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Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy lub pośrednika kredytowego  

Kredytodawca (Pożyczkodawca) Dane identyfikacyjne:  

Ferratum Bank p.l.c. 

(Adres, z którego ma korzystać konsument)  

Adres:  

(siedziba)  

Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema  SLM 1551, Malta 

Numer telefonu: (informacja opcjonalna)  +48 71 716 22 22 

Adres poczty elektronicznej:  

(informacja opcjonalna)  

info@ferratumbank.pl   

Numer faksu:  

(informacja opcjonalna)  

 +48 71 716 43 75 

Adres strony internetowej:  

(informacja opcjonalna)  

www.ferratum.pl 

Pośrednik kredytowy:*  Dane identyfikacyjne:  

(Adres, z którego ma korzystać konsument)   

 […] 
Klient nie ponosi wobec Pośrednika kosztów związanych z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub 
wykonywaniem umowy Pożyczki.  

Pośrednik otrzymuje wynagrodzenie od Pożyczkodawcy. 

Adres: (siedziba)   […] 

Numer telefonu: (informacja opcjonalna)   […] 

Adres poczty elektronicznej:  

(informacja opcjonalna)  

 […] 

Numer faksu:  

(informacja opcjonalna)  

 […] 

Adres strony internetowej:  

(informacja opcjonalna)  

 […] 

2. Opis głównych cech kredytu  

Rodzaj kredytu  Pożyczka gotówkowa, niezabezpieczona 

Całkowita kwota kredytu 

Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano 

maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, 

które zostaną Panu/Pani udostępnione  

[___] zł  

Terminy i sposób wypłaty kredytu Pożyczka, w tym wszelkie przyznane podwyższenia kwoty pożyczki, zostanie uruchomiona przez Pożyczkodawcę 

nie później niż kolejnego dnia roboczego po wyrażeniu przez Pożyczkodawcę zgody na udzielenie Pożyczki lub 

podwyższenie jej wysokości, na rachunek bankowy Klienta. Klienta 

https://www.ferratum.pl/
mailto:info@ferratumbank.pl
http://www.ferratum.pl/
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W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani 

środki pieniężne  

Moment wpłynięcia Pożyczki na konto bankowe Klienta zależny jest od sesji bankowych banku, w którym Klient 

posiada rachunek. 

Czas obowiązywania umowy  [___] miesięcy 

Zasady i terminy spłaty kredytu as 
 
- będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach: 
Pożyczka powinna zostać spłacona na rachunek wskazany w Umowie Pożyczki, zgodnie z poniższym 

Harmonogramem Spłat  

Data Kapitał 
Opłata(-y) 

administracyjna/-e 

Opłata 

z tytułu 

uruchomieni

a kredytu 

Odsetki 

kapitałowe 
Razem 

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

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

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

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

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

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

Wszelkie kwoty zapłacone przez Klienta na rzecz Pożyczkodawcy będą zaliczane na poczet spłaty w następującej 
kolejności: 1) Odsetki za opóźnienie ; 2) Opłata/-y z tytułu uruchomienia Kredytu ; 3) Opłaty administracyjne; 4) 
Odsetki od kredytu; 5) Kwota kredytu; 6) pozostałe należności. 
 
- będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach: 
- kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego: 

- odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: 

Szczegóły znajduja się w Harmonogramie Spłat wskazanym powyżej. 

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  

(suma calkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu)  

Kwota kapitału w wysokości PLN [___] + Opłata z tytułu uruchomienia Pożyczki PLN [___] + Opłaty 

administracyjne PLN [___] + odsetki kapitałowe [___] =  Razem PLN [___] do zapłaty  

 

Opłaty opcjonalne (mające zastosowanie w danym przypadku): Dodatkowo może się zdarzyć, że Klient będzie 

musiał ponieść pewne koszty na rzecz osób trzecich, np. koszty wiadomości SMS w przypadku wysłania przez 

Klienta wiadomości SMS do Pożyczkodawcy, opłaty za rozmowy telefoniczne Klienta z Pożyczkodawcą oraz opłaty 

bankowe za przelewy środków pieniężnych. Opłaty te są opcjonalne dla Klienta, zależne od decyzji Klienta, ich 

wysokość nie jest znana Pożyczkodawcy oraz są one niezależne od Pożyczkodawcy, przez co Pożyczkodawca nie 

jest w stanie sporządzić listy takich kosztów i opłat. 

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*  Nie 

- 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  

- rodzaj zabezpieczenia kredytu:  

nie dotyczy 

https://www.ferratum.pl/
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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  

nie dotyczy 

3. Koszty kredytu  

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej 

zmiany  

-Stopa oprocentowania kredytu: 10 % 

Odsetki kapitałowe będą naliczane w maksymalnej wysokości dozwolonej na mocy Kodeksu Cywilnego, tj. w 

wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych 

i będą ulegać zmianom wynikającym ze zmian tej stopy. W dacie obowiązywania  Formularza Informacyjnego 

oprocentowanie wynosi 10% w skali roku.   

 

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

oprocentowania:  

Odsetki kapitałowe będą naliczane w maksymalnej wysokości dozwolonej na mocy Kodeksu Cywilnego, tj. w 

wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych 

i będą ulegać zmianom wynikającym ze zmian tej stopy. W dacie obowiązywania  Formularza Informacyjnego 

oprocentowanie wynosi 10% w skali roku.   

.  Narodowy Bank Polski może podwyższyć lub obniżyć stopę referencyjną, co będzie skutkowało odpowiednimi 

zmianami w wysokości stóp procentowych stosowanych przez Pożyczkodawcę. Stopa referencyjna jest 

publikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl). Stopa referencyjna jest 

ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Pożyczkodawca poinformuje Klienta o 

zmianie stopy oprocentowania w odniesieniu do odsetek kapitałowych wskazując datę, od której obowiązuje 

nowa stopa oprocentowania. 

  - wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy oraz ich okres stosowania (Jeżeli 

umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy): nie 

dotyczy 

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 (RRSO) [___] %  

Reprezentatywny przykład: Wskazane RRSO zostało obliczone w oparciu o łączną kwotę pożyczki do zapłaty w 

wysokości [___] zł, składającą się z kapitału pożyczki w wysokości [___] zł i opłat ogółem w wysokości [___] zł na 

które składają się: Opłata administracyjna w wysokości [___] zł oraz Opłata za uruchomienie pożyczki w wysokości 

[___] zł, stopa oprocentowania w wysokości [___] zł. Pożyczka spłacana jest w [___] miesięcznych ratach 

wynoszących [___].  

Szczegóły oferty, w tym warunki umowy oraz formularz informacyjny, dostępne są na stronie www.ferratum.pl 

Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: 

- Umowa kredytu będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz, że strony wypełnią swoje 

zobowiązania wynikające z umowy w terminach określonych w umowie; 

- Kwoty wypłacane i spłacone przez strony umowy są równe i będą spłacane w umówionych terminach; 

- Datą początkową jest data wypłaty kapitału kredytu; 

- Odstępy czasu między datami będą podane w latach lub ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w 

przypadku lat następnych 366 dni, 52 tygodnie lub 12 równych miesięcy, a równy miesiąc ma 30,41 dni; 

https://www.ferratum.pl/
http://www.nbp.pl/
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- Wynik obliczeń podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca 

po wybranym przez Ferratum Bank p.l.c. miejscu po przecinku jest większa niż 5, cyfrę poprzedzającą 

zwiększa się o 1. 

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej 

Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na 

oferowanych warunkach jest konieczne t zawarcie 

przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności 

umowy ubezpieczenia lub innej umowy. Jeżeli koszty 

tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one 

uwzględnione w rzeczywistej rocznej stopie 

oprocentowania.   

- obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia:  

Tak/Nie  

- rodzaj oraz koszt ubezpieczenia:  

nie dotyczy 

- obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: Tak/Nie  

- rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt:  

nie dotyczy 

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*   

nie dotyczy 

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. 

karty kredytowej)*  

nie dotyczy 

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść 

w związku z umową*  

Opłata z tytułu uruchomienia Pożyczki [___] zł 

Opłata Administracyjna: [___] zł 

Odsetki kapitałowe : [___] zł 

Opłaty opcjonalne (mające zastosowanie w danym przypadku): Podniesienie wysokości kapitału pożyczki zgodnie 

z Umową Pożyczki powoduje zwiększenie wysokości opłat (opłaty z tytułu uruchomienia pożyczki oraz opłat 

administracyjnych) oraz odsetek do zapłaty.  

Dodatkowo może się zdarzyć, że Klient będzie musiał ponieść pewne koszty na rzecz osób trzecich, np. koszty 

wiadomości SMS w przypadku wysłania przez Klienta wiadomości SMS do Pożyczkodawcy, opłaty za rozmowy 

telefoniczne Klienta z Pożyczkodawcą oraz opłaty bankowe za przelewy środków pieniężnych. Opłaty te są 

opcjonalne dla Klienta, zależne od decyzji Klienta, ich wysokość nie jest znana Pożyczkodawcy oraz są one 

niezależne od Pożyczkodawcy, przez co Pożyczkodawca nie jest w stanie zawrzeć tych kosztów w 

przedstawionych obliczeniach. W przypadku opóźnienia w płatności, odsetki za opóźnienie są naliczane w 

maksymalnej wysokości, o której mowa w polskim Kodeksie Cywilnym, tj. w wysokości dwukrotności sumy stopy 

referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze 

zmianą stopy referencyjnej. W dacie obowiązywania Formularza Informacyjnego wysokość odsetek za opóźnienie 

wynosi [14%] w skali roku. Stopa referencyjna ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku 

Polskiego. Pożyczkodawca poinformuje Klienta o zmianie stopy oprocentowania w odniesieniu do odsetek za 

opóźnienie wskazując datę, od której obowiązuje nowa stopa oprocentowania. 

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt 

mogą ulegać zmianie*  

Wysokość odsetek (kapitałowych i za opóźnienie) może ulec zmianie wskutek zmiany stopy referencyjnej. 

Narodowy Bank Polski może podwyższyć lub obniżyć stopę referencyjną, co będzie skutkowało odpowiednimi 

zmianami w wysokości stóp procentowych stosowanych przez Pożyczkodawcę. Stopa referencyjna jest 

publikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl). Stopa referencyjna jest 

ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. 

Opłaty notarialne*  nie dotyczy 

Skutki braku płatności  

Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne 

konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku 

postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub 

nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu. 

- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami:  

https://www.ferratum.pl/
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Skutki  braku płatności mogą być dla Pana/Pani 

następujące: 

Odsetki za opóźnienie są naliczane w maksymalnej wysokości, o której mowa w polskim Kodeksie Cywilnym, tj. 

w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów 

procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej. W dacie obowiązywania Formularza 

Informacyjnego wysokość odsetek za opóźnienie wynosi [14%] w skali roku. Stopa referencyjna ustalana jest 

przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Pożyczkodawca poinformuje Klienta o zmianie stopy 

oprocentowania w odniesieniu do odsetek za opóźnienie wskazując datę, od której obowiązuje nowa stopa 

oprocentowania.  

Dodatkowo, potencjalne koszty związane z postępowaniami sądowymi, postępowaniami komorniczymi oraz 
koszty reprezentacji prawnej i procesowej, jeżeli zostaną one zasądzone przez odpowiedni sąd lub komornika. 
 
- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego:  
Odsetki za opóźnienie będą naliczane w maksymalnej wysokości przewidzianej w Kodeksie Cywilnym, tj. w 
wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych 
i będą ulegać zmianom wynikającym ze zmian tej stopy. W dacie obowiązywania Formularza Informacyjnego 
wysokość odsetek za opóźnienie wynosi [14]% w skali roku. Stopa referencyjna ustalana jest przez Radę Polityki 
Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Pożyczkodawca poinformuje Klienta o zmianie stopy oprocentowania 
w odniesieniu do odsetek za opóźnienie wskazując datę, od której obowiązuje nowa stopa oprocentowania. 

4. Inne ważne informacje:  

Odstąpienie od umowy 

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma 

Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:  

Tak/nie  

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez 
konieczności wskazania przyczyny odstąpienia.  

Skorzystanie z prawa do odstąpienia następuje poprzez wysłanie przez Klienta oświadczenia na piśmie na adres 

Pożyczkodawcy, na numer faksu lub adres e-mail. Wzór oświadczenia o odstąpieniu został dołączony do Umowy 

pożyczki oraz jest dostępny na Stronie internetowej, w biurze Pośrednika (jeżeli dotyczy) lub można odrębnie 

poprosić o przesłanie wzoru drogą elektroniczną (na adres e-mail). Klient może, ale nie musi korzystać z wzoru. 

Po odstąpieniu od Umowy, oprócz kwoty Pożyczki Klient zobowiązany jest do spłaty odsetek kapitałowych, które 

narosły przez okres wynoszący liczbę dni, w których Klient korzystał z Pożyczki (od uruchomienia do rzeczywistej 

spłaty).  
Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym, według oprocentowania obowiązującego w dniu zawarcia 
Umowy, skalkulowanych od dnia uruchomienia Pożyczki do 30 dnia od dnia odstąpienia od Umowy pożyczki 
wynosi: [___] PLN za dzień (zakładając, że klient płaci należną kwotę jednorazowo). 

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  

o ile przewidziano w umowie – prowizja za spłatę kredytu przed  terminem oraz sposób jej ustalania: Nie  

Klient może spłacić należne kwoty przed terminem wymagalności. W takim przypadku oprócz kwoty Pożyczki 

Klient zapłaci odsetki kapitałowe, które narosły w czasie, w którym Klient korzystał z kapitału Pożyczki (od 

uruchomienia Pożyczki do rzeczywistej spłaty) oraz część proporcjonalną Opłat administracyjnych (ustalona 

kwota Opłaty administracyjnej obniżona proporcjonalnie do czasu dokonania wcześniejszej spłaty kwoty 

Pożyczki) oraz Opłatę/-y z tytułu uruchomienia pożyczki w pełnej wysokości.  

 

W przypadku wcześniejszej spłaty Klient stosuje procedurę właściwą dla spłat wskazując Numer referencyjny 

wskazany w Artykule 3 Umowy pożyczki przy dokonywaniu transakcji. Klient może również podać swój PESEL 

zamiast Numeru referencyjnego. Nie ma zastosowania inna szczególna procedura. 

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 

Sprawdzenie w bazie danych 

Jeżeli Kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia 

kredytu konsumenckiego na podstawie informacji 

zawartych w bazie danych, jest zobowiązany 

niezwłocznie przekazać Panu/Pani bezpłatną 

informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać 

bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano  

Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: 

• „Dane personalne klientów Ferratum” 

• „Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A 

• „Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.” 

• „Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.” 

Przysługuje Panu/Pani prawo do bezpłatnej informacji o wyniku weryfikacji zdolności kredytowej w bazach 

danych. 

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt 

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, 

bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, 

chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie, 

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy Kredytu. 

https://www.ferratum.pl/


 

Strona 6 z 8 

kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią 

umowy Pożyczki  

Czas obowiązywania formularza*  Informacje zawarte w formularzu są ważne od dnia [___] do [___] .r.  

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość  

a)dane Kredytodawcy   Ferratum Bank p.l.c. 

Kredytodawca/ w stosownych przypadkach 

przedstawiciel kredytodawcy w państwie 

członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*  

Dane identyfikacyjne:  

(Adres, z którego ma korzystać konsument)   

Adres: (siedziba)   Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema  SLM 1551, Malta 

Numer telefonu: (informacja opcjonalna)  +48 71 716 22 22 

Adres poczty elektronicznej:  

(informacja opcjonalna)  

info@ferratumbank.pl 

Numer faksu:  

(informacja opcjonalna)  

 +48 71 7164375  

Adres strony internetowej: 

(informacja opcjonalna)  

www.ferratum.pl 

Rejestr*  (wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym rejestrze)  

 Podmiot wpisany do Malta Registry of Companies pod numerem: C 56251. Pożyczkodawca posiada licencję na 

prowadzenie działalności jako instytucja kredytowa udzieloną przez maltańską Komisję Nadzoru Finansowego – 

numer licencji C56251.  

Organ nadzoru*  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Malta Financial Services Authority 

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

b) dane dotyczące umowy    

Odstąpienie od umowy*  - ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:  

Tak/nie  

  - sposób odstąpienia od umowy: pisemnie.  

. 

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez 
konieczności wskazania przyczyny odstąpienia.  

Skorzystanie z prawa do odstąpienia następuje poprzez wysłanie przez Klienta oświadczenia na piśmie na adres 

Pożyczkodawcy, na numer faksu lub adres e-mail. Wzór oświadczenia o odstąpieniu został dołączony do Umowy 

pożyczki oraz jest dostępny na Stronie internetowej, w biurze Pośrednika (jeżeli dotyczy) lub można odrębnie 

poprosić o przesłanie wzoru drogą elektroniczną (na adres e-mail). Klient może, ale nie musi korzystać z wzoru. 

Po odstąpieniu od Umowy, oprócz kwoty Pożyczki Klient zobowiązany jest do spłaty odsetek kapitałowych, które 

narosły przez okres wynoszący liczbę dni, w których Klient korzystał z Pożyczki (od uruchomienia do rzeczywistej 

spłaty).  
Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym, według oprocentowania obowiązującego w dniu zawarcia 
Umowy, skalkulowanych od dnia uruchomienia Pożyczki do 30 dnia od dnia odstąpienia od Umowy pożyczki 
wynosi: [___] PLN za dzień (zakładając, że klient płaci należną kwotę jednorazowo) . 

 

 - adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu od umowy  

Ferratum Bank p.l.c., Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema  SLM 1551, Malta 

https://www.ferratum.pl/
mailto:info@ferratumbank.pl
http://www.ferratum.pl/
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e-mail: info@ferratumbank.pl 

  - termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy : 14 dni od zawarcia umowy 

  - skutki nieskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy:  

Umowa pożyczki pozostaje w mocy.  

Wybór prawa właściwego* 

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie 

miało zastosowanie prawo:  

Maltańskie z zastrzeżeniem obowiązywania polskiego prawa w zakresie ochrony konsumentów 

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa 

właściwego lub właściwego sądu*  

Wskazanie właściwego postanowienia umowy: Artykuł 22 Umowy pożyczki.  

Prawem właściwym dla wykładni Umowy pożyczki oraz wszelkich aspektów z nią związanych (w tym etap przed 

zawarciem umowy oraz przekazywanie informacji przed zawarciem umowy, ważność Umowy pożyczki oraz skutki 

jej wypowiedzenia) jest prawo maltańskie, ale do Klienta zastosowanie ma wszelka ochrona udzielona na mocy 

polskich przepisów o ochronie konsumenta. 

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych 

wynikających z kontaktów handlowych mających 

miejsce przed zawarciem umowy  

Prawem właściwym dla wykładni Umowy pożyczki oraz wszelkich aspektów z nią związanych (w tym etap przed 

zawarciem umowy oraz przekazywanie informacji przed zawarciem umowy, ważność Umowy pożyczki oraz skutki 

jej wypowiedzenia) jest prawo maltańskie, ale do Klienta zastosowanie ma wszelka ochrona udzielona na mocy 

polskich przepisów o ochronie konsumenta. 

Język umowy/język komunikacji*  Informacje i warunki umowy będą podawane w języku  

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

języku: polskim 

c) dane dotyczące odwołań  Klient może (według własnego wyboru) wszcząć postępowanie przeciwko Pożyczkodawcy wyłącznie w sądach 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym Klient posiada miejsce zamieszkania (Polska) lub w sądach 

na Malcie. Pożyczkodawca może wszcząć postępowanie przeciwko Klienta wyłącznie w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, w którym Klient posiada miejsce zamieszkania (Polska). 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów  - przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów:  

Tak/nie  

  - zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów:  

(1) W przypadku niezadowolenia Klienta z usług Pożyczkodawcy, Klient może złożyć reklamację do Kredytodawcy 

w sposób następujący:  

i. ustnie (telefonicznie) lub  

ii. w formie pisemnej poprzez wiadomość e-mail lub listownie, za pomocą danych kontaktowych 

podanych w p. 1 powyżej.  

(2) Reklamacja musi zawierać opis zdarzenia, którego dotyczy oraz informacje, czego reklamacja dotyczy. 

(3) Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia dostarczenia reklamacji do Pożyczkodawcy. Klient 

zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez 

Pożyczkodawcę: i) listownie lub (ii) poprzez e-mail na adres podany przez Klienta, jeżeli Klient wyraził zgodę na 

otrzymywanie odpowiedzi na reklamacje w formie elektronicznej.  Jeżeli z powodu złożoności sprawy 

Kredytodawca nie będzie w stanie odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie wynoszącym 30 (trzydzieści) 

dni, o którym mowa powyżej, Pożyczkodawca powiadomi Kredytobiorcę (i) listownie lub (ii) poprzez e-mail (jeżeli 

Klient wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi na reklamacje w formie elektronicznej) na adres podany przez 

Klienta o terminie udzielenia odpowiedzi, przypadającym nie później niż w terminie 60 dni od daty otrzymania 

reklamacji przez Pożyczkoodawcę. Informacje będą obejmowały: (i) wyjaśnienie powodu opóźnienia, (ii) 

okoliczności, które wymagają ustalenia w celu pełnego zbadania reklamacji oraz (iii) oczekiwany termin  

udzielenia odpowiedzi.  

W przypadku wysłania przez Klienta reklamacji poprzez e-mail, Klient wyraźnie wyraża zgodę na otrzymanie 

odpowiedzi również poprzez e-mail. 

https://www.ferratum.pl/
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(5) Klient ma także możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do Urzędu Arbitra Usług Finansowych: Urząd 

Arbitra Usług Finansowych, I piętro, Pjazza San Kalcidonju Floriana FRN 1530, Malta lub: 

www.financialarbiter.org.mt w przypadku, gdy najpierw reklamacja wpłynęła do Pożyczkodawcy i nie została 

rozpatrzona w sposób satysfakcjonujący Klienta. 

(6) Żadne z postanowień niniejszej umowy nie pozbawia Klienta praw przysługujących mu na mocy polskiej 

Ustawy z 5 sierpnia 2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym. W szczególności Klienta, który nie jest zadowolony z otrzymanej od Pożyczkodawcy odpowiedzi na 

wniesioną przez niego reklamację na mocy niniejszego artykułu przysługuje prawo do wszczęcia postępowania 

przed Rzecznikiem Finansowym. 

(8) 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. 

System gwarantowania depozytów Ferratum Bank p.l.c. posiada licencję Maltańskiego Nadzoru Bankowego (Malta Financial Services Authority) do 

prowadzenia działalności bankowej zgodnie z Maltańskim Prawem Bankowym (Banking Act Cap. 371 of the Laws 

of Malta).  

 

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego 
kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy. 

https://www.ferratum.pl/
http://www.financialarbiter.org.mt/

