Formularz Informacyjny Pożyczki Krótkoterminowej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej
Adres siedziby:
Plac generała
61-894 Poznań

Nazwa pożyczkodawcy
Polska Platforma Finansowa Sp. z o.o.

Władysława

Andersa

7,

Pośrednik kredytowy:
Nazwa pośrednika:
Surat Sp. z o.o.
Adres siedziby:
ul. Strzeszyńska 213,
60-479 Poznań

Adres poczty elektronicznej:
info@pozyczkomistrz.pl

Loan Magazine Sp. z o.o.
Adres siedziby:
ul. Wilcza 50/52 pok. 517,
00-679 Warszawa

Adres strony internetowej
www.pozyczkomistrz.pl

2. Opis głównych cech pożyczki
Rodzaj pożyczki
Całkowita kwota Pożyczki
(suma wszystkich środków pieniężnych, które
zostaną udostępnione Pożyczkobiorcy)
Termin i sposób wypłaty Pożyczki:

Pożyczka krótkoterminowa
Całkowita kwota Pożyczki w złotych: _________

1. Pożyczka

Termin i sposób
pieniężnych:

otrzymania

Czas obowiązywania umowy:
Czas na jaki pożyczka zostanie udzielona
Zasady i termin spłaty pożyczki

środków

zostanie uruchomiona
bezgotówkowo
na
konto
pożyczkobiorcy następnego dnia
roboczego po dniu zawarcia
umowy.
2. Uruchomienie Pożyczki następuje w
złotych polskich.
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do
dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami i innymi opłatami wynikającymi z umowy.
__________ dni
Spłata powinna nastąpić w terminie do dnia ____.
Spłata może nastąpić jednorazowo lub w kilku
płatnościach na rachunek bankowy Pożyczkodawcy
lub Pośrednika Kredytowego podany w umowie
pożyczki.
Pożyczkobiorcy
naliczana
jest
prowizja,
wynagrodzenie Poręczyciela – Partners of Securities
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w przypadku
wyboru tego sposobu zabezpieczenia spłaty
pożyczki), wynagrodzenie zmienne i odsetki
umowne.
Każda wpłacona kwota jest zaliczana w pierwszej
kolejności na poczet wynagrodzenia Poręczyciela,
następnie na poczet należności głównej (całkowitej
kwoty pożyczki), następnie na poczet prowizji i

wynagrodzenia zmiennego Pożyczkodawcy, a w
ostatniej kolejności na poczet narosłych odsetek
umownych.
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej
płatności*
opis
towaru
lub
usługi
- cena
Wymagane zabezpieczenia Pożyczki

___________________ złotych
nie dotyczy
Zastaw, cesja praw, gwarancja bankowa lub
poręczenie spłaty pożyczki przez podmiot
wskazany lub zaakceptowany przez Surat Sp. z
o.o.

Informacja czy umowa pożyczki przewiduje
gwarancję spłaty całkowitej kwoty pożyczki
wypłaconej na jej podstawie*
(jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy
pożyczki,
płatności
dokonywane
przez
Pożyczkobiorcę nie są zaliczane do spłaty
całkowitej
kwoty
Kredytu,
ale
będą
Nie dotyczy
wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez
okresy i na zasadach określonych w umowie
pożyczki lub w umowie dodatkowej, to umowa
pożyczki nie przewiduje gwarancji spłaty
całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej
podstawie)
3. Koszty pożyczki
stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany
Stopa oprocentowania pożyczki – odsetki
10% w skali roku
umowne
Oprocentowanie jest zmienne. Wysokość
oprocentowania uzależniona jest od wysokości
stopy
referencyjnej
Narodowego
Banku
Stopa stała lub zmienna z podaniem stopy
Polskiego, które wynosi aktualnie 1,5 punktu
referencyjnej
mającej
zastosowanie
do
procentowego.
pierwotnej stopy oprocentowania
Stopa oprocentowania pożyczki stanowi
dwukrotność
sumy
stopy
referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktu
procentowego.
Wszystkie stosowane stopy procentowe w
czasie obowiązywania umowy
(jeżeli umowa pożyczki przewiduje różne stopy
nie dotyczy
oprocentowania
w
danych
okresach
obowiązywania umowy)
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
(jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa
całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Pożyczkobiorcy w porównaniu
oferowanych Kredytów)
______%
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej
rocznej stopy oprocentowania

1.
2.

datą początkową będzie data
wypłaty pożyczki
odstępy czasu między datami
używanymi w obliczeniach są

przyjmowane jako rzeczywista liczba
dni pomiędzy wypłatą Pożyczki a
terminem jej spłaty
3. wynik obliczeń podany został z
dokładnością do co najmniej
jednego miejsca po przecinku, przy
czym jeżeli cyfra występująca po
wybranym przez obliczającego
miejscu po przecinku jest mniejsza
niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś
jest większa albo równa 5, cyfrę
poprzedzającą zwiększa się o 1;
4. Całkowita Kwota Pożyczki została
wypłacona od razu i w całości w
dniu zawarcia Umowy Pożyczki
Reprezentatywny przykład:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi ____ %, całkowita kwota kredytu _____ zł, całkowita kwota do zapłaty _____ zł, oprocentowanie ____ %,
całkowity koszt kredytu ____ zł (w tym: wynagrodzenie
poręczyciela ____ zł, prowizja ____ zł, wynagrodzenie
zmienne ____ odsetki ____ zł), okres kredytowania ____ dni.
obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
(do uzyskania pożyczki konieczne jest zawarcie przez Pożyczkobiorcę umowy dodatkowej, w szczególności
umowy ubezpieczenia lub inne umowy)
Pożyczkobiorca jest zobowiązany ustanowić
zabezpieczenie spłaty pożyczki w postaci
obowiązek zawarcia umowy dodatkowej w
zastawu, cesji praw, gwarancji bankowej lub
szczególności umowy ubezpieczenia
poręczenia spłaty pożyczki przez podmiot
wskazany lub zaakceptowany przez Surat Sp. z
o.o.
rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt
nie dotyczy
W przypadku gdy pożyczkobiorca nie zaoferuje
pożyczkodawcy zabezpieczenia spłaty pożyczki w
postaci zastawu, cesji praw, gwarancji bankowej
lub poręczenia spłaty pożyczki lub takie
zabezpieczenie nie zostanie zaakceptowane
Obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej
przez Surat Sp. z o.o., pożyczkobiorca ma
obowiązek ustanowienia poręczenia spłaty
pożyczki przez podmiot wskazany przez Surat Sp.
z o.o. - Partners of Securities Sp. z o.o. i z
siedzibą w Poznaniu
Pożyczkobiorcy
naliczana
jest
prowizja,
wynagrodzenie Poręczyciela – Partners of Securities
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w przypadku
Rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt
wyboru tego sposobu zabezpieczenia spłaty
pożyczki), wynagrodzenie zmienne i odsetki
umowne.
Koszty, które zobowiązany będzie ponieść
Pożyczkobiorca w związku z umową pożyczki*

Koszty prowadzenia jednego lub kilku
rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat
środków pieniężnych*
koszty korzystania z kart kredytowych*

nie dotyczy
nie dotyczy
- opłata weryfikacyjna za założenie
konta w Internetowym Serwisie
Finansowym
pozyczkomistrz.pl,
podlegająca
zwrotowi
po
pozytywnej
weryfikacji
wnioskodawcy – 1zł
- prowizja za udzielenie pożyczki w
wysokości 8% całkowitej kwoty
pożyczki

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest
ponieść zgodnie z umową*

Warunki na jakich koszty związane z umową
pożyczki mogą ulec zmianie*

– wynagrodzenie zmienne –według
wzoru K x n/R x 30%1 (gdzie „K”
oznacza całkowitą kwotę pożyczki,
„n” okres trwania umowy wyrażony
w dnia, „R” liczbę dni w danym roku
kalendarzowym),
- wynagrodzenie Poręczyciela koszt poręczenia przez podmiot
wskazany przez PPF lub Pośrednika
Kredytowego wynosi 17% całkowitej
kwoty pożyczki jako opłata stała,
zryczałtowana i niezależna od
okresu trwania umowy
Koszty związane z Umową mogą ulegać zmianie
w wyniku zmiany wysokości odsetek wynikającej
ze zmiany stopy referencyjnej NBP
Nie dotyczy

Opłaty notarialne
Skutek braku płatności
Skutki braku płatności mogą być następujące dla Pożyczkobiorcy:
W przypadku braku lub opóźnienia płatności
Od zadłużenia Pożyczkobiorcy z tytułu
Pożyczkobiorca
może
być
obciążony
Wynagrodzenia Poręczyciela, kwoty pożyczki,
następującymi płatnościami:
prowizji
i wynagrodzenia zmiennego
naliczane są odsetki umowne za opóźnienie
w wysokości maksymalnych odsetek za
opóźnienie, tj. 14% w skali roku.

W przypadku opóźnienia w spłacie
pożyczki Pożyczkodawca:
• może przekazać sprawę do windykacji ze-

wnętrznej firmie windykacyjnej;

• może zgłosić informacje o istniejącej zale-

głości do biur informacji gospodarczej
na zasadach określonych ustawą z dnia 9
kwietnia 2010 r. o udostępnianiu infor1

K – Całkowita Kwota Pożyczki; n – okres trwania umowy wyrażony w dniach; R – liczba dni w danym roku
kalendarzowym

macji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych,
• może wystąpić na drogę sądową w celu do-

chodzenia roszczeń z tytułu udzielonej
pożyczki.
Stopa
oprocentowania
przeterminowanego

zadłużenia

14% w skali roku - oprocentowanie jest zmienne
i wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktu
procentowego.

4. inne ważne informacje:
Odstąpienie od umowy:
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
Pożyczkobiorca ma prawo odstąpienia od
tak
umowy
Spłata pożyczki przed terminem określonym w umowie:
Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do
spłaty całości bądź części pożyczki przed
tak
terminem określonym w umowie
uprawnienie Kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę pożyczki przed terminem określonym w
umowie
w przypadku spłaty pożyczki przed terminem
prowizja za wcześniejszą częściową i całkowitą
określonym w umowie Pożyczkobiorca poniesie
spłatę przed terminem – 0 zł
następujące koszty
Sprawdzenie w bazie danych:
Jeżeli kredytodawca odmówi kredytobiorcy
udzielenia
kredytu
konsumenckiego
na
podstawie informacji zawartych w bazie danych
Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:
kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest
__________
przekazać kredytobiorcy bezpłatną informację o
wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę
danych, w której tego sprawdzenia dokonano.
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt:
Kredytobiorca ma prawo do otrzymania, na
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania
wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt
egzemplarza
projektu
umowy
konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy
restrukturyzacyjnej.
kredytobiorca spełnia warunki do udzielenia
kredytu konsumenckiego
Niniejsza informacja zachowuje ważność do
Czas obowiązywania formularza
_____
5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość:
Kredytodawca:
Adres siedziby:
Polska Platforma Finansowa Sp. z o.o.
Plac generała Władysława Andersa 7,
61-894 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS; Rejestr
Rejestr
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS: 0000632303
Organ Nadzoru
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa),
Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa)

Odstąpienia od umowy kredytobiorca dokonuje w
formie pisemnej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu
od umowy pożyczki stanowi załącznik do umowy.
Termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od
umowy wynosi 14 dni.
Termin jest zachowany, jeżeli kredytobiorca przed
jego upływem złoży pod adresem: Polska Platforma
Finansowa Sp. z o.o., Pl. Władysława Andersa 7, 61
– 894 Poznań lub Surat Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska
213, 60 – 479 Poznań, oświadczenie o odstąpieniu
od umowy. Dla zachowania terminu wystarczające
jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Odstąpienie od umowy

.
Wybór prawa właściwego
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa
właściwego

Język umowy

Prawo polskie
Nie dotyczy
Informacje i warunki umowy sformułowano w
języku polskim. Komunikacja z kredytobiorcą
odbywać się będzie w języku polskim
Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację do
Pożyczkodawcy w trybie opisanym w Umowie
pożyczki krótkoterminowej.
Pożyczkobiorca niezadowolony ze sposobu
rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do
zwrócenia się w sprawie do Rzecznika Finansowego
– w trybie skargowym lub pozasądowego
postępowania w celu rozwiązania sporu. Wszelkie
informacje dotyczące zasad postępowania
dostępne są na stronie internetowej Rzecznika
Finansowego www.rf.gov.pl.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów
Na
podstawie
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 21.05.2013 r. ,
konsument ma prawo skorzystać z Europejskiej
Platformy
Rozwiązywania
Sporów
Online
(platforma ODR). Platforma została utworzona z
myślą o zapewnieniu konsumentom internetowego
rozwiązania sporów wynikających z umów
zawieranych z przedsiębiorcami za pośrednictwem
Internetu. W celu skorzystania z Platformy ODR
wystarczy
kliknąć
w
link
:
www.ec.europa.eu/consumers/odr

