Zawarta w dniu

XXXXX

w XXXXX

UMOWA POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ
pomiędzy Firmą

TAYLOR FINANCE CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze , przy Pl.Bohaterów 1 65-050 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000606347, NIP 9731028561, REGON 363899574, kapitał zakładowy 200 000zł
Reprezentowaną przez : XXXXXX
zwaną w dalszym ciągu umowy „Pożyczkodawcą”
a,
---------------------------------------------- ---------------------------------------------legitymującym/ą się dowodem osobistym :
XXXXXX
dnia --------wydanym przez -----------------------------------------NIP : posiadającym numer PESEL :
0
§1
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki gotówkowej w kwocie :
XXXXX
( słownie :
------------------złotych )
2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty Pożyczkodawcy prowizji od udzielonej pożyczki w kwocie :
XXXXX
( słownie :
------------------złotych )
3. Całkowita kwota pożyczki wynosi : XXXXX
4. Łączna wysokość wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do zapłaty których zobowiązany jest Pożyczkobiorca
wynosi :
XXXXX
5. W okresie wskazanym w §4 ust1 umowy pożyczki, pożyczka jest nieoprocentowana.
§2
Pożyczkodawca przekazuje kwotę wymienioną w §1 ust 3 Pożyczkobiorcy gotówką, z chwilą podpisania umowy, a Pożyczkobiorca przez
podpisanie umowy kwituje odbiór kwoty pożyczki.
§3
Strony ustalają prawne zabezpieczenia pożyczki w formie trzech weksli in blanco opatrzonych klauzulą bez protestu, które w przypadku nie
wywiązania się z zawartej umowy pożyczki Pożyczkodawca ma prawo wypełnić na kwotę odpowiadającą należności głównej, łącznie z odsetkami i
ewentualnymi innymi kosztami, oraz opatrzyć weksle datą płatności, miejscem płatności według swego uznania.
§4
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić kwotę będącą przedmiotem niniejszej umowy tj :
XXXXX
do dnia :
XXXXX
osobie reprezentującej Pożyczkodawcę.
2. Pożyczkobiorca uprawniony jest do częściowej lub całkowitej wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
3.Umowa zawarta jest na okres XXXX.
4. Strony uzgadniają, iż istnieje możliwość zmiany terminu zwrotu pożyczki, przed terminem spłaty pożyczki za zawarciem odrębnego aneksu w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§5
1. W przypadku nie zwrócenia pożyczki w terminie wskazanym w §4 ust 1 umowy pożyczki, od umowy pożyczki będzie naliczane oprocentowanie
według stopy określonej w §5 ust 3 umowy.
2. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi XXXX% Przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania uwzględniono całkowity koszt pożyczki, ponoszony przez Pożyczkobiorcę, określony w §1 ust 4 umowy pożyczki, z
wyłączeniem opłat z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.
3. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego liczone jest jako dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
(odsetki maksymalne za opóźnienie). Wysokość oprocentowania ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.
4. Strony uzgadniają, iż ustala się następującą kolejność zarachowania wpływających wpłat: pozaodsetkowe koszty kredytu, odsetki naliczone od
zadłużenia przeterminowanego, odsetki oraz należność główna.
§6
1. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na to, że w razie nie wywiązania się z umowy pożyczki Pożyczkodawca uprawniony będzie do zlecenia windykacji
podmiotowi zewnętrznemu, w szczególności w celu podjęcia działań mających na celu wznowienie spłaty pożyczki.
2. Pożyczkobiorca ma prawo żądać wykonania umowy w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Pożyczkodawcę
zgodnie z art. 30 pkt 18 ustawy o kredycie konsumenckim.
3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§7
Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Pożyczkodawcę o zmianie nazwiska, adresu, miejsca zamieszkania listem poleconym wysłanym na
adres Pożyczkodawcy wskazanym w umowie pod rygorem odpowiedzialności za powstałą szkodę. Strony uzgadniają, iż pisma nie odebrane z powodu zmiany
adresu bez powiadomienia Pożyczkodawcy będą zostawiane w aktach Pożyczkodawcy ze skutkiem doręczenia w dacie pierwszego awiza.

§8
Pożyczkobiorca w przypadku nie wywiązania się z umowy pożyczki , będzie zobowiązany do poniesienia następujących kosztów:
- Koszt interwencji w wysokości
XXXXXX
złotych za list polecony, który zobowiązuje się zapłacić w dniu doręczenia listu poleconego.
- Kosztów sądowych i komorniczych którymi może być obciążony Pożyczkobiorca w przypadku nie wywiązania się z umowy pożyczki. Koszty te wynikają z
następujących aktów normatywnych: ustawa z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. 253 poz. 2532). Ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r.(Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.). Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
(Dz.U.Nr133, poz.882 z późn. zm.). Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłaty za czynności radców prawnych oraz
ponoszeniu przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr163, poz. 1349), Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłaty za czynności adwokackie oraz ponoszeniu przez Skarb Państwa kosztów nieopłacalnej pomocy prawnej udzielonej z
urzędu (Dz.U. Nr163, poz. 1348).

§9
1.Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883 ) w zakresie wynikającym z realizacji postanowień niniejszej ustawy.
2.Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany i WYRAŻA / NIE WYRAŻA zgodę/y na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę oraz podmioty związane z
Pożyczkodawcą umową o współpracy w zakresie usług finansowych, swoich danych osobowych uzyskanych w chwili zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki
oraz w toku jej wykonywania, w celu weryfikowania zdolności kredytowej, przygotowania ofert, zawarcia oraz należytego wykonania niniejszej umowy, w tym
również po wygaśnięciu umowy.
3.Pożyczkobiorca został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, o prawie dostępu do treści swych danych oraz ich
poprawiania.

§10
1. Pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14dni od dnia zawarcia umowy.
2.Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży lub wyśle listem poleconym pod wskazany przez
Pożyczkodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki.

3. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia
XXXX
dziennie.
wypłaty pożyczki do dnia spłaty w wysokości :
4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pożyczkodawcy kwoty pożyczki wraz z odsetkami, za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty.

5. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę.
§11
1. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca odstępuje od umowy, Pożyczkodawca nie pobiera żadnych opłat, z wyjątkiem należnych odsetek za okres od
dnia wypłaty pożyczki do dnia przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę.
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od niniejszej umowy i warunkach odstąpienia, a
także potwierdza otrzymanie wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki.
§12
W przypadkach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§14
Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszta zawarcia niniejszej umowy.
§15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Pożyczkobiorca potwierdza odbiór
egzemplarza umowy, otrzymał i zapoznał się z treścią umowy, a postanowienia niniejszej umowy są wynikiem uzgodnień stron i są dla
Pożyczkobiorcy zrozumiałe
Niniejszym potwierdzam, że decyzję o zawarciu umowy pożyczki z dnia :

XXXX

podjąłem swobodnie i świadomie. Zawierając umowę nie znajduję się

w przymusowym położeniu i nie działam pod wpływem przymusu lub innych niekorzystnych okoliczności, które zmusiłyby mnie do zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki.

……………………………………………………………………..
Pożyczkodawca

…………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis Pożyczkobiorcy/ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki z dnia……………………………………………

TAYLOR FINANCE CAPITAL Sp. z o.o.
65-050 Zielona Góra
ul. Plac Bohaterów 1

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………. nr PESEL ………………………………………… oświadczam, że z dniem ………………………… odstępuję od umowy pożyczki
krótkoterminowej zawartej dnia ……………………………… W związku z odstąpieniem od umowy pożyczki dokonałem/łam wpłaty na numer rachunku Pożyczkodawcy lub drogą pocztową
kwoty pożyczki określonej w §1 umowy pożyczki pomniejszonej o prowizję dla pożyczkodawcy, na dowód czego przekładam dowód spłaty pożyczki.

…………………………………………………………
(data i czytelny podpis Pożyczkobiorcy/ów)

