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Umowa pożyczki nr 200500000000
sporządzona w dniu 29-05-2020
Pożyczkodawca:

VIPPO Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000669289
Kapitał zakładowy 415.000,00 zł (wpłacony w całości)

Klient:

Jan Kowalski
Adres:
Adres korespondencyjny:
Dowód osobisty:
Pesel:

Podstawowe dane
Okres obowiązywania
umowy do:

Liczba rat do spłaty:

Termin spłaty rat
pożyczki:

Sposób wypłaty
pożyczki:

29-05-2021

12 rat

do 29 dnia każdego
miesiąca

Przelew

Wysokość pożyczki
I.

Całkowita kwota pożyczki:

II. Roczna stopa
oprocentowania:
Łączna kwota odsetek:

3 000.00 zł
7.20 %
118.77 zł

III. Prowizja za udzielenie
pożyczki:

450.00 zł

IV. Prowizja administracyjna

15.00 zł miesięcznie
180.00 zł w ciągu 12 miesięcy

V. Całkowita kwota do zapłaty
przez Klienta:
(I. + II. + III. + IV.)

3 748.77 zł

Informacje o płatnościach
Data płatności I raty:

Wysokość I raty:

RRSO:

29-06-2020
roku

312.36 zł

52.90 %

Numer rachunku bankowego do
spłat:

Numer rachunku bankowego, na
który zostanie wypłacona
pożyczka:
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Strony Umowy i czas obowiązywania:
Umowa obowiązuje przez okres od dnia jej zawarcia do dnia przewidzianego w harmonogramie na spłatę ostatniej raty. Pożyczka
udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty wypłaty pożyczki. Przez datę wypłaty pożyczki Strony ustalają datę uznania rachunku
Klienta kwotą pożyczki bądź przez przekazanie środków do dyspozycji Klienta w niżej wymieniony sposób:
•
•

Przelew standardowy na konto: Bezpłatny. Czas otrzymania środków uzależniony jest od sesji rozrachunkowych
banku Klienta.
Wypłata czekiem GIRO: Wypłata gotówki za pośrednictwem Banku Pocztowego w oddziałach Poczty Polskiej. Dane
do realizacji czeku przekazywane są Klientowi w momencie podpisania umowy i czek jest gotowy do wypłaty po 60
minutach. Ważność czeku wynosi 7 dni. Koszt jednorazowy opłaty wynosi 15 złotych i jest przekazywany do Banku
Pocztowego w celu pokrycia kosztów wypłaty pożyczki. Opłata jest pobierana z pierwszą ratą pożyczki.

Pożyczkodawca zastrzega możliwość wstrzymania wypłaty pożyczki do momentu przeprowadzenia weryfikacji tożsamości
Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy pożyczki, w szczególności poprzez weryfikację przesłanego na adres
mailowy Biura Obsługi Klienta: kontakt@vippo.pl skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
Klienta. W przypadku, gdy w w/w terminie weryfikacja tożsamości Klienta przebiegnie negatywnie, w szczególności nie prześle
on skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, umowa pożyczki wygasa ze skutkiem
natychmiastowym w momencie poinformowania o tym Klienta, co nastąpić może najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy pożyczki.
Pożyczkodawca zastrzega również możliwość wstrzymania wypłaty pożyczki do momentu przeprowadzenia weryfikacji
złożonych przez Klienta przed zawarciem umowy pożyczki oświadczeń, w szczególności poprzez weryfikację przesłanego przez
Klienta na adres mailowy weryfikacja@vippo.pl skanu dokumentu potwierdzającego źródło i wysokość dochodu Klienta. W
przypadku, gdy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy pożyczki Klient: (i) nie dostarczy odpowiednich dokumentów
lub (ii) dostarczy dokumenty nieczytelne, nieważne lub w inny sposób budzące wątpliwość co do wiarygodności złożonych przez
Klienta przed zawarciem umowy pożyczki oświadczeń, umowa pożyczki wygasa ze skutkiem natychmiastowym w momencie
poinformowania o tym Klienta, co nastąpić może najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Zasady i terminy spłaty pożyczki:
Klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty pożyczki poprzez wpłatę rat kapitałowych i odsetek, powiększonych o prowizję
administracyjną i prowizję za udzielenie pożyczki oraz do poniesienia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z
opcjonalną usługą wybraną przez Klienta (wypłata w formie czeku GIRO) na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w Umowie w
wymiarze 12 miesięcznych rat, w terminach płatności określonych zgodnie z Umową i załączonym do niej harmonogramem.
Prowizja za udzielenie pożyczki (jednorazowa): 450.00 zł
Prowizja za udzielenie pożyczki jest rozdzielana proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo wraz
z każdą ratą w terminach spłaty rat. Prowizja za udzielenie pożyczki obejmuje poniesione przez Pożyczkodawcę koszty czynności
związanych z przygotowaniem umowy pożyczki. Prowizja za udzielenie pożyczki nie ulega zmianie w okresie obowiązywania
Umowy.
Prowizja administracyjna (miesięczna): 15.00 zł
Prowizja administracyjna obejmuje czynności związane z zarządzaniem kontem Umowy pożyczki, monitorowaniem terminowości
obsługi pożyczki, obsługą wniosków Klienta, a także usługi Contact Center dla Klienta oraz wysyłki komunikatów sms. Prowizja
administracyjna jest uiszczana przez Klienta wraz z każdą ratą miesięczną. Prowizja administracyjna nie ulega zmianie w okresie
obowiązywania Umowy.
Wypłaty w formie czeku Giro: 15,00 złotych (opłata opcjonalna)
Opłata uiszczana jednorazowo wraz z pierwszą ratą pożyczki w przypadku wyboru przez Klienta wypłaty pożyczki w formie czeku
GIRO. Opłata ta nie jest pobierana przez Pożyczkodawcę, ale przekazywana jest do Banku Pocztowego celem pokrycia kosztów
wypłaty kwoty pożyczki za pośrednictwem czeku GIRO. Wybór tej metody jest dobrowolny dla Klienta.
W przypadku wyboru wypłaty pożyczki w formie czeku GIRO dniem wypłaty środków jest dzień przekazania Klientowi danych do
realizacji czeku. Czek jest ważny przez 7 dni od dnia przekazania. Po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu czek traci
ważność, a niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu.
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Harmonogram oraz zasady spłat należności
Klient, uiszcza każdą ratę pożyczki na podany w Umowie indywidualny rachunek.

1.

Pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić Klientowi, pożyczki konsumenckiej, której parametry finansowe zostały określone
wyżej zaś rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień udzielenia pożyczki wynosi: 52.90 % (zakładając, iż Umowa
będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zobowiązania wynikające z Umowy zostaną wypełnione
w terminach w niej określonych; a opłata przygotowawcza jest kredytowana). Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania,
która stanowi całkowity koszt kredytu ponoszony przez Klienta, wyrażony jako wartość procentowa całej kwoty pożyczki
w stosunku rocznym, oblicza się zgodnie z założeniami oraz wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 do Ustawy z dnia
12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011r., nr 126 poz. 715, z późn.zm.). Całkowita kwota do zapłaty przez
konsumenta podana została na str. 1 w pkt. I. tabeli niniejszej Umowy.
Poniżej przedstawiony jest harmonogram przygotowany przez Pożyczkodawcę na dzień sporządzenia umowy:

18.35 zł

Prowizja za
udzielenie
37.50
pożyczki
zł

Prowizja
administracyjna
15.00 zł

Całkowita
wysokość raty
312.36 zł

243.54 zł

16.32 zł

37.50 zł

15.00 zł

312.36 zł

244.48 zł

15.38 zł

37.50 zł

15.00 zł

312.36 zł

29-09-2020

245.98 zł

13.88 zł

37.50 zł

15.00 zł

312.36 zł

5

29-10-2020

247.88 zł

11.98 zł

37.50 zł

15.00 zł

312.36 zł

6

29-11-2020

249.00 zł

10.86 zł

37.50 zł

15.00 zł

312.36 zł

7

29-12-2020

250.82 zł

9.04 zł

37.50 zł

15.00 zł

312.36 zł

8

29-01-2021

252.05 zł

7.81 zł

37.50 zł

15.00 zł

312.36 zł

9

28-02-2021

253.80 zł

6.06 zł

37.50 zł

15.00 zł

312.36 zł

10

29-03-2021

255.45 zł

4.41 zł

37.50 zł

15.00 zł

312.36 zł

11

29-04-2021

256.71 zł

3.15 zł

37.50 zł

15.00 zł

312.36 zł

12

29-05-2021

258.78 zł

1.53 zł

37.50 zł

15.00 zł

312.81 zł

Data płatności

Kapitał

Numer
raty
1

29-06-2020

241.51 zł

2

29-07-2020

3

29-08-2020

4

Odsetki
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2.

Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na rachunek Pożyczkodawcy
w miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem.

3.

Klientowi przysługuje prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie,
bez dodatkowych kosztów związanych ze wcześniejszą spłatą pożyczki.

4.

W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty pożyczki dokonana przez Klienta wpłata zostanie rozliczona w następujący
sposób:
a. kwota odpowiadająca wysokości najbliższej wymagalnej raty pożyczki zostanie przeznaczona na jej spłatę w dniu
wymagalności raty,
b. kwota przekraczająca wysokość najbliższej wymagalnej raty, będzie kwalifikowana kolejno na zapłatę prowizji, odsetek,
a następnie kapitału wynikających z harmonogramu spłat,
c. za niewykorzystany okres pożyczkowy, pożyczkodawca nie nalicza odsetek ani miesięcznej prowizji administracyjnej.

5.

Za dzień dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki Strony ustalają dzień uznania środków na rachunku bankowym
Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca jest zobowiązany do ostatecznego rozliczenia z Klientem pożyczki w terminie 14 dni od
dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości.

6.

Odsetki od pożyczki naliczane są od dnia jej wypłaty na rzecz Klienta według stopy procentowej wskazanej w Umowie
przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz przyjmując, iż rok ma 365 dni.

7.

Roczna stopa oprocentowania (RSO) pożyczki na dzień zawarcia Umowy ujęta została w punkcie II. tabeli na stronie
1 niniejszej Umowy. Wysokość RSO Pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych
w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych, tj. dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych (art. 359,
§ 21 kodeksu cywilnego) poniżej aktualnej RSO Pożyczki. W przypadku późniejszego podwyższenia wysokości stopy
odsetek maksymalnych wysokość RSO Pożyczki niezwłocznie powraca do swej pierwotnej wysokości, jednakże nie więcej
niż do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych. Informacja o zmianie RSO i jej nowa wysokość zostanie
przekazana Klientowi na adres poczty e-mail Klienta, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub
wydrukowanie.

8.

Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego w przypadku zalegania przez Klienta ze spłatą należności
wynikających z Umowy równa jest stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2 1 Kodeksu
cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Aktualna stopa odsetek maksymalnych za
opóźnienie wynosi 14 %.

9.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas
opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów
procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W sytuacji, gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych za
opóźnienie następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić́ do pobierania przez Pożyczkodawcę
odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca
samoistnie obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

10.

Odsetki za nieterminową płatność: Dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie – wartość opisana
w ust. 8 niniejszej Umowy (aktualna na dzień zawarcia Umowy pożyczki). W sytuacji, gdyby zmiana wysokości odsetek
maksymalnych za opóźnienie następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez
Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca
samoistnie, obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.
Jeżeli zmiana odsetek maksymalnych za opóźnienie będzie polegać na ich podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony
do naliczenia odsetek za zwłokę, na podstawie tej zmienionej wysokości, zawiadamiając o tym Klienta na trwałym nośniku
pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie.

11.

Klient przez cały okres obowiązywania Umowy ma prawo otrzymywać bezpłatnie harmonogram spłaty. W celu otrzymania
harmonogramu Klient przesyła wniosek o przesłanie harmonogramu na adres: VIPPO Sp. z o.o., ul. Równoległa 4A,
02-235 Warszawa.

12.

Jeżeli data wymagalności raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, należność staje się wymagalna
w następnym dniu będącym dniem roboczym.
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Odstąpienie od Umowy
13.

Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W celu odstąpienia od Umowy,
wystarczające jest wysłanie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny VIPPO
Sp. z o.o., ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa lub skanu takiego oświadczenia na adres e-mail: kontakt@vippo.pl. Wzór
oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

14.

W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconej pożyczki w terminie 30 dni od
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości 0.46 zł w
stosunku dziennym, za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy
wskazany Klientowi do spłaty rat pożyczki.
Kolejność zaspokajania należności

15.

Wymagalne należności Pożyczkodawcy z tytułu Umowy zaspokajane są w następującej kolejności:
a. koszty sądowe oraz inne koszty egzekucyjne,
b. odsetki karne,
c. odsetki umowne,
d. opłaty i prowizje,
e. zaległe raty kapitałowe,
f.

16.

bieżąca rata kapitałowa.

W przypadku opóźnienia Klienta w spłacie rat pożyczki Pożyczkodawca jest uprawniony do podjęcia działań
windykacyjnych zgodnie ze wskazaną niżej kolejnością:
a. Wezwanie do zapłaty,
b. Przekazanie sprawy do postępowania sądowego,
c. Przekazanie sprawy do postępowania egzekucyjnego.

17.

Podjęcie kolejnych działań windykacyjnych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań
i dalszego opóźniania się Klienta ze spłatą zobowiązań.
Wypowiedzenie umowy przez Pożyczkodawcę

18.

Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Klienta z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku opóźnienia Klienta ze spłatą zadłużenia wynikającego z Umowy, przekraczającego 60 dni.

19.

Oświadczenia woli Klienta składane będą z zachowaniem formy pisemnej lub poprzez wypełnianie komunikatów
elektronicznych znajdujących się na stronie internetowej Pożyczkodawcy (www.vippo.pl) lub w wyniku dokonania przelewu
weryfikacyjnego celem weryfikacji tożsamości Klienta za pośrednictwem usługi BlueCash lub w momencie realizacji czeku
GIRO w oddziale Banku Pocztowego.

20.

Klient może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia się Pożyczkodawcy z wypłatą
pożyczki. Klient może rozwiązać Umowę z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia, jednakże
wypowiedzenie jest skuteczne pod warunkiem dokonania spłaty przez Klienta wszelkich zobowiązań wynikających
z Umowy nie później niż przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy. Dla skuteczności wypowiedzenia wymagane jest
wysłanie Pożyczkodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie pisemnej.

21.

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy o zmianie danych osobowych, w szczególności
adresu do korespondencji lub zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku niewykonania zobowiązania
określonego w zdaniu poprzedzającym, korespondencję nadaną w placówce operatora pocztowego uważa się za
skutecznie doręczoną Klientowi po dwukrotnym jej awizowaniu.
Pozostałe informacje

22.

Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Pożyczkodawcę. Reklamacja
może zostać złożona pisemnie na adres: VIPPO Sp. z o.o., ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem kontakt@vippo.pl, lub ustnie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu
(22) 376-00-76. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Pożyczkodawcę.
O wyniku reklamacji Klient informowany jest na piśmie na adres wskazany do doręczeń lub na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Klienta.
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23.

Klient może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do
rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Klientem a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do
Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej
http://www.rf.gov.pl.

24.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Klientem istnieje także możliwość skorzystania z platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Platforma ODR ułatwia niezależne,
bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między
konsumentami i przedsiębiorcami.

25. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
26.

Pożyczkodawca informuje, iż:
a. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie udostępnionym przez Klienta lub pozyskanych od
podmiotów trzecich z legalnych źródeł w następujących celach: (I) realizacji Umowy, (II) kontaktowym, (III) po wyrażeniu
stosownej zgody – marketingowym, (IV) dochodzenia wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności, (V) rozpatrywania
reklamacji, (VI) gromadzenia informacji o sytuacji finansowej Klienta, (VII) archiwizacyjnych, (VIII) wykonania umowy
pomiędzy pożyczkodawcą jako emitentem papierów wartościowych a podmiotem finansującym Pożyczkodawcę, w
szczególności umowy zastawu, której przedmiotem mogą być wierzytelności wynikające z umów pożyczek, w tym z
niniejszej Umowy,
b. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie: pkt. a (I) i (II) jest zawarta Umowa (art. 6 ust. 1
lit. b RODO), pkt a (III) udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), pkt a (IV) i (V) przepisy prawa i prawnie uzasadniony
interes polegający na dochodzeniu wierzytelności oraz poprawie jakości usług (art. 6 ust.1 lit. c oraz lit. f RODO), pkt a
(VIII) prawnie uzasadniony interes polegający na wykonaniu umowy pomiędzy Pożyczkodawcą a podmiotem
finansującym Pożyczkodawcę, w szczególności umowy zastawu, której przedmiotem mogą być wierzytelności
wynikające z umów pożyczek, w tym z niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pkt a (VI) udzielona zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a RODO), pkt a (VII) przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
c. Pożyczkodawca jest uprawniony do udostępniania danych osobowych Klienta podmiotom finansującym działalność
Pożyczkodawcy,
d. udzielone do celów określonych w pkt. a (III) oraz (VI) zgody mogą zostać w każdym momencie odwołane, co jednak
nie ma wpływu na legalność przetwarzania do momentu skutecznego cofnięcia zgody. W tym celu należy skontaktować
się z Pożyczkodawcą np. poprzez: e-mail: kontakt@vippo.pl, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem
telefonu (22) 376-00-76 lub korespondencyjnie na adres VIPPO Sp. z o.o. ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa,
e. dane osobowe Klienta mogą być powierzone podmiotowi trzeciemu w celu wykonywania czynności niezbędnych do
przygotowania, zawarcia i wykonania Umowy (np. firmy księgowe, informatyczne, prawne).
f.

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo żądania przenoszenia
danych, a także prawo skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

g. dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom trzecim w celu realizacji obowiązków nałożonych na
pożyczkodawcę na podstawie przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim,
a w szczególności dane osobowe Klienta mogą być udostępnione do biur informacji gospodarczej, takich jak: Biuro
Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
Crif Sp. z o.o.
h. dane użytkowników przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji zawartej Umowy, przez czas obowiązywania
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres 6 lat po ustaniu celów przetwarzania do celów
zabezpieczenia interesu prawnego Pożyczkodawcy i Klienta.
i.

podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy, ich niepodanie skutkuje
niemożliwością zawarcia Umowy.

j.

przetwarzanie danych osobowych Klienta przez system informatyczny, w celu automatycznej analizy i prognozy
zdolności pożyczkowej następuje w wyniku dobrowolnie udzielonej zgody przez Klienta we wniosku pożyczkowym.
Udzieloną zgodę można odwołać w każdym czasie, jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych Klienta do momentu skutecznego odwołania zgody.

k. w razie pytań/wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:
gdpr@vippo.pl
27. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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28. Niniejszym:
a. akceptuję warunki i zawieram niniejszą Umowę pożyczki o treści określonej powyżej,
b. wyrażam zgodę na wysyłanie przez Pożyczkodawcę korespondencji na udostępniony przeze mnie adres e-mail oraz
na kontakty telefoniczne na udostępniony przeze mnie numer telefonu w związku z wykonywaniem Umowy, a także na
nagrywanie połączeń telefonicznych nawiązanych z Pożyczkodawcą lub przez Pożyczkodawcę w związku
z wykonywaniem Umowy,
c. potwierdzam, iż przed zawarciem Umowy Pożyczkodawca doręczył mi elektroniczne za pośrednictwem poczty e-mail
na trwałym nośniku Formularz informacyjny zawierający informacje o pożyczce i Pożyczkodawcy wymagane przez
uregulowania prawne,
d. wyrażam bezterminowo zgodę na udostępnienie Pożyczkodawcy przez organy administracji rządowej i samorządowej
dotyczących mnie danych osobowych, ujętych w ewidencji ludności, zbiorze PESEL, ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych oraz innych bazach danych, w zakresie niezbędnym dla dochodzenia przez
Pożyczkodawcę roszczeń związanych z Umową,
e. wyrażam zgodę na nagrywanie i odsłuchiwanie rozmów przez pracowników Biura Obsługi Klienta Voice Contact Center
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z wykonywaniem Umowy pożyczki.
29. Niniejszym udzielam VIPPO Sp. z o.o. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A.,
Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biura Informacji
Gospodarczej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, oraz do złożenia w moim imieniu
odpowiednio do tych podmiotów oświadczeń dotyczących przetwarzania moich danych osobowych w okresie
obowiązywania niniejszej Umowy o treści następującej:
•

Upoważniam VIPPO Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich
danych osobowych (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone
zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową, VIPPO Sp. z o.o. dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej
S.A. moich danych osobowych przekazanych przez VIPPO Sp. z o.o. 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 oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe.

•

Upoważniam VIPPO Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich
danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z VIPPO Sp. z o.o. umowy
pożyczki, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie
dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do VIPPO Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z VIPPO Sp. z o.o. umowy
pożyczki oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego
z zawartej z VIPPO Sp. z o.o. umowy pożyczki przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania
w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom
upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

•

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81. Poz. 530 z późn. zm.) niniejszym upoważniam VIPPO Sp. z o.o. do wystąpienia
za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

•

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz.U. 2011, Nr 81. Poz. 530 z późn. zm.) niniejszym upoważniam VIPPO Sp. z o.o. do
pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 000201192), CRIF Sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000185908), oraz Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
z siedzibą w Warszawie (KRS 0000182408) dotyczących mnie informacji gospodarczych i ponadto udzielam
VIPPO Sp. z o.o. umocowania do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie w Związku Banków Polskich upoważnienia do dokonania oceny mojej
wiarygodności płatniczej i oceny zdolności kredytowej.

•

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, upoważniam Vippo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy Al. Jana Pawła II 27 do
wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476
Kraków, zwanego dalej KBIG, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz
upoważniam KBIG do ujawnienia Vippo Sp. z o. o. tych informacji oraz dotyczących mnie informacji z centralnych
zbiorów danych.
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•

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych, udzielam zgody na rzecz Vippo Sp. z o.o. na przekazanie do Krajowego Biura
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków informacji gospodarczych
o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak
również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową zawartą z Vippo Sp. z o.o.

•

W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się na udostępnienie przez Vippo Sp. z o.o. w terminie 30 dni mojego
numeru PESEL Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (zapoznałem/łam się z lista
współpracujących kredytodawców dostępną pod adresem: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/) i na udostępnienie
przez nich Vippo Sp. z o.o. informacji o historii moich pożyczek oraz zestawienie tych informacji przez Vippo Sp. z o.o.

•

W celu oceny zdolności kredytowej przez Vippo Sp. z o.o. zgadzam się na przetwarzanie w analizach statystycznych
przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie w terminie
30 dni Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (zapoznałem/łam się z lista współpracujących
kredytodawców dostępną pod adresem: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/) i na dokonanie przez nich analizy
statystycznej oraz udostępnienie i zestawienie jej wyników Vippo Sp. z o.o.

•

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. do wystąpienia do ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

•

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych upoważniam Vippo Sp. z o. o. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

•

Pożyczkobiorca oświadcza, że wszelkie środki finansowe przeznaczone przez niego na spłatę swoich zobowiązań
finansowych wynikających z umowy pożyczki pochodzą z legalnych źródeł i nie są środkami pochodzącymi z korzyści
związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Jednocześnie Pożyczkobiorca wyraża zgodę na realizację przez
Pożyczkodawcę wszystkich zobowiązań nałożonych na niego przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2018.723) i oświadcza, że w związku z takimi działaniami
Pożyczkobiorca nie będzie podnosił wobec niego jakichkolwiek roszczeń lub zarzutów.

•

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania
oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.

(Udzielenie niniejszego pełnomocnictwa jest dobrowolne, lecz warunkuje dokonanie ustawowo wymaganego zbadania
zdolności kredytowej Klienta i tym samym warunkuje zawarcie Umowy pożyczki i udzielenie pożyczki.)

Data

Czytelny podpis Klienta

Data

Vippo Sp. z o.o.
reprezentowana przez wyżej
podpisanego na podstawie
pełnomocnictwa rodzajowego
(czytelny podpis pośrednika)
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FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1.

Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca

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

Adres:
(siedziba)

VIPPO Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Pośrednik kredytowy:
Adres:
(siedziba)

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

2.

Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu

Pożyczka konsumencka

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

3 000.00 zł
W zależności od wyboru metody wypłaty środków przez Klienta:

Terminy i sposób wypłaty kredytu

Czas obowiązywania umowy

•

Przelew standardowy na konto: Bezpłatny. Czas otrzymania środków uzależniony
jest od sesji rozrachunkowych banków.

•

Wypłata czekiem GIRO: Wypłata gotówki za pośrednictwem Banku Pocztowego
w oddziałach Poczty Polskiej. Dane do realizacji czeku przekazywane są Klientowi
w momencie podpisania umowy i czek jest gotowy do wypłaty po 60 minutach.
Ważność czeku wynosi 7 dni. Koszt jednorazowy opłaty wynosi 15 złotych i jest
przekazywany do Banku Pocztowego w celu pokrycia kosztów wypłaty pożyczki.
Opłata jest pobierana wraz z pierwszą ratą pożyczki.

12 miesięcy
Będzie Pan/Pani musiał(a) dokonać spłaty na następujących warunkach:

Zasady i terminy spłaty kredytu

•

Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych
należności na rachunek Pożyczkodawcy w równych, miesięcznych ratach zgodnie
z harmonogramem, który zostanie przesłany Klientowi niezwłocznie po wypłaceniu
pożyczki

•

kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego: 12 miesięcznych
rat po 312.36 zł (ostatnia rata może nieznacznie różnić od pozostałych rat, co wynika z
zaokrągleń). W przypadku wyboru wypłaty czekiem GIRO pierwsza rata powiększona
będzie o kwotę 15 złotych.

•

odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:
Płatne w terminach miesięcznych i wraz z każdą ratą kapitałową. Wymagalne
należności Pożyczkodawcy z tytułu Umowy pożyczki zaspokajane są w następującej
kolejności:
1. koszty sądowe oraz inne koszty egzekucyjne;
2. odsetki karne,
3. odsetki umowne,
4. opłaty i prowizje,
5. zaległe raty kapitałowe,
6. bieżąca rata kapitałowa.

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 umową o
kredyt
Kredyt wiązany lub w formie
odroczonej płatności*
— opis towaru lub usługi: nie dotyczy
— cena: nie dotyczy
Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani
musiał/a przedstawić w związku z umową
o kredyt

1/4

3 748.77 zł
Wyżej wymieniona kwota ogółem obejmuje:
• kwotę kapitału,
• prowizję za udzielenie pożyczki,
• prowizję administracyjna
• odsetki od kwoty pożyczki (zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki)
NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY
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Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję 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 będą
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

3.

NIE DOTYCZY

Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz
warunki jej zmiany

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
Obowiązek zawarcia umowy
dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest
zawarcie przez Pana/Panią umowy
dodatkowej, w szczególności umowy
ubezpieczenia lub innej umowy

•

stopa oprocentowania kredytu: 7.20% w stosunku rocznym

•

stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do
pierwotnej stopy oprocentowania: stopa stała

•

wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy: NIE
DOTYCZY
(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach
obowiązywania umowy)

•

rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki: 52.90 %

•

reprezentatywny przykład: 3 000,00 PLN pożyczki na 24 miesięcy, rzeczywista roczna
stopa oprocentowania 95,40%, bez ubezpieczenia lub poręczenia

•

założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
oprocentowanie stałe, Klient terminowo spłaca pożyczkę, umowa obowiązuje przez
czas na jaki została zawarta, prowizja za udzielenie pożyczki jest kredytowana

NIE DOTYCZY

Inne koszty związane z pożyczką, oprócz odsetek od kwoty pożyczki, już ujęte w rubryce
„całkowita kwota do zapłaty”:
Koszty, które zobowiązany/a będzie
Pan/Pani ponieść w związku z umową
o kredyt*

Koszty prowadzenia jednego lub kilku
rachunków w celu dokonywania wpłat i
wypłat środków pieniężnych*
Koszty korzystania z kart kredytowych*
Inne koszty, które konsument
zobowiązany jest ponieść w związku z
umową*
Warunki, na jakich koszty związane z
umową o kredyt mogą ulegać zmianie*
Opłaty notarialne*

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

prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 450.00 zł, płatna w równych częściach w
terminach spłat odsetek;

•

prowizja administracyjna w wysokości 15.00 zł miesięcznie, tj. ogółem 180.00 zł.

•

opłata 15,00 złotych za wypłatę pożyczki czekiem Giro (tylko w przypadku wyboru tej
formy wypłaty przez Klienta; doliczana do pierwszej raty pożyczki)

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
W przypadku braku lub opóźnienia płatności Klient może zostać obciążony maksymalnymi
za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2 1 Kodeksu cywilnego w wysokości
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Aktualna stopa odsetek
maksymalnych za opóźnienie wynosi 11.20 %. W przypadku opóźnienia w spłacie
Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas
opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W sytuacji,
gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie następująca w dowolnym
momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek
umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie,
Pożyczkodawca samoistnie obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej
wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.
Odsetki za nieterminową płatność: Dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie: wartość opisana w akapicie powyżej (aktualna na dzień zawarcia Umowy
pożyczki). W sytuacji, gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie
następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez
Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych
za opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie obniży oprocentowanie do wartości
odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Jeżeli zmiana
odsetek maksymalnych za opóźnienie będzie polegać na ich podwyższeniu,
Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę, na podstawie tej
zmienionej wysokości, zawiadamiając o tym Klienta na trwałym nośniku pozwalającym na
jego zapisanie lub wydrukowanie.
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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 spłatę
kredytu przed terminem*

W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym
w umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty: NIE DOTYCZY
Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: Biura
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą
w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Crif Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie, Biurze Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie oraz Rejestru Dłużników ERIF Biuro
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz za
pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
bazie Związku Banków Polskich.

Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu
konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych
kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani
bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać
bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

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

Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia wystawienia
przez kolejne 3 dni robocze.

Czas obowiązywania formularza*

5.
a)

Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
dane kredytodawcy

Kredytodawca: *

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

Adres:
(siedziba)

VIPPO Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Rejestr*

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

Organ nadzoru*

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

b) dane dotyczące umowy

Odstąpienie od umowy*

•

ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: TAK

•

sposób odstąpienia od umowy: oświadczenie

•

termin: 14 dni

•

skutki: zwrot całej kwoty pożyczki z odsetkami umownymi
naliczonymi do dnia efektywnego zwrotu

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

PRAWO POLSKIE

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*

Wskazanie właściwego postanowienia umowy: pkt. 25 umowy
pożyczki

Język umowy*

Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt
zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim

c) dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie
sporów

•

przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: TAK

•

zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów:
1. Ma Pan/Pani prawo wnieść reklamację na usługi świadczone przez Pożyczkodawcę za
pośrednictwem Rzecznika Finansowego 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) z wnioskiem o
przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między
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Klientem a kredytodawcą;
2. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, istnieje także
możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe
pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.
* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku, gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje,
że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.
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(Miejscowość, data)
(imię i nazwisko)

(ulica, numer domu, numer mieszkania)

(kod pocztowy, Miasto)

(numer telefonu)

VIPPO Sp. z o.o.
Ul. Równoległa 4A
02-235 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pożyczki
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż działając na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528), odstępuję od Umowy Pożyczki nr: 200500000000 zawartej z VIPPO Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

(czytelny podpis Klienta)

*1234567890*

