Umowa pożyczki nr _________________
zwana dalej „Umową”
zawarta dnia ______________ we Wrocławiu,
pomiędzy:
Imię:

Nazwisko:

Drugie imię:

Telefon:

Seria i nr dowodu osobistego:

Pesel:

Adres zamieszkania (ulica):

Nr domu/mieszkania

Miejscowość:

Kod pocztowy

zwanym w dalszej części Umowy „Pożyczkobiorcą”
a
Efimea Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (xx-xxx) przy Pl. Powstańców Śląskich 16-18, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS XXXXXXXXXX, NIP XXXXXX-XX-XX, REGON XXXXXXXXX; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 200.000,00 zł,
zwaną w dalszej części Umowy „Efimea SA” lub „Pożyczkodawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
przez złożenie oświadczeń przez Strony w formie korespondencyjnej poprzez wymianę podpisanych formularzy.
Datą zawarcia Umowy jest dzień otrzymania przez Pożyczkodawcę podpisanego przez Pożyczkobiorcę formularza
Umowy.
§ 1 Przedmiot Umowy i warunki pożyczki
1.

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy, na podstawie niniejszej Umowy, pożyczki na:
zakup usług medycznych i/lub leczniczych zwanych dalej Usługą opisanych w § 1 ust. 9 Umowy w
wysokości sumy ceny ich nabycia pomniejszonej o wpłatę własną Pożyczkobiorcy w wysokości
____________ zł
b. cel dowolny w kwocie __________ zł
co stanowi łącznie Całkowitą Kwotę Pożyczki, powiększoną o pobierane przez Pożyczkodawcę,
następujące opłaty i prowizje, do zapłaty których zobowiązany na mocy niniejszej Umowy jest
Pożyczkobiorca:
a.

zł

5.

Całkowity Koszt Pożyczki
(poz. 2+3+4)

Za cały
okres
Umowy

zł

Za cały okres
Umowy

zł

6.

Całkowita Kwota do
Zapłaty przez
Pożyczkobiorcę (poz. 1+5)

Za cały
okres
Umowy

zł

Opłata
przygotowawcza

Jednorazowa

zł

7.

Wysokość raty

Miesięcznie

zł

Należne odsetki
umowne

Za cały okres
Umowy

zł

8.

Wysokość ostatniej raty

1.

Całkowita Kwota
Pożyczki

2.

Prowizja za udzielenie
pożyczki

3.
4.

zł
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2.

Umowa zostaje zawarta na czas określony do_________. Liczba miesięcznych rat do spłaty: _______

3.

Prowizja naliczona za cały okres Umowy jest płatna miesięcznie od Całkowitej Kwoty Pożyczki w
wysokości ______% za każdy miesiąc.

4.

Oprocentowanie nominalne na dzień zawarcia Umowy wynosi _________w stosunku rocznym i jest stałe.
Oprocentowanie nie może przekroczyć stopy odsetek maksymalnych, których wysokość określają
przepisy powszechnie obowiązującego prawa i na dzień zawarcia umowy wynoszą _______________
W przypadku, gdy w danym okresie ustalona w sposób określony w Umowie wysokość oprocentowania
Pożyczki, jest wyższa od odsetek maksymalnych, o których mowa powyżej, Pożyczkodawca pobierze za
ten okres odsetki w wysokości odsetek maksymalnych.
Informacja o aktualnej wysokości odsetek maksymalnych będzie dostępna na stronie internetowej
Pożyczkodawcy oraz pod nr infolinii_______
Do naliczania odsetek przyjmuje się założenie, że rok ma 365 dni, a miesiąc ma 30 dni.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na dzień zawarcia Umowy wynosi______________
i została wyliczona zgodnie z wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim przy następujących założeniach:
a. Umowa o będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz że Pożyczkodawca i
Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy o w terminach określonych w tej
Umowie;
b. raty są równe, za wyjątkiem ostatniej raty korygującej i są płatne w równych odstępach czasu;
c. datą początkową będzie data pierwszej wypłaty raty pożyczki;
d. odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w
ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni i 12 miesięcy
e. przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30 dni
f. wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku,

5.

6.
7.
8.

9.

Szczegóły nabywanej Usługi:

Nabywana Usługa
Cena nabywanej Usługi

zł

Nazwa Usługodawcy
Adres Usługodawcy
Rachunek bankowy Usługodawcy
10. Numer rachunku Pożyczkobiorcy, na który dokonana zostanie wypłata środków wskazanych w § 1 ust. 1b
Nr rachunku Pożyczkobiorcy:
§ 2 Uruchomienie pożyczki
1.

2.
3.

4.

Niniejsza Umowa jest zawarta pod warunkiem zawieszającym pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej
Pożyczkobiorcy i wchodzi w życie pod warunkiem dostarczenia przez Pożyczkobiorcę w terminie 14 dni
od dnia zawarcia Umowy wymaganych dokumentów i złożenia oświadczeń potwierdzających zgodność
danych zgłoszonych przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielnie pożyczki.
W przypadku braku dostarczenia wymaganych dokumentów, o których mowa w ust.1 powyżej lub
dostarczeniu ich podrobionych lub w formie niekompletnej przedmiotowa Umowa wygasa.
W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Pożyczkodawca dokona weryfikacji zdolności kredytowej
Pożyczkobiorcy i analizy przedłożonych dokumentów. O negatywnej decyzji w zakresie udzielenia
pożyczki Pożyczkodawca powiadomi Pożyczkobiorcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail
na nr telefonu/adres e-mail podany w Umowie.
Wypłata pożyczki nastąpi na rachunek wskazany w § 1 ust. 9 i/lub 10 Umowy w terminie 14 dni od
zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1
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§ 3 Warunki i terminy spłaty
1.

Pożyczkobiorca jest zobowiązany na mocy niniejszej Umowy do spłaty Pożyczki, w równych ratach
kapitałowo-odsetkowych płatnych w okresach miesięcznych w wysokości i terminach określonych w ust.
2. Wyjątek od zasady równych rat stanowi ostatnia rata korygująca.

2.
Kwota raty:

zł

Kwota ostatniej raty wyrównawczej:

zł

Liczba rat:

zł

Termin płatności rat:

zł

Data pierwszej wpłaty:

zł

Data płatności ostatniej raty:

zł

Nr rachunku do spłaty Pożyczki:

Pożyczkobiorca w całym okresie obowiązywania Umowy ma prawo do otrzymania bezpłatnego
harmonogramu spłaty pożyczki.
4. Spłaty będą dokonywane na rachunek bankowy Pożyczkodawcy wskazany w ust. 2.
5. Za datę spłaty zobowiązania z tytułu pożyczki uznaje się dzień wpływy środków na rachunek wskazany w
Umowie W przypadku, gdy termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Pożyczkobiorca
zobowiązany jest do spłaty w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym terminie. Jeżeli termin
płatności przypada na dzień miesiąca, który w danym miesiącu nie występuje, za dzień płatności uznaje
się ostatni dzień tego miesiąca.
6. Spłaty, o których mowa w ust. 1 zaliczane będą w następującej kolejności na: odsetki karne, odsetki
umowne od kapitału przeterminowanego, kapitał przeterminowany, odsetki umowne raty bieżącej, kapitał
raty bieżącej.
7. Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonania spłaty całości bądź części pożyczki w każdym czasie na
rachunek bankowy Pożyczkodawcy wskazany w ust. 2
8. W przypadku spłaty części pożyczki przed terminem określonym w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 9, okres
kredytowania ulegnie skróceniu, pomniejsza się kapitał wymagany do spłaty oraz zmniejszeniu ulega
wysokość ostatniej raty wyrównawczej.
9. Pożyczkobiorca ma prawo do zachowania pierwotnego okresu kredytowania i zmniejszenia wysokości
raty. W tym przypadku Pożyczkobiorca powinien złożyć Pożyczkodawcy dyspozycję wyboru opcji
zmniejszenia wysokości raty.
10. Pożyczkodawca uprawniony jest do pobierania opłat i prowizji wskazanych w poniższej Tabeli:
3.

Koszt:
Opinia o pożyczce:

zł

Wydanie kopii dokumentacji:

zł

11. Pożyczkodawca uprawniony jest do zmiany Tabeli w razie zaistnienia co najmniej jednej z poniżej
wskazanych przesłanek:
a. wzrostu cen konsumpcyjnych w tym stawek operatorów zewnętrznych o nie mniej niż 2 %, który
jest ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen usług konsumpcyjnych (tj. inflacja)
publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana dokonywana jest nie
częściej niż raz na kwartał, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej
zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych do dnia dokonania
zmiany;
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b.

wprowadzenia przez Pożyczkodawcę do oferty nowych usług, przy czym jakakolwiek zmiana
Tabeli nie może mieć wpływu na warunki obsługi Wypłaty dokonanej przed wejściem w życie
zmiany.

12. O zmianie Umowy lub Tabeli Pożyczkodawca powiadomi Pożyczkobiorcę nie później niż 14 dni przed
proponowaną datą wejścia w życie zmian, wraz z przesłaniem zmienionej Umowy lub Tabeli na adres
Pożyczkobiorcy.
13. Zmiana Umowy lub Tabeli zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w zawiadomieniu, chyba że
Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od doręczenia zmienionej Umowy lub Tabeli złoży Pożyczkodawcy
pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie o którym mowa w zdaniu poprzednim
Pożyczkobiorca może przesłać na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na
adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy.
14. Brak oświadczenia Pożyczkobiorcy o odmowie przyjęcia zmian, oznacza ich akceptację.
§ 4 Nieterminowa spłata pożyczki
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Niespłacenie raty pożyczki w ustalonym terminie płatności powoduje powstanie zadłużenia
przeterminowanego. Zadłużeniem przeterminowanym są wszelkie należności wynikające z Umowy, do
których zobowiązany jest Pożyczkobiorca, a które nie zostały zapłacone w terminie lub w wysokości
określonej w Umowie.
Pożyczkodawca na mocy niniejszej Umowy ma prawo obciążania Pożyczkobiorcy odsetkami od
zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne).
W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Pożyczkobiorca może zostać
obciążony kosztami sądowymi i egzekucyjnymi, kosztami zastępstwa procesowego w postępowaniu
sądowym i egzekucyjnym, o ile zostaną zasądzone przez sąd lub naliczone przez organ egzekucyjny
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne) są naliczane wg zmiennej stopy
oprocentowania od dnia, w którym spłata należności miała nastąpić do dnia rzeczywistej płatności.
Odsetki karne są naliczane w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych zgodnie z art.
481 § 21 kodeksu cywilnego.
Wysokość odsetek karnych stanowi dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP obowiązującej w dniu
naliczania odsetek karnych. Na dzień zawarcia niniejszej umowy wysokość odsetek od zadłużenia
przeterminowanego wynosi________
W przypadku zadłużenia przeterminowanego wynikającego ze zwłoki Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca
jest uprawniony do podjęcia wobec Pożyczkobiorcy działań windykacyjnych w następującej kolejności:
monity za pomocą środków porozumiewania się na odległość ( telefoniczne wezwania do zapłaty, krótkie
wiadomości tekstowe SMS, e-mail), wezwania do zapłaty wysłane listem zwykłym i poleconym, wizyty
terenowe informując każdorazowo Pożyczkobiorcę o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki
spłaty. Podejmowanie działań windykacyjnych następuję w razie niedochowania przez Pożyczkobiorcę
ustalonych warunków spłaty i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Działania windykacyjne
są podejmowane przez Pożyczkodawcę jeżeli wysokość zadłużenia wynosi min. 10 zł.
W przypadku zaległości w spłacie w wysokości 2 rat pożyczki Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć
Umowę po uprzednim wezwaniu Pożyczkobiorcy na piśmie do zapłaty zaległych rat w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia Umowy. W wezwaniu
Pożyczkodawca informuję Pożyczkobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi 30
dni.

§ 5 Warunki rozwiązania Umowy
1.

Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku:
a. zaległości w spłacie w wysokości 2 rat pożyczki, na zasadach opisanych w § 4 ust. 8 powyżej;
b. ujawnienia, iż Pożyczkobiorca złożył sfałszowane dokumenty tożsamości lub dokumenty
potwierdzające osiągnięty dochód, niezgodne z prawdą oświadczenia dotyczące źródła dochodu,
stanowiące podstawę do oceny zdolności kredytowej oraz przekazane Pożyczkodawcy na etapie
wnioskowania o kredyt lub wskazane w Umowie;
c. złożenia przez Pożyczkobiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub, gdy zostało wydane
postanowienie o ogłoszenie upadłości Pożyczkobiorcy.

2.
3.

Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą spłaty wszelkich należności z niej wynikających.
Umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, bądź za porozumieniem stron – w każdym
czasie.
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4.
5.

Od dnia następnego po upływie terminu wypowiedzenia zobowiązanie z tytułu Umowy staje się w całości
wymagalne i traktowane jest jak zadłużenie przeterminowane.
Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą powzięcia przez Pożyczkodawcę wiarygodnej informacji o śmierci
jedynego Pożyczkobiorcy lub wszystkich Pożyczkobiorców.

§ 6 Prawo odstąpienia od Umowy
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Pożyczkobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy. Warunkiem odstąpienia od Umowy jest złożenie Pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia
odstąpieniu od Umowy, którego przykładowy wzór stanowi Załącznik do niniejszej Umowy. Oświadczenie
o
odstąpieniu
powinno
być
wysłane
listem
na
adres
Pożyczkodawcy
______________________________ (przy wysyłce liczy się data stempla pocztowego).
Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy z wyjątkiem odsetek za okres
od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty Pożyczki. Kwota odsetek w stosunku dziennym
wynosi_______________
W przypadku odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od umowy świadczenia Usługi, opisanej w § 1 ust. 9
Umowy to odstąpienie od tej umowy jest skuteczne również w stosunku do Umowy pożyczki.
Po odstąpieniu od Umowy pożyczki Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy kwotę udostępnionej
pożyczki wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 3, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku, gdy Usługa została wykonana lub rozpoczęta, a Pożyczkobiorca skorzystał z prawa do
odstąpienia od Umowy pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić wynagrodzenie za usługę na
zasadach określonych w Umowie pożyczki.
Jeżeli sprzedawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie
przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania było nieskuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje
prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy.

§ 7 Oświadczenia Pożyczkobiorcy
1.

2.

Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Pożyczkobiorca został poinformowany, że Pożyczkodawca ma prawo przekazać dane biurom informacji
gospodarczej działających na terenie Polski, a w tym Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A.
Biura Informacji Kredytowej S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie
oraz Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej – po spełnieniu warunków określonych
odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz
ustawie Prawo bankowe.

§ 8 Kontakty i doręczenia
3.

4.
5.

Pożyczkobiorca jest zobowiązany do informowania Pożyczkodawcy o każdorazowej zmianie adresu
zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru i serii dokumentu
tożsamości.
Na żądanie Pożyczkodawcy Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające
zmiany, o których mowa w ust. 1.
Pożyczkodawca został poinformowany, iż w zakresie obsługi Umowy Pożyczkodawca kontaktuje się przy
użyciu danych adresowych i teleadresowych podanych przez Pożyczkobiorcę.

§ 9 Postanowienia dodatkowe i końcowe
1.
2.

3.

4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Pożyczkodawcy i
Pożyczkobiorcy
Pożyczkobiorca potwierdza, iż przed podpisaniem Umowy otrzymał na trwałym nośniku formularz
informacyjny zawierający informacje, o których mowa w art. 13 Ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie
konsumenckim (Dz. U. 2011.126.715 ze zm.)
Pożyczkobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie zastrzeżeń dotyczących świadczenia przez
Pożyczkodawcę usług. Pożyczkobiorca ma prawo złożenia reklamacji pisemnie na adres Pożyczkodawcy,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@efimea.pl oraz telefonicznie pod nr telefonu
+48 71 88 98 602.
Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie zgodnie ze wnioskiem Pożyczkobiorcy tj.
pisemnie listem zwykłym, w formie wiadomości e-mail, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia
reklamacji.
___________________________________
parafka Pożyczkobiorcy
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5.

6.
7.

8.

9.

W szczególnych przypadkach uzasadnionych skomplikowanym stanem sprawy Pożyczkodawca może, po
uprzednim poinformowaniu Pożyczkobiorcy o przyczynach opóźnienia i okolicznościach wymagających
dodatkowego ustalenia wydłużyć termin odpowiedzi na reklamację do 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
Pożyczkobiorca nie zadowolony z rozstrzygnięcia reklamacji ma prawo zwrócenia się w zakresie sporu o
rozstrzygnięcie do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl).
Pożyczkobiorca ma prawo korzystania w każdym czasie z pomocy powiatowych lub miejskich rzeczników
konsumentów. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Pożyczkobiorca oświadcza, że:
a. nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne a jego dochód nie został zajęty w trybie tego
postępowania,
b. pracodawca Pożyczkobiorcy nie znajduje się w upadłości/likwidacji,
c. Pożyczkobiorca nie pozostaje w okresie wypowiedzenia ani w okresie próbnym,
d. Pożyczkobiorca nie posiada zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ani z tytułu
składek ZUS.
Integralną cześć umowy stanowi:
a.

Załącznik nr 1 – Formularz informacyjny,

b.

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

c.

Załącznik nr 3 – Zgoda współmałżonka na zawarcie Umowy.

d.

Załącznik nr 4 – Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

e.

Zalącznik nr 5 – Oświadczenia Pożyczkobiorcy.

_________________________________
Podpis Efimea SA

___________________________________
Podpis Pożyczkobiorcy
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