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UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [___] 

 
1. Data zawarcia umowy [___] 

Niniejsza umowa ramowa (w dalszej części określana jako "Umowa Pożyczki") została zawarta między 
Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, których szczegółowe dane znajdują się poniżej. 
 

2. Pożyczkodawca Ferratum Bank Ltd 
(i) Numer rej.: C 56251 
(ii) Numer licencji: C 56251 
(iii) Adres: 14 High Street, Sliema  SLM 1551, Malta 
(iv) Adres e-mail: info@ferratumbank.pl 
(v) Strona internetowa: www.ferratumbank.com  
Operacje wchodzące w zakres licencji: Banking, Płatności (zgodnie z definicją zawartą w Financial 
Institutions Act), udostępnianie i zarządzanie innymi środkami płatniczymi (innymi niż wymienione 
wyżej Płatności), Handel na własny rachunek w instrumentach rynku pieniężnego, wymiana walut 
zagranicznych, finansowe transakcje terminowe typu futures i opcje, instrumenty wymiany walutowej i 
odsetkowe, zbywalne papiery wartościowe i wszystkie inne operacje, do wykonania których Bank może 
zostać upoważniony. Operacje w ramach transgranicznego dostarczania usług w obrębie Unii 
Europejskiej do Polski: (1) przyjmowanie depozytów i innych środków podlegających zwrotowi, (2) 
udzielanie kredytów, między innymi: kredytów konsumenckich, kredytów hipotecznych, factoring z 
regresem lub bez, finansowanie transakcji handlowych (w tym forfaiting), (3) usługi płatnicze, (4) obrót 
na własny rachunek lub na rachunek klienta (a) instrumentami rynku pieniężnego (czekami, wekslami, 
certyfikatami depozytowymi etc); (b) dewizami; (c) opcjami i terminowymi umowami na instrumenty 
finansowe typu ”futures”; (d) instrumentami stopy procentowej i wymiany walutowej; (e) zbywalnymi 
papierami wartościowymi. 
 

3. Pożyczkobiorca Pan/ Pani [___]  [___]  [___] 

(i) [___] (miasto i kod pocztowy) [___] (ulica, nr budynku, nr lokalu)  

(ii) PESEL: [___] 

(iii) Seria i numer dowodu osobistego: [___] 

(iv) nr telefonu [___]; [___] 

(v) adres do korespondencji: [___] 

(vi) e-mail: [___] 

(vii) nr rachunku bankowego [___] w banku [___] w przypadku  przelewu Pożyczki na konto 

bankowe Pożyczkobiorcy  
4. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca zawierają niniejszą Umowę Ramową, zgodnie z którą Pożyczkodawca może udzielać pożyczek 

Pożyczkobiorcy. Termin ważności niniejszej Umowy Pożyczki wynosi trzy (3) lata, chyba że umowa zostanie rozwiązana wcześniej. Wraz z 

niniejszą Umową Pożyczki obowiązuje standardowy formularz europejski dotyczący kredytów konsumenckich (Standard European Consumer 

Credit Information) i stanowi jej integralną część. Dokumenty dotyczące każdej udzielonej pożyczki objętej niniejsza Umową Ramową 

(włącznie z udzieleniem pożyczki, formularzami zapłaty i innymi) stanowią, w celu uniknięcia wątpliwości, intergralną część niniejszej Umowy. 
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5. Odrzucenie/przyjęcie wniosku o 
pożyczkę  (i) O odrzuceniu lub przyjęciu wniosku pożyczki Pożyczkobiorca zostanie poinformowany w 

wiadomości SMS. W przypadku przyjęcia wysłanie wiadomości SMS stanowi ważną akceptację 

wniosku o pożyczkę. W razie odrzucenia wniosku o pożyczkę Pożyczkodawca nie ma 

obowiązku wyjawiania powodów takiej decyzji. 

(ii) Pożyczkodawca ma prawo, ale nie obowiązek zaoferowania Pożyczkobiorcy niższych lub 

wyższych sum w przypadku, jeśli zdolność kredytowa Pożyczkobiorcy oznacza taką 

konieczność lub możliwość. 

 

6. Produkty i usługi Pożyczkobiorca może dokonać wyboru między trzema różnymi terminami spłaty pożyczki: 15 dni 
kalendarzowych, 30 dni kalendarzowych lub 60 dni kalendarzowych. Obowiązująca waluta przy 
pożyczce i innych opłatach, kosztach lub usługach to polski złoty. 

 
Pożyczkobiorca może dokonać wyboru między poniższymi kwotami pożyczki, do których stosowane 
są następujące prowizje: 
 

 

Kwota Termin 

Opłata 
Administracyjna 
– Koszt 
Pożyczki 

Całkowita 
kwota do 
zapłaty 
przez 
Klienta 
(PLN) 

Rzeczywista 
roczna stopa 
oprocentowania 

100 zł 15 dni 25 zł 125 zł 23053% 

200 zł 15 dni 50 zł 250 zł 23053% 

300 zł 15 dni 75 zł 375 zł 23053% 

400 zł 15 dni 100 zł 500 zł 23053% 

500 zł 15 dni 125 zł 625 zł 23053% 

600 zł 15 dni 150 zł 750 zł 23053% 

700 zł 15 dni 175 zł 875 zł 23053% 

800 zł 15 dni 200 zł 1 000 zł 23053% 

200 zł 30 dni 79 zł 279 zł 5705% 

300 zł 30 dni 103 zł 403 zł 3563% 

400 zł 30 dni 131 zł 531 zł 3070% 

500 zł 30 dni 165 zł 665 zł 3143% 

600 zł 30 dni 205 zł 805 zł 3508% 

700 zł 30 dni 222 zł 922 zł 2781% 

800 zł 30 dni 250 zł 1 050 zł 2659% 

900 zł 30 dni 280 zł 1 180 zł 2624% 

1000 
zł 

30 dni 285 zł 1 285 zł 2031% 

1100 
zł 

30 dni 330 zł 1 430 zł 2355% 

1200 
zł 

30 dni 360 zł 1 560 zł 2355% 

1300 
zł 

30 dni 390 zł 1 690 zł 2355% 

1400 
zł 

30 dni 420 zł 1 820 zł 2355% 

1500 
zł 

30 dni 450 zł 1 950 zł 2355% 

400 zł 60 dni 200 zł 600 zł 1086% 

500 zł 60 dni 250 zł 750 zł 1086% 

600 zł 60 dni 300 zł 900 zł 1086% 

700 zł 60 dni 350 zł 1 050 zł 1086% 

800 zł 60 dni 400 zł 1 200 zł 1086% 

900 zł 60 dni 450 zł 1 350 zł 1086% 

1000 
zł 

60 dni 550 zł 1 550 zł 1349% 
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1100 
zł 

60 dni 600 zł 1 700 zł 1323% 

1200 
zł 

60 dni 650 zł 1 850 zł 1302% 

1300 
zł 

60 dni 705 zł 2 005 zł 1306% 

1400 
zł 

60 dni 750 zł 2 150 zł 1269% 

1500 
zł 

60 dni 800 zł 2 300 zł 1256% 

1600 
zł 

60 dni 850 zł 2 450 zł 1245% 

1700 
zł 

60 dni 900 zł 2 600 zł 1235% 

1800 
zł 

60 dni 950 zł 2 750 zł 1227% 

1900 
zł 

60 dni 1 000 zł 2 900 zł 1219% 

2000 
zł 

60 dni 1 050 zł 3 050 zł 1212% 
 

7. Kwota pożyczki [___] zł 

8. Okres obowiązywania umowy [___] dni 

9. Opłata z tytułu uruchomienia 
środków 

[___] zł 

10. Opłata administracyjna [___] zł/miesięcznie 

11. Oprocentowanie pożyczki: [___] % 

12. Koszt analizy wstępnej: [___] zł 

13. Pozostałe koszty Koszty wysłania każdego SMS-a w związku z Umową Pożyczki - 0,5 zł plus VAT 

14. Całkowity koszt pożyczki [___] zł 

15. Całkowita kwota do zapłaty 
przez Pożyczkobiorcę 

[___] zł 

16. Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania: 

[___] % 

17. Termin uruchomienia środków Nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zawarcia Umowy Pożyczki 

18. a) Rachunek bankowy do 
wypłaty środków 

(a) Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy wskazany w pkt 3 powyżej lub płatność w gotówce z biura 
Monetia Sp. z o.o. lub od jednego z jej agentów w przypadku gdy Pożyczkobiorca 
zdecyduje się na wypłatę Pożyczki w gotówce. W takim przypadku Pożyczkodawca ma 
prawo zażądać dodatkowych informacji od Pożyczkobiorcy oraz zażądać przekazania 
dokumentów poświadczających jego tożsamość, adres zamieszkania, a także innych 
informacji lub dokumentów przed udzieleniem Pożyczki.     

 

b) Rachunek bankowy do spłaty (b) Rachunek bankowy: [___]  

19. Harmonogram spłaty pożyczki Data Kapitał Opłata(-y) Odsetki Razem  

[___] [___] zł [___] zł [___]% [___] zł  

[___] [___] zł [___] zł [___]% [___] zł  
 

20. Spłata/Wpłata rat (i) Pojedyncza spłata lub każda rata (w wysokości określonej w Harmonogramie spłat w kolumnie 

„Razem”), w zależności od czasu trwania pożyczki, staje się wymagalna w dniu wskazanym dla 

odnośnej wpłaty/spłaty raty w Harmonogramie spłat.  

(ii) Pożyczkobiorca dokonując spłaty powinien wpisać w tytule przelewu numer: [___] (numer 

referencyjny). Zamiast numeru referencyjnego Pożyczkobiorca może podać swój numer PESEL. 

Niepodanie przez Pożyczkobiorcę numeru referencyjnego lub numeru PESEL może uniemożliwić 

Pożyczkodawcy połączenie płatności z Umową Pożyczki, w którym to wypadku Pożyczkodawca nie 

ponosi odpowiedzialności za niedogodności i dodatkowe koszty powstałe po stronie Pożyczkobiorcy. 

(iii) Wpłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy wskazanym 

w pkt. 18 (b) 

(iv) Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie żądać bezpłatnej kopii powyższego Harmonogramu 

spłat. 

(v) Dodatkowo do Harmonogramu spłat Pożyczkobiorca otrzyma dodatkowy formularz zapłaty dla 

każdej z rat. Ten drugi będzie zawierał wszystkie dane potrzebne do dokonania płatności. 

Nieotrzymanie formularza nie zwalnia jednak Pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty danej raty. 

Obowiązek zapłaty wynika bowiem bezpośrednio z niniejszej Umowy Pożyczki oraz 

Harmonogramu spłaty. O nieotrzymaniu formularza zapłaty Pożyczkobiorca powinien 

poinformować Pożyczkodawcę. 
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21. Niewystarczające kwoty 
płatności 

Wszelkie płatności dokonywane przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy zaliczane będą na 
poczet spłaty w następującej kolejności: 1. Odsetki za opóźnienie; 2. Koszty upomnień; 3. Opłata z 
tytułu uruchomienia pożyczki; 4. Opłata administracyjna; 5. Odsetki; 6. Kwota główna pożyczki; 7. Inne 
należności. 
 

22. Odsetki za opóźnienie Odsetki za opóźnienie naliczane będą w maksymalnej wysokości przewidzianej w art. 359 § 2[1] Kodeksu 
cywilnego, tj. będą równe czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku 
Polskiego i będą ulegać zmianom wynikającym ze zmian tej stopy. W dniu zawarcia niniejszej Umowy 
Pożyczki wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 12% w skali roku. 
 

23. Skutki niedokonania płatności W przypadku braku płatności w terminie wskazanym w Harmonogramie spłaty, Pożyczkodawca będzie 

uprawniony do wezwania Pożyczkobiorcy, samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów, do 

zapłaty zaległych kwot. Wezwania do zapłaty będą sporządzane i przesyłane Pożyczkobiorcy w formie 

upomnienia.  

Pożyczkodawca ma prawo obciążać Pożyczkobiorcę (a) odsetkami za opóźnienie za cały 
okres istnienia zaległości oraz (b) kosztami upomnień wysyłanych do Pożyczkobiorcy. Na 
dzień zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki koszty tych upomnień wynoszą: pierwsze 
upomnienie wysyłane w terminie 7 (siedmiu) dni od wystąpienia opóźnienia w spłacie – 30 
zł; drugie upomnienie wysyłane w terminie 14 (czternastu) dni od wystąpienia opóźnienia w 
spłacie – 50 zł; trzecie upomnienie wysyłane w terminie 25 (dwudziestu pięciu) dni od 
wystąpienia opóźnienia w spłacie – 50 zł; czwarte upomnienie wysyłane w terminie 35 
(trzydziestu pięciu) dni od wystąpienia opóźnienia w spłacie – 50 zł. Jeśli po otrzymaniu 
pierwszego upomnienia, strony uzgodnią Plan Spłaty Pożyczki, dalsze upomnienia nie będą 
wysyłane i nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty, pod warunkiem, że Pożyczkobiorca 
nie będzie zalegać ze spłatami rat Pożyczki wynikającymi z Planu Spłaty. 
 

 
 

24. Spłata pożyczki przed terminem Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w każdym czasie bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego 

tytułu. W takim przypadku Pożyczkobiorca zobowiązany będzie spłacić kwotę pożyczki wraz z 

odsetkami naliczonymi za okres, w którym korzystał on z pożyczki (tj. od dnia uruchomienia środków 

do dnia faktycznej spłaty) oraz z  proporcjonalną częścią opłaty administracyjnej i opłaty z tytułu 

uruchomienia środków (wysokość tych opłat będzie obliczona proporcjonalnie do czasu faktycznego 

trwania Umowy Pożyczki). 

 

25. Prawo do odstąpienia od Umowy 
Pożyczki 

Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej 

zawarcia, bez podawania przyczyny.  

Prawo do odstąpienia wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia wysłanego na adres, numer 

faksu lub adres email Pożyczkodawcy wskazany w pkt 2 powyżej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu 

stanowi załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej 

Umowy Pożyczki jest również dostępny na stronie internetowej Pożyczkodawcy (wskazanej powyżej 

w pkt 2 (vi)), w siedzibie Pożyczkobiorca może również poprosić o osobne przesłanie mu tego wzoru 

pocztą elektroniczną.  

Odstępując od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca może, ale nie musi, skorzystać z tego wzoru.  

Po odstąpieniu od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy, oprócz 

kwoty pożyczki, również odsetki narosłe w okresie, w którym korzystał on z pożyczki (tj. od dnia 

uruchomienia środków do dnia faktycznej spłaty). Kwotę tę należy zapłacić w terminie 30 dni od dnia 

wysłania oświadczenia o odstąpieniu. 

 

26. Roszczenia Pożyczkobiorcy W przypadku umowy o kredyt wiązany, jeżeli sprzedawca lub usługodawca nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę 

wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia 

swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy. Odpowiedzialność 

Pożyczkodawcy ograniczona jest do wysokości pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy. 
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27. Rozwiązanie Umowy Pożyczki W przypadku istotnego naruszenia Umowy Pożyczki, strona nienaruszająca ma prawo złożyć drugiej 

stronie pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Pożyczki z zachowaniem 30-dniowego okresu 

wypowiedzenia (lub 7-dniowego w przypadku ryzyka niewypłacalności klienta). W przypadku 

rozwiązania niniejszej Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić kwotę pożyczki wraz 

z odsetkami narosłymi za okres, w którym Pożyczkobiorca korzystał z pożyczki (tj. od dnia 

uruchomienia środków do dnia faktycznej spłaty) i proporcjonalną częścią opłaty administracyjnej i 

opłaty z tytułu uruchomienia środków (ustalone wysokości opłat zostaną zredukowane proporcjonalnie 

w przypadku wcześniejszej spłaty). Wszystkie wymienione opłaty mają zostać wpłacone na konto do 

spłaty wskazane wyżej w punkcie 18 (b) z upływem terminu rozwiązania Umowy Pożyczki. 

 

28. Polubowne rozwiązywanie 
sporów 

W przypadku niezadowolenia Pożyczkobiorcy z usług Pożyczkodawcy, ma on/ona możliwość złożenia 

reklamacji poprzez pocztę elektroniczną, faxem lub zwykłym listem. Dane kontaktowe znajdują się 

powyżej w punkcie 2. Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 60 dni od jej 

doręczenia. Pożyczkobiorca ma także możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do Malta Financial 

Services Authority’s Consumer Complaints Manager poprzez stronę internetową instytucji 

 (http://mymoneybox.mfsa.com.mt/pages/viewcontent.aspx?id=7) lub 

(http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx) lub drogą pocztową pod adres: Consumer Complaints 

Unit, MFSA, Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta. 

 

29. Organ nadzorujący Organem nadzorującym jest Malta Financial Services Authority 

(http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx), Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta, jak również 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

30. Zmiana Harmonogramu spłat 
(i) Klient może poprosić o przedłużenie terminu spłaty pożyczki. Takie przedłużenie nie może 

zostać udzielone więcej niż dwa razy w odniesieniu do tej samej pożyczki. Przedłużenia 

udziela się za opłatą i tylko po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Pożyczkodawcy. 

Opłata za takie przedłużenie terminu jest równa kwotom wymienionym w trzeciej kolumnie 

(Opłata administracyjna - Koszt pożyczki) tabeli pożyczki w pkt 6 powyżej, w zależności od 

kwoty pożyczki i czasu jej trwania. Opłata musi zostać otrzymana przez Pożyczkodawcę nie 

później niż szóstego dnia po terminie spłaty. O akceptacji winosku o przedłużenie terminu 

poinformuje się w wiadomości SMS. Termin przedłużany jest o taką samą ilość dni na jaką 

pożyczka została początkowo udzielona, chyba że strony niniejszej Umowy uzgodnią 

inaczej. Przedłużenie terminu staje się wiążące i skuteczne od momentu zaksięgowania 

opłaty za przedłużenie terminu na koncie bankowym Pożyczkodawcy i, jeśli dotyczy, sum 

narosłych podczas okresu zaległej pożyczki, o ile wpłata została otrzymana na czas. W 

przypadku, jeśli wpłata zostanie zaksięgowana później niż szóstego dnia po terminie spłaty, 

Pożyczkodawca ma prawo odmówić przedłużenia terminu i potraktować wpłatę jako 

częściową spłatę pożyczki. 

 

(ii) Plan Spłaty Pożyczki: Pożyczkobiorca, który ma powody sądzić, że będzie zalegać ze spłatą 
jakiejkolwiek raty (lub jej części) należnej Pożyczkodawcy przez okres dłuższy niż 
trzydzieści (30)  dni, będzie uprawniony do ubiegania się o przedłużony harmonogram spłaty 
(Plan Spłaty) w celu spłaty pełnej kwoty pożyczki w zakresie niniejszej Umowy, z tym, że 
jeśli kwoty należne zostaną zapłacone w kilku ratach, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do 
ubiegania się o Plan Spłaty Pożyczki jedynie w przypadku, gdy zwłoka w spłacie 
jakiejkolwiek raty lub jej części wynosi sześćdziesiąt (60) lub więcej dni od terminu spłaty 
tych należności. Podanie o Plan Spłaty Pożyczki należy składać przez stronę internetową, 
smsa, na piśmie lub telefonicznie. W podaniu Pożyczkobiorca powinien zaproponować 
liczbę rat miesięcznych, w których chciałby spłacać zaległą kwotę, z tym, że liczba 
miesięcznych rat nie powinna przekroczyć dwunastu (12) w przypadku Pożyczki spłacanej 
w jednej racie i nie powinna przekroczyć osiemnastu (18) miesięcznych rat w przypadku 
Pożyczki spłacanej w kilku ratach.  Podanie podlega zatwierdzeniu przez Pożyczkodawcę, 
który ma prawo odrzucić je bez podania przyczyny lub zaproponować inny Plan Spłaty 
Pożyczki. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę drogą e-mailową czy podanie o 
Plan Spłaty Pożyczki zostało zatwierdzone czy odrzucone.  W przypadku zatwierdzenia 
podania, Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy drogą e-mailową kopię Planu Spłaty 
Pożyczki oraz SECCI (standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu 
konsumenckiego). Pierwsza rata powinna zostać uregulowana w ciągu 30 dni po wysłaniu 
zatwierdzonego Planu Spłaty do Pożyczkobiorcy. W zamian za przedłużenie terminu 
płatności zaległych kwot przez Pożyczkodawcę, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do 
zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Opłaty za Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki w 
wysokości 20 zł przy spłacie każdej miesięcznej raty. Plan zostanie uznany za 
zaakceptowany przez obie strony i wejdzie w życie, jeśli pierwsza rata zostanie w całości 
uregulowana zgodnie z Planem Spłaty. Jeśli Pożyczkobiorca będzie przestrzegał warunków 
płatności określonych w Planie Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca nie rozwiąże umowy i nie 
będzie angażował stron trzecich do ściągania długu od Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca 
może jednak nadal pobierać opłaty, które obowiązywały przed wejściem w życie Planu 
Spłaty Pożyczki. Pożyczkobiorca zgadza się, aby Pożyczkodawca miał prawo do 
kapitalizacji i pobierania odsetek za zwłokę należnych do dnia wejścia w życie Planu Spłaty. 
Pożyczkobiorca ma prawo spłaty należnych kwot w terminie wcześniejszym niż przewiduje 
to Plan Spłaty. W takim wypadku, opłaty zostaną proporcjonalnie rozłożone aż do terminu 
spłaty. Jeśli Pożyczkobiorca nie będzie pewien jaką kwotę wpłacić, odpowiednie informacje 
może uzyskać przez telefon lub email wysłany do Pożyczkodawcy. W przypadku, gdy 

http://mymoneybox.mfsa.com.mt/pages/viewcontent.aspx?id=7
http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx
http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx
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Pożyczkobiorca będzie zalegał ze spłatą należnych kwot w ramach Planu Spłaty Pożyczki 
przez okres dłuższy niż 30 dni, utraci on przywilej przedłużonego okresu spłaty przyznany 
mu w ramach Planu Spłaty, a Pożyczkodawca będzie miał prawo do pobrania wszystkich 
zaległych kwot, bezpośrednio lub przez strony trzecie, a także obowiązywać będą wszelkie 
konsekwencje za zwłokę w spłacie, zgodnie z pkt. 22, 23, 27 i 31 niniejszej Umowy. 

 

 

31. Rejestry dłużników Jeżeli Pożyczkobiorca opóźnia się z płatnością więcej niż 60 (sześćdziesiąt) dni, Pożyczkodawca ma 

prawo (na warunkach określonych w Ustawie, o której mowa poniżej), osobiście lub za pośrednictwem 

innych podmiotów, zamieścić informację dotyczącą Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach 

prowadzonych przez biura informacji gospodarczej działających na podstawie Ustawy z dnia 9 

kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 

2010 nr 81 poz. 530) wymienionych w pkt.35 (ii) 

 

32. Oświadczenia Zawierając niniejszą Umowę Pożyczki, Pożyczkobiorca oświadcza, że:  

(i) otrzymał/a standardowy europejski formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego i 

dokładnie  się z nim zapoznał/a, 

(ii) nie został/a wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników, 

(iii) nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną (Przez ‘osobę pełniącą funkcję publiczną’ rozumie się 

osobę, której powierzona została prestiżowa funkcja publiczna i obejmuje również najbliższą 

rodzinę takiej osoby, jak również jej najbliższych współpracowników. Nie jest ‘osobą pełniącą 

funkcję publiczną’ osoba zajmująca pozycję średniej lub niższej rangi, jak również osoby, które 

przestały pełnić funkcję publiczne przynajmniej 12 miesięcy wcześniej.) 

(iv) nie pobiera pożyczki dla innej osoby bądź na korzyść kogo innego. Jeśli Pożyczkobiorca chce 

uzyskać pożyczkę dla innej osoby lub w jakikolwiek inny sposób działa w cudzym imieniu, jest 

zobowiązany natychmiast poinformować o tym fakcie Pożyczkodawcę. W takim przypadku 

przyjęte zostaną dodatkowe ustalenia.  

(v) wskazany numer konta bankowego oraz informacje dodatkowe (jeśli zostały wskazane) dotyczą 

banku, który posiada zezwolenie na działalność w Polsce i/lub w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, a konto prowadzone jest na imię i nazwisko Pożyczkobiorcy. Wszystkie 

wypłaty pożyczki dokonane przez Pożyczkodawcę, jak również wszystkie kolejne jej spłaty, mają 

być  przeprowadzane za pośrednictwem wskazanego konta bankowego. W przypadku 

jakichkolwiek zmian w danych wskazanego konta bankowego lub danych dodatkowych 

Pożyczkobiorca niezwłocznie poinformuje o tym Pożyczkodawcę.  

(vi) został/a w standardowym formularzu europejskim dotyczącym kredytów konsumenckich 

(Standard European Consumer Credit Information) w odpowiednim stopniu poinformowany/a co 

do ważnych aspektów pożyczek, jak również co do postanowień tej Umowy (w tym co do 

konsekwencji opóźnienia w spłacie spłaty), dzięki czemu jest w stanie właściwie ocenić, czy 

Umowa pożyczki i produkt w niej opisany są odpowiednie w kontekście jego/jej potrzeb i 

możliwości finansowych. 

(vii) zobowiązuje się do spełnienia wszystkich uzasadnionych i prawnych wymogów, których celem 

jest zidentyfikowanie Pożyczkobiorcy i potwierdzenie jego/jej danych osobowych i stałego 

adresu zamieszkania.  

(viii) ukończył/a osiemnaście (18) lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych. 

(ix) rozumie, że krótkoterminowe pożyczki mogą wiązać się z pewnym ryzykiem, szczególnie jeśli 

korzysta się z pożyczek w czasie wydłużonego okresu, jako że powinny one wspomagać jedynie 

nagłe potrzeby finansowe, a nie potrzeby stałe.  

(x) może wziąć tylko jedną pożyczkę na raz. Jeśli pożyczka nadal obowiązuje, Pożyczkobiorca 

może złożyć nowy wniosek o pożyczkę, pod warunkiem, że pożyczka zostanie udzielona lub 

odrzucona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę tylko po minięciu 24 godzin od spłaty 

poprzedniej pożyczki przez Pożyczkobiorcę. 

(xi) zgadza się na kontaktowanie się Pożyczkodawcy i innych instytucji współpracujących z 

Pożyczkodawcą przy dostarczaniu usług wynikających z Umowy i usług powiązanych poprzez 

automatyczne maszyny telefoniczne. 

 

33. Poprawność danych (i) Pożyczkobiorca odpowiada wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość i kompletność danych 

przekazanych przez niego Pożyczkodawcy,  

(ii) Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać Pożyczkodawcę o wszelkich 

zmianach dotyczących danych przekazanych Pożyczkodawcy do czasu pełnego wykonania 

wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki. 

(iii) Pożyczkobiorca wnioskujący o pożyczkę wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim obsługi 

klienta Pożyczkodawcy przez telefon w celu poproszenia go/jej o potwierdzenie wszelkich 

danych lub uzyskania dodatkowych danych dotyczących wniosku o pożyczkę. Pożyczkobiorca 

potwierdza, że brak dostarczenia takiego potwierdzenia lub danych może skutkować 

odrzuceniem wniosku o pożyczkę. 
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34. Ochrona danych osobowych (i) Pożyczkobiorca potwierdza, ze udzielił Pożyczkodawcy zgody, w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z 

późn. zm.), na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych Pożyczkodawcy przez 

Pożyczkobiorcę w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki. Zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych została udzielona w celu:  

i. dokonania weryfikacji wniosku o pożyczkę,  

ii. udzielenia pożyczki i dokonania wszelkich czynności z tym związanych, 

iii. wewnętrznej ewaluacji i analizy, w tym w celu rozwijania i ulepszania usług Pożyczkodawcy,  

        iv.bezpośredniego marketingu usług, np. informowania   Pożyczkobiorcy drogą telefoniczną, 
pocztową, pocztą elektroniczną czy przy pomocy innych środków na temat produktów i usług 
Pożyczkodawcy, jak również dla celów badania rynku, 

        v. w przypadkach uregulowanych przez Ustawę o  ochronie danych osobowych. 
 
(ii) Pożyczkobiorca potwierdza, że Pożyczkodawca jest upoważniony do składania wniosków do 

Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz innych podmiotów 

działających na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530) o ujawnienie 

informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o zobowiązaniach finansowych 

powstałych przed dniem wejścia tej ustawy w życie, jak również do umieszczenia Pożyczkobiorcy w 

rejestrze dłużników, o którym mowa powyżej w pkt 31. 

(iii) Pożyczkobiorca ma prawo wglądu do danych osobowych przekazanych Pożyczkodawcy oraz prawo 

do dokonania w nich potrzebnych zmian lub usunięcia. W przypadku zmiany w danych osobowych, 

Pożyczkobiorca powinien niezwłocznie poinformować o tym Pożyczkodawcę.  

(iv) Pożyczkobiorca potwierdza fakt udzielenia Pożyczkodawcy zgody na przetwarzanie i przekazanie 

danych osobowych Pożyczkobiorcy osobom pracującym w ramach przedsiębiorstwa Pożyczkodawcy 

oraz firmom wchodzącym w skład grupy (Group Companies w rozumieniu Companies Act, Cap. 386 

of the Laws of Malta), w tym Ferratum Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jak również ich 

współpracownikom i agentom w zakresie, w którym ujawnienie danych osobowych będzie potrzebne 

do wykonania postanowień niniejszej Umowy i w którym Pożyczkobiorca wyraził zgodę na 

przetwarzanie tychże danych. Dane również mogą być ujawnione w przypadkach uregulowanych 

przez ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., 

nr 101 poz. 926 z późn. zm.), 

(v) Pożyczkobiorca może żądać od Pożyczkodawcy lub innej instytucji przetwarzającej dane 

przywrócenia zgodnego z prawem stanu rzeczy, jeśli została naruszona prywatność Pożyczkobiorcy 

lub przepisy prawa. 

 

35. Termin ważności (i) Termin ważności niniejszej Umowy Pożyczki wynosi trzy (3) lata. Dlatego i w celu uniknięcia 
wątpliwości niniejsza Umowa Pożyczki obejmuje wszystkie pożyczki udzielone Pożyczkobiorcy 
przez Pożyczkodawcę w ciągu trzech(3) lat i stosowana będzie w odniesieniu do wszelkich 
zaległych kwot dotyczących udzielonych pożyczek w wymienionym czasie. 

(ii) W przypadku jeśli upłynie więcej niż jeden (1) rok od daty spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę 
i nie zostaną złożone wnioski o kolejne pożyczki w tym okresie, wówczas termin ważności 
niniejszej Umowy wynosi jeden (1) rok od daty spłaty ostatniej pożyczki.  

(iii) Po upływie terminu ważności niniejszej Umowy Pożyczki może być uprawniony do zawarcia 
nowej Umowy Pożyczki. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że Pożyczkodawca może 
poinformować Pożyczkobiorcę wcześniej o upłynięciu terminu i odniesie się do możliwości 
zawarcia nowej Umowy Pożyczki. 

(iv) W sytuacjach, które nie są ujęte rozwiązaniem umowy zgodnie z pkt 27 Pożyczkobiorca ma 
prawo do rozwiązania Umowy Pożyczki w każdym czasie w podpisanym piśmie do 
Pożyczkodawcy. W każdym takim przypadku rozwiązania umowy wszystkie kwoty należne 
Pożyczkodawcy od Pożyczkodawcy muszą zostać spłacone jak określono w pkt. 27. 
 

36. Właściwe prawo Umowa pożyczki i wszystko, co z nią związane (w tym umowa przedwstępna i potrzebne do 
niej informacje, ważność Umowy i konsekwencje jej wypowiedzenia) podlegają 
maltańskiemu prawu, jednak tak samo ważne wobec klientów Ferratum Bank są 
postanowienia polskiego prawa ochrony konsumentów Jakiekolwiek spory wynikłe z 
niniejszej Umowy Pożyczki, o charakterze umownym lub pozaumownym, będą podlegać 
jurysdykcji sądów polskich, z tym, że Pożyczkobiorca może skierować taki spór do sądu 
maltańskiego właściwego dla siedziby Pożyczkodawcy, do sądu właściwego dla swojego 
miejsca zamieszkania oraz do sądu właściwego dla miasta stołecznego Warszawy. 
Pożyczkodawca może skierować taki spór do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania 
Pożyczkobiorcy. Niniejsza umowa i dokumentacja dodatkowa jest zawarta w języku polskim. 
W czasie trwania tej Umowy komunikacja między jej stronami ma zachodzić w języku polskim 
i/lub języku angielskim w zależności od sprawy. 

 

37. Postanowienia końcowe (i) W przypadku, gdy Pożyczkobiorca podał swój adres poczty elektronicznej i w wyraźny sposób 
nie zażądał innej formy komunikacji, cała korespondencja pomiędzy Pożyczkodawcą a 
Pożyczkobiorcą (w tym żądania zapłaty i zmiany harmonogramów) prowadzona będzie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli Umowa będzie wymagała komunikacji na piśmie (lub 
dokumentów sporządzonych na piśmie), odpowiednie powiadomienie zostanie wysłane pocztą.  

(ii) Z uwzględnieniem paragrafu (iii) wszelkie zmiany do Umowy muszą być sporządzone na piśmie; 
w przeciwnym wypadku będą nieważne.  
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(iii) Warunki tej Umowy mogą zostać zmienione w dowolnym czasie przez Pożyczkodawcę w efekcie 
zmian legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na wykonywanie postanowień Umowy lub na jej 
zakres czy sposób dostarczania usługi przez Pożyczkodawcę w ramach Umowy, lub też w 
przypadku wszelkich zmian dotyczących prowizji, opłat i innych kosztów związanych z niniejszą 
Umową. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o wszelkich zmianach. Zmiany wejdą w życie, 
jeśli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia 
drogą pocztową, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres wskazany 
został powyżej w punkcie 2.  

(iv) Ferratum Bank Ltd posiada licencję Maltańskiego Nadzoru Bankowego (Malta Financial Services 
Authority) do prowadzenia działalności bankowej w zgodzie z Maltańskim Prawem Bankowym 
(Banking Act Cap. 371 of the Laws of Malta), z wyjątkiem przyjmowania depozytów lub 
instrumentów, które są gwarantowane przez Maltański System, Ochrony Depozytów. W 
rezultacie wszelkie depozyty złożone w Ferratum Bank Ltd (w tym jakiekolwiek wierzytelności 
Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu niniejszej Umowy, w szczególności o wypłatę 
kwoty pożyczki od Ferratum Bank Ltd.) nie będą gwarantowane przez wspomniany wcześniej 
Maltański System, Ochrony Depozytów. 

(v) Jeśli jedno lub więcej postanowień tej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem lub 
niewykonalne, w całości lub części, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną 
wiążące i będą miały moc prawną wobec stron Umowy. 

(vi) Pożyczkobiorca niniejszym potwierdza, że otrzymał  niniejszą Umowę Pożyczki na trwałym 
nośniku danych , i że otrzymał/a wszelkie potrzebne informacje dotyczące Pożyczki w 
odpowiednim czasie przed związaniem się Umową. 
 

 

 

 

 

 

 

Pożyczkobiorca: [___] 

 

UMOWA POŻYCZKI ZOSTAŁA ZAWARTA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ. 

POŻYCZKOBIORCA W SPOSÓB WYRAŹNY ZGODZIŁ SIĘ NA WARUNKI TEJ UMOWY POZYCZKI PRZEZ NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU 

„ZGADZAM SIĘ” W INTERNETOWYM FORMULARZU WNIOSKU POŻYCZKODAWCY. 

 


