rozliczeniowego, w którym wystąpiły okoliczności skutkujące anulowaniem
Promocyjnych Warunków Spłaty.
O anulowaniu Promocyjnych Warunków Spłaty Pożyczkobiorca zostanie poinformowany poprzez Konto Klienta.
Od momentu anulowania Promocyjnych Warunków Spłaty, Pożyczkobiorcę obowiązują Standardowe Warunki Spłaty.
Pożyczkobiorca uprawniony jest do złożenia do Pożyczkodawcy wniosku o ponowne przywrócenie Promocyjnych
Warunków Spłaty po uregulowaniu wszystkich zaległości względem Pożyczkodawcy oraz terminowej obsłudze wszystkie
należności wynikających z niniejszej Umowy przez co najmniej 2 kolejne Okresy Rozliczeniowe.
Przywrócenie przez Pożyczkodawcę Promocyjnych Warunków Spłaty, stosownie do treści ust. 7 powyżej, zależy
wyłącznie od decyzji Pożyczkodawcy i Pożyczkodawca ma prawo odmówić przywrócenia Promocyjnych Warunków
Spłaty bez podania Pożyczkobiorcy przyczyn swojej odmowy.
W przypadku zawarcia przez Pożyczkobiorcę kolejnej Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej, stosownie do treści § 3 ust.
4 niniejszej Umowy, Pożyczkobiorcy przysługiwać będzie prawo do korzystania z Promocyjnych Warunków Spłaty w
zakresie spłaty zobowiązań wynikających z kolejnej Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej, o której mowa powyżej.
VI – PRZEDTERMINOWA SPŁATA ODNAWIALNEJ LINII POŻYCZKOWEJ
§ 21 – Prawo spłaty przed terminem wymagalności

1.
2.
3.

4.

Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Odnawialnej Linii Pożyczkowej przed terminem
spłaty Odnawialnej Linii Pożyczkowej określonym w Umowie.
Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata Odnawialnej Linii Pożyczkowej nie wymaga uprzedniego informowania
Pożyczkodawcy ani zawierania aneksu do Umowy.
W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki Całkowity Koszt Odnawialnej Linii Pożyczkowej ulega
obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnione Odnawialnej Linii Pożyczkowej
Pożyczkobiorcy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą.
W przypadku spłaty części Odnawialnej Linii Pożyczkowej przed terminem spłaty postanowienia ust. 2 powyżej stosuje
się odpowiednio.
VII – BRAK SPŁATY ODNAWIALNEJ LINII POŻYCZKOWEJ W TERMINIE
§ 22 – Konsekwencje nieterminowej spłaty

1.

2.
3.

Brak spłaty Odnawialnej Linii Pożyczkowej w terminie, stosownie do treści § 18 ust. 3 niniejszej Umowy powoduje
anulowanie Promocyjnych Warunków Spłaty oraz natychmiastową wymagalność w zakresie aktualnego Salda
zawierającego wszelkie koszty i opłaty wynikające z niniejszej Umowy, które nie zostały spłacone przez Pożyczkobiorcę.
Nieterminowa spłata Odnawialnej Linii Pożyczkowej powoduje zablokowanie możliwości składania przez Pożyczkobiorcę
Dyspozycji Wypłaty nie krócej, niż do czasu uregulowania zaległości.
W przypadku braku spłaty Odnawialnej Linii Pożyczkowej w terminie określonym w niniejszej Umowie, Pożyczkodawca
uprawniony będzie do podjęcia działań przewidzianych w niniejszej Umowie, w tym w szczególności obniżenia
przyznanej kwoty Odnawialnej Linii Pożyczkowej, zablokowania możliwości składania Dyspozycji Wypłaty oraz
wypowiedzenia Umowy, na zasadach określonych w Umowie, przy czym każde z opisanych powyżej uprawnień może
być stosowane niezależnie od innych uprawnień.
§ 23 – Opłaty związane z nieterminową spłatą

1.

Jeżeli Odnawialna Linia Pożyczkowe nie zostanie spłacona w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty,
oprócz wymagalnych kwot w zakresie Odnawialnej Linii Pożyczkowej, również Odsetek za opóźnienie liczonych od
wymagalnej do spłaty części Salda Kapitałowego, tj. za okres od Dnia Spłaty do dnia zaksięgowania spłaty na Rachunku
Bankowym Pożyczkodawcy.
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2.

3.

4.
5.

Odsetki za opóźnienie naliczane są w wysokości odsetek za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 1 Kodeksu cywilnego,
tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem
zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje
Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Informacja o zmianie odsetek i jej nowa wysokość zostanie
przekazana Pożyczkobiorcy na adres e-mail, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie.
Pożyczkodawca ma prawo podejmowania czynności windykacyjnych polegających na wykonywaniu: monitów drogą
wiadomości SMS, monitów drogą wiadomości e-mail, monitów drogą telefoniczną oraz monitów drogą pisemnych
wezwań.
Obowiązek poniesienia Odsetek za opóźnienie nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku uregulowania przez
Pożyczkobiorcę pozostałych kosztów wynikających z niniejszej Umowy.
W przypadku zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy zawartej z Pożyczkodawcą, jeżeli łączna ich wartość
przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 30 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy
wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych
rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu
informacji gospodarczych.
VIII – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 24 – Zasady składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Pożyczkobiorca ma prawo, odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, jest wystarczające
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy oświadczenia o
odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, jak również zamieszczony
jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.
Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy skutkuje uznaniem jej za niezawartą. Pożyczkobiorca nie
ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od niniejszej umowy, z wyjątkiem Odsetek kapitałowych określonych w art.
359 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność odsetek ustawowych (odsetki ustawowe wynoszą sumę stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych). W razie skorzystania z prawa do odstąpienia,
Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić Pożyczkodawcy Wypłaconą kwotę Odnawialnej Linii Pożyczkowej pozostającą
do spłaty na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z Odsetkami kapitałowymi, naliczonymi od
Wypłaconej Kwoty Odnawialnej Linii Pożyczkowej w okresie od dnia wypłaty Wypłaconej Kwoty Odnawialnej Linii
Pożyczkowej do dnia dokonania jej zwrotu Pożyczkodawcy. Zwrot powinien nastąpić na Rachunek Bankowy
Pożyczkodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
Kwota Odsetek kapitałowych należnych w stosunku dziennym stanowi iloczyn 0,0273 % oraz Wypłaconej Kwoty
Odnawialnej Linii Pożyczkowej, pozostającej do spłaty na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Dla Kwoty Wypłaconej Odnawialnej Linii Pożyczkowej kwota Odsetek kapitałowych należnych w stosunku dziennym
została określona w Tabeli opłat i prowizji, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy.
Dniem spłaty Odnawialnej Linii Pożyczkowej jest dzień przekazania środków pieniężnych przez Pożyczkobiorcę na
rachunek bankowy Pożyczkodawcy albo podmiotu działającego na rzecz Pożyczkodawcy w zakresie realizowania spłat
Pożyczkobiorców.
Prawo odstąpienia przysługuje Pożyczkobiorcy również w stosunku do każdej Kwoty Wypłaconej, przy czym w zakresie
skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa odstąpienia w stosunku do Kwoty Wypłaconych stosuje się odpowiednio
postanowienia ust. 1 – 7 powyżej.
IX – WYPOWIEDZENIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY ODNAWIALNEJ LINII POŻYCZKOWEJ
§ 25 – Zasady wypowiadania oraz rozwiązywania Umowy

1.
2.

Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze oświadczenia
przesłanego na Pożyczkodawcy na trwałym nośniku.
Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć niniejszą Umowę za 2-miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
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3.
4.

5.

6.

W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Salda Odnawialnej Linii
Pożyczkowej wraz z należnymi kosztami przed upływem okresu wypowiedzenia.
Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
a) dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji są nieprawdziwe lub nie mogą być zweryfikowane przez
Pożyczkodawcę lub
b) Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej Umowy o więcej niż 30 dni
kalendarzowych.
Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w ust. 4 powyżej powoduje, że całość Salda w
ramach przysługującej Linii Pożyczkowej wraz z należnymi kosztami stają się natychmiast wymagalne i Pożyczkobiorca
zobowiązany jest do ich spłaty.
W przypadku wypowiedzenia Umowy, Pożyczkobiorcy zobowiązany jest do spłaty wszelkich należności wynikających z
niniejszej Umowy, najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania Umowy.
X - ZMIANA WARUNKÓW UMOWY ODNAWIALNEJ LINII POŻYCZKOWEJ
§ 26 – Zmiana warunków Umowy

1.

2.

Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej w ciągu 6 miesięcy od
zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych
odnoszących się do wykonywania Umowy.
O zmianie postanowień Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą
wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem
nowej Umowy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty
elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które
uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Umowy
Odnawialnej Linii Pożyczkowej będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na
zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie
Umowy, o którym mowa powyżej.
XI – DANE OSOBOWE
§ 27 – Zasady przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy

1.

2.

Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę, że administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest Yes Finance S.A. z
siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-695 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000489140 (jako Pożyczkodawca).
Pożyczkodawca oświadcza, zaś Pożyczkobiorca to oświadczenie przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe
przetwarzane są na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”). Szczegółowe
informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej zgodnie z
art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia udostępnianej Pożyczkobiorcy przez zawarciem niniejszej Umowy w trakcie pozyskiwania
danych osobowych Pożyczkobiorcy.

XII – REKLAMACJE ORAZ POSASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§ 28 – Procedura reklamacyjna
1.

Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (YES FINANCE S.A., ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 02-672 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej
Pożyczkodawcy kontakt@banknot.pl bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer
telefonu 022 213 89 10).
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2.

3.

Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej
otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30
dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:
a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
Po rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej (przesyłką pocztową)
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź o której mowa powyżej może zostać dostarczona pocztą
elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na
wniosek Pożyczkobiorcy.
§ 29 – Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Pożyczkodawca informuje, że Pożyczkobiorca może skorzystać z pozasądowych trybów rozstrzygania sporów przed
Rzecznikiem Finansowym, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
XIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30– Regulacje końcowe
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Umowa Odnawialnej Linii Pożyczkowej wchodzi w życie z dniem przesłania Pożyczkobiorcy informacji o przyznaniu
Odnawialnej Linii Pożyczkowej, stosownie do treści § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.
Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu
Umowy, na rzecz osób trzecich.
Niniejsza Umowa Odnawialnej Linii Pożyczkowej ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej wypłaty dokonanej
przez Pożyczkobiorcę w ramach przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź
bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na
ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy, które pozostaną wiążące i w mocy.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem przypadków, gdy w treści
Umowy wprost wskazano, że forma pisemna nie jest wymagana.
Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd
miejsca wykonania zobowiązania.
Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane
adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, i stan niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania utrzymuje się mimo wystosowanego przez Pożyczkobiorcę wezwania do
usunięcia uchybień, Pożyczkobiorca może dochodzić wykonania zobowiązania na drodze przewidzianej prawem.
Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku gdy Strony nie
będą w stanie rozwiązać sporu polubownie, zostanie poddany on pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi
powszechnemu.
Podmiotem posiadającym kompetencje w zakresie rozstrzygania sporów pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą
wynikających z Umowy jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje
dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania
z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR ułatwia
pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.
W okresie obowiązywania Umowy Pożyczkodawca zamierza się porozumiewać z Pożyczkobiorcą w języku polskim.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
a) Załącznik nr 1 Tabela Opłat i Prowizji
b) Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
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Załącznik nr 1 do Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej
Tabele Opłat i Prowizji związanych z przyznaniem Odnawialnej Linii Pożyczkowej
Tabela 1: Prowizje dzienne z tytułu dodatniego Salda Kapitałowego Linii Pożyczkowej
Saldo
Saldo
Prowizja
Prowizja
dzienna
dzienna
kapitałowe (zł)
kapitałowe (zł)
0,00 - 99,99
100,00 - 199,99
200,00 - 299,99
300,00 - 399,99
400,00 - 499,99
500,00 - 599,99
600,00 - 699,99
700,00 - 799,99
800,00 - 899,99
900,00 - 999,99
1 000,00 - 1 099,99
1 100,00 - 1 199,99
1 200,00 - 1 299,99
1 300,00 - 1 399,99
1 400,00 - 1 499,99
1 500,00 - 1 599,99
1 600,00 - 1 699,99

0,00 zł
0,28 zł
0,56 zł
0,84 zł
1,12 zł
1,40 zł
1,68 zł
1,96 zł
2,24 zł
2,52 zł
2,80 zł
3,08 zł
3,36 zł
3,64 zł
3,92 zł
4,20 zł
4,48 zł

1 700,00 - 1 799,99
1 800,00 - 1 899,99
1 900,00 - 1 999,99
2 000,00 - 2 099,99
2 100,00 - 2 199,99
2 200,00 - 2 299,99
2 300,00 - 2 399,99
2 400,00 - 2 499,99
2 500,00 - 2 599,99
2 600,00 - 2 699,99
2 700,00 - 2 799,99
2 800,00 - 2 899,99
2 900,00 - 2 999,99
3 000,00 - 3 099,99
3 100,00 - 3 199,99
3 200,00 - 3 299,99
3 300,00 - 3 399,99

4,76 zł
5,04 zł
5,32 zł
5,60 zł
5,88 zł
6,16 zł
6,44 zł
6,72 zł
7,00 zł
7,28 zł
7,56 zł
7,84 zł
8,12 zł
8,40 zł
8,68 zł
8,96 zł
9,24 zł

Saldo
kapitałowe (zł)

Prowizja
dzienna

3 400,00 - 3 499,99
3 500,00 - 3 599,99
3 600,00 - 3 699,99
3 700,00 - 3 799,99
3 800,00 - 3 899,99
3 900,00 - 3 999,99
4 000,00 - 4 099,99
4 100,00 - 4 199,99
4 200,00 - 4 299,99
4 300,00 - 4 399,99
4 400,00 - 4 499,99
4 500,00 - 4 599,99
4 600,00 - 4 699,99
4 700,00 - 4 799,99
4 800,00 - 4 899,99
4 900,00 - 4 999,99
5 000,00

9,52 zł
9,80 zł
10,08 zł
10,36 zł
10,64 zł
10,92 zł
11,20 zł
11,48 zł
11,76 zł
12,04 zł
12,32 zł
12,60 zł
12,88 zł
13,16 zł
13,44 zł
13,72 zł
14,00 zł

Tabela 2 – Pozostałe Opłaty i Prowizje związane z przyznaniem Odnawialnej Linii Pożyczkowej
Tytuł płatności
Opłata Administracyjna:
• W przypadku wystąpienia co najmniej w jednym dniu danego Okresu
Rozliczeniowego Salda kapitałowego w kwocie nie mniejszej niż 100 zł
• W przypadku nie wystąpienia co najmniej w jednym dniu danego Okresu
Rozliczeniowego Salda kapitałowego w kwocie nie mniejszej niż 100 zł
Roczna stopa oprocentowania na dzień zawarcia niniejszej umowy, w oparciu o którą
obliczane są Odsetki Kapitałowe

Koszt
0,00 zł

0,00 zł
10,00%

Opłata za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego

0,00 zł

Opłata za udzielenie pożyczki

0,00 zł

Opłata za zwiększenie Odnawialnej Linii Pożyczkowej

0,00 zł

Opłata za zmniejszenie Odnawialnej Linii Pożyczkowej

0,00 zł

Opłata za wypłatę środków

0,00 zł

Opłata za Zmianę Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego

0,00 zł

Wystawienie i przesłanie wyciągu PDF

0,00 zł

Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej

0,00 zł

Opłata za weryfikację rachunku bankowego pożyczkobiorcy usługą Szybka Identyfikacja

0,00 zł

Odsetki za opóźnienie na dzień zawarcia niniejszej umowy

14,00%

Wyliczona kwota Odsetek Kapitałowych w stosunku dziennym należna Pożyczkodawcy w
razie odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od Umowy *

… zł

* Kwota Odsetek Kapitałowych w stosunku dziennym przy założeniu, że Pożyczkodawca wypłaci przyznaną kwotę limitu w całości i cała
kwota tego kredytu nadal pozostaje do spłaty.
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Załącznik nr 2 do Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

_____________________
imię i nazwisko Pożyczkobiorcy
_____________________
adres zamieszkania Pożyczkobiorcy

Yes Finance S.A.
Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa

Odstąpienie od umowy

Oświadczam, że zgodnie z art. 58 w z zw. z art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126,
poz. 715 z późn. zm.) odstępuję od umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zawartej dnia _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w Warszawie.

_______________
data i miejscowość

_______________
podpis Pożyczkobiorcy
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