UMOWA o kredyt konsumencki - "CREDISSIMO Plus"
Numer umowy ______________

W dniu ______________, w Warszawie, pomiędzy:
1. CREDISSIMO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000677340, NIP: 5252710583, REGON: 367273854, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, reprezentowaną przez
Gueorgui Karpouzov i George Roukov, adres poczty elektronicznej: contacts@credissimo.pl i numer telefonu: +48221030300, zwana
dalej CREDISSIMO lub Pożyczkodawcą,
i
2. ______________, PESEL ______________ i numer dowodu osobistego ______________, wydany w dniu ______________ i ważny do
______________, zamieszkały/a w ______________, adres do korespondencji ______________, adres poczty elektronicznej:
______________ i numer telefonu: ______________, zwany dalej Pożyczkobiorcą,
zostaje zawarta umowa o pożyczkę (Umowa).

PRZEDMIOT UMOWY
Art. 1
CREDISSIMO zobowiązuje się dostarczyć Pożyczkobiorcy Pożyczkę w zobowiązanej wysokości i na określonych warunkach podanych w
niniejszej Umowie, pod warunkiem, że złożony przez Pożyczkobiorcę Wniosek o pożyczkę zostanie zatwierdzony przez CREDISSIMO.
Warunki Pożyczki "CREDISSIMO plus":

(1)

Całkowita Kwota Pożyczki: ______________ zł;

(2)

Całkowity Koszt Pożyczki: ______________ zł;

(3)

Całkowita suma Odsetek: ______________;

(4)

Opłata za zatwierdzenie Pożyczki: ______________zł (opłata należna w momencie udzielenia Pożyczki, rozłożona na liczbę rat);

(5)

Opłata Administracyjna: ______________zł (opłata administracyjna jest uiszczana wraz z każdą ratą miesięczną);

(6)

Stała stopa oprocentowania: 10%;

(7)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): ______________;

(8)

Kwota raty: ______________ zł;

(9)

Liczba rat: ______________;

(10) Termin Spłaty Pożyczki: ______________;
(11) Całkowita Kwota do Zapłaty przez Pożyczkobiorcę: ______________ zł;
(12) Odsetki w stosunku dziennym (w przypadku odstąpienia od Umowy): 0.028%;
(13)

Odsetki za opóźnienie (stopa oprocentowania): 14%

Art. 2
(1) Niniejsza Umowa, wraz z załącznikami, Ogólnymi warunkami udzielania kredytów konsumenckich (Ogólne Warunki, OW) i Wnioskiem
są kompletne i stanowią całość porozumienia między powyższymi Stronami.

(2) Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca oświadcza, że zgadza się i akceptuje warunki podane przez CREDISSIMO, które
dokładnie przeczytał i się z nimi zapoznał.

ZATWIERDZENIE I PRZYZNANIE POŻYCZKI
Art. 3

CREDISSIMO zatwierdza Wniosek o Pożyczkę na podstawie dokonanej analizy zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, zgodnie z
postanowieniami przewidzianymi w Ogólnych Warunkach.

Art. 4
Termin zatwierdzenia Wniosku wynosi 24 (dwadzieścia cztery) godziny od złożenia Wniosku. Jeśli Wniosek nie został zatwierdzony w tym
terminie, Umowa nie zostaje zawarta pomiędzy CREDISSIMO i Pożyczkobiorcą. CREDISSIMO pracuje w godzinach 8.00-18.00 od
poniedziałku do piątku. Jeżeli Wniosek został wysłany poza godzinami pracy CREDISSIMO, zostanie rozpatrzony po godzinie 9.00 następnego
dnia roboczego.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć CREDISSIMO:
•
•
•

zaświadczenie o zarobkach;
wyciąg z rachunku bankowego za okres 6 ostatnich miesięcy
kalendarzowych poprzedzających miesiąc wnioskowania o Pożyczkę.

Art. 5

1. Żądana kwota Pożyczki jest przekazana w sposób wskazany we Wniosku, tj. przelewem bankowym na rachunek wskazany przez
Pożyczkobiorcę w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni.
2. W przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę opcji wypłaty poprzez czek GIRO instytucjami uprawnionymi do świadczenia usługi
wypłaty w formie czeku GIRO są Urzędy Pocztowe lub placówki Banku Pocztowego S.A. W celu uzyskania wypłaty Pożyczki
przekazanej do wypłaty w formie czeku GIRO, Pożyczkobiorca po otrzymaniu od Pożyczkodawcy Kodu czeku GIRO zobowiązany jest
do przedstawienia pracownikowi Urzędu Pocztowego lub placówki Banku Pocztowego Formularza wypłaty GIRO oraz dokumentu
tożsamości.

STOPA OPROCENTOWANIA POŻYCZKI ORAZ RRSO
Art. 6
Roczna Stopa Oprocentowania Pożyczki określona w niniejszej Umowie została obliczona zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ustawy.
Dla wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i całkowitej kwoty do zapłaty przyjmuje się, że:
a) kwota pożyczki jest wykorzystana od razu i w całości i poprzez wypłatę środków na rachunek wskazany przez Pożyczkobiorcę,
b) umowa została zawarta na okres wskazany w Umowie Pożyczki, odpowiadający liczbie rat równych;
c) umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz że Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania
wynikające z umowy pożyczki w terminach określonych w tej Umowie.
6. Za udzielanie Pożyczki Pożyczkodawca pobiera Odsetki, których wielkość jest określona w Umowie. W przypadku zmiany, będącej
wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje
Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu (informacja zostanie udostępniana Pożyczkobiorcy poprzez przesyłanie na
Trwałym Nośniku na adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy zarejestrowany w systemie Pożyczkodawcy).
1.
2.
3.
4.
5.

SPŁATA POŻYCZKI I PRZEDTERMINOWA WYMAGALNOŚĆ
Art. 7

1. Pożyczkobiorca spłaca Pożyczkę zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Harmonogram, który stanowi integralną część niniejszej Umowy, na
następujący rachunek CREDISSIMO IBAN: 38 2530 0008 2060 1011 6148 0003 lub innym sposobem wskazanym na Stronie
Internetowej.
2. Pożyczkodawca rozlicza każdą płatność dokonaną przez Pożyczkobiorcę w następującej kolejności:
3. a) Odsetki karne za zwłokę;
4. b) Opłaty i prowizje;
5. c) Odsetki;
6. d) Kapitał;
7. Przez cały okres obowiązywania Umowy Pożyczkobiorca ma prawo otrzymać bezpłatnie Harmonogram spłaty Pożyczki.
8. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, CREDISSIMO zastrzega możliwość naliczenia Odsetek za opóźnienie w wysokości
dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne 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 zostanie udostępniana Pożyczkobiorcy poprzez przesyłanie na Trwałym Nośniku na adres
poczty e-mail Pożyczkobiorcy zarejestrowany w systemie Pożyczkodawcy.
9. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca zalega ze spłatą Pożyczki, CREDISSIMO zastrzega możliwość podejmowania czynności
windykacyjnych.
10. Po upływie Terminu Spłaty, CREDISSIMO ma prawo dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.
11. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14, 16, 17 i 18 Ustawy UIG CREDISSIMO ma prawo przekazać
informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową
Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy
o udostępnienie informacji gospodarczej zawartej przez CREDISSIMO z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy
rozdziału 3 Ustawy UIG.
12. CREDISSIMO ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie
danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę.

Art. 8
Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty Pożyczki w każdym obowiązywania niniejszej Umowy.
W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono

czas obowiązywania Umowy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od
kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca okresu Umowy. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty Opłaty Administracyjnej
za każdy miesiąc od momentu udzielenia Pożyczki do dnia przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki (wliczając miesiąc w którym Pożyczka
została przedterminowo spłacona) oraz Opłaty za zatwierdzenie Pożyczki w pełnej wysokości.

Art. 9
1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
2. W przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowę uważa się niezawartą.
3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy lub adres poczty elektronicznej pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia oodstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy oraz jest dostępny na Stronie
Internetowej.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu kwoty Pożyczki na rachunek bankowy
Pożyczkodawcy wraz z Odsetkami określonymi w Umowie za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki, niezwłocznie, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym wskazana jest w Umowie Pożyczki.
6. Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych przez Pożyczkobiorcę. W przypadku odstąpienia od Umowy
Pożyczkodawcy nie przysługują żadne inne opłaty.

Art. 10
Wszelkie roszczenia wynikające z Umowy są automatycznie przedterminowo wymagalne lub mogą być za takie uznane przez CREDISSIMO, w
przypadkach i na podstawie warunków wskazanych w rozdziale Ogólnych Warunków, wraz z wynikającymi z tego skutkami, również
wskazanymi w powyższym rozdziale Ogólnych Warunków.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Art. 11
Wszystkie słowa i zwroty niezdefiniowane w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach.

Art. 12
Niniejsza Umowa może być zmieniona lub uzupełniona za obopólną zgodą Stron, wyrażoną na piśmie lub na innym Trwałym Nośniku, a w
przypadku niezgodności między Umową a Ogólnymi Warunkami zastosowane zostaną postanowienia Umowy.

Art. 13
Pożyczkobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie podanych numerów telefonu i adresów do korespondencji w związku z zawarciem, realizacją i
rozwiązaniem niniejszej Umowy:
Telefon: ______________.
Adres: ______________
E-mail: ______________

Art. 14
We wszelkich kwestiach, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszej Umowie, obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków i
prawo polskie. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

Art. 15
Poprzez podpisanie niniejszej Umowy Pożyczkobiorca oświadcza, że:
(1) otrzymał i zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków i je akceptuje;
(2) została mu dostarczona umowa wstępna i informacja odnośnie Produktów oferowanych przez CREDISSIMO;
(3) dostarczył poprawne dane osobowe i w przypadku wystąpienia błędu z jego strony, CREDISSIMO nie ponosi odpowiedzialności za
niewłaściwą wypłatę Pożyczki;
(4) został poinformowany o konsekwencjach opóźnień w spłacie należnych Rat według Umowy, Ogólnych Warunków i prawa powszechnie
obowiązującego;
(5) zgadza się na identyfikację poprzez adres poczty elektronicznej lub kontaktowy numer telefonu i tym samym potwierdza ich autentyczność i
że tylko on ma do nich dostęp.

Art. 16
Poprzez podpisanie tej Umowy, Pożyczkobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie na podany powyżej adres poczty elektronicznej wszystkich
oświadczeń i dokumentów elektronicznych od CREDISSIMO w związku z niniejszą Umową, w tym, ale nie tylko, wezwań do zapłaty,
informacji o zaległych Ratach i innych. Pożyczkobiorca jest zobowiązany zachować wszystkie dokumenty wysyłane przez CREDISSIMO na
podany adres poczty elektronicznej na twardym dysku komputera, nośniku CD lub na innym Trwałym Nośniku, i zachować je aż do końca
trwania Umowy.

Art. 17

(1) Pożyczkobiorca oświadcza, że podpisując niniejszą Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem i
realizacją niniejszej Umowy, według warunków w punkcie XV.6 Ogólnych Warunków.
(2) CREDISSIMO zobowiązuje się do przetwarzania, przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkowników kredytów
konsumenckich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 18
Pożyczkobiorca oświadcza, że jest mu wiadome, iż wszystkie jego oświadczenia podane poprzez Środki porozumiewania się na odległość,
włącznie z komunikacją poprzez pocztę elektroniczną, SMS, telefon, wypełnianie pól na Stronie Internetowej CREDISSIMO i inne, są wiążące
oraz jednocześnie zgadza się by były rejestrowane przez CREDISSIMO.

Art. 19
1. Pożyczkobiorca może w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu
wypowiedzenia, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres korespondencyjny CREDISSIMO wskazany w Umowie lub na
adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty całego zadłużenia z tytułu
Pożyczki wraz z należnymi prowizjami i innymi kosztami, przed upływem okresu wypowiedzenia.
2. CREDISSIMO ma prawo wypowiedzieć, na Trwałym Nośniku, Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia.
3. CREDISSIMO może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
4. Pożyczkobiorca podaje lub składa fałszywe, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje lub oświadczenia;
5. nastąpią wydarzenia określone w punkcie X.6 OW;
6. Pożyczka nie zostanie odebrana w terminie określonym w punkcie V.2 OW;
7. Transakcja wykonywana w związku z Umową może mieć związek z praniem pieniędzy lub ﬁnansowaniem terroryzmu w rozumieniu
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i ﬁnansowaniu terroryzmu.

Art. 20
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania
zobowiązania.

Art. 21
Poprzez podpisanie niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował prawa i obowiązki wynikające z
niniejszej Umowy, Ogólnych Warunków oraz załącznika Nr 1.

Art. 22
Integralną częścią niniejszej Umowy są Ogólne Warunki, Załącznik Nr 1 – Harmonogram oraz Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy, Załącznik nr 3 - Pełnomocnictwo.

Art. 23
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pożyczkobiorcy i CREDISSIMO.

Art. 24
1. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane teleadresowe:
Plan Powstańców Warszawa 1, 00-950 Warszawa, centrala tel. +48 22 55 60 800, e-mail: uokik@uokik.gov.pl).

2. 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.

Art. 25
Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej, która jest podpisywana przy użyciu kwaliﬁkowanego podpisu elektronicznego przez
osobę/osoby działające w imieniu i na rzecz CREDISSIMO oraz osobę/osoby działające w imieniu i na rzecz Pożyczkobiorcy, zgodnie z
udzielonym przez niego pełnomocnictwem do zawarcia Umowy w jego imieniu. Treść pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej
Umowy.

Za Pożyczkobiorcę

Za CREDISSIMO
_______________

_______________
/Gueorgui Karpouzov/
/Client/
/George Roukov/

Załącznik nr 1
Opłata za
zatwierdzenie
Pożyczki

Całość

Płatność

Odsetki

______________
zł.

___________ dni

______________ zł.

______________
zł.

Harmonogram

Opłata
administracyjna Obrotowy
Pożyczki
______________
zł.

0.00 zł.

Termin
spłaty
______________ r.

Załącznik nr 2
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
CREDISSIMO Polska sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 2
02-923 Warszawa
Tel: +48221030300
Adres e-mail: contacts@credissimo.pl

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:…………………………………………………………………….
PESEL:………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………..
Telefon:……………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) oraz art. 8 Umowy
niniejszym odstępuję od:

Numer Umowy:…………………………………………………………………………………

___________________
Miejscowość, data i czytelny podpis Pożyczkobiorcy
Niniejszy Formularz odstąpienia prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub listem na adres pocztowy:
CREDISSIMO Polska sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 2, 02-923 Warszawa

