
UMOWA POŻYCZKI INTERNETOWEJ NR [___]

1. Data zawarcia Umowy

Niniejsza umowa ramowa (w dalszej części określana jako "Umowa Pożyczki") została zawarta między 
Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, których szczegółowe dane znajdują się poniżej.

2. POŻYCZKODAWCA: 

Money4u Gropu Sp Z.O.O

3. POŻYCZKOBIORCA

Pan/Pani:   ……………………..

Adres:        ………………………

Pesel:        ………………………..

Seria i numer dowodu osobistego: ………………….

Nr. Telefonu: ………………………….

Adres korespondencyjny: …………………….

e-mail: ………………………………

numer konta bankowego na który w przypadku przyznania pożyczki przelejemy wnioskowaną kwotę. 

4. Pożyczkodawca i pożyczkobiorca zawierają niniejszą Umowę Ramową , zgodnie z która Pożyczkodawca może 
udzielać pożyczek na wniosek Pożyczkobiorcy. 

5. Odrzucenie lub przyjęcie wniosku o pożyczkę. 

O akceptacji lub odmowy udzielenia pożyczki Pożyczkobiorca zostanie poinformowany droga mailowa na adres 
email, który Pożyczkobiorca poda we wniosku na stronie internetowej www.SZYBKASTOWKA.pl

6. Produkty i usługi. 
Pożyczkodawca udziela pożyczki na okres 30 dni w walucie PLN. 
Pierwsza pożyczka zawsze wynosi kwotę 100 zł i nie jest obarczona żadnymi dodatkowymi opłatami w przypadku 
terminowego spłacenia. 
Za przedłużenie okresu spłaty pożyczki o 30 dni kalendarzowych zawsze należy dokonać przelewu w kwocie 
wynoszącej 20 zł, najpóźniej w dniu upływu terminu spłaty pożyczki. 

7. Pożyczkobiorca wysyłając wymagane przez Pożyczkodawcę dokumenty w postaci: 

a. Zdjęcia cyfrowe ( nie skan dowodu osobistego z 2 stron) 

b. Zdjęcia cyfrowe jak trzyma w/w dokument przy twarzy w 2 kopiach . Jedna kopia z awersem a druga z 
rewersem dokumentu. 

          Akceptuje warunki pożyczki określone w niniejszej umowie. 

8. Kwota pożyczki  100 zł

9. Okres obowiązywania umowy 30 dni

10. Opłata z tytułu uruchomienia środków 0 zł

11. Inne opłaty  0 zł

12. Oprocentowanie 0%

13. Całkowita kwota do zapłaty przez pożyczkobiorcę 100zł

14. RRSO  0%

15. Termin uruchomienia środków: ten sam dzień roboczy przelewem ekspresowym , o ile bank pożyczkobiorcy 
przyjmuje przelewy w/w metodą. 

16. Rachunek bankowy do spłaty pożyczki: 



17. Odsetki za opóźnienie w spłacie: 30zł miesięcznie liczone od następnego miesiąca po upłynięciu terminu spłaty.

18. Skutki przekroczenia terminu spłaty

a. Wysłanie pisma upominającego do spłaty po 30 dniach od terminu spłaty koszt – 20 zł .

b. Wysłanie pisma upominającego do spłaty po 60 dniach od terminu spłaty koszt – 30 zł .

19. Spłata przed terminem: 0 zł

20. Przedłużenie spłaty o kolejny miesiąc 20 zł. 

21. Prawo do odstąpienia od pożyczki.
Pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. 
Prawo do odstąpienia jest realizowane na podstawie pisemnej prośby o odstąpienie wysłane drogą mailową do 
Pożyczkodawcy. Wzór do odstąpienia od umowy jest dostępny na stronie internetowej Pożyczkodawcy, jednak nie 
jest to wzór obowiązkowy. Po odstąpieniu od umowy pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić w terminie 30 dni od 
wysłania pisma całą kwotę uzyskanej pożyczki.

22. Roszczenia Pożyczkobiorcy
W przypadku umowy o kredyt , jeżeli sprzedawca nie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy , a żądanie to 
było zasadne , Pożyczkobiorca może dochodzić swoich roszczeń o wykonanie tego roszczenia ( zobowiązania) od 
pożyczkodawcy . odpowiedzialność  Pożyczkodawcy ograniczona jest tylko do wysokości pożyczki udzielonej  
Pożyczkobiorcy. 

23. Reklamacje: 
Pożyczkobiorca ma prawo do złożenia reklamacji, zostanie ona rozpatrzona w terminie do 30 dni od momentu 
przekazania jej pożyczkodawcy pisemnie lub poprzez email w formie elektronicznej. 

24. OŚWIADCZENIA: 
Zawierając niniejszą umowę pożyczki , Pożyczkobiorca oświadcza  , że : 
- nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną. 
- nie pobiera pożyczki dla innej osoby lub na korzyść kogo innego . 
- jest w stanie spłacić zobowiązanie w wymaganym terminie. 
- ukończył 18 lat
- rozumie że pożyczka jest darmowa tylko w przypadku terminowej spłaty, jeżeli nie wywiąże się z terminu mogą 
zostać naliczone dodatkowe koszty. 
- zgadza się na kontaktowanie celem informacji o wpłatach i innych ofertach jakie może proponować Pożyczkodawca.

25. Ochrona danych osobowych: 
Pożyczkobiorca potwierdza , że udzielił Pożyczkodawcy zgody , w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r,
o ochronie danych osobowych  ( tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., nr 101  poz 926  z późn. Zmianami ) , na 
przetwarzanie danych osobowych , przekazanych pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę w związku z zawarciem 
umowy  i wykonaniem Pożyczki . Zgoda ta została udzielona w celu: 
-udzielenia pożyczki i formalności z tym związanych
-weryfikacji wniosku o pożyczkę
-bezpośredniego marketingu
- w przypadkach uregulowanych przez ustawę o ochronie danych osobowych.
- Pożyczkobiorca ma prawo do wglądu i edycji lub usunięcia danych które podał Pożyczkobiorcy..

                - Pożyczkobiorca potwierdza fakt udzielenia Pożyczkodawcy zgody na przetwarzanie i przekazanie danych                 
osobowych Pożyczkobiorcy osobom pracującym w ramach przedsiębiorstwa Pożyczkodawcy 

26. SPŁATA POŻYCZKI
Spłaty pożyczki należy dokonać na konto bankowe przelewem lub przekazem pocztowym na numer konta:
09 1090 1694 0000 0001 3171 0577  , wpisując w tytule swoje imie i nazwisko. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
-W przypadku podania przez Pożyczkobiorcę adresu email, cała forma kontaktu będzie się odbywała za pomocą tego kanału 
komunikacji. 
- wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą zostać złożone na piśmie i zaakceptowane przez drugą stronę , inaczej nie będą 
ważne. 

Pożyczkobiorca potwierdza że otrzymał niniejszą umowę na trwałym nośniku danych, i że otrzymał wszelkie informacje 
dotyczące pożyczki przed związaniem się niniejszą umową. 

Niniejsza umowa została zawarta przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość . 
POŻYCZKOBIORCA W WYRAŹNY SPOSÓB ZGODZIŁ SIĘ NA WARUNKI TEJ UMOWY POŻYCZKI PRZEZ INTERNET 
NACISKAJĄC PRZYCISK ZNAJDUJĄCY SIĘ PONIZEJ FORMULARZA Z WNIOSKIEM O POŻYCZKĘ I DANYMI 
OSOBOWYMI      „ ZGADZAM SIĘ „ 


