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UMOWA POŻYCZKI nr <numer
umowy pożyczki>
Sporządzona w dniu <data> w miejscowości <miejscowość>
pomiędzy:
<nazwisko>, <imię>, zamieszkałym <Kod pocztowy>,
<miejscowość> <ulica>, <nr domu / mieszkania>, adres do
korespondencji: <Kod pocztowy>, <miejscowość> <ulica>,
<nr domu / mieszkania>, adres e-mail : <adres e-mail>,
telefon <telefon> legitymujący się <dokument tożsamości> o
nr <seria i nr>, posiadający nr PESEL <nr PESEL> zwanym
dalej Pożyczkobiorcą
a
SMS Kredyt spółka z ograniczoną z siedzibą we Wrocławiu
(50-125), przy ulicy Św. Mikołaja 8-11, zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000610035, posiadającą nr
NIP 8971731029, nr REGON 020558301, o kapitale
zakładowym 625 000,00 zł w całości opłaconym, zwaną dalej
Pożyczkodawcą, w imieniu której działa prezes zarządu
samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie albo
prokurenci zgodnie z udzieloną prokurą lub ustanowiony
pełnomocnik zgodnie z udzielonym umocowaniem Umowa
została sporządzona przez Pośrednika kredytowego:
<nazwa Pośrednika kredytowego> z siedzibą w <kod
pocztowy> <miejscowość>, ul. <ulica i nr budynku, lokalu>
zwanego dalej Pośrednikiem kredytowym, w imieniu
którego działa <imię i nazwisko pracownika Agenta lub ID
Agenta>.
§ 1. Udzielenie pożyczki
Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy udziela mu
pożyczki gotówkowej w kwocie <Kwota pożyczki>
(Całkowita kwota pożyczki), na okres od dnia: <Data
zawarcia umowy pożyczki> do dnia: <Data zawarcia umowy
pożyczki + okres spłaty> włącznie, na warunkach
określonych w niniejszej umowie (Umowa)
Na wniosek Pożyczkobiorcy Umowa pożyczki zawierana jest
poza lokalem siedziby Pożyczkodawcy / Umowa pożyczki
zawierana jest na odległość / .
Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest oceną zdolności
kredytowej Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca dokonuje tej
oceny na podstawie informacji przekazanych przez
Pożyczkobiorcę, zawartych w bazie danych lub zbiorze
danych Pożyczkodawcy.
§ 2. Wypłata pożyczki
1. Pożyczkodawca stawia do dyspozycji Pożyczkobiorcy (Dzień
udostępnienia) kwotę pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1 w
wysokości
<Kwota
pożyczki
do
dyspozycji
pożyczkobiorcy netto> zł (Całkowita kwota pożyczki)
poprzez:
a) wypłatę gotówkową w terminie do 5 dni kalendarzowych,
licząc od zawarcia Umowy, realizowaną w dowolnym
oddziale Banku Pekao S.A.
b) wypłatę gotówkową w postaci płatności GIRO, w terminie do
5 dni kalendarzowych licząc od zawarcia Umowy,
realizowaną przez Poczta Polska S.A.
c) przelew dokonany przez Pożyczkodawcę w terminie do 3 dni
roboczych na rachunek prowadzony w banku: <nazwa banku
> o numerze: <numer rachunku>
2. Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o postawieniu
pożyczki do dyspozycji w drodze wiadomości sms (Dzień
udostępnienia) <punkt drukuje się tylko jeśli a) lub b)
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§ 3 Oprocentowanie pożyczki
Oprocentowanie pożyczki jest stałe, z zastrzeżeniem ust. 3
poniżej i wynosi <dwukrotność stopy_odsetek ustawowych>
% w stosunku rocznym w całym okresie obowiązywania
Umowy.
Kwota naliczonych odsetek umownych od Kwoty pożyczki, o
której mowa w § 1 ust. 1 wynosi za cały okres
obowiązywania Umowy <Kwota odsetek umownych>. Przy
obliczeniu odsetek przyjęto stałą wartość stopy procentowej,
o której mowa w ust. 1 powyżej w całym okresie
obowiązywania Umowy a także przyjęto, że rok liczy 365 dni,
a miesiąc 30,4 dni, oraz że Pożyczkodawca udostępnił
całkowitą kwotę pożyczki w dniu sporządzenia Umowy.
Zgodnie z art. 359 § 2[1] K.c. maksymalna wysokość odsetek
wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku
rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek
ustawowych (odsetki maksymalne). Jeżeli wysokość odsetek
wynikających z Umowy przekracza wysokość odsetek
maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.
Zmiana oprocentowania, o którym mowa w ust. 3, nie
wymaga zmiany Umowy. Pożyczkobiorca wyraża zgodę aby
w takim przypadku Pożyczkodawca przekazał mu informację
o aktualnej wysokości odsetek zgodnie z § 5 ust. 4.
W przypadku dokonania zmiany wysokości odsetek, w
związku ze zmianą odsetek maksymalnych o której mowa w
ust. 3 powyżej, Pożyczkodawca rozpocznie naliczanie
odsetek wg. nowej stopy oprocentowania, począwszy od
pierwszego dnia obowiązywania zmienionej stopy odsetek
ustawowych. Informacji o zmianie wysokości odsetek
ustawowych dokonuje Minister Sprawiedliwości w formie
obwieszczenia, publikowanego, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
§ 4 Koszty pożyczki i RRSO
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)
wynosi <RRSO>%.
Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę
ustalona na dzień postawienia do dyspozycji
Pożyczkobiorcy Całkowitej kwoty pożyczki wynosi
<Całkowita kwota do zapłaty> zł i składa się z:
Całkowitej kwoty pożyczki <całkowita kwota pożyczki>
zł,
Całkowitego kosztu pożyczki, na który składają się:
odsetki naliczone za cały okres obowiązywania Umowy,
które wynoszą: <Kwota odsetek umownych> zł;
opłata
operacyjna
naliczona
za
cały
okres
obowiązywania Umowy, która wynosi: <Kwota opłaty
operacyjnej> zł.
3.
Opłata
operacyjna
stanowi
wynagrodzenie
Pożyczkodawcy za usługę wykonywaną na rzecz
Pożyczkobiorcy w postaci czynności związanych z obsługą
Umowy, obejmujących obsługę spłat i monitorowanie ich
terminowości (Opłata operacyjna). Wysokość Opłaty
operacyjnej jest uzależniona od kwoty udzielonej Pożyczki
oraz okresu trwania Umowy. Opłata operacyjna wymagalna
jest w przypadku pożyczki spłacanej jednorazowo – w
momencie wykonania usługi, to jest na koniec okresu
obowiązywania Umowy. W przypadku pożyczki spłacanej w
ratach miesięcznych, Opłata operacyjna jest rozliczana w
miesięcznych okresach rozliczeniowych. W takim przypadku
Opłata operacyjna zostaje rozłożona proporcjonalnie na
okresy miesięczne i staje się należna i wymagalna w
ostatnim dniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego
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przyjętego w Umowie (Dzień spłaty), w odniesieniu do danej
części opłaty operacyjnej wynikającej z harmonogramu spłat.
Pożyczkobiorca poza kosztami wskazanymi w ust. 2 pkt. „b”
powyżej nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z
niniejszą Umową.
Wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki w całym
okresie obowiązywania Umowy nie może być wyższa niż
Całkowita kwota pożyczki. Pozaodsetkowe koszty pożyczki
nie są należne w części przekraczającej Całkowitą kwotę
pożyczki. Pozaodsetkowe koszty pożyczki stanowią
wszystkie koszty, które Pożyczkobiorca ponosi w związku z
Umową, z wyłączeniem odsetek, o których mowa w § 3 ust.
1 oraz § 6 ust.3 jak i ewentualnych kosztów sądowych i
egzekucyjnych wynikających z nieterminowych płatności.
Opłata operacyjna jest wymagalna w terminach opisanych w
§ 5 ust. 1.
Pożyczkodawca informuje, że określone w ust. 1 powyżej
RRSO oraz określone w ust. 2 powyżej koszty zostały
obliczone na dzień sporządzenia Umowy tj. <data
sporządzenia umowy>.
W przypadku gdy Dzień udostępnienia nastąpi zgodnie z § 2
w dniu późniejszym niż dzień sporządzenia umowy zmianie
ulegnie: Całkowita kwota do zapłaty, wartość RRSO oraz
odsetki naliczone za cały okres obowiązywania Umowy,
które w zależności od dnia udostępnienia Całkowitej kwoty
pożyczki przyjmą wartości wskazane w poniższej tabeli:
Dzień
Całkowit Wartość
Odsetki
udostępnienia
a kwota
RRSO
za cały
Całkowitej
do
[%]
okres
kwoty
zapłaty
obowiąz
pożyczki:
ywania
Umowy
Koszty na
dzień
postawienia
Całkowitej
kwoty
pożyczki do
dyspozycji [D]
D+1
D+2
D+3
D+4
D+5
Jeżeli Pożyczkobiorca nie dokona odbioru Całkowitej kwoty
pożyczki postawionej mu do dyspozycji w sposób określony
w § 2 ust. 1 pkt. a) i b) w terminie do 2 dni po Dniu
udostępnienia, Strony uznają, że Pożyczkobiorca odstąpił od
niniejszej Umowy. W takim przypadku Pożyczkobiorca nie
ponosi żadnych kosztów związanych z zawarciem niniejszej
Umowy. Odpowiednie zastosowanie w takim przypadku ma
§ 9 Umowy, z zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorca nie jest
zobowiązany do zwrotu Całkowitej kwoty pożyczki ani
zapłaty odsetek ustawowych na rzecz Pożyczkodawcy.
<punkt drukuje się tylko jeśli w § 2 ust. 1 pkt. a) i b)>
§ 5 Spłata pożyczki i harmonogram
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do terminowego zwrotu
kwoty udzielonej mu pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1
Umowy, wraz z opłatami i wszelkimi innymi należnymi
Pożyczkodawcy na podstawie niniejszej Umowy kosztami
oraz odsetkami, które dotyczą okresu obowiązywania
Umowy (Całkowita kwota do zapłaty). Całkowita kwota do
zapłaty na dzień zawarcia niniejszej Umowy wynosi:
<całkowita kwota do zapłaty> i zostanie zwrócona przez
Pożyczkobiorcę:

jednorazowo, w całości w terminie do dnia <data
spłaty>* (Dzień spłaty),
2) w <liczba rat> ratach miesięcznych równych, płatnych
w wysokości <kwota raty> każda, płatnych w terminie
do dnia: <Dzień zapadalności raty> każdego kolejnego
miesiąca (Dzień spłaty), począwszy od dnia <Data
pierwszej raty>*. Suma rat podlegających spłacie przez
Pożyczkobiorcę nie może przekraczać Całkowitej
kwoty do zapłaty określonej w § 4 ust. 2 Umowy, w
przeciwnym wypadku Pożyczkodawca pomniejsza
ostatnią ratę o różnicę wynikającą z sumy wyliczonych
rat a Całkowitej kwoty do zapłaty.
W przypadku gdy pożyczka spłacana jest w ratach
miesięcznych Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy
harmonogram spłaty. Jeżeli Pożyczkobiorca nie otrzymał
harmonogramu wraz z zawarciem Umowy, Pożyczkodawca
niezwłocznie prześle go do Pożyczkobiorcy w formie
pisemnej na wskazany przez Pożyczkobiorcę adres dla
doręczeń.
Nieotrzymanie
przez
Pożyczkobiorcę
harmonogramu spłaty pożyczki wraz z Umową nie zwalnia
Pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty wymaganej spłaty w
terminie i wysokości określonej w ust. 1 powyżej.
Pożyczkobiorca przez cały okres trwania Umowy pożyczki
płatnej w ratach miesięcznych jest uprawniony do
otrzymania na jego wniosek, w każdym czasie bezpłatnie
harmonogramu spłaty.
W przypadku zmiany harmonogramu, który jest wynikiem
zmiany stopy procentowej odsetek, o których mowa w § 3
ust. 3 Umowy, Pożyczkobiorca wyraża zgodę na otrzymanie
od Pożyczkodawcy informacji o tej zmianie poprzez
przesłanie komunikatu SMS lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Pożyczkodawca
zawiadamia
Pożyczkobiorcę listem poleconym o zmianie harmonogramu
jeżeli Pożyczkobiorca nie wskazał jako sposobu
informowania o zmianie harmonogramu z wykorzystaniem
komunikatów SMS lub adresu poczty elektronicznej.
Zmieniony harmonogram obowiązuje od chwili zmiany stopy
oprocentowania składającej się na wysokość raty pożyczki.
Odpowiednio w takim przypadku zastosowanie znajduje ust.
3 powyżej.
Spłata pożyczki dokonywana będzie przez Pożyczkobiorcę
na rachunek Pożyczkodawcy o numerze: <numer
rachunku na spłatę>.
Strony ustalają, że za datę dokonania spłaty uznają wpływ
środków na Rachunek, o którym mowa w ust. 5, poza
przypadkiem
spłaty
związanej
z
odstąpieniem
Pożyczkobiorcy od Umowy zgodnie z § 9 Umowy.
Pożyczkodawca po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki
przez Pożyczkobiorcę, w terminie 14 dni licząc od dnia
dokonania całkowitej spłaty pożyczki dokona rozliczenia
dokonanych spłat przez Pożyczkobiorcę, zgodnie z
zasadami określonymi w § 8 ust. 4-8 Umowy.
1)
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§ 6 Kolejność spłat i skutki opóźnienia w płatności
Dokonane przez Pożyczkobiorcę spłaty zaliczane są w
pierwszej kolejności na pokrycie zapadłych (wymagalnych)
rat (począwszy od najdalej wymagalnych płatności), z
zachowaniem następującej kolejności:
koszty sądowe i egzekucyjne:
odsetki za opóźnienie;
opłata operacyjna;
odsetki umowne;
należność główna;
W przypadku gdy na Dzień spłaty Pożyczkobiorca nie
posiada wymagalnych należności, lub gdy po zaliczeniu

wszystkich wymagalnych należności spłata nie zostanie
rozliczona w całości, wszelkie dokonane spłaty potraktowane
będą jako przedterminowa częściowa lub całkowita spłata
pożyczki i zostaną rozksięgowane zgodnie z § 8 Umowy.
3.
Za okres opóźnienia w spłacie pożyczki lub spłacie raty albo
jej części (następny dzień po Dniu spłaty) Pożyczkodawca
naliczać będzie odsetki za opóźnienie, o których mowa w art.
481§1 k.c. liczone do dnia zapłaty, od kwoty zaległości w
spłacie należności głównej pożyczki, raty lub jej części, w
wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie
(„odsetki za opóźnienie”). Na dzień zawarcia Umowy
wysokość odsetek za opóźnienie wynosi <dwukrotność stopy
odsetek ustawowych za opóźnienie>% w skali roku.
4.
Zmiana stopy odsetek za opóźnienie następuje w razie
zmiany stopy odsetek ustawowych za opóźnienie,
proporcjonalnie do tej zmiany i obowiązuje od pierwszego
dnia obowiązywania zmienionej stopy odsetek ustawowych
za opóźnienie. Informacji o zmianie wysokości odsetek
ustawowych
za
opóźnienie
dokonuje
Minister
Sprawiedliwości w formie obwieszczenia, publikowanego, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski".
5.
Zmiana stopy za opóźnienie nie wymaga indywidualnego
zawiadomienia
Pożyczkobiorcy
o
tej
zmianie.
Pożyczkobiorca wyraża zgodę aby informacja o aktualnej
wysokości odsetek za opóźnienie była mu udostępniana na
stronie
internetowej
Pożyczkodawcy:
www.smskredyt.pl/pozyczka/stopy,
a
także
poprzez
informację zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Pożyczkodawcy oraz Pośrednika kredytowego.
6.
Pożyczkobiorca został poinformowany, że zmienna stopa
odsetek za opóźnienie wpływać może na wysokość
zobowiązania Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy z
tytułu udzielonej pożyczki, a tym samym zmianie może ulec
Całkowity koszt pożyczki jaki został wskazany w Umowie.
7.
W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki lub jej części
(następny dzień po Dniu spłaty) Pożyczkobiorca wyraża
zgodę na dokonywanie przez Pożyczkodawcę działań
windykacyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie do
Pożyczkobiorcy w formie pisemnej lub elektronicznej
informacji o zaległości w spłacie pożyczki, raty lub jej części
oraz
zawierających
wezwanie
do
uregulowania
nieterminowej spłaty pożyczki lub jej części. Pożyczkodawca
nie pobiera od Pożyczkobiorcy opłat za działania
windykacyjne, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
8.
W przypadku gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w
spłacie udzielonej pożyczki oraz odsetek za opóźnienie
naliczonych
Pożyczkobiorcy
przekracza
kwotę
odpowiadającą
kwocie
odsetek
maksymalnych
za
opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 k.c. obliczanych
od kwoty zaległości w spłacie pożyczki, należnych na dzień
pobrania tych opłat lub odsetek, należy się tylko kwota opłat i
odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych
za opóźnienie.
9.
W przypadku dokonania spłaty zaległości objętej monitami
przez
Pożyczkobiorcę,
a
następnie
ponownego
nieterminowego regulowania wymagalnej kwoty do spłaty,
Pożyczkodawca
może
ponownie
wystosować
do
Pożyczkobiorcy monity zgodnie z zasadami określonymi w
ust. 7 powyżej.
10. W przypadku umów spłacanych przez Pożyczkobiorcę w
ratach miesięcznych, w razie opóźnienia Pożyczkobiorcy w
zapłacie dwóch pełnych rat, lub powstania zaległości
przekraczających sumę dwóch pełnych rat, Pożyczkodawca
ma prawo rozwiązać za wypowiedzeniem Umowę
z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie Umowy może nastąpić po uprzednim
pisemnym wezwaniu Pożyczkobiorcy do zapłaty zaległości w
terminie nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania
wezwania
przez
Pożyczkobiorcę,
pod
rygorem
wypowiedzenia Umowy. Wezwanie przesyłane jest przez
Pożyczkodawcę listem poleconym na ostatni adres
wskazany
przez
Pożyczkobiorcę
jako
adres
do
korespondencji.
11. W
przypadku niewykonania
przez Pożyczkobiorcę
zobowiązań
finansowych
wynikających
z
Umowy,
Pożyczkodawca niezależnie od innych uprawnień może
dochodzić spłaty wymagalnych należności na drodze
sądowej i egzekucyjnej. W takim przypadku Pożyczkobiorca
może być zobowiązany do zwrotu Pożyczkodawcy
poniesienia kosztów procesu oraz kosztów postępowania
egzekucyjnego, które są określone we właściwych
przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 17
listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.
U. 2014, poz.121 z późn. zm.), ustawie z dnia 28 lipca 2005
roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U.
2014 poz. 1025 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz. U. z
2015 r. poz. 790 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie
opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 poz.
1804 z późn. zm.), oraz rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie
opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 poz. 1800 z
późn. zm.).

1.

2.

1.
2.
3.

4.
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§ 7 Zmiana danych
Wszelkie pisma Pożyczkodawca będzie przesyłał do
Pożyczkobiorcy
na
ostatni
wskazany
mu
przez
Pożyczkobiorcę adres korespondencyjny.
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do każdorazowego
powiadomienia Pożyczkodawcy o zmianie jego danych
osobowych przekazanych Pożyczkodawcy, w tym w
szczególności aktualnego adresu zamieszkania oraz adresu
do doręczania korespondencji. Zmiana danych osobowych
wymaga zachowania formy pisemnej. Pożyczkobiorca został
pouczony.
§ 8 Przedterminowa spłata
Pożyczkobiorca uprawniony jest do przedterminowej
częściowej lub całkowitej spłaty pożyczki.
W celu dokonania przedterminowej spłaty pożyczki należy
wpłacić kwotę pozostałą do zapłaty na konto do spłaty.
W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty pożyczki
Całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które
dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania
Umowy pożyczki, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed
tą spłatą. Dotyczy to opłaty operacyjnej oraz odsetek.
Pożyczkobiorca wyraża zgodę aby w przypadku
przedterminowej częściowej spłaty pożyczki, która nie jest
spłacana w ratach rozliczenie przedterminowej spłaty
nastąpiło w terminie 14 dni po całkowitej spłacie pożyczki, w
przypadku przedterminowej częściowej spłaty pożyczki
spłacanej w ratach, wszelkie dokonane przez niego spłaty
zaliczone były na poczet najbliżej wymagalnej raty
miesięcznej zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 1
Umowy, a rozliczenie dokonanej przedterminowej spłaty
nastąpiło po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki, w terminie
14 dni po całkowitej spłacie pożyczki. Pożyczkobiorca
wyraża zgodę aby do czasu dokonania całkowitej spłaty
pożyczki wszelkie niewymagalne i dokonane przez niego
wpłaty stanowiły częściowe przedterminowe spłaty.
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W przypadku, gdy po rozliczeniu pożyczki po całkowitej
spłacie pożyczki pozostaną środki podlegające zwrotowi
Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona
zwrotu tych środków, jednakże nie później niż w terminie 14
dni od daty całkowitej spłaty pożyczki.
Pożyczkobiorca wyraża zgodę, aby Pożyczkodawca dokonał
zwrotu nadpłaty na wskazany przez Pożyczkobiorcę we
wniosku o udzielenie pożyczki rachunek bankowy lub na
rachunek bankowy przekazany przez Pożyczkobiorcę w
terminie późniejszym. Zwrot dokonywany jest na koszt
Pożyczkodawcy.
Jeżeli rachunek bankowy nie został wskazany przez
Pożyczkobiorcę, Pożyczkobiorca wyraża zgodę aby zwrot
nadpłaty został dokonany przekazem pocztowym za
pośrednictwem
Poczta
Polska
S.A.
na
adres
Pożyczkobiorcy. Zwrot dokonywany jest na koszt
Pożyczkodawcy.
W razie nie dokonania odbioru nadpłaty w sposób wskazany
w ust. 6 i 7 powyżej, Pożyczkobiorca wyraża zgodę na
osobisty odbiór gotówki w siedzibie Pożyczkodawcy.
§ 9 Odstąpienie od umowy
Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy
pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia.
Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany jeśli
Pożyczkobiorca przed upływem tego terminu złoży w
siedzibie Pożyczkodawcy lub Pośrednika oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy pożyczki. Oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy pożyczki zawartej na odległość
składane jest na piśmie, w pozostałych wypadkach zawarcia
umowy (m. in. w przypadku Umowy pożyczki zawartej poza
lokalem) oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być
złożone w dowolnej formie. Dla zachowania terminu do
odstąpienia od Umowy pożyczki wystarczające jest wysłanie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem
na adres Pożyczkodawcy (SMS Kredyt sp. z o.o. ul.
Świętego
Mikołaja
8-11,
50-125
Wrocław
lub
odstapienie@smskredyt.pl) lub Pośrednika kredytowego.
W przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o
odstąpieniu od umowy z zachowaniem terminów, o których
mowa w ust. 1 i 2 Umowy, Umowę pożyczki uważa się za
niezawartą, zaś Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu
Pożyczkodawcy jedynie Całkowitej kwoty pożyczki o której
mowa w § 4 ust. 2 pkt. „a” Umowy jeżeli ją otrzymał od
Pożyczkodawcy, powiększoną o ewentualne odsetki
ustawowe naliczone od Całkowitej kwoty pożyczki za okres
od dnia przekazania Pożyczkobiorcy Całkowitej kwoty
pożyczki do dnia dokonania jej zwrotu Pożyczkodawcy.
Termin do dokonania zwrotu wynosi 30 dni, licząc od dnia
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kwota
odsetek ustawowych w stosunku dziennym wynosi <kwota
odsetek za 1 dzień> za każdy dzień.
W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy, Pożyczkobiorca nie jest
zobowiązany do zapłaty Pożyczkodawcy innej kwoty niż
określona w ust. 3 powyżej.
Za chwilę zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 3 uznaje się
chwilę obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy lub
datę nadania tej kwoty przekazem pocztowym.
Jeżeli Pożyczkobiorca nie dokona zwrotu Całkowitej kwoty
pożyczki wraz z należnymi odsetkami ustawowymi w
terminie, o którym mowa w ust. 3, Pożyczkodawca
uprawniony jest do wniesienia stosownego powództwa w
postępowaniu sądowym z żądaniem zapłaty a także do
dochodzenia po uzyskaniu tytułu wykonawczego wymagalnej
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1.

2.

3.
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2)

3)

4)

5)

4.
1)
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należności na drodze egzekucji sądowej. W takim przypadku
Pożyczkobiorca może ponieść koszty opłat sądowych oraz
egzekucyjnych. Odpowiednio zastosowanie znajduje treść §
6 ust. 11 Umowy.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi
załącznik nr 2 do Umowy.
§ 10 Przetwarzanie i udostępnianie danych
Pożyczkodawca jako Administrator Danych Osobowych
informuje, że zgodnie z zawartą Umową oraz zapisami
Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych może
przekazywać informacje oraz dane osobowe Pożyczkobiorcy
do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą
w Warszawie ul. Z. Modzelewskiego 77 lub do innych biur
informacji gospodarczej, z którymi Pożyczkodawca ma
zawarte stosowne umowy.
Pożyczkodawca zamieszczając informacje na temat
przetwarzania danych osobowych przez SMS KREDYT Sp. z
o.o. w załączniku nr 5 do umowy spełnił obowiązek
informacyjny względem Pożyczkobiorcy wynikający z
przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016,
Nr 119, dalej: RODO).
Pożyczkobiorca oświadcza, iż został poinformowany, że:
administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest
Pożyczkodawca;
podanie danych osobowych przez Pożyczkobiorcę ma
charakter dobrowolny, ale jest niezbędne w celu
przygotowania, zawarcia i wykonania Umowy;
przysługuje mu prawo dostępu do swoich danych
osobowych,
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
informacje dotyczące Pożyczkobiorcy mogą zostać
udostępnione podmiotom zarządzającym wierzytelnościami
lub zajmującymi się ich dochodzeniem w przypadku
zalegania Pożyczkobiorcy ze spłatą należności na rzecz
Pożyczkodawcy;
jest możliwość dokonania przez Pożyczkodawcę cesji
wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z
przepisami art. 509 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
Pożyczkobiorca oświadcza, że:
/upoważnienie do pozyskania informacji dotyczącej
Pożyczkobiorcy z biur informacji gospodarczej/Na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze. zm.) oraz na
podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.)
w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych:
upoważnia Pożyczkodawcę do pozyskania z Biura Informacji
Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Z. Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor), dotyczących go
informacji gospodarczych oraz do pozyskania za
pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z
Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków
Polskich (ZBP) dotyczących jego wymagalnego od co
najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji
upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego
200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim
zadłużeniu. Jednocześnie upoważnia Pożyczkodawcę do
pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących
składanych zapytań na jego temat do Rejestru BIG
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3)
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InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz upoważnia
Pożyczkodawcę do pozyskania z Biura Informacji
Gospodarczej Rejestr Dłużników ERIF S.A. z siedzibą w
Warszawie przy Placu Bankowym 2 (ERIF), z Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12
(KRD),
danych
gospodarczych
dotyczących
jego
zobowiązań;
/zgoda na przekazanie danych Pożyczkobiorcy do BIK
S.A. w celu oceny zdolności kredytowej/ wyraża zgodę na
przekazanie przez Pożyczkodawcę do Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie jego danych
osobowych podanych w zapytaniu i przetwarzanie przez
Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie
Pożyczkodawcy w odpowiedzi na złożone zapytanie
informacji go dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę
bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro
Informacji Kredytowej S.A. jego danych osobowych
przekazanych przez Pożyczkodawcę w zapytaniu, przez
okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie
bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania
kredytów,
instytucjom
kredytowym,
instytucjom
pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a
także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przez
niego zgody;
/zgoda
na
przekazanie
danych
dotyczących
zobowiązania Pożyczkobiorcy do BIK S.A./ wyraża zgodę
na przekazywanie przez Pożyczkodawcę do Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie jego danych
osobowych i informacji dotyczących jego zobowiązania
wynikającego z zawartej z Pożyczkodawcą umowy oraz
przetwarzanie tych danych i informacji przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak
niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich
udostępnianie
bankom,
instytucjom
ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom
kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o
których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim, a także innym podmiotom na
podstawie udzielonej im przez niego zgody. Niniejsza zgoda
obejmuje również udostępnianie przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. informacji jego dotyczących, w tym
stanowiących tajemnicę bankową do Pożyczkodawcy dla
celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie
obowiązywania zawartej z Pożyczkodawcą Umowy;
Pożyczkobiorca potwierdza, że został poinformowany:
o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie
oraz przyjmuje do wiadomości, że odwołanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed
jej odwołaniem;
że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań
przed zawarciem Umowy oraz konieczne do realizacji
Umowy, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych
celów
realizowanych
przez
Pożyczkodawcę oraz niezbędne dla zrealizowania
określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków
Pożyczkodawcy w tym określonych w Ustawie z dnia 12
maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz obowiązków
archiwalnych, podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe
będą przetwarzane przez Pożyczkodawcę oraz mogą być
przekazywane na podstawie upoważnienia Pożyczkodawcy,
a także na podstawie art. 59b ust. 3 Ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o kredycie konsumenckim – do Biura Informacji

Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z.
Modzelewskiego 77A, a także do instytucji wymienionych w
art. 105 ustawy Prawo bankowe.
§ 11 Zmiana i rozwiązanie umowy
Zmiana Umowy następuje w drodze aneksu sporządzonego
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba, że
Umowa stanowi inaczej.
2.
Nie wymaga zmiany Umowy:
a) zmiana
danych
osobowych
Pożyczkobiorcy
lub
Pożyczkodawcy,
obejmujących
adresy zamieszkania
Pożyczkobiorcy, adres siedziby Pożyczkodawcy, adresy
korespondencyjne, a także zmiana adresów elektronicznych
(adres poczty elektronicznej e-mail, numery telefonów)
Stron,
b) zmiana wysokości odsetek, w przypadku o którym mowa w §
3 ust. 3 Umowy oraz § 6 ust. 4 Umowy.
3.
Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30
dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku:
a) braku płatności, mimo uprzedniego wezwania, zgodnie z § 6
ust. 10;
b) wpisu Pożyczkobiorcy na listę sankcyjną, o której mowa w
art. 118 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
4.
Poza przypadkami wskazanymi w ust. 3 powyżej
rozwiązanie umowy powodują:
a) brak odbioru kwoty pożyczki przez Pożyczkobiorcę w
terminie wskazanym w § 2;
b) odstąpienie od umowy przez Pożyczkobiorcę;
c) całkowita spłata pożyczki;
d) rozwiązanie Umowy za porozumieniem stron w terminie i na
zasadach
uzgodnionych
przez
Pożyczkodawcę
i
Pożyczkobiorcę;
1.

§ 12 Reklamacje
1. Reklamacje mogą być składane przez Pożyczkobiorcę:
a) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy
lub przesyłane pocztą w rozumieniu art. 3 pkt. 21 ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
b) ustnie – telefonicznie lub osobiście w siedzibie
Pożyczkodawcy;
c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków
komunikacji
elektronicznej,
na
adres
reklamacje@smskredyt.pl.
2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 30 dni, od daty otrzymania Reklamacji.
W
szczególnie
skomplikowanych
przypadkach,
uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
Pożyczkodawca może wydłużyć termin rozpatrzenia
Reklamacji, informując o tym na piśmie Pożyczkobiorcę:
a) wyjaśniając przyczynę opóźnienia;
b) wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla
rozpatrzenia sprawy;
c) określając przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i
udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni,
od daty złożenia Reklamacji.
3. Dla zachowania terminu rozpatrzenia Reklamacji przez
Pożyczkodawcę wystarcza wysłanie odpowiedzi przed jego
upływem.
4. W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkodawcę terminu
do rozpatrzenia Reklamacji, Reklamację uważa się za
rozpatrzoną zgodnie z wolą Pożyczkobiorcy.
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5.

Pożyczkobiorca zostaje poinformowany o rozpatrzeniu
reklamacji w formie pisemnej. Na wniosek Pożyczkobiorcy
informacja w zakresie Reklamacji może zostać przesłana
pocztą elektroniczną na wskazany przez Pożyczkobiorcę
adres.

§ 13 Postanowienia końcowe
Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z
pozasądowej drogi rozstrzygania sporów z Pożyczkodawcą
na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 poz.
1348). Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia
23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich właściwym dla Pożyczkodawcy jest
Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika
Finansowego: www.rf.gov.pl).
2.
Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony
konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z siedzibą w Warszawie: (00-950) Warszawa,
ul. Plac Powstańców Warszawy 1.
3.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z
wykonywaniem umowy jest sąd właściwości ogólnej.
4.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, przy
czym do jej zawarcia dochodzi:
1) w trybie określonym w art. 78 § 1 k.c. poprzez wymianę
dokumentów obejmujących treść oświadczenia woli, z
których każdy jest podpisany przez jedną ze Stron lub;
1.

2) w dniu postawienia do dyspozycji Całkowitej kwoty pożyczki
zgodnie z § 2 Umowy, jeżeli Umowa zawarta jest przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w
rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
Prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
Przy czym w razie wątpliwości co do czasu lub miejsca
zawarcia Umowy, decyduje data i miejsce złożenia podpisu
przez Pożyczkodawcę albo postawienie Całkowitej kwoty
pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy.
5.
Pożyczkobiorca potwierdza, iż wraz z niniejszą Umową
otrzymał wskazane poniżej załączniki do Umowy.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

…………………………………………….
Data i Czytelny Podpis Pożyczkobiorcy

Załączniki:
Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych;
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki;
Formularz informacyjny;
Harmonogram spłat w przypadku pożyczki spłacanej w
ratach;
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez
SMS Kredyt sp. z o.o.;
Klauzula informacyjna BIK SA.;
Informacja przeznaczona dla konsumenta.

………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pożyczkodawcę
(UWAGA: podpisuje pełnomocnik SMS Kredyt)
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Załącznik nr 1
Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

1) Pożyczkobiorca wyraża zgodę/nie wyraża zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną korespondencji i
informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, do momentu jej odwołania;

..................................................................................
Data i czytelny podpis Pożyczkobiorcy

2) Pożyczkobiorca wyraża zgodę/ nie wyraża zgody na kontakt w celach marketingowych i handlowych za
pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo
telekomunikacyjne, do momentu jej odwołania;

..................................................................................
Data i czytelny podpis Pożyczkobiorcy

3) Pożyczkobiorca został poinformowany/nie został poinformowany, że Pożyczkodawca przetwarza jego
dane osobowe w celach marketingu produktów i usług własnych do momentu wniesienia żądania zaprzestania
takiego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.

..................................................................................
Data i czytelny podpis Pożyczkobiorcy
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Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki
Adres na który należy
przesłać oświadczenie:
SMS Kredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław
W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy Pożyczki Klient (Pożyczkobiorca)
zobowiązany jest wypełnić, podpisać poniższe Oświadczenie i następnie złożyć je lub przesłać pocztą na
adres: SMS Kredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, V piętro.
Oświadczenie odstąpienia od Umowy pożyczki
Nr Umowy pożyczki:

Data:

Adres klienta:

W związku z przysługującym mi prawem odstąpienia od Umowy pożyczki w terminie 14 dni od
daty zawarcia Umowy pożyczki, niniejszym odstępuję od umowy pożyczki.
Imię i Nazwisko Klienta:

Podpis Klienta:

W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient (Pożyczkobiorca) zobowiązany jest do dokonania wpłaty
na rachunek Pożyczkodawcy o numerze <numer rachunku na spłatę> wypłaconej mu Całkowitej kwoty
pożyczki powiększonej o ewentualne odsetki ustawowe naliczone od Całkowitej kwoty pożyczki za okres od
dnia przekazania Pożyczkobiorcy Całkowitej kwoty pożyczki do dnia dokonania jej zwrotu Pożyczkodawcy.
Termin do dokonania zwrotu wynosi 30 dni, licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
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Załącznik nr 3 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny

1.

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

Kredytodawca:

Dane identyfikacyjne: SMS Kredyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Adres:
(siedziba)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

71 719 33 02

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

smskredyt@smskredyt.pl

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

71 719 33 79

Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.smskredyt.pl

Pośrednik kredytowy:*

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)

Adres:
(siedziba)
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu

Gotówkowy

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

<Kwota pożyczki do dyspozycji pożyczkobiorcy netto> zł

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

<treść zależnie od tego co pożyczkobiorca wybierze jako sposób
odbioru gotówki w umowie w par 2 ust. 2>

Czas obowiązywania umowy

od dnia: <Data zawarcia umowy pożyczki> do dnia: <Data
zawarcia umowy pożyczki + okres spłaty>

Zasady i terminy spłaty kredytu

- będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących
warunkach:
Kwota udzielonej pożyczki wraz z należnymi Pożyczkodawcy
odsetkami od kwoty pożyczki oraz pozostałe koszty i opłaty
składające się na Całkowity koszt pożyczki podlegają spłacie:
1) jednorazowo, w całości w terminie do dnia <data
spłaty>*,
2) w <liczba rat> równych ratach miesięcznych, płatnych w
terminie do dnia: <Dzień zapadalności raty> każdego
kolejnego miesiąca, począwszy od dnia <Data pierwszej
raty>*. Całkowita kwota do zapłaty została podzielona
na raty w sposób aby wszystkie raty były o jednakowej
wysokości, jednakże suma rat podlegających spłacie
przez Pożyczkobiorcę nie może przekraczać Całkowitej
kwoty do zapłaty określonej w umowie pożyczki. W razie
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gdy suma rat będzie przekraczać Całkowitą kwotę do
zapłaty ostatnia rata będzie pomniejszona o różnicę
wynikającą z sumy wyliczonych rat a Całkowitą kwotą do
zapłaty.
- odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:
Odsetki będą płatne wraz z ratami kapitałowymi.
Za czynności związane z udzieloną pożyczką Pożyczkodawca
pobiera opłaty i prowizje określone w umowie pożyczki
Dokonane przez Pożyczkobiorcę spłaty zaliczane są w pierwszej
kolejności na pokrycie zapadłych (wymagalnych) rat (począwszy
od najstarszych płatności), w następującej kolejności:
1) koszty sądowe i egzekucyjne:
2) odsetki za opóźnienie;
3) opłata operacyjna;
4) odsetki umowne;
5) należność główna
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 umowa o kredyt

Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę ustalona na
dzień postawienia do dyspozycji Pożyczkobiorcy Całkowitej kwoty
pożyczki wynosi <Całkowita kwota do zapłaty> .

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

--- Nie dotyczy ---

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

-rodzaj zabezpieczenia kredytu:
<treść zależnie od tego co pożyczkobiorca lub pożyczkodawca
wybierze jako sposób zabezpieczenia w par 7 ust. 1>
-Umowa pożyczki zawarta jest bez ustanowienia prawnego
zabezpieczenia spłaty.*

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje
gwarancje 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
bądą 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

--- Nie dotyczy ---

3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki
jej zmiany

- stopa oprocentowania pożyczki: <wysokość> %
- stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej
zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: stała stopa
procentowa,
- wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania
umowy:
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi <stopa_odsetek> %
w stosunku rocznym w całym okresie obowiązywania Umowy
pożyczki.
Zgodnie z art. 359 § 2[1] K.c. maksymalna wysokość odsetek
wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym
przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych
(odsetki maksymalne). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z
Umowy przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się
odsetki maksymalne.
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W przypadku dokonania zmiany wysokości odsetek, w związku ze
zmianą odsetek maksymalnych Pożyczkodawca rozpocznie
naliczanie odsetek wg. nowej stopy oprocentowania, począwszy
od pierwszego dnia obowiązywania zmienionej stopy odsetek
ustawowych.
Za okres opóźnienia w spłacie pożyczki lub spłacie raty albo jej
części (następny dzień po Dniu spłaty) Pożyczkodawca naliczać
będzie odsetki za opóźnienie, o których mowa w art. 481§1 k.c.
liczone do dnia zapłaty, od kwoty zaległości w spłacie należności
głównej pożyczki, raty lub jej części, w wysokości dwukrotności
odsetek ustawowych za opóźnienie („odsetki za opóźnienie”).
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 wynosi <RRSO>%,
- reprezentatywny przykład dla pożyczek spłacanych w wielu
ratach:
- Pożyczka w kwocie 4000,00 zł udzielana na okres 30 miesięcy
dla której opłata operacyjna wynosi 4000,00 zł, odsetki wynoszą
535,15 zł, całkowity koszt pożyczki wynosi 4535,15
zł,
rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 97,01% ,
- założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania:
umowa o pożyczkę będzie obowiązywać przez czas, na który
została zawarta, a Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią
zobowiązania wynikające z Umowy pożyczki w terminach
określonych w tej Umowie; datą początkową będzie data zawarcia
Umowy i przekazania środków z pożyczki Pożyczkobiorcy;
odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach
wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy
365 dni; Odstęp miedzy kolejnymi ratami wynosi 30.4 dni.
Wynik obliczeń podaje się z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po
drugim miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija
się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą
zwiększa się o 1.

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*/Tak*
- rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt - Nie dotyczy
<treść zależnie od tego co pożyczkobiorca lub pożyczkodawca
wybierze jako sposób zabezpieczenia w par 7 ust. 1>
- 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*

Na Całkowity koszt pożyczki składają się:
- odsetki naliczone za cały okres kredytowania w kwocie:
<Kwota odsetek umownych> zł*;
- opłata operacyjna, naliczona za cały okres obowiązywania
Umowy, która wynosi <Kwota prowizji łącznie> zł.

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

--- Nie dotyczy ---

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

Koszty związane z umową pożyczki mogą ulegać zmianie w
wyniku:
- dokonanej przez Pożyczkodawcę na zasadach określonych w
umowie pożyczki zmiany wysokości opłat i prowizji (określonych w
umowie pożyczki);
- zmiany wysokości odsetek wynikającej ze zmiany
oprocentowania maksymalnego określonego art. 359 § 2 [1]
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Kodeksu cywilnego.
- zmiana wysokości odsetek i innych kosztów wynikająca z
dokonania przez Pożyczkobiorcę przedterminowej częściowej lub
całkowitej spłaty pożyczki albo w związku z opóźnieniem lub
brakiem płatności w spłacie pożyczki, raty lub jej części.
Opłaty notarialne*

--- Nie dotyczy ---

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

Za okres opóźnienia w spłacie pożyczki lub spłacie raty albo jej
części (następny dzień po Dniu spłaty) Pożyczkodawca naliczać
będzie odsetki za opóźnienie, o których mowa w art. 481§1 k.c.
liczone do dnia zapłaty, od kwoty zaległości w spłacie należności
głównej pożyczki, raty lub jej części, w wysokości dwukrotności
odsetek ustawowych za opóźnienie („odsetki za opóźnienie”).
Na dzień zawarcia Umowy wysokość odsetek za opóźnienie
wynosi <dwukrotność stopy odsetek ustawowych>% w skali roku.
W przypadku umów spłacanych przez Pożyczkobiorcę w ratach
miesięcznych, w razie opóźnienia Pożyczkobiorcy w zapłacie
dwóch pełnych rat, Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć
Umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie Umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym
wezwaniu Pożyczkobiorcy do zapłaty zaległych rat w terminie nie
krótszym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania przez
Pożyczkobiorcę, pod rygorem wypowiedzenia Umowy. Wezwanie
przesyłane jest przez Pożyczkodawcę listem poleconym na
ostatni wskazany przez Pożyczkobiorcę jako adres do
korespondencji.
W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań
finansowych wynikających z Umowy, Pożyczkodawca niezależnie
od innych uprawnień może dochodzić spłaty wymagalnych
należności na drodze sądowej i egzekucyjnej. W takim przypadku
Pożyczkobiorca
może
być
zobowiązany
do
zwrotu
Pożyczkodawcy poniesienia kosztów procesu oraz kosztów
postępowania egzekucyjnego, które są określone we właściwych
przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 17
listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U.
2014, poz.121 z późn. zm.), ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. 2014 poz.
1025 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 790 z
późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 05
listopada 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców
prawnych (Dz. U. z 2015 poz. 1804 z późn. zm.), oraz
rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października
2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z
2015 poz. 1800 z późn. zm.).

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

Tak

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 spłate kredytu przed terminem*

W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w
Umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty: Spłata pożyczki
przed terminem nie wiąże się z koniecznością zapłaty prowizji.

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

Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w
Warszawie (02-679 Warszawa, ul. Z. Modzelewskiego 77),
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z
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niezwłocznie zobowiązany jest przekazać
Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego
sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której
tego sprawdzenia dokonano

siedzibą we Wrocławiu (51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny
12),
Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A z
siedzibą w Warszawie (00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2),
Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (02679 Warszawa. ul. Z. Modzelewskiego 77a).

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 spełnia
Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu
konsumenckiego.

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza
projektu umowy o kredyt.

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność od <Data
wygenerowania formularza> do dnia: <Data wygenerowania
formularza + 6 dni>

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) dane kredytodawcy
Kredytodawca:* SMS Kredyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)

Adres:
(siedziba)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

71 719 33 02

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

smskredyt@smskredyt.pl

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

71 719 33 79

Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.smskredyt.pl

Rejestr*

(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy
wraz z podaniem numeru w tym rejestrze) Sad Rejonowy dla
Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000610035

Organ nadzoru*

Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów
jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w
Warszawie: (00-950) Warszawa, ul. plac Powstańców Warszawy
1.

b) dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy*

- ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak
- sposób odstąpienia od umowy: złożenie lub wysłanie na piśmie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
- adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu od
umowy: SMS Kredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Świętego
Mikołaja
8-11,
50-125
Wrocław
lub
odstapienie@smskredyt.pl;
- termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy: 14 dni
od dnia zawarcia umowy pożyczki;
- skutki nieskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy:
umowa
będzie
wiążąca,
będzie
Pani/Pan
zobowiązana/zobowiązany do spłaty zgodnie z harmonogramem.

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

Polskie

Postanowienie umowy dotyczące wyboru
prawa właściwego*

--- Nie dotyczy ---

Język umowy*

Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt
zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim
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c) dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

- przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego
rozstrzygania
sporów: Tak
- Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej
drogi rozstrzygania sporów, w trybie i na warunkach określonych
w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348). Organem uprawnionym
do przeprowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie
rozwiązywania sporów między Pożyczkobiorcą a kredytodawcą
jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu,
lub wskazuje, ze dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.
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Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki
Harmonogram spłat
Harmonogram spłat
Pożyczka numer <numer umowy pożyczki> z dnia <data>
Prosimy o dokonywanie wpłat w dowolnym banku lub Urzędzie Pocztowym lub Instytucji Płatniczej na
rachunek o numerze: <numer rachunku na spłatę> Poniżej przedstawiamy rozkład spłaty pożyczki w kolejnych
wymagalnych spłatach miesięcznych.
Nr raty Całkowita kwota raty Kapitał

Opłata
operacyjna
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Odsetki umowne

Data spłaty

Załącznik nr 5 do Umowy Pożyczki
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez SMS Kredyt sp. z o.o.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
przez SMS Kredyt sp. z o.o.
wynikające
z
obowiązku
informacyjnego
ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).
Informacje o Administratorze
1. Administratorem danych osobowych jest SMS Kredyt
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 811, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610035,
REGON: 020558301, NIP: 8971731029.
Obowiązki informacyjne Administratora
1. Niniejsze zapisy wyczerpują obowiązki informacyjne
SMS Kredyt Sp. z o.o. wynikające z art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej:
RODO).
2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej
staranności, aby obowiązki te wypełnić przy
zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i
przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12
RODO.
3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba,
której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe
informacje na adresy podane do kontaktów
w sprawach przetwarzania danych osobowych.
Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych
osobowych
1. Administrator
danych
osobowych
wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, którego adres mailowy:
iod@smskredyt.pl stanowi adres kontaktowy do
zgłaszania
wszelkich
spraw
związanych
z
przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników
serwisu.
2. Klient może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień
związanych z przetwarzaniem swoich danych
osobowych także na adres korespondencyjny: SMS
Kredyt sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125
Wrocław, jak również drogą telefoniczną na numer
71 719 33 33. Mając na względzie możliwie szybkie
podjęcie działań w Państwa sprawie ze strony
Administratora rekomendujemy korzystanie z adresu
e-mail podanego w pkt.1.
Deklaracja Administratora
1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu
ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że dane te są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i
w sposób przejrzysty,
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i
prawnie
uzasadnionych
celach
i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny
z tymi celami,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do
tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane,
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) przechowywane w formie umożliwiającej
identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy niż jest to

niezbędne do realizacji celów, w których są
przetwarzane,
f) przetwarzane w sposób zapewniający
odpowiednie
bezpieczeństwo
danych
osobowych, w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem
lub
uszkodzeniem,
za pomocą
odpowiednich
środków
technicznych lub organizacyjnych.
2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f)
powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące
zabezpieczenia:
zaporę
firewall,
ochronę
antywirusową, szyfrowanie danych, kontrolę dostępu
fizycznego do pomieszczenia serwerowni, kontrolę
autoryzacji dostępu do informacji oraz archiwizację
danych.
3. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z
4.05.2016).
Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych
1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy
danych
przetwarzanych
przez
Administratora
wynikają z prawnie dopuszczalnych działań
podejmowanych przez Administratora.
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów
przez Administratora:
a) zawarcie i wykonanie umowy pożyczki z
klientem, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
b (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy).
Zakres
przetwarzanych
danych
osobowych: dane określone w formularzu
zapytania o pożyczkę niezbędne do
przygotowania oferty i zawarcia umowy.
b) weryfikacja wiarygodności płatniczej klienta
w procesie przygotowania umowy oraz
pozyskanie danych z innych źródeł na
podstawie zgody udzielonej przez osobę
składającą wniosek o pożyczkę, podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f
(przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów administratora).
Zakres
przetwarzanych
danych
osobowych: dane określone w formularzu
zapytania o pożyczkę niezbędne do
przygotowania oferty i zawarcia umowy.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

zapewnienie
wypełnienia
obowiązków
prawnych, podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. c (np. wystawienie i przechowywanie
dokumentów
księgowych,
udzielanie
odpowiedzi na reklamacje, spełnienie
obowiązków wynikających z praw osób,
których dane dotyczą).
Zakres
przetwarzanych
danych
osobowych: dane określone w formularzu
zapytania o pożyczkę niezbędne do
przygotowania oferty i zawarcia umowy.
dochodzenie roszczeń i/lub zawiadomienie
właściwych
organów
administracji
państwowej, podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do
celów
wynikających
z
prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. c
(spełnienie obowiązków prawnych).
Zakres
przetwarzanych
danych
osobowych: dane określone w formularzu
zapytania o pożyczkę niezbędne do
przygotowania oferty i zawarcia umowy
oraz dane pozyskane z zewnętrznych
źródeł.
wykrywanie nadużyć i zapobiegania tym
nadużyciom, podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do
celów
wynikających
z
prawnie
uzasadnionych interesów administratora).
Zakres
przetwarzanych
danych
osobowych: dane określone w formularzu
zapytania o pożyczkę niezbędne do
przygotowania oferty i zawarcia umowy
oraz dane pozyskane z zewnętrznych
źródeł.
marketing usług własnych, działania
promocyjne, podstawa przetwarzania: art.
6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony
interes administratora).
kontakt i marketing usług własnych z
wykorzystaniem
środków
komunikacji
elektronicznej
(e-mail)
oraz
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
(telefon komórkowy, telefon stacjonarny),
podstawa
przetwarzania:
ustawa
o
świadczeniu usług drogą elektroniczną
oraz ustawa Prawo telekomunikacyjne.
cesja lub przeniesienie prawa do
produktów
finansowych
innemu
podmiotowi, podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do
celów
wynikających
z
prawnie
uzasadnionych interesów administratora).
Zakres
przetwarzanych
danych
osobowych: dane określone w formularzu
zapytania o pożyczkę niezbędne do
przygotowania oferty i zawarcia umowy.
analizy i statystyki na wewnętrzne
potrzeby, podstawa przetwarzania: art. 6
ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do
celów
wynikających
z
prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora).
Zakres
przetwarzanych
danych
osobowych: dane określone w formularzu
zapytania o pożyczkę niezbędne do
przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
1. W procesie analizy ryzyka podejmujemy decyzje w
sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które
potencjalny Klient podaje w formularzu, własnych
danych historycznych i statystycznych oraz danych
pozyskanych z zewnętrznych źródeł na podstawie
udzielonych zgód i pełnomocnictw przez Klienta.
2. W oparciu o te informacje przypisujemy Klientowi
profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości
zaoferowania naszych usług.
3. Decyzje te są podejmowane automatycznie na
podstawie modeli scoringowych i oceny ryzyka, w
wyniku których możemy zaoferować Klientowi naszą
usługę lub udzielić odpowiedzi odmownej.
4. Profilowanie
oznacza
przetwarzanie
danych
osobowych polegające na wykorzystaniu danych
osobowych Klienta do oceny jego wiarygodności
finansowej i sytuacji ekonomicznej.
5. Administrator danych profiluje Klienta dla potrzeb
oceny zdolności pożyczkowej.
6. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany
do celów zbadania wiarygodności pożyczkowej jest
niezbędne do celu zawarcia lub wykonania łączącej
nas umowy.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie
podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym
przetwarzaniu,
w
tym
profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki
prawne lub w podobny sposób na nią wpływa. Jeżeli
Klient nie zgadza się z naszym sposobem oceny jego
wiarygodności pożyczkowej może zgłosić prośbę o
ponowne rozpatrzenie jego wniosku. Prosimy o
podanie
informacji,
które
Państwa
zdaniem
uzasadniają nietrafność naszej oceny. Pozwoli to na
ponowne rozpatrzenie Państwa wniosku w sposób
uwzględniający indywidualną sytuację bez użycia
automatycznego systemu podejmowania decyzji.
Udostępnianie danych osobowych
1. Dane użytkownika, który wyraził zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych i na wykorzystywanie środków
komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane
do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu
usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy
wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług
Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art.
28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców
musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania
odpowiednich do kategorii danych osobowych
środków technicznych i organizacyjnych służących ich
bezpieczeństwu.
2. Informujemy, że w przypadkach opisanych w
odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym
w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być
przekazywane upoważnionym organom administracji
państwowej.
3. Dane osobowe mogą być ujawniane również na
potrzeby audytów, w ramach świadczonych nam
usług doradczych, zapewnienia zgodności z
przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
4. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być
przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej
infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a
także przekazywane podmiotom obsługującym nasze
systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam
narzędzia teleinformatyczne, spełniające wymagania
RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
wspierającym nasze procesy biznesowe, np.
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podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
obsługę księgową, podatkową, prawną.
6. Dane
osobowe
mogą
być
przekazywane
współpracującym z nami agentami finansowymi,
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą
(banki, instytucje płatnicze), biurom informacji
gospodarczej i kredytowej (na podstawie Państwa
upoważnienia).
7. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku
udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do
przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby,
której dane dotyczą lub umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych albo w oparciu
o obowiązek prawny lub umowę cesji bądź
przeniesienia prawa do produktów finansowych.
Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja
danych)
1. Dane klientów, którzy zawarli z Administratorem
umowę pożyczki są przetwarzane przez okres
obowiązywania umowy (do czasu spłaty pożyczki)
powiększony o okres kolejnych 5 lat wynikający z
innych przepisów prawa (obowiązki wynikające
z przepisów ustawy o rachunkowości oraz okres
dochodzenia wzajemnych roszczeń).
2. Dane marketingowe są przetwarzane do czasu
wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu na
przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane
dotyczące
uprzedniej
zgody
oraz
operacji
marketingowych realizowanych wobec Klienta będą
przechowane w postaci archiwalnej przez okres 1
roku od momentu wycofania zgody.
3. Dane klientów, niewywiązujących się z warunków
umowy pożyczki (np. poprzez zaniechanie spłat),
które
zostały
skierowane
do
postępowania
windykacyjnego lub na drogę postępowania
sądowego są przetwarzane do czasu odzyskania
należności przez Administratora oraz przez okres
kolejnych 5 lat wynikający z innych przepisów prawa
(obowiązki wynikające z przepisów ustawy o
rachunkowości oraz okres dochodzenia wzajemnych
roszczeń).
4. Dane przetwarzane w związku z wykrywaniem
nadużyć i zapobieganiu tym nadużyciom są
przetwarzane przez okres trwania umowy lub okres
dochodzenia roszczeń, a następnie przez okres
niezbędny
do
zabezpieczenia
interesów
Administratora (prawnie uzasadniony interes).
5. Dane przetwarzane w celach analitycznych i
statystycznych są przetwarzane przez okres trwania
umowy lub okres dochodzenia roszczeń, a następnie
przez czas nieokreślony po przeprowadzeniu procesu
anonimizacji danych osobowych.
Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez
Administratora
1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez
SMS Kredyt Sp. z o.o. przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych
osobowych,
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia
sprzeciwu,
oraz
prawo
do przenoszenia danych w przypadkach
określonych w przepisach RODO,
b) prawo cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność
z prawem
przetwarzania,
którego
dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (dotyczy w szczególności

przetwarzania
danych
w
celach
marketingowych),
c) prawo wniesienia w każdym momencie
sprzeciwu na przetwarzanie danych
osobowych - z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją osoby, której te dane
dotyczą, a także prawo wniesienia
sprzeciwu na przetwarzanie danych
w celach marketingu bezpośredniego,
d) prawo wniesienia skargi do Organu
Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane
dotyczą uzna, że przetwarzanie danych
przez Administratora narusza przepisy
RODO lub przepisy krajowe.
2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu
Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy
mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na
adres mailowy (iod@smskredyt.pl) podany do
kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych (sposób rekomendowany) lub na adres
korespondencyjny: SMS Kredyt sp. z o.o. ul. Św.
Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, jak również drogą
telefoniczną na numer 71 719 33 33. W przypadku
kontaktu Administrator może uzależnić wykonanie
czynności
od
nie
budzącego
wątpliwości
zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z
zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.
Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą
przetwarzania danych osobowych przez Administratora
1. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo
cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie uprzedniej zgody.
3. Zgodę można wycofać poprzez kontakt mailowy na
adres iod@smskredyt.pl , listownie na adres
korespondencyjny: SMS Kredyt sp. z o.o. ul. Św.
Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, jak również drogą
telefoniczną na numer 71 719 33 33. W przypadku
złożenia
wniosku
o
wycofanie
zgody
na
przetwarzanie danych Administrator może uzależnić
wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości
zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z
tym wnioskiem.
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Załącznik nr 6 do Umowy Pożyczki
Klauzula informacyjna BIK SA.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):
1) w celu udostępnienia przez BIK do SMS Kredyt sp. z o.o. (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji
dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego, i/lub
2) w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej z SMS Kredyt sp. z
o.o. umowy.
Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej
przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:
Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie
(Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK
wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK
S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
• oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem
profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana
zgoda;
• statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy
za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji
pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów
oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i
portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.
• w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego
przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Kategorie
przetwarzanych danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
•
dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące
dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
•
dane adresowe i teleadresowe;
•
dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan
zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg
realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

Źródło pochodzenia
danych

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.

Okres przez który dane
będą przetwarzane

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
•
dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w
tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego
wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie
dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych
wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata
od jego przekazania;
•
dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
•
dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu
przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania
danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom
pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w
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celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane
osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu
BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają
dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami
BIK.
Prawa osoby, której
dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi
danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
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Załącznik nr 7 do Umowy Pożyczki
Informacja przeznaczona dla konsumenta
1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest:

2. Z Administratorem można się
skontaktować poprzez adres e-mail,
lub pisemnie (adres siedziby
Administratora):
3. Wyznaczeni zostali inspektorzy
ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez adres poczty
elektronicznej lub pisemnie (adres
siedziby Administratora)

_____________
___
(dane podmiotu
pytającego)

BIG InfoMonitor
S.A.

Biuro Informacji
Kredytowej S.A.

Związek Banków
Polskich

_____________
___

info@big.pl

info@bik.pl

kontakt@zbp.pl

iod@big.pl

iod@bik.pl

iod@zbp.pl

_____________
___
*jeżeli został
wyznaczony

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
BIG InfoMonitor, w celu
BIK i ZBP w celu,
5. Pani/Pana
Wierzyciela w celu pozyskania
udostępnienia informacji
udostępnienia danych
dane będą
informacji gospodarczych,
gospodarczych oraz
gospodarczych, co stanowi
przetwarzane
danych gospodarczych lub
prowadzenia Rejestru Zapytań,
uzasadniony interes
przez:
weryfikacji wiarygodności
co stanowi uzasadniony interes
Administratora danych, będący
płatniczej na podstawie
Administratora danych, będący
podstawa przetwarzania
udzielonego przez Panią/Pana
podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
upoważnienia.
Pani/Pana danych osobowych.
6. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
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