UMOWA POŻYCZKI NR ….. („UMOWA”)
Strony Umowy Pożyczkobiorca:
………
PESEL: ……….

1.

2.

Dane do kontaktu tel.: ………
e-mail: ………

3.

Rachunek bankowy ……….
Pożyczkobiorcy

4.

Rodzaj kredytu ……….

Pożyczkodawca:……..

tel.: …….
e-mail: …….

Deﬁnicje 1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce
2. Monit - telefoniczne, sms-owe, e-mailowe lub pisemne (za
pośrednictwem listu poleconego) poinformowanie Pożyczkobiorcy o
upływie terminu zapłaty należności wynikającego z zawartej Umowy.
3. Regulamin - wszystkie dokumenty określające zasady korzystania z
serwisu Kokos.pl, dostępne w Serwisie na stronie: hMps://kokos.pl/
pliki-do-pobrania/dokumenty
4. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Blue Media S.A.
dostępny pod adresem kokos.pl.
5. Ustawa - ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie
konsumenckim z późniejszymi zmianami.

5.

6.

Ile wynosi całkowita ……. (słownie: ………..) złotych
kwota pożyczki?

7.

Czas obowiązywania
i
warunek zawarcia
Umowy

8.

Na jaki okres 1. Pożyczka udzielana jest na okres …… miesięcy od Dnia zawarcia
otrzymuję pożyczkę? Umowy.
2. Ostatnią ratę pożyczki należy spłacić najpóźniej do dnia:
……..
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1. Czas obowiązywania Umowy wynosi ….. miesięcy licząc od dnia
……… ("Dzień zawarcia Umowy").
2. Warunkiem zawarcia Umowy jest:
a. pomyślne przejście przez Pożyczkobiorcę wszystkich obowiązkowych
weryﬁkacji, o których mowa Regulaminie, tj.:
I. weryﬁkacji rachunku,
II. weryﬁkacji w biurach informacji gospodarczej oraz BIK,
b. posiadanie przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej i pozytywna
decyzja kredytowa Pożyczkodawcy.
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą spełnienia się ostatniego warunku
wymaganego dla jej zawarcia.

9.

Kiedy i jak Pożyczka zostanie wypłacona jednorazowo w terminie maksymalnie 2
otrzymam dni licząc od zawarcia Umowy na rachunek Pożyczkobiorcy wskazany w
pożyczkę? pkt. 3 Umowy.
Ile wynosi 1. Stopa oprocentowania pożyczki jest stała i wynosi ……% w stosunku
oprocentowanie rocznym.
pożyczki? 2. Oprocentowanie nie może przekroczyć wysokości odsetek
maksymalnych określonej w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego.
3. Do zmiany stopy oprocentowania pożyczki w czasie obowiązywania
Umowy może dojść jedynie w sytuacji zmiany stopy referencyjnej NBP
lub zmiany przepisów określających wysokość odsetek maksymalnych.
Wysokość stopy oprocentowania pożyczki ulega wtedy obniżeniu do
aktualnej wysokości odsetek maksymalnych przewidzianej przepisami
prawa.
4. W przypadku zajścia powyższych zmian zmianie ulega wysokość
poszczególnych rat spłaty pożyczki, o czym Pożyczkodawca zawiadomi
Pożyczkobiorcę i przekaże mu zaktualizowany harmonogram spłaty
pożyczki.

10.

11.

Ile wynosi
rzeczywista roczna
stopa
oprocentowania
pożyczki (RRSO)?
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1. RRSO wynosi: …….%
2. RRSO wylicza się z zastosowaniem wzoru matematycznego
wskazanego w załączniku nr 4 do Ustawy. Przy obliczaniu RRSO zostały
przyjęte następujące założenia:
a. dla celów obliczenia RRSO uwzględnia się całkowitą kwotę pożyczki
wskazaną w pkt. 6 Umowy,
b. do całkowitego kosztu pożyczki wlicza się wszystkie koszty
obowiązkowe ponoszone w związku z Umową, tj.:
i. oprocentowanie roczne pożyczki wskazane w pkt. 10 Umowy
ii. koszty dodatkowe wskazane w pkt. 15 Umowy, tj. koszt prowizji z
tytułu udzielenia pożyczki, ustalone na Dzień zawarcia Umowy
c. stopa oprocentowania pożyczki i opłaty, których zmian nie można
określić w chwili ustalania RRSO pozostaną niezmienione przez cały
okres obowiązywania Umowy,
d. okres wskazany w pkt. 8 Umowy, na który udzielana jest pożyczka
nie ulegnie zmianie,
e. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające
z Umowy w terminach w niej określonych,
f. wypłata pożyczki nastąpi w ciągu 2 dni od dnia zawarcia Umowy.

12.

Ile wynosi całkowita
kwota do zapłaty w
Dniu zawarcia
Umowy?

1. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę w Dniu zawarcia
Umowy wynosi: …… zł
2. Kwota ta została wyliczona według następujących założeń:
a. do wyliczeń przyjmuje się całkowitą kwotę pożyczki wskazaną w pkt. 6
Umowy.
b. do całkowitego kosztu pożyczki wlicza się wszystkie koszty
obowiązkowe ponoszone w związku z Umową, tj.:
i. oprocentowanie roczne pożyczki wskazane w pkt. 10 Umowy
ii. koszty dodatkowe wskazane w pkt. 15 Umowy, tj. koszt prowizji z tytułu
udzielenia pożyczki ustalony na Dzień zawarcia Umowy.
c. całkowitą kwotę do zapłaty wylicza się jako sumę całkowitego kosztu
pożyczki i całkowitej kwoty pożyczki.
3. Faktyczny koszt pożyczki zależny jest od sposobu w jaki Pożyczkobiorca
będzie korzystał z pożyczki oraz terminów jej spłaty.

13.

W jaki sposób będę 1. Pożyczka będzie spłacana w ratach płatnych bez wezwania w terminach
spłacać i kwotach określonych w harmonogramie spłaty pożyczki stanowiącym
pożyczkę? Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania spłaty na rachunek
bankowy Pożyczkodawcy. Spłata Pożyczki możliwa jest za pośrednictwem
narzędzi udostępnionych w Serwisie.
3. W przypadku terminowej spłaty pożyczki, każda spłata raty pożyczki
będzie zaliczana na poczet:
a. prowizji,
b. odsetek umownych od kapitału pożyczki,
c. kapitału pożyczki.
4. Przez czas obowiązywania Umowy Pożyczkobiorca ma prawo do
otrzymania, na wniosek, w każdym czasie, bezpłatnie harmonogramu
spłaty. Harmonogram spłaty będzie dodatkowo
dostępny w koncie Pożyczkobiorcy znajdującym się w Serwisie.

14.

Czy mam prawo do Umowa nie przewiduje takiego uprawnienia. Pożyczkobiorca jest
zawieszenia spłat rat zobowiązany do spłaty rat pożyczki zgodnie z ustalonym
pożyczki na jakiś harmonogramem.
czas?

15.

Jakie jeszcze koszty, Prowizja za udzielenie pożyczki ….. zł
oprócz Wysokość prowizji za udzielenie pożyczki jest stała przez cały czas
odsetek od pożyczki, obowiązywania Umowy.
muszę
ponieść?
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16.

Jaka jest roczna stopa
oprocentowania
zadłużenia
przeterminowanego?

1. Za opóźnienie w spłacie pożyczki naliczane są odsetki karne w
wysokości ……..% w stosunku rocznym.
2. W przypadku spłaty wymagalnej raty pożyczki w terminie 3 Dni
Roboczych od określonej w harmonogramie spłaty daty wymagalności
danej raty, Pożyczkodawca zrzeka się uprawnienia do naliczenia odsetek
karnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, za ten okres opóźnienia.
3. Odsetki karne nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości odsetek za
opóźnienie określonej w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego.
4. Do zmiany wysokości odsetek karnych w czasie obowiązywania Umowy
może dojść jedynie w sytuacji obniżenia lub podwyższenia stopy
referencyjnej NBP lub zmiany przepisów określających wysokość odsetek
maksymalnych za opóźnienie. Pożyczkodawca zobowiązuje się do
niezwłocznego poinformowania Pożyczkobiorcy o dokonanej zmianie
wysokości odsetek za opóźnienie.

17.

Czy oprócz odsetek za
opóźnienie zapłacę
jeszcze jakieś koszty
jeśli nie spłacę rat
pożyczki w terminie?

Z chwilą postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności,
Pożyczkodawca jest uprawniony do dochodzenia zwrotu swoich
wierzytelności wobec Pożyczkobiorcy na drodze
postępowania sądowego. W takim przypadku Pożyczkobiorca może zostać
zobowiązany do poniesienia kosztów postępowania sądowego,
klauzulowego i egzekucyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
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18.

Co się stanie jeśli nie
spłacę pożyczki lub
spłacę ją z
opóźnieniem?
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1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty rat pożyczki w terminach i
kwotach zgodnych z harmonogramem spłaty.
2. Jeżeli Pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki w uzgodnionych terminach
określonych w harmonogramie, Pożyczkodawca, poza uprawnieniem do
naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości wskazanej w pkt. 16
Umowy, uprawniony jest do podjęcia działań windykacji polubownej.
3. Pożyczkodawcy przysługuje również prawo do wypowiedzenia Umowy
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku spłaty zaległych rat
pożyczki w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty wysyłanym listem
poleconym przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy, pod warunkiem, że
łączne opóźnienie Pożyczkobiorcy w spłacie rat pożyczki przekracza 21 dni.
4. Z chwilą wypowiedzenia Umowy pożyczka zostaje postawiona w stan
natychmiastowej wymagalności, a Pożyczkobiorca jest uprawniony do
dochodzenia od Pożyczkobiorcy należnej kwoty na drodze postępowania
sądowego lub pozasądowego.
5. Jakiekolwiek wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę po upływie
umownych terminów spłaty, zaliczane będą przez Pożyczkodawcę w
następującej kolejności:
a. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego według następującej
kolejności: koszty sądowe (w tym opłaty i zaliczki), koszty egzekucyjne (w
tym opłaty i zaliczki), koszty
zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądem, koszty
zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym
b. Odsetki karne za opóźnienie począwszy od najdawniej wymagalnych,
c. prowizja za udzielenie pożyczki począwszy od najdawniej wymagalnych
rat,
d. odsetki umowne od przeterminowanego kapitału pożyczki liczone od
najdawniej wymagalnych raty pożyczki,
e. przeterminowany kapitał pożyczki liczony od najdawniej wymagalnych
rat pożyczki,
f. prowizja niewymagalna,
g. odsetki umowne bieżące,
h. niewymagalny kapitał pożyczki.
6. Pożyczkodawca jest uprawniony do wpisania długu Pożyczkobiorcy do
bazy dłużników biura informacji gospodarczej, jeśli dług Pożyczkobiorcy
wynosi co najmniej 200 zł, jest wymagalny co najmniej od 30 dni i nie
dłużej niż 10 lat, a od wysłania do Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty
upłynął co najmniej miesiąc.
7. W przypadku niewykonania zobowiązania lub zwłoki w spłacie
zobowiązania przekraczającej 60 dni, Pożyczkodawca, na podstawie
art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe jest
uprawniony przetwarzać dane Pożyczkobiorcy po wygaśnięciu
zobowiązania z tytułu pożyczki w celu oceny zdolności kredytowej i
analizy ryzyka kredytowego bez konieczności uzyskiwania zgody
Pożyczkobiorcy, przez okres nie dłuższy niż 5 lat, o ile w ciągu 30 dni od
dnia wysłania wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie o
zamiarze przetwarzania tych informacji bez zgody Pożyczkobiorcy,
Pożyczkobiorca nie spłacił powstałych zaległości.

19.

Czy jest wymagane Nie
poniesienie opłat
notarialnych?

20.

Czy wymagane jest Nie
ubezpieczenie lub
zabezpieczenie
spłaty pożyczki?

21.

Jak i do kiedy mogę
odstąpić od umowy
pożyczki i co się
wtedy stanie?
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1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w
terminie 14 dni od Dnia zawarcia Umowy.
2. Aby odstąpić od Umowy należy wysłać podpisany formularz
oświadczenia o odstąpieniu, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy, do
Pożyczkodawcy na adres Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6,
81 – 718 Sopot lub skan podpisanego formularza z adresu:
hMps://pomoc.bluemedia.pl
lub hMps://kokos.pl/kontakt.
Pożyczkobiorca może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu na
dowolnym formularzu, w
tym stworzonym przez siebie. Oświadczenie Pożyczkobiorcy o
odstąpieniu od Umowy nie wymaga uzasadnienia.
3. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa do
odstąpienia od Umowy, Umowę uznaje się za niezawartą, a
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu całkowitej kwoty pożyczki
w wysokości ……. wraz z odsetkami w wysokości
……% w skali roku liczonymi od kapitału pożyczki za każdy dzień
korzystania z tego kapitału, tj. za okres od dnia otrzymania środków
pożyczki do dnia wykonania przelewu na rachunek bankowy
Pożyczkodawcy. Za każdy dzień posiadania przez Pożyczkobiorcę
środków pożyczki Pożyczkodawcy należą się odsetki w kwocie …… zł.
4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania zwrotu całkowitej
kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu w sposób określony w pkt. 13.2. Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy pożyczki, Pożyczkodawcy nie
przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów
poniesionych przez Pożyczkodawcę na rzecz organów administracji
publicznej oraz opłat notarialnych.
6. Jeżeli Pożyczkobiorca nie dokona zwrotu pożyczki wraz z odsetkami
umownymi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu, od kolejnego dnia (tj. 31-go dnia) od kapitału pożyczki
naliczane są odsetki karne w wysokości 14% w stosunku rocznym, przy
czym zmiana stopy oprocentowania odsetek karnych następuje na
zasadach określonych w pkt. 16.4. Umowy.
Dodatkowo Pożyczkodawca ma prawo podjąć działania windykacyjne
zmierzające do odzyskania kwoty wypłaconej pożyczki wraz z
odsetkami.

22.

23.

24.

Czy mogę spłacić 1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty pożyczki w całości lub w
pożyczkę przed części w dowolnym czasie przed umówionym terminem jej spłaty,
terminem? niezależnie od tego, czy poinformował Pożyczkodawcę o zamiarze
dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki. W przypadku wcześniejszej
spłaty części pożyczki – kwota wcześniejszej spłaty zaliczana jest w
pierwszej kolejności na spłatę pozostałego do spłaty kapitału.
2. W wyniku wcześniejszej spłaty pożyczki w całości lub w części,
całkowity koszt pożyczki ulega proporcjonalnemu obniżeniu o koszty,
które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy.
Całkowity koszt pożyczki obejmuje prowizję za udzielenie pożyczki w
wysokości określonej w pkt. 15 Umowy oraz łączną kwotę odsetek
umownych w wysokości określonej w pkt. 10 Umowy.
3. Spłata całkowitej kwoty pożyczki w wysokości określonej w pkt. 6
Umowy wraz z całkowitym kosztem pożyczki w wysokości określonej w
ust. 2 powyżej oraz ewentualnymi odsetkami karnymi należnymi na
dzień spłaty powoduje rozwiązanie Umowy wskutek wygaśnięcia
zobowiązań z tej Umowy wynikających.
Czy muszę płacić Nie.
prowizję za spłatę
pożyczki przed
terminem?
Kiedy
Pożyczkodawca
może wypowiedzieć
umowę pożyczki?
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1. Pożyczkodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku braku spłaty zaległych rat
pożyczki w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty wysyłanym
listem poleconym przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy, pod
warunkiem, że łączne opóźnienie Pożyczkobiorcy w spłacie rat pożyczki
przekracza 21 dni.
2. Oświadczenie Pożyczkodawcy o wypowiedzeniu Umowy kierowane
jest na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w pkt. 2
Umowy.
3. Z chwilą wypowiedzenia Umowy pożyczka zostaje postawiona w
stan natychmiastowej wymagalności, a Pożyczkodawca jest
uprawniony do dochodzenia od Pożyczkobiorcy zwrotu należnej kwoty
na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

25.

Czy przysługuje mi
prawo do
pozasądowego
rozstrzygania
sporów?
Jeśli tak, jaka jest
procedura?

1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pozasądowego rozstrzygania
sporów.
2. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów
konsumenckich pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest
Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
internetowej Rzecznika Finansowego dostępnej pod
adresem hMps://rf.gov.pl/.
3. Pożyczkobiorcy przysługuje także możliwość do zwrócenia się o
pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika
Konsumentów.
4. Pożyczkobiorca może skorzystać z Europejskiej Plaoormy
Rozwiązywania Sporów Online ("Plaoorma ODR"). Plaoorma ODR jest
interaktywną stroną internetową, za pomocą której możliwe jest
pozasądowe rozstrzyganie sporów, dotyczących zobowiązań
umownych wynikających z internetowych umów o świadczenie usług
zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii
Europejskiej, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii
Europejskiej. Plaoorma ODR, dostępna jest pod adresem
hMp://ec.europa.eu/odr/

26.

Jaki organ nadzoru
jest właściwy w
sprawach ochrony
konsumentów?

Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie internetowej UOKiK pod adresem:
hMps://uokik.gov.pl/

27.

Jaki organ prowadzi Organem, który prowadzi rejestr instytucji pożyczkowych jest Komisja
rejestr instytucji Nadzoru Finansowego.
pożyczkowych?

28.

Jakie prawo jest Właściwe dla zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie.
właściwe dla
zawarcia i
wykonania Umowy?

29.

Jaki sąd jest
właściwy dla sporów
wynikających z
Umowy?
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Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy można wytoczyć przed
sądem powszechnym właściwym według przepisów o właściwości
ogólnej, zasadniczo jest to miejsce zamieszkania lub siedziby
pozwanego. Jeżeli pozwanym będzie Pożyczkobiorca, sądem
właściwym będzie przede wszystkim sąd miejsca zamieszkania
Pożyczkobiorcy. O ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa
zezwalają Pożyczkobiorcy na wybór innego sądu właściwego dla
rozstrzygania sporu z Pożyczkobiorcą, Pożyczkodawca uprawniony jest
do dokonania tego wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

30.

Obowiązek Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania Pożyczkodawcy w
informowania trakcie obowiązywania Umowy o wszelkich zmianach w zakresie
danych Pożyczkobiorcy przekazanych Pożyczkodawcy na etapie
wnioskowania o zawarcie Umowy.

Załączniki:
1. wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
2. harmonogram spłaty pożyczki

Załącznik - Harmonogram spłat pożyczki
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