2) w przypadku obowiązywania Warunków Standardowych Pożyczki:
Odsetki umowne: 8.20 zł
Prowizja: 274.60 zł
Koszty prowadzenia jednego lub kilku
rachunków w celu dokonywania wpłat i
wypłat środków pieniężnych*:

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Koszty korzystania z kart kredytowych*:
Inne koszty, które konsument zobowiązany
Nie dotyczy
jest ponieść w związku z umową*:
Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy
Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia zmiany bądź wprowadzenia
nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów
państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.

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

O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca
zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w
formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z
dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie
na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej
Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe
brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana
Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli
Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o
zmianie Umowy, o którym mowa powyżej.

Opłaty notarialne*:

Nie dotyczy
W braku lub w przypadku opóźnienia w płatności może zostać Pan/Pani
obciążony odsetkami za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych,
określonych art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. równymi dwukrotności sumy
aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów
procentowych (w stosunku rocznym). Na dzień 01.04.2018 roku odsetki
maksymalne za opóźnienie wynoszą 14 % w stosunku rocznym.
Zmiana stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie następuje w przypadku
zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, odpowiednio do
zmiany tej stopy. W przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych za
opóźnienie, Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy niezwłocznie,
informację o tej zmianie ze wskazaniem nowej wysokości stopy odsetek
maksymalnych za opóźnienie.

Skutek braku płatności:

W przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie
Pożyczkodawca nalicza odsetki według nowej stopy od dnia zmiany stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.
Ponadto w przypadku braku lub w przypadku opóźnienia w płatności
anulowaniu ulegają Promocyjne Warunki Pożyczki, co oznacza obowiązek
poniesienia przez Pożyczkobiorcę kosztów pożyczki zgodnie ze
Standardowymi Warunkami Pożyczki.
Pożyczkodawca ma również prawo do podjęcia działań mających na celu
odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej
wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot, jak również ma prawo
do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Na
podstawie prawomocnego wyroku zasądzającego kwotę Pożyczki wraz z
innymi wymagalnymi należnościami, Pożyczkobiorca może być obciążony
kosztami procesu na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. W
przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), Pożyczkodawca
ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur
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Do zawartej z Panem/Panią umowy o
kredyt będzie miało zastosowanie prawo
Postanowienie umowy dotyczące wyboru
prawa właściwego*:
Język umowy*:

W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.
W okresie obowiązywania umowy o pożyczkę zamierzamy się z Panem/Panią
porozumiewać w języku polskim.

c) Dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów:

*

Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację do Pożyczkodawcy w trybie
opisanym w Ramowej Umowie Pożyczki.

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