UMOWA POŻYCZKI NR
(Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki)
Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki z dnia

, pomiędzy:

AFK Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 50/54, 00-695 lok. 419 Warszawa, zarejestrowaną w
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS 0000579363, o numerze NIP 5213708659, REGON 362682140, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,
a
Panem/Panią zwanym (-ą) dalej „Pożyczkobiorcą”
Imię:

Nazwisko:

Seria i numer dowodu osobistego:

PESEL:

Adres zamieszkania: Some Address In Poland, Warsaw
Telefon:

E-mail:

Nr rachunku bankowego Pożyczkobiorcy:

na następujących warunkach:
Czas obowiązywania umowy: 30 dni
Data Spłaty Pożyczki: 23.08.2020
Kwota Pożyczki wypłacona Pożyczkobiorcy: 1000.00 zł
Całkowita Kwota Pożyczki: 1000.00 zł
Odsetki umowne: 8.20 zł
Prowizja za Udzielenie Pożyczki: 167.00 zł
Całkowity Koszt Pożyczki: 175.20 zł
Całkowita Kwota do Spłaty: 1175.20 zł
Roczna stopa oprocentowania Pożyczki: 10 %
RRSO: 612.90 %
Roczna stopa zadłużenia przeterminowanego: 14 %
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1. W przypadku niewywiązania się przez Pożyczkobiorcę z warunków Regulaminu Promocji „Pożyczka promocyjna z
obniżoną prowizją”, warunki Pożyczki ulegają zmianie zgodnie z Regulaminem Promocji, Tabelą Opłat zawartą w
Umowie Ramowej oraz Formularzu Informacyjnym.
2. Kwota pożyczki wypłacana jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni oraz w całości.
3. Wypłata Kwoty pożyczki nastąpi na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o numerze
4. Umowa obowiązuje do dnia

.

, z zastrzeżeniem, że wpływ na rachunek Pożyczkodawcy wszystkich

należności wynikających z niniejszej Umowy będzie stanowić skuteczne zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązków i
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
5. W załączeniu do niniejszej Umowy Pożyczki Pożyczkobiorcy przesłana zostanie na twardym nośniku Ramowa Umowa
Pożyczki nr

(w formie pliku możliwego do zapisania w systemie komputerowym Pożyczkobiorcy).

6. Zapisy Ramowej Umowy Pożyczki stosuje się do niniejszej Umowy Pożyczki, w tym w szczególności w zakresie:
a) zasad i terminu spłaty pożyczki, w tym w szczególności kolejności zaliczania wpłat na poczet należności
Pożyczkodawcy;
b) prawa Pożyczkobiorcy do otrzymania w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty Pożyczki;
c) informacji o kosztach, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki;
d) rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunków jej zmiany oraz innych opłat z
tytułu zaległości w spłacie Pożyczki;
e) skutków braku płatności;
f) terminu, sposobu i skutków odstąpienia Pożyczkobiorcy od Umowy Pożyczki,
g) prawa Pożyczkobiorcy do spłaty Pożyczki przed terminem;
h) informacji o warunkach wypowiedzenia umowy;
i) wskazania organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.

a. Opłaty związane z nieterminową spłatą udzielonej Pożyczki oraz innych kosztów określa Tabela Opłat stanowiąca
załącznik do Ramowej Umowy Pożyczki zawartej przez Pożyczkobiorcę oraz Pożyczkodawcę.
b. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, jak również Formularz informacyjny dotyczący Pożyczki
stanowią załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki.
c. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdą zapisy Ramowej Umowy Pożyczki.
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