UMOWA POŻYCZKI
nr _____________

Zawarta w Warszawie w dniu _____________ r., pomiędzy:
_______________________________________________
zwaną dalej również „Pożyczkodawcą”,
reprezentowaną przez pośrednika kredytowego:
Fintredo Financial Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-026) przy
al. Stanów Zjednoczonych 51/612, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000671671, NIP:
1132936615, REGON: 366933159, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł,
zwaną dalej również „Pośrednikiem”,
-aimię
numer dowodu
osobistego
tel.

_____________
_____________

ulica, nr domu,
nr mieszkania
miejscowość

_____________

_____________

nazwisko
PESEL
e-mail
Adres zamieszkania:

_____________

kod pocztowy

_____________
_____________
_____________

_____________

zwanym/ą dalej również „Pożyczkobiorcą”
Strony zawierają Umowę Pożyczki na następujących warunkach:
§ 1 POŻYCZKA NA ZASADACH OGÓLNYCH
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z Prowizją oraz wszelkim innymi kosztami
Pożyczki, zgodnie z warunkami określonymi w tabeli poniżej:
Kwota Pożyczki
Prowizja za udzielenie Pożyczki
Odsetki (kapitałowe)
Całkowity Koszt Pożyczki
Całkowita Kwota do Spłaty
Roczna stopa oprocentowania Pożyczki

_____________ zł
_____________ zł
_____________ zł
_____________ zł
_____________ zł
_____________ %
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Termin Spłaty Pożyczki
RRSO

_____________ r.
_____________ %

Reprezentatywny przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 819.12 %
przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do spłaty 1440 zł; oprocentowanie
stałe w skali roku 0 %; całkowity koszt pożyczki 240 zł (w tym prowizja: 240 zł, odsetki: 0 zł) Umowa na
30 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 18 stycznia 2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.
§ 2 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą w niniejszej Umowie Pożyczki powinny być interpretowane
zgodnie z definicjami ustanowionymi w § 1 Ramowej Umowy Pożyczki, chyba że niniejsza Umowa
Pożyczki stanowi inaczej.
Realizacja wypłaty Kwoty Pożyczki nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż kolejnego dnia
roboczego po dniu zawarcia Umowy Pożyczki.
Pożyczkobiorca niniejszym wyraża zgodę na wypłatę Kwoty Pożyczki na rachunek bankowy Spółki
_____________ z siedzibą w _____________, przy ul. __________________________, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: _____________.
Umowa Pożyczki obowiązuje do dnia _____________r., z zastrzeżeniem że wpływ na Rachunek
Bankowy do Spłaty wszystkich należności wynikających z Umowy Pożyczki będzie stanowić
skuteczne zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy
Pożyczki.
Opłaty i Prowizje związane z nieterminową spłatą udzielonej Pożyczki określa Tabela Opłat
stanowiąca załącznik do Ramowej Umowy Pożyczki.
Formularz odstąpienia od Umowy Pożyczki, jak również Formularz Informacyjny dotyczący
Kredytu Konsumenckiego dotyczący Pożyczki udzielonej na podstawie niniejszej umowy stanowią
załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdą zapisy Ramowej
Umowy Pożyczki.

ZA POŻYCZKODAWCĘ:

POŻYCZKOBIORCA:

Załączniki:
1.
Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego .
2.
Formularz odstąpienia od Umowy Pożyczki.
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