UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PORĘCZENIA NR ___________ zawarta w dniu ________
roku
A. STRONY UMOWY
Poręczyciel
„Partners of Securities Sp. z o. o.” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Strzeszyńskiej 213, kod
pocztowy 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000680420, akta rejestrowe spółki przechowywane w Sądzie
Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, numer NIP 7831755012, numer REGON 367405296, kapitał zakładowy
500.000,00 zł,
Reprezentowany przy zawarciu niniejszej Umowy przez pełnomocnika rodzajowego:
„Surat Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Strzeszyńskiej 213, kod pocztowy 60-479
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000432560, akta rejestrowe spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer
NIP 7792407961, numer REGON 302209835, kapitał zakładowy 5.000,00 zł reprezentowaną
przez Prezes Zarządu Margitę Kaczmarek, zwana dalej „Surat”

Pożyczkobiorca
Imię:
PESEL:

Nazwisko:
Seria, numer dowodu:
Adres zamieszkania:

Ulica:
Nr domu:
Kod pocztowy:

Nr mieszkania:
Miejscowość:

B. POSTANOWIENIA UMOWY
§1
Oświadczenia stron
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że zawarł Umowę Pożyczki Krótkoterminowej nr _______
z Polską Platformą Finansową z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS: (_______) zwaną dalej
Pożyczkodawcą, na mocy której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w łącznej
kwocie ____ zł.
2. Surat oświadcza, że:
a) Poręczycielowi znane są postanowienia Regulaminu Umowy Pożyczki
Krótkoterminowej oraz Umowy Pożyczki Krótkoterminowej zawartej przez
Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, jak również ma świadomość wszystkich zobowiązań
(należności głównej oraz należności ubocznych) wynikających z tej Umowy
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b) Poręczyciel zawarł z Pożyczkodawcą umowę poręczenia, na mocy której udzielił
poręczenia spłaty zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikającego z Umowy Pożyczki
Krótkoterminowej nr ________ w zakresie niespłaconej kwoty całkowitej kwoty
pożyczki,
c) Zawierając niniejszą Umowę działa w granicach umocowania wynikającego z
udzielonego mu pełnomocnictwa rodzajowego, które do dnia zawarcia niniejszej
Umowy nie wygasło ani nie zostało odwołane przez Poręczyciela.

§2
Warunki i zakres poręczenia
1. Poręczyciel zobowiązuje się spłacić zadłużenie Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy
wynikające z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej nr __________ w zakresie niespłaconej
całkowitej kwoty pożyczki w razie gdyby Pożyczkobiorca nie spłacił powyższego zadłużenia
w terminie.
2. Zobowiązanie Poręczyciela do spłaty zadłużenia Pożyczkobiorcy nie obejmuje należnych
Pożyczkodawcy prowizji, wynagrodzenia zmiennego i odsetek umownych, za spłatę których
odpowiada wyłącznie Pożyczkobiorca.
3. Poręczyciel zobowiązuje się spłacić zadłużenie Pożyczkobiorcy w terminie 5 (pięciu) dni od
dnia wymagalności pożyczki.
4. Z chwilą spłaty zadłużenia Pożyczkobiorcy przez Poręczyciela, zobowiązanie Pożyczkobiorcy
wobec Pożyczkodawcy wygasa do wysokości dokonanej spłaty.
§3
Wynagrodzenie poręczyciela
1. Z tytułu świadczonej usługi poręczenia Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz
Poręczyciela wynagrodzenie w wysokości 17 (siedemnastu) procent kwoty pożyczki, tj. w
kwocie ____ zł.
2. Wynagrodzenie Poręczyciela jest płatne w terminie spłaty pożyczki, tj. do dnia ____
(termin płatności Wynagrodzenia Poręczyciela).
3. Naliczenie wynagrodzenia Poręczyciela następuje niezależne od tego, czy pożyczka
zostanie spłacona w terminie.
4. Poręczyciel oświadcza, że upoważnił Pożyczkodawcę oraz Surat do pobrania
wynagrodzenia Poręczyciela od Pożyczkobiorcy.
§4
Regres Poręczyciela
1. Z chwilą spłaty zadłużenia Pożyczkobiorcy przez Poręczyciela, na Poręczyciela przechodzi
wierzytelność pieniężna wobec Pożyczkobiorcy o wartości spłaconego zadłużenia
Pożyczkobiorcy (prawo regresu) tj. w wysokości spłaconej przez Poręczyciela kwoty
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2.

3.

4.

5.

pożyczki, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Poręczyciela kwotę
odpowiadającą wartości zadłużenia spłaconego przez Poręczyciela.
Od zadłużenia Pożyczkobiorcy z tytułu przejętej wierzytelności pieniężnej oraz
Wynagrodzenia Poręczyciela naliczane są odsetki umowne za opóźnienie w wysokości
odsetek maksymalnych za opóźnienie. Aktualna wysokość odsetek maksymalnych za
opóźnienie wynosi 14 % w skali roku, począwszy od dnia następującego po dniu spłaty
zadłużenia przez Poręczyciela do dnia zapłaty.
Odsetki umowne za opóźnienie od kwoty przejętej wierzytelności naliczane są od dnia
następującego po dniu spłaty zadłużenia przez Poręczyciela. Odsetki umowne za
opóźnienie od kwoty niezapłaconego Wynagrodzenia Poręczyciela naliczane są po
bezskutecznym upływie terminu płatności Wynagrodzenia Poręczyciela.
Stopa oprocentowania odsetek za opóźnienie ulega zmianie w przypadku każdorazowej
zmiany wysokości oprocentowania stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.
Nowa wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego obowiązuje od dnia
wejścia w życie zmiany wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.
Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o każdej zmianie wysokości odsetek
umownych za opóźnienie za pośrednictwem Kanałów Elektronicznej Komunikacji
Internetowego Serwisu Finansowego Pożyczkomistrz .
Poręczyciel, po dokonaniu spłaty zadłużenia Pożyczkobiorcy i przejęciu spłaconej
wierzytelności, podejmie czynności windykacyjne względem Pożyczkobiorcy. Strony
ustalają, że z tytułu czynności windykacyjnych, Poręczycielowi będzie przysługiwał
zryczałtowany zwrot kosztów tych czynności:

windykacja wewnętrzna
– jako zryczałtowany zwrot wydatków
obejmujący następujące czynności

monit sms

wezwanie do zapłaty – wysłane drogę
elektroniczną

obsługa osobowa wymagalnego
zobowiązania
jako zryczałtowany zwrot wydatków
obejmujący powyższe czynności

11 zł
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6. Od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Poręczyciela wynikających z
niniejszej umowy Poręczyciel nalicza od całości zadłużenia Pożyczkobiorcy odsetki umowne
za opóźnienie w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie.
7. Wszelkie wpłaty Pożyczkobiorcy, Poręczyciel zalicza w pierwszej kolejności na poczet
należności głównej, a następnie na należności uboczne tj. narosłe odsetki oraz opłaty
należne Poręczycielowi, wynikające z niniejszej Umowy.
8. W przypadku skierowania przez Poręczyciela przeciwko Pożyczkobiorcy sprawy na drogę
postępowania sądowego w związku z niewykonaniem przez niego obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy, Pożyczkobiorcę obciążać będą koszty tego
postępowania, na które składają się m.in. koszty sądowe oraz koszty postępowania
egzekucyjnego, określone: ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882 z późniejszymi
zmianami), Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w
sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015, poz. 1800 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie
opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015 poz. 1804 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez
adwokata z urzędu (Dz. U. 2016 poz. 1714 z późniejszymi zmianami) oraz
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez
radcę prawnego z urzędu (Dz. U. 2016 poz. 1715 z późniejszymi zmianami).
§5
Prawo odstąpienia
1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni,
licząc od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Wskutek odstąpienia niniejsza Umowa
wygasa.
2. Odstąpienia od Umowy Pożyczkobiorca dokonuje w formie pisemnej. Wzór oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod adresem wskazanym w
Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla
zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
§6
Biura informacji gospodarczej i Ochrona danych osobowych.
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że upoważnia Poręczyciela do wystąpienia i uzyskania od biur
informacji gospodarczych, a w szczególności Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji
Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o swoich
zobowiązaniach.
2. Poręczyciel ma prawo udostępnienia danych osobowych oraz informacji gospodarczych, w
rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych, dotyczących Pożyczkobiorcy, do Biura Informacji
Kredytowej S.A. w Warszawie w celu umieszczenia ich w bazie danych BIK S.A. oraz
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udostępniania tychże danych za pośrednictwem BIK S.A. bankom, instytucjom
finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków, biurom informacji gospodarczej
działających na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
3. Pożyczkobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawienia.
§7
Reklamacje.
1. Pożyczkobiorca ma prawo złożenia reklamacji, w której zgłosi zastrzeżenia dotyczące
świadczenia usług przez Poręczyciela lub Surat.
2. Reklamację można złożyć:
a. w formie pisemnej – osobiście w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się pod
adresem: ul. Strzeszyńska 213, 60 – 479 Poznań albo przesłać drogą pocztową pod
wskazany wyżej adres,
b. ustnie – telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta albo osobiście do protokołu podczas
wizyty w siedzibie Poręczyciela
c. w formie elektronicznej – za pośrednictwem Kanałów Elektronicznej Komunikacji
Internetowego Serwisu Finansowego Pożyczkomistrz.
3. Poręczyciel lub Surat rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni i
zawiadamia Pożyczkobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia w formie pisemnej, za
pośrednictwem Kanałów Elektronicznej Komunikacji Internetowego Serwisu Finansowego
Pożyczkomistrz lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Poręczyciel lub Surat w informacji
przekazywanej Pożyczkobiorcy, który wystąpił z reklamacją wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. Wraz z uwzględnieniem reklamacji Pożyczkobiorcy, Poręczyciel lub Surat spełnia
żądanie/nia Pożyczkobiorcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
6. W razie nieuwzględnienia reklamacji Pożyczkobiorcy, odpowiedź Poręczyciela lub Surat
zawiera: uzasadnienie faktyczne i prawne, wyczerpującą informację na temat stanowiska
Poręczyciela w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich
fragmentów wzorca umowy lub Umowy, informację o możliwości wystąpienia z wnioskiem
o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, informację o możliwości wystąpienia z
powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być
pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, imię i nazwisko osoby
udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego.
7. Nierozpatrzenie reklamacji lub rozpatrzenie jej z naruszeniem powyższych terminów
uznaje się za rozpatrzenie reklamacji zgodnie z żądaniem Pożyczkobiorcy.
§8
Organ nadzoru
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Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac
Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa) oraz Rzecznik Finansowy (adres: Aleje
Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa).

§9
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta po jej zaakceptowaniu przez Pożyczkobiorcę za
pośrednictwem Kanałów Elektronicznej Komunikacji Internetowego Serwisu Finansowego
Pożyczkomistrz z chwilą zawarcia przez Pożyczkobiorcę Umowy Pożyczki Krótkoterminowej
nr ______ z Pożyczkodawcą.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
3. Pełnomocnik Poręczyciela podpisuje Umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby działającej jako jego prawny reprezentant.
4. Poręczyciel przesyła Umowę opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym do
Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Kanałów Elektronicznej Komunikacji, za pomocą których
Pożyczkobiorca komunikuje się z Poręczycielem m.in. zapoznaje się i akceptuje warunki
umowy poręczenia (zwanych dalej „KEK”). Po otrzymaniu Umowy za pośrednictwem KEK,
Pożyczkobiorca zobowiązany jest również za pośrednictwem KEK niezwłocznie odesłać
Umowę opatrzoną swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli Pożyczkobiorca
nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Pożyczkobiorca zobowiązany jest
wygenerować Umowę w formie fizycznej i własnoręcznie ją podpisać, a jeden egzemplarz
odesłać Poręczycielowi lub Surat na adres podany na wstępie niniejszej Umowy. Za datę
wykonania obowiązku przyjmuje się datę doręczenia egzemplarza Umowy do Poręczyciela,
a w razie nadania przesyłki poleconej za pośrednictwem publicznego operatora
pocztowego, za datę wykonania tego obowiązku przyjmuje się datę nadania przesyłki.
5. W razie niewykonania przez Pożyczkobiorcę obowiązku, o którym mowa w § 9 pkt 4 tj.
nieodesłania Umowy opatrzonej podpisem elektronicznym bądź podpisem
własnoręcznym, najpóźniej do dnia wymagalności pożyczki, Poręczyciel uprawniony jest do
naliczenia Pożyczkobiorcy opłaty za niewykonanie zobowiązania w wysokości 18 zł za każdy
dzień opóźnienia w nieodesłaniu Umowy. Opłata nie jest naliczana w przypadku
opóźnienia w nieodesłaniu Umowy nieprzekraczającego 5 (pięć) dni. Całkowita wysokość
opłaty nie może przekroczyć kwoty 390 zł, a gdy kwota kapitału udzielonej pożyczki jest
niższa niż 390 zł, opłata nie może przekroczyć kwoty tego kapitału.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

Poręczyciel

Pożyczkobiorca

_________________________

_________________________
Strona 6 z 8

Data
_________________________

Załączniki do umowy:
Wzór odstąpienia od Umowy – załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usługi poręczenia
..........................
Miejscowość i data

........................
imię i nazwisko pożyczkobiorcy
........................
adres zamieszkania
........................
PESEL

Partners of Securities Sp. z o. o.
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ul. Strzeszyńska 213
60-479 Poznań
/
Surat Sp. z o. o.
ul. Strzeszyńska 213
60-479 Poznań
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI PORĘCZENIA
] Oświadczam, że odstępuję od Umowy o świadczenie usługi poręczenia o nr .......................
zawartej w dniu ............................ .

...............................
Podpis
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