Wzór: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Z DNIA ___________

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego.

Kredytodawca:

________________________________

Adres (siedziba):

________________________________

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

12 345 29 99

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

info@zylion.pl

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.zylion.pl

Pośrednik kredytowy:*

Fintredo Limited z siedzibą na Gibraltarze, wpisana do Rejestru Spółek
(Registrar of Companies) prowadzonego przez Companies House Gibraltar pod
numerem 117009

Adres:
(siedziba)

Fintredo Limited
Suite 2B, 143 Main Street,
GX11 1 AA, Gibraltar

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

NIE DOTYCZY

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

NIE DOTYCZY

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

NIE DOTYCZY

2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu

Pożyczka na dowolny cel konsumpcyjny

Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

_____________ zł
Kwotę Pożyczki ustala się, uwzględniając regularne dochody, bieżące
zobowiązania kredytowe oraz historię kredytową.

Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Po zawarciu Umowy Pożyczki przyznana Kwota Pożyczki zostanie przelana na
Pana/Pani rachunek bankowy i/lub wskazanych przez Pana/Panią podmiotów
uprawnionych (Pożyczka Refinansująca) - w zależności od treści Pana/Pani
dyspozycji, najpóźniej następnego dnia roboczego po zawarciu Umowy
Pożyczki.

Czas obowiązywania umowy

Umowa Pożyczki obowiązuje do momentu całkowitego wykonania przez
Pana/Panią zobowiązań umownych względem Pożyczkodawcy.
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Zasady i terminy spłaty kredytu

W przypadku udzielenia Pożyczki, będzie Pan/Pani zobowiązany/a do zwrotu
Pożyczki wraz z wszelkimi opłatami i Prowizjami w łącznej kwocie _________ zł
w terminie spłaty Pożyczki, tj. do dnia __________. Każda kwota zapłacona
przez Pana/Panią Pośrednikowi będzie zaliczana kolejno na poczet:
1.
Odsetek za opóźnienie w płatności Pożyczki;
2.
Odsetek (kapitałowych);
3.
Kosztów windykacji polubownej;
4.
Prowizji;
5.
Kwoty Pożyczki
Termin zwrotu Pożyczki _____________

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia
Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w
związku z umową o kredyt
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*
– opis towaru lub usługi:
– cena:

Całkowita kwota Pożyczki (Kwota do Spłaty: %{sum}% zł)
Prowizja: _____________ zł
Odsetki: _____________ zł

NIE DOTYCZY

Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o NIE DOTYCZY
kredyt

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty
kredytu wypłaconej na jej podstawie* Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy
o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty
całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału
przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie
dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej
kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

NIE DOTYCZY

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu: _____________ %

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

Roczna stopa oprocentowania Pożyczki (RSO) jest stała w okresie
obowiązywania Umowy Pożyczki. Wysokość RSO Pożyczki ulega obniżeniu do
aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia
wysokości stopy odsetek maksymalnych, określonych w art. 359 § 21 Kodeksu
cywilnego poniżej aktualnej wysokości RSO Pożyczki. W przypadku
późniejszego podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych
wysokość RSO Pożyczki niezwłocznie powraca do swej pierwotnej wysokości,
jednakże nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych.
Informacja o zmianie RSO i jej nowa wysokość zostanie przekazana Panu/Pani
na adres e-mail i na Koncie, na trwałym nośniku pozwalającym na jego
zapisanie lub wydrukowanie, lub za pośrednictwem poczty.

RRSO = _____________

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako
wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym
przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy
dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

Założenia przyjęte do obliczenia Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania
(RRSO)
• Kwota Pożyczki: _____________ zł
• Stopa oprocentowania Pożyczki: _____________ %
• Prowizja: _____________ zł
• Okres Pożyczki: _____________ dni
• Spłata jednorazowa (1 rata)
• Kwota Pożyczki jest wpłacana natychmiast i w całości.

NIE DOTYCZY
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Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o
kredyt*

Opłata rejestracyjna = 0.00 zł (weryfikacja klienta)
Prowizja: _____________ zł
Odsetki = _____________ zł

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i
wypłat środków pieniężnych*

NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z kart kredytowych*

NIE DOTYCZY

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z
umową*

Opłata rejestracyjna (w wysokości 1,00 zł – w przypadku wybrania przez
Pana/Panią dostępnego na stronie pośrednika kredytowego Systemu
„Przelewy24”) pobierana jest przez pośrednika kredytowego jednorazowo,
przy rejestracji na stronie internetowej pośrednika kredytowego. Rejestracja
jest wymagana, aby otrzymać pierwszą pożyczkę i nie musi być powtarzana
przy kolejnych pożyczkach.
Niniejsza opłata podlega zwrotowi.

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień
Ramowej Umowy Pożyczki, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez
uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie
sposobu stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Pożyczkodawca ma
obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego
wykonania Ramowej Umowy Pożyczki.

Opłaty notarialne*

NIE DOTYCZY
Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np.
sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub
nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu.
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:
- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać
obciążony/a następującymi opłatami:
a) odsetki od przeterminowanego zadłużenia, w związku z czym stopa
oprocentowania zadłużenia przeterminowanego jest równa dwukrotności
sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów
procentowych, tj. w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, o
których mowa w art. 481 §2(1) Kodeksu Cywilnego.

Skutek braku płatności
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

W przypadku gdy Pan/Pani opóźnia się ze spłatą kwoty równej co najmniej w
jednej pełnej racie _____________ działając przez pośrednika kredytowego ma
prawo wezwać Pana/Panią do zapłacenia zaległych rat (koszt wezwania 6,00 zł)
lub ich części w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem
wypowiedzenia umowy pożyczki, a w przypadku braku zapłaty może
wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od doręczenia wezwania do zapłaty.
Po dokonaniu wypowiedzenia umowy pożyczki, _____________ ma prawo
dochodzić zwrotu swojej wierzytelności wobec Pana/Pani na drodze sądowej lub
pozasądowej, a także ma prawo zbyć całość lub część tej wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej. W takim przypadku Pan/Pani może zostać obciążony kosztami
sądowymi i egzekucyjnymi oraz innymi kosztami związanymi z postępowaniem
sądowym i egzekucyjnym, określonymi przepisami prawa, w tym w szczególności
Kodeksem Postępowania Cywilnego

4. Inne ważne informacje:
Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia
od umowy:

TAK

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed
terminem określonym w umowie

Pan/Pani jest uprawniony/a do dokonania spłaty Pożyczki przed terminem
określonym w Umowie, bez dodatkowej Prowizji za wcześniejszą spłatę.

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed
terminem*

NIE DOTYCZY
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Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:
Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na
podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie
zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego
sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

1.
2.
3.
4.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Z. Modzelewskiego 77 (02-679),
KBIG S.A. - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w
Krakowie przy ul. Lublańskiej 38 (31-476),
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac
Bankowy 2 (00-095).
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214)

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o
kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do
udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu
Umowy Pożyczki.

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność przez 30 dni od daty wystawienia
formularza, przy założeniu niezmienności warunków cenowych.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) Informacje dotyczące kredytodawcy:

Kredytodawca:*

_____________

Adres:

_____________

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

12 345 29 99

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

info@zylion.pl

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej:* (informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.zylion.pl

Rejestr*

_____________

Organ nadzoru*

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

b) Informacje dotyczące umowy kredytowej:

Odstąpienie od umowy*

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, przysługuje Panu/Pani
prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez wysłanie wiadomości pocztą
elektroniczną, zawierającej zeskanowane oświadczenie opatrzone Pana/Pani
czytelnym podpisem, składającym się na pełne imię i nazwisko – na adres
info@zylion.pl lub pisemnie oświadczenie na adres pocztowy Kredytodawcy: al.
Stanów Zjednoczonych 51/612, 04-026 Warszawa, lub serwisanta kredytowego:
Fintredo Financial Technology Sp. z o. o., al. Stanów Zjednoczonych 51/612, 04026 Warszawa.
W powiadomieniu należy wskazać imię, nazwisko, nadany Panu/Pani numer
PESEL, numer i datę zawarcia umowy pożyczki, której dotyczy oświadczenie o
odstąpieniu.

Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Prawo polskie.

Strona 4 z 5

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*

Dla umowy kredytowej stosuje się przepisy prawa polskiego, a spory
rozstrzygane są przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby
pozwanego.

Język umowy*

Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z
Panem/Panią porozumiewać w języku polskim.

c) Dane dotyczące odwołań
Przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów.
Ma Pan/Pani prawo do złożenia reklamacji w trybie opisanym w Umowie
Pożyczki.
Może Pan/Pani w każdym czasie żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej
przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło
postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
2) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie
polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
3) zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego
podmiotu wykonującego podobne funkcje.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej
obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży.

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego
rodzaju kredytu nie dotyczy.
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