FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument):
PAYTREE Sp. z o.o. w Gdańsku (zwana dalej: „Pożyczkodawcą”)
Adres do korespondencji: Gdańsk (80-350), ul. Chłopska 53

Adres (siedziba):

Gdańsk (80-308), ul. Polanki 19

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

Pośrednik kredytowy:*

Dane identyfikacyjne: ……... (zwana dalej „Agentem”)
(Adres, z którego ma korzystać konsument):
…………………………………………….

Adres:
(siedziba)

……………………………………………………………

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 pieniężna gotówkowa z kredytowaną prowizją

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

............
Odpowiada Kwocie Pożyczki Netto w rozumieniu Umowy

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

W przypadku podjęcia przez Pożyczkodawcę decyzji o przyjęciu oferty zawarcia Umowy
Pożyczkodawca przeleje środki (Kwotę Pożyczki Netto) w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od dnia złożenia (podpisania) tej oferty przez Pożyczkobiorcę – na jeden lub więcej
rachunek wskazany w dyspozycji, przy czym istnieją dwie dostępne opcje tej wypłaty:
a)
przelew Kwoty Pożyczki Netto na rachunek lub rachunki wskazane przez
Pożyczkobiorcę,
b)
przelew całości lub części Kwoty Pożyczki Netto na rachunek Agenta, jeżeli
Pożyczkobiorca samodzielnie zlecił mu wypłacenie tych środków w formie
zlecenia wypłaty GIRO Płatność, zgodnie z zasadami wystawiania i realizacji
tych zleceń przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (jeśli dotyczy
to tylko części Kwoty Pożyczki Netto, jej pozostała część zostaje
uruchomiona przelewem na rachunek wskazany przez Pożyczkobiorcę).
W tym drugim przypadku, jeżeli jednak następnie nie dojdzie do odebrania środków przez
Pożyczkobiorcę w terminie ważności ww. zlecenia wypłaty (tzw. czeku GIRO), Umowa
poczytywana będzie za niezawartą.

Czas obowiązywania umowy

..... miesięcy od dnia zawarcia Umowy (tj. od daty oferty jej zawarcia jeżeli została
przyjęta przez Pożyczkodawcę), jednak nie krócej niż do dnia spłaty wszystkich
należności Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę

Zasady i terminy spłaty kredytu

-

-

-

będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:
Kwota ........... (Kwota Pożyczki Brutto) podlega spłacie w ratach, wraz z
przewidzianymi Umową odsetkami, w terminie do dnia ......................,
przy czym z uwagi na przelew wierzytelności z Umowy na rzecz
wskazanego w niej Cesjonariusza (który wstąpi w prawa Pożyczkodawcy
najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie
pożyczki) wszelkie spłaty zgodnie z Umową będą dokonywane na
odpowiedni rachunek tego Cesjonariusza
kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego:
•
kwota raty: ........... (za wyjątkiem ostatniej raty, która ma charakter
wyrównujący i wynosi ...........);
•
liczba rat: ...........;
•
częstotliwość płatności rat: miesięcznie.
odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:
razem z ratą 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

(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu):
......................

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*
- opis towaru lub usługi:
- cena:

Nie dotyczy

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

– rodzaj zabezpieczenia kredytu:
Nie dotyczy

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

Umowa nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej
podstawie. Jeżeli dzień dokonanej zapłaty należności Pożyczkodawcy przypada
wcześniej, aniżeli w dniu upływu terminu płatności należności ustalonego zgodnie
z Umową, zapłata taka nie zostanie od razu zaliczona do spłaty Kwoty Pożyczki
Brutto, ale zostanie przez Pożyczkodawcę wykorzystana do zgromadzenia
kapitału przez okres do dnia upływu najbliższego terminu płatności należności z
Umowy (lub najbliższych terminów płatności, gdyby kwota wpłaty przewyższała
kwotę najbliżej zapadalnej należności) i dopiero na ten dzień (te dni) zostanie
rozliczona. Postanowienia te nie dotyczą przypadków wcześniejszej spłaty
pożyczki w całości lub części, uregulowanych Umową.

3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

-

stopa oprocentowania kredytu: jedna stopa zmienna, wynosząca na dzień
zawarcia Umowy ……..

-

stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej
zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania:
stopa zmienna równa dwukrotności wysokości odsetek ustawowych,
stanowiących sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego i 3,5 punktów procentowych; Stopa referencyjna NBP
wynosi na dzień zawarcia Umowy ............;
warunkiem i jedyną podstawą zmiany oprocentowania pożyczki w
okresie obowiązywania Umowy jest zmiana wysokości odsetek
ustawowych związanych w szczególności ze zmianą stopy
referencyjnej NBP
wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy:
(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych
okresach obowiązywania umowy): Nie dotyczy

-

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

-

rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): ...........
reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa
Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego
wynosi: 78,84 %, całkowita kwota pożyczki (bez
kredytowanych kosztów) wynosi: 5 140 zł; oprocentowanie
zmienne w skali roku: 7,2 %; czas obowiązywania
umowy: 33 miesiące; wysokość miesięcznych równych
rat: 323,00 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w
wysokości 302,03 zł; całkowita kwota do zapłaty: 10 638,03 zł;
całkowity koszt pożyczki 5 498,03 zł (w tym:
odsetki 1021,04 zł, prowizja 4 476,63 zł). Kalkulacja została
dokonana na dzień 15.07.2020 r. Niniejszy materiał nie jest
ofertą w rozumieniu przepisów prawa, ma charakter wyłącznie
informacyjny. Przyznanie pożyczki oraz ostateczne warunki
kredytowania zależą od wiarygodności Klienta, daty wypłaty
pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.

-

założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania:
1) całkowita kwota kredytu i całkowity koszt kredytu ustalone zgodnie z §4
ust. 2 i 3 Umowy,
2) umowa będzie obowiązywać przez okres do dnia stanowiącego Termin
Spłaty Pożyczki (Okres Obowiązywania Umowy),
3) kwoty rat kapitałowo-odsetkowych są co do zasady równe, z
uwzględnieniem zasad i wysokości wskazanych w §5 Umowy,
4) liczba Rat Pożyczki jest zgodna z §1 Umowy,
5) kwoty rat pożyczki spłacane są zgodnie z §5 Umowy,
6) odstępy czasu między datami płatności rat używanymi w obliczeniach
wyrażone są w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku
lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub 12 równych miesięcy, a równy
miesiąc ma 30,41666 dni,
7) oprocentowanie pożyczki przez cały Okres Obowiązywania Umowy
równe będzie oprocentowaniu określonemu w §3 ust. 1 zd. 1 Umowy

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

-

obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy
ubezpieczenia: nie,
rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy,
obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: nie,
rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: nie dotyczy.

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

Poza opisanym wyżej oprocentowaniem Pożyczkobiorcę obciążają lub mogą obciążać
wyłącznie koszty opisane poniżej:

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*

Prowizja z tytułu udzielenia pożyczki: ...........

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

W trakcie trwania umowy pozaodsetkowe koszty związane z Umową pozostają stałe.
Wysokość Prowizji, a tym samym również liczba i wysokość rat pożyczki
(przeznaczonych na spłatę części Kwoty Pożyczki Brutto, z której Prowizja została
skredytowana), zostały ustalone przy uwzględnieniu maksymalnej wysokości
pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego zgodnie z art. 8d i art. 31zc
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), w
następujący sposób:
1) w części przypadającej na okres od dnia zawarcia Umowy do ostatniego dnia
obowiązywania art. 8d powyższej ustawy - z uwzględnieniem obniżonych limitów
kosztów pozaodsetkowych przewidzianych tym przepisem;
2) w części przypadającej na okres po utracie mocy tego przepisu, tj. w pozostałym
okresie obowiązywania Umowy - z uwzględnieniem limitów przewidzianych
przepisami Ustawy.

Opłaty notarialne*

Nie dotyczy

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

-

-

-

w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać
obciążony/a następującymi opłatami:
Opłaty za przedsądowe czynności windykacyjne: 0 zł,
stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego:
stopa zmienna, wynosząca na dzień zawarcia Umowy ........... tj. równa
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, stanowiących
sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych,
Skutkiem powstania zadłużenia przeterminowanego może być również:
1)
rozwiązanie Umowy,
2)
wystąpienie przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę postępowania
cywilnego (sądowego, a następnie egzekucyjnego) oraz obciążenie
Pożyczkobiorcy kosztami tego postępowania, w tym kosztami
zastępstwa procesowego i kosztami opłaty skarbowej od udzielonych
pełnomocnictw, w wysokościach określonych w orzeczeniu sądu lub
komornika.

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

Tak - termin 14 (czternastu) dni biegnie od dnia uruchomienia pożyczki zgodnie z § 2
Umowy

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

Tak

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę pożyczki przed
terminem*

W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie, poniesie
Pan/Pani następujące koszty: Pożyczkodawca nie pobiera prowizji ani opłat za
spłatę pożyczki przed terminem

Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na
podstawie informacji uzyskanych 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

Pożyczkodawca sprawdził Pana/Panią nadto w następujących bazach danych:
•
bazie danych Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie,
•
bazie danych Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie,
•
bazie danych Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w
Krakowie,
•
bazie danych Krajowego Rejestru Długów – KRD S.A. z siedzibą w Krakowie
•
Platformie Wymiany Informacji Pożyczkowej - CRIF Services Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie.

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 spełni Pan/Pani warunki do udzielenia
kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania bezpłatnego egzemplarza Umowy

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność od ................. do .................

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a)

dane kredytodawcy

Kredytodawca:*:

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument):
PAYTREE Sp. z o.o.
Gdańsk (80-350), ul. Chłopska 53

Adres:
(siedziba)

Gdańsk (80-308), ul. Polanki 19

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

Rejestr*

(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność pożyczkodawcy wraz z
podaniem numeru w tym rejestrze)
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS:
0000480358

Organ nadzoru*

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950
Warszawa

b)

dane dotyczące umowy

Odstąpienie od umowy*

-

-

ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak,
sposób odstąpienia od umowy: składając osobiście lub przesyłając pisemne
oświadczenie o odstąpieniu na adres Pożyczkodawcy wskazany w
otrzymanym wzorze oświadczenia o odstąpieniu
termin: 14 (czternaście) dni od dnia uruchomienia pożyczki zgodnie z
rozumieniem wskazanym w §1 ust. 2 Umowy.
skutki: Umowa uważana jest za niezawartą. Pożyczkobiorca zobowiązany jest
do niezwłocznego zwrotu faktycznej wypłaconej Kwoty Pożyczki Netto wraz z
odsetkami od niej za okres od dnia udostępnienia tych środków do dnia ich
zwrotu (za który uznaje się dzień dokonania przelewu środków na rachunek
Pożyczkodawcy), nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na rachunek wskazany w
Umowie.

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

polskie

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*

Wskazanie właściwego postanowienia umowy: § 13 ust. 3 Umowy.

Język umowy/język komunikacji *

- Informacje i warunki umowy będą podawane w języku: polskim
- Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się
z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim

c)

dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

-

przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania
sporów: Tak
zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów
1)
W przypadku mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
•
Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor
podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego
zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a
przedsiębiorcą. Więcej informacji uzyskać można na stronie
internetowej właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji
Handlowej (np. ihgd.pl).
2)
W przypadku postępowania prowadzonego przez Rzecznika
Finansowego
•
Postępowanie prowadzone jest na wniosek klienta
(Pożyczkobiorcy).
•
Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej
Rzecznika Finansowego (rf.gov.pl).

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

