UMOWA POŻYCZKI Nr. ……………………..
2018-06-06 10:13:29
zawarta pomiędzy:
LTU FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 56, 15–101 Białystok, Wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000611492, NIP: 5423255388, REGON: 364151085. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarządu
Valentina Trofimova, zwanego dalej "Pożyczkodawcą".
dla której usługi pośrednictwa świadczy:
Aventus Group Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948, z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. St.
Wyszyńskiego 2B, p. III, 15-888 Białystok, NIP 966 202 93 90, REGON 200358089, posiadająca kapitał zakładowy w
wysokości 1.500.000 zł, zwana dalej „Pośrednikiem”,
1. ………………………………………………….., PESEL: ………………………………, Dowód osobisty numer i seria: . …………………………………..
zwanym/ą dalej “Pożyczkobiorcą”, o następującej treści:
§1
Koszty związane z udzieleniem pożyczki
Kwota Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy wynosi

1000.00 zł

Numer rachunku, na który została przelana Kwota Pożyczki

00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Kwota do Spłaty przez Pożyczkobiorcę na Rachunek Bankowy
Pośrednika

1000.00 zł

Termin Spłaty

2016-11-01

Prowizja za Udzieloną Pożyczkę

0.00 zł

Odsetki kapitałowe

0.00 zł

RSO (Roczna Stopa Oprocentowania)

0% w skali roku (stała)

RRSO Pożyczki w dniu zawarcia Umowy Pożyczki wynosi

0%

Pożyczka udzielona na okres (okres kredytowania):

30

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

1000.00 zł

SYMULACJA
kosztów Pożyczki, w razie udzielenia Pożyczki na warunkach promocji i bezskutecznego upływu Terminu Spłaty

Kwota Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy wynosi 1000.00 zł
Numer rachunku, na który została przelana Kwota
00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Pożyczki
Kwota do Spłaty przez Pożyczkobiorcę na
Rachunek Bankowy Pośrednika

1282.22 zł

Termin Spłaty

2016-12-01

Prowizja za Udzieloną Pożyczkę

274.00 zł

Odsetki kapitałowe

8.22 zł

RSO (Roczna Stopa Oprocentowania)

10 % w skali roku (zmienna)

RRSO Pożyczki w dniu zawarcia Umowy Pożyczki
wynosi

………. %

Pożyczka udzielona na okres (okres
kredytowania):

30

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

1282.22 zł (+ 0,01 zł Opłata Rejestracyjna – tylko w wypadku
potwierdzenia pierwszej rejestracji Opłatą Rejestracyjną)

§2
Informacje dotyczące Pożyczki
1. Niniejsza Umowa Pożyczki stanowi podstawę do wypłaty Kwoty Pożyczki.
2. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczki, będącej krótkoterminowym kredytem konsumenckim w rozumieniu ustawy
o kredycie konsumenckim, zgodnie z warunkami określonymi w Ramowej Umowy Pożyczki oraz w Regulaminie Rejestracji,
składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika.
3. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie dokonania przelewu na wskazany Indywidualny rachunek Bankowy
Pożyczkobiorcy. Kwota Pożyczki przelewana jest w formie jednorazowego przelewu.
4. Przelew Kwoty Pożyczki następuje niezwłocznie od momentu podjęcia przez Pożyczkodawcę pozytywnej decyzji o
udzieleniu Pożyczki, nie później niż w terminie 24 godzin.
5. Umowa Pożyczki zostaje zawarta na czas określony do dnia zwrotu Kwoty do Spłaty przez Pożyczkobiorcę.
6. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Kwoty do Spłaty w Terminie Spłaty.
7. Pożyczkobiorca może dokonać zwrotu pożyczki w każdym czasie przed nadejściem Terminu Spłaty. Przed dokonaniem
spłaty, Pożyczkobiorca obniża całkowity koszt kredytu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas
obowiązywania umowy. W razie zamiaru zwrotu Pożyczki przed Terminem Spłaty, Pożyczkobiorca powinien skontaktować
się z telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta (85 871 00 49), za pośrednictwem wiadomości email bądź chatu i poinformować
o terminie planowanego zwrotu, a wówczas otrzyma informację o aktualnej na wskazany dzień wysokości Kwoty do Spłaty.
§3
Odsetki kapitałowe
1. Pożyczka może być udzielona na warunkach promocji, określonych w Regulaminie Promocji. W razie bezskutecznego upływu
Terminu Spłaty Pożyczki, warunki promocji wygasają, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy
wszelkich standardowo należnych opłat, Prowizji , odsetek kapitałowych w wysokości odpowiedniej do wypłaconej Kwoty
Pożyczki stosownie do powyżej przedstawionej symulacji kosztu pożyczki.
2. O ile nic innego nie wynika z Umowy lub Regulaminu Promocji, Pożyczkodawca nalicza odsetki kapitałowe od Kwoty Pożyczki
od dnia przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy do dnia Terminu Spłaty Pożyczki.
3. Odsetki kapitałowe naliczane są za każdy dzień korzystania z Pożyczki według zmiennej stopy oprocentowania w wysokości
dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności
odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego (odsetki maksymalne), tj. w wymiarze 10% w stosunku
rocznym. Stopa oprocentowania Pożyczki jest zmienna i zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP, która wynosi 1,5.
4. Odsetki kapitałowe zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Pożyczki oraz Prowizją w
Terminie Spłaty.
§4
Odsetki za opóźnienie w spłacie
1. Jeżeli całość lub część Kwoty do Spłaty nie zostanie zwrócona w Terminie Spłaty, Pożyczkodawca jest uprawniony do
naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego
i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). Stopa oprocentowania pożyczki przeterminowanej jest
zmienna i wynosi 14 % w skali roku.
2. Zmiany wartości stopy referencyjnej dokonuje Rada Polityki Pieniężnej i udostępnia na stronie internetowej NBP
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm.

§5

Procedura zmiany stopy oprocentowania
odsetek kapitałowych oraz odsetek za opóźnienie
1. Zmiana Stopy oprocentowania odsetek kapitałowych oraz odsetek za opóźnienie następuje z chwilą zmiany stopy
referencyjnej NBP. Zmiany wartości stopy referencyjnej dokonuje Rada Polityki Pieniężnej. i udostępnia na stronie
internetowej NBP http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm.
2. Pożyczkobiorca otrzymuje niezwłocznie na trwałym nośniku, informację o zmianie i aktualnej wysokości stopy referencyjnej
NBP.
3. Pożyczkodawca nalicza odsetki w zmienionej stopie począwszy od dnia zmiany wartości stopy referencyjnej NBP.
§6
Odstąpienie od umowy
1. Pożyczkobiorca, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki jest zobowiązany,
nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, do zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi,
naliczonymi od dnia przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy zwrotu Kwoty do Spłaty,
nie dłużej niż do dnia poprzedzającego upływ 30 dni od dnia odstąpienia.
2. Stawka odsetek kapitałowych w stosunku dziennym wynosi ……..;.. zł
3. Pożyczkodawca nie nalicza żadnych dodatkowych opłat poza wskazanymi w niniejszej umowie oraz wynikającymi z Tabeli
Opłat i Prowizji. Pożyczkodawca nie obciąża również Pożyczkobiorcy kosztami prowadzonych czynności windykacyjnych.
§7
Zastosowanie zapisów Ramowej Umowy Pożyczki
Zapisy Ramowej Umowy Pożyczki stosuje się do Umowy Pożyczki, w tym w szczególności w zakresie:
1. Definicji pojęć,
2. Warunków udzielenia Pożyczki,
3. zasad i terminu zwrotu Kwoty do Spłaty, w tym w szczególności kolejności zaliczania wpłat na poczet należności
Pożyczkodawcy,
4. informacji o kosztach, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki,
5. stopy oprocentowania pożyczki oraz warunków jej zmiany,
6. rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego i warunków jej zmiany wskutek bezskutecznego upływu
Terminu Spłaty,
7. skutków braku płatności,
8. terminu, sposobu i skutków odstąpienia Pożyczkobiorcy od Umowy Pożyczki,
9. prawa Pożyczkobiorcy do zwrotu Kwoty do Spłaty przed Terminem Spłaty, oraz procedury przedterminowego zwrotu.
10. wskazania organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.
11. informacji o możliwości zwrócenia się Rzecznika Finansowego w celu zainicjowania pozasądowego rozpoznania sporu
oraz skierowania sprawy do rozstrzygnięcia za pośrednictwem platformy OD. Więcej informacji znajduje się na Stronie
Internetowej oraz w Ramowej Umowie Pożyczki.
§8
Postanowienia końcowe
1. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności w myśl art. 44 ustawy o kredycie konsumenckim.
Zawiadomienie o przejściu wierzytelności, Pożyczkobiorca otrzymuje na Trwałym Nośniku na adres poczty elektronicznej,
chyba że świadczenie ma być nadal spełniane do rąk Pożyczkodawcy
2. Ramowa Umowa Pożyczki, uzupełnia postanowienia Umowy Pożyczki. Pożyczkobiorca przy zawarciu każdej Umowy
Pożyczki otrzymuje na Trwałym Nośniku, Ramową Umowę Pożyczki, aby mógł każdorazowo zapoznać się z jej zapisami,
szczególnie w celu przypomnienia najistotniejszych regulacji.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, Tabela Opłat i Prowizji, jak również Formularz Informacyjny
dotyczący Pożyczki stanowią załączniki do niniejszej Umowy Pożyczki.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdą zapisy Ramowej Umowy Pożyczki oraz
Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika.

POŻYCZKODAWCA
LTU FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul.
Jurowiecka 56, 15–101 Białystok, Wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000611492,
NIP: 5423255388, REGON: 364151085. Osoba
uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarządu Valentina
Trofimova, zwanego dalej "Pożyczkodawcą".

POŻYCZKOBIORCA
Imię i nazwisko ………………………………..
podpis ______________________________
Dowód osobisty Nr. ……………….
Adres: …………………………………………….
e-mail:………………………………………
Rachunek nr: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
PESEL : …………………………………..

