ForsaFinanse.PL
UMOWA POZYCZKI nr ......................................
Zawarta w Głogowie w dniu .................................pomiędzy:
ForsaFinance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie , ul.
Herbowa 18/9, 6-200 Głogów, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Wrocławia we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000636211, NIP:6932179443,REGON:365371593, o kapitale zakładowym w wysokości
280.000,00 zł, zwaną dalej: „Pożyczkodawcą”,
a Panem/Panią ...................................................., zamieszkałym(-ą......................................
legitymującym(-ą) się dowodem osobistym ...........................................................
PESEL ........................................................................
Zwanym/-ą dalej: „Pożyczkobiorcą”.

§ 1. Postanowienia ogólne
Użyte w Umowie oraz w korespondencji pomiędzy stronami Umowy określenia oznaczają:
1. Biuro Informacji Gospodarczej oznacza dowolne z biur informacji gospodarczej
działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych, w szczególności: Biuro Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
2. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
3. Baza Danychoznacza zbiór danych prowadzony do celów oceny zdolności
kredytowej przez Biuro Informacji Gospodarczej;
4. Całkowity Koszt Pożyczki oznacza wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest
zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką, w wysokości określonej w
Umowie Pożyczki;
5. Całkowita Kwota Pożyczki oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych
udostępnionych Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy
Pożyczki;
6. Całkowita Kwota do Zapłaty przez Pożyczkobiorcę oznacza sumę Całkowitego
Kosztu Pożyczki i Całkowitej Kwoty Pożyczki, w wysokości określonej w Umowie
Pożyczki; Całkowita Kwota do Zapłaty przez Pożyczkobiorcę została określona przy
założeniu, że Pożyczkobiorca dokona spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi
prowizjami lub innymi kosztami należnymi Pożyczkodawcy w Terminie Spłaty;
7. Czynności Windykacyjne oznacza czynności podejmowane w związku z
niedotrzymaniem przez Pożyczkobiorcę Terminu Spłaty Pożyczki;
8. Formularz Informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu
konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy, dostępny dla Pożyczkobiorcy w

formie pisemnej lub na Stronie Internetowej w wersji elektronicznej i każdorazowo
udostępniany Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy lub na trwałym nośniku
pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie;
9. Kodeks postępowania cywilnego oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z zm. późn.);
10. Ocena Zdolności Kredytowej Pożyczkobiorcy oznacza ocenę zdolności
Pożyczkobiorcy do spłaty Pożyczki w Terminie Spłaty dokonywaną przez
Pożyczkodawcę przed zawarciem Umowy Pożyczki na podstawie informacji
uzyskanych od Pożyczkobiorcy lub na podstawie informacji zawartych w Bazie
Danych lub w Zbiorze Danych Pożyczkodawcy;
11. Odsetki za Opóźnienie oznaczają odsetki za nieterminową płatność naliczane w
wysokości określonej w Umowie Pożyczki w przypadku niedotrzymania Terminu
Spłaty przez Pożyczkobiorcę;
12. Opłata Rejestracyjna oznacza opłatę o charakterze zwrotnym w wysokości 0,01 zł
dokonywaną przez Pożyczkobiorcę na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w celu
weryfikacji danych podanych podczas rejestracji w Serwisie Klienta;
13. Pożyczkaoznacza środki pieniężne przekazane Pożyczkobiorcy przez
Pożyczkodawcę na dowolny cel na podstawie Umowy Pożyczki;
14. Pożyczkobiorcaoznacza osobę fizyczną, która zawiera Umowę w celu niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
15. Pożyczkodawcaoznacza spółkę działającą pod firmą ForsaFinance Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Herbowa 18/9,
Głogów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000636211, NIP: 6932179443,
REGON: 365371593, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł;
16. Potwierdzenie Przedłużenia Terminu Spłaty oznacza oświadczenie wystawione
przez Pożyczkodawcę, potwierdzające przedłużenie Terminu Spłaty w przypadku
Pierwszej Pożyczki albo kolejnej Pożyczki, w szczególności email lub sms;
17. Profil Klientaoznacza indywidualny profil klienta założony przez Pożyczkobiorcę w
Serwisie Klienta;
18. Prowizja za Udzielenie Pożyczki oznacza wynagrodzenie z tytułu rozpatrzenia
wniosku o pożyczkę oraz udzielenia Pożyczki, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest
uiścić Pożyczkodawcy w wysokości i na warunkach określonych w Umowie Pożyczki;
19. Prowizja za Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki oznacza wynagrodzenie z tytułu
przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest
uiścić Pożyczkodawcy w wysokości i na warunkach określonych w Umowie Pożyczki;
20. Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy oznacza rachunek bankowy, którego
posiadaczem jest Pożyczkobiorca, prowadzony przez bank działający na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, z którego została dokonana Opłata Rejestracyjna i na który
Pożyczkodawca przekazuje kwotę Pożyczki po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę
warunków określonych w Umowie;
21. Rachunek Bankowy do Spłat oznacza rachunek bankowy, na który Pożyczkobiorca
zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi prowizjami i opłatami
należnymi zgodnie z Umową; informację o aktualnym numerze Rachunku
Bankowego do Spłat Pożyczkobiorca może uzyskać w Serwisie Klienta.
22. RRSOoznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. Całkowity Koszt
Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa

Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym, określona w Umowie Pożyczki;
RRSO została określona przy założeniu, że Pożyczkobiorca dokona spłaty Pożyczki
wraz ze wszystkimi należnymi prowizjami i innymi opłatami w Terminie Spłaty
wynikającym z Umowy Pożyczki;
23. Serwis Klientaoznacza stronę internetową Pożyczkodawcy: www.forsafinance.pl;
24. Tabela Kosztów oznacza zestawienie wszystkich znanych Pożyczkodawcy prowizji,
odsetek lub innych kosztów związanych z udzieleniem Pożyczki albo przedłużeniem
Terminu Spłaty.
25. Termin Spłaty oznacza dzień wskazany w Umowie Pożyczki lub w Potwierdzeniu
Przedłużenia Terminu Spłaty, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić
Pożyczkę wraz z należnymi prowizjami i innymi opłatami w formie przelewu
bankowego na Rachunek Bankowy do Spłaty;
26. Ustawa o kredycie konsumenckim oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim (tekst jednolity z dnia 26 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 z
późn. zm.);
27. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 25 listopada 2015 r., Dz.U. z 2015
r. poz. 2135 z późn. zm);
28. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity z dnia 14 maja
2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 z późn. zm);
29. Wniosek o Udzielenie Pożyczki oznacza wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie
pierwszej albo kolejnej Pożyczki, złożony za pośrednictwem Profilu Klienta i
podlegający rozpatrzeniu przez Pożyczkodawcę na zasadach określonych w Umowie;
30. Pożyczkobiorca– osobę fizyczną, będącą stroną Umowy, której Pożyczkodawca
udziela Pożyczkę na warunkach określonych w Umowie
31. Pożyczkodawca- Forsa Finance Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Głogowie, ul. Herbowa 18/9 , 67-200 Głogów, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st.
Wrocławia we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000636211, NIP: 6932179443, o kapitale zakładowym w wysokości
280.000,00 zł,
§ 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy Pożyczki jest określenie zasad na jakich Pożyczkodawca
oraz Pożyczkobiorca zawierać będą Umowy Pożyczki,
2. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Rachunku
Pożyczkobiorcy,
3. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.
§ 3. Wymagania dla Pożyczkobiorcy
1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany:
a) dokonać terminowej spłaty Pożyczki;
b) aktualizować na bieżąco dane przekazane Pożyczkodawcy, w tym niezwłocznie
informować o zmianie adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, i/lub adresu

zameldowania, zmianie numeru konta bankowego, numeru telefonu oraz innych danych
przekazanych Pożyczkodawcy;
c) do przekazywania tylko prawdziwych informacji w ramach procesu weryfikacji
Pożyczkobiorcy;
d) do przestrzegania warunków Umowy.
2. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiejkolwiek szkody
poniesionej przez Pożyczkobiorcę wskutek uchybienia obowiązków określonych w pkt 1 b) i
c)
§ 4. Warunki przyznawania Pożyczek
1. Pożyczka na podstawie Umowy może być udzielona Pożyczkobiorcy, który łącznie
spełnia następujące warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) jest konsumentem tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 5 pkt 1
Ustawy);
c) jest w wieku od 20 do 70 lat;
d) jest obywatelem polskim z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
e) posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek
zaciągnięcia Pożyczki;
f) posiada aktywny Profil Klienta na Stronie Internetowej w przypadku wnioskowania o
Pożyczkę za pośrednictwem Strony Internetowej;
g)uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej na podstawie informacji podanych
Pożyczkodawcy lub Pośrednikowi lub Pośrednikowi Kredytowemu przez Pożyczkobiorcę
oraz informacji pozyskanych z Biur Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej
oraz ze zbioru danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika lub Pośrednika Kredytowego;
h) zawarł z Pożyczkodawcą Umowę;
i) w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada zaległości pieniężnych względem
Pożyczkodawcy;
j) spełnia inne warunki przewidziane w Umowie
§ 5. Utworzenie ProfiluKlienta na stronie internetowej - Rejestracja
1. Złożenie pierwszego Wniosku o Udzielenie Pożyczki wymaga rejestracji
Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy celem utworzenia Profilu
Klienta
2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie na Stronie Internetowej
Pożyczkodawcy formularza rejestracyjnego zawierającego następujące dane
Pożyczkobiorcy:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) serię i numer dowodu osobistego,
d) numer telefonu komórkowego,
e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
f) adres zamieszkania,
g) adres zameldowania - jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania,

3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym prawdziwe
dane. Podanie w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych danych może
uniemożliwić zakończenie procedury tworzenia Profilu Klienta.
4. Podanie przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych danych, w szczególności
wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd i skutkujących niekorzystnym
rozporządzeniem mieniem przez Pożyczkodawcę może powodować
odpowiedzialność karną i/lub cywilną Pożyczkobiorcy.
5. Po utworzeniu Profilu Klienta Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać przelewu
Opłaty rejestracyjnej w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) z rachunku
bankowego, którego posiadaczem jest Wnioskodawca na Rachunek Bankowy
Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.
Pożyczka zostanie wypłacona na rachunek bankowy, z którego Pożyczkobiorca
dokona przelewu Opłaty rejestracyjnej.
6. Dokonanie Opłaty rejestracyjnej ma na celu rejestrację rachunku bankowego
Wnioskodawcy oraz weryfikację danych osobowych Pożyczkobiorcy przez
Pożyczkodawcę .
7. W przypadku zmiany podanego we Wniosku o Udzielenie Pożyczki adresu e-mail,
lub zmiany rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest
dokonać przelewu Opłaty weryfikacyjnej w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz)
na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na Stronie
Internetowej Pożyczkodawcy celem weryfikacji zmienianych przez Pożyczkobiorcę
danych. Przelew musi być dokonany z rachunku bankowego, którego posiadaczem
jest Pożyczkobiorca.
8. Wpłaty Opłat rejestracyjnych i Opłat weryfikacyjnych dokonywane z rachunków
pośredników finansowych, przez bankowe systemy przyspieszające lub z rachunków
SKOK nie będą akceptowane przez Pożyczkodawcę.
9. W trakcie rejestracji Pożyczkobiorca ustala hasło dostępu do Profilu Klienta, służące
m. in. do składania przez Pożyczkobiorcę wniosków o kolejną Pożyczkę.
Pożyczkobiorca może w każdym czasie dokonać zmiany swojego hasła.
§ 6. Wniosek o udzielenie pożyczki
1. W celu otrzymania Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć Wniosek o
Udzielenie Pożyczki.
2. We Wniosku o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest określić
wnioskowaną kwotę Pożyczki oraz Okres Trwania Pożyczki.
3. Występując z Wnioskiem o Udzielenie Pożyczki, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81, poz. 530 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm.) w
związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, Pożyczkobiorca zobowiązany jest udzielić Pożyczkodawcy umocowania do
złożenia w jego imieniu, za pośrednictwem biur informacji gospodarczych w rozumieniu
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych w Biurze
Informacji Kredytowej S.A. oraz w Związku Banków Polskich – System Bankowy Rejestr,
upoważnienia do udostępnienia danychgospodarczych przetwarzanych przez te instytucje,

w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka
kredytowego Pożyczkobiorcy, celem ujawnienia ich Pożyczkodawcy. Powyższe
pełnomocnictwo obejmuje również pozyskanie z biur informacji gospodarczych, w
rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych, informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy celem oceny
ryzyka kredytowego dotyczącego Pożyczkobiorcy oraz przekazywania ww. biurom informacji
o wywiązywaniu się przez Pożyczkobiorcę z zobowiązań wynikających z udzielonych
Pożyczek.
4. Wniosek nie jest złożony, jeśli nie spełnia warunków określonych jak powyżej pkt. 1 –
3.
5. Pożyczkodawca, działając na podstawie udzielonego przez Pożyczkobiorcę w pkt. 3
powyżej pełnomocnictwa, weryfikuje prawdziwość przekazanych przez Pożyczkobiorcę
danych celem oceny zdolności kredytowej.
6. Pożyczkodawca o podjętej decyzji przyznania Pożyczki lub odmowy przyznania Pożyczki
zawiadamia Pożyczkobiorcę poprzez przesłanie wiadomości tekstowej SMS na numer
telefonu komórkowego lub email, podany w formularzu rejestracyjnym. Jeśli odmowa
przyznania Pożyczki następuje w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej,
Pożyczkodawca informuje o wynikach tej oceny oraz wskazuje bazę danych, w której
zweryfikowano Pożyczkobiorcę.
§ 7. Zasady i termin spłaty Pożyczki
1. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy Pożyczkę w kwocie nie niższej niż 500 zł (limit
dolny) i nie wyższej niż 3000,00 zł (limit górny), na czas nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy
niż dni 30.
2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki poprzez wpłacenie przelewem
bankowym równowartości Całkowitej Kwoty do zapłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki
oraz należnych prowizji i innych opłat na Rachunek do Spłaty na warunkach określonych w
Umowie Pożyczki. W celu właściwej identyfikacji wpłaty w tytule przelewu Pożyczkobiorca
powinien wpisać:
„Spłata pożyczki nr .................................................... podając numer Umowy Pożyczki.
3. Termin Spłaty, jak również zasady spłaty prowizji i opłat należnych Pożyczkodawcy
określają szczegółowo Twoje Warunki Umowy Pożyczki.
4. Pożyczkobiorca obowiązany jest uiścić na rzecz Pożyczkodawcy Prowizję w wysokości i
terminie wskazanym w Indywidualnie Uzgodnionych Warunkach Pożyczki.
5. O zachowaniu Terminu Spłaty decyduje data uznania Rachunku Bankowego do Spłaty
kwotą równą Całkowitej Kwocie do Zapłaty przez Pożyczkobiorcę. W przypadku
przekroczenia Terminu Spłaty Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wpłacenia całkowitej
kwoty do zapłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki powiększonej o naliczone Odsetki za
Opóźnienie.
6. Każda wpłata dokonana przez Pożyczkobiorcę będzie zaliczana kolejno na poczet:
a) Odsetek za Opóźnienie;

b) Prowizji za Przedłużenie Terminu Spłaty Pierwszej Pożyczki, w przypadku gdyby została
naliczona;
c) Prowizji za Udzielenie Pożyczki;
d) Oprocentowania pożyczki;
e) Całkowitej Kwoty Pożyczki.
6. Spłata Całkowitej Kwoty Pożyczki na Rachunek Bankowy do Spłaty powoduje
wygaśnięcie Umowy Pożyczki i uznaje się za wykonanie przez Pożyczkobiorcę Umowy
Pożyczki względem Pożyczkodawcy.
§ 8. Wcześniejsza spłata Pożyczki
Pożyczkobiorca ma prawo dokonać przedterminowej spłaty swojego zobowiązania
wynikającego z umowy pożyczki. W przypadku przedterminowej spłaty całej kwoty,
Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do obniżenia całkowitego kosztu pożyczki o wartość
oprocentowania pożyczki i kosztów dla skróconego okresu obowiązywania umowy,
chociażby Pożyczkobiorca poniósł odsetki i koszty przed przedterminową spłatą. Od
obniżenia wyłączone są całkowita kwota pożyczki (kapitał pożyczki) oraz prowizje za
udzielenie pożyczki.
§ 9. Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki
1. Pożyczkobiorca, któremu została udzielona Pożyczka, ma prawo do wnioskowania o
Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki przed upływem Terminu Spłaty Pożyczki .
Pożyczkodawca ma prawo odmówić przedłużenia okresu spłaty Pożyczki po dokonaniu
oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
2. Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi należnymi kosztami, jest
możliwe jedynie po wcześniejszym uiszczeniu na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji za
Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki Kwoty Wypłaconej, o wysokości której
Pożyczkobiorca uzyskał informacje telefonicznie lub mailowo lub na Profilu Klienta.
3. Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki może nastąpić jednokrotnie.
4. Po uiszczeniu na rzecz Pożyczkodawcy kwoty Prowizji za przedłużenie okresu spłaty
Pożyczki, spłata kwoty Pożyczki określonej w Warunkach Pożyczki ulega przedłużeniu, z
zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.
5. Pożyczkobiorca w tytule przelewu bankowego powinien podać numer Pożyczki i
informację o Przedłużeniu okresu spłaty Pożyczki zgodnie z komunikatem w wiadomości
e-mail wysłanej do Pożyczkobiorcy niezwłocznie po akceptacji przez Pożyczkodawcę
wniosku o Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki. Po otrzymaniu Prowizji za przedłużenie
Pożyczki, Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę SMS-em lub e-mailem o Przedłużeniu
okresu spłaty Pożyczki.

6. Za dzień uiszczenia na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji za przedłużenie okresu spłaty
Pożyczki uznawany będzie dzień obciążenia Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy.
§ 10. Opóźnienie w spłacie Pożyczki
1. 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) nalicza się od : Całkowita Kwota do Zapłaty przez
Pożyczkobiorcę.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.
2. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia
działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w
szczególności do:
a) kontaktu telefonicznego z Pożyczkobiorcą,
b) wysyłania monitów listownych i sms oraz
c) przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot.
3. Po upływie Terminu spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu
Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na
drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
4. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16, 17 bądź
18 Ustawy UIG. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach
Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność
kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji
Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji
gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w
oparciu o przepisy rozdziału 3 Ustawy UIG.
5. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do
Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji
Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody
wyrażonej we Wniosku o Pożyczkę.

§ 11. Indywidualnie Uzgodnione Warunki Pożyczki

1. Pożyczka zostaje udzielona Pożyczkobiorcy na następujących warunkach (Indywidualnie
Uzgodnione Warunki Pożyczki):
a) Całkowita Kwota Pożyczki ........................ zł
b)Okres Trwania Pożyczki ................................ dni
c) Termin Spłaty Pożyczki .................................dni
d) Odsetki kapitałowe ...................................... zł
e) Prowizja ........................................................ zł
f) Całkowity Koszt Pożyczki ............................... zł
g) Całkowita Kwota do Spłaty ........................... zł
h) RRSO (w procentach) ...................................%
Odstąpienie od Umowy
§ 12. Odstąpienie od Umowy
1. Pożyczkobiorca, bez podania przyczyny, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni
od daty zawarcia Umowy.
2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca
zobowiązuje się do zwrotu wypłaconej kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami kapitałowymi za
okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia zwrotu Pożyczki w wysokości określonej w Twoje
Warunki Umowy Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy w terminie 30 dni od dnia
złożenia Pożyczkodawcy oświadczenia o odstąpieniu.
4. Kwota Odsetek kapitałowych (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy), o których mowa w
punkcie poprzedzającym, została podana z dokładnością (zaokrąglona) do dwóch miejsc po
przecinku. W związku z tym łączna kwota Odsetek kapitałowych, które Pożyczkobiorca
zobowiązany jest spłacić wraz z kwotą Pożyczki w przypadku odstąpienia od Umowy, może
nieznacznie różnić się od łącznej kwoty Odsetek kapitałowych, wskazanej w Indywidualnie
Uzgodnionych Warunkach Umowy, w odniesieniu do okresu odpowiadającemu okresowi, na
który została udzielona Pożyczka.
5. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży,
pod adresem Pożyczkodawcy, oświadczenie o odstąpieniu. Pożyczkobiorca ma prawo
złożyć oświadczenie o odstąpieniu również drogą elektroniczną. Ciężar udowodnienia
wysłania oświadczenia o odstąpieniu w terminie spoczywa na Pożyczkobiorcy.
§ 13. Wypowiedzenie Umowy

1. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać Umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia
w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny
Pożyczkodawcy. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na obowiązek wykonania przez
Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki określonych w Umowie.
2. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać Umowę z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia w
drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny
Pożyczkobiorcy. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na obowiązek wykonania przez
Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki określonych w Umowie.
3. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze
pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy w
przypadku:
a) niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia
Pożyczki określonych w Umowie lub w Warunkach Pożyczki,
b) negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
4. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w § 4 (warunki
przyznawania pożyczek) powyżej nie wpływa na obowiązki dotyczące spłaty Pożyczki
określone w Umowie.
§ 14. Informacje Poufne

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i z zachowaniem
należytej staranności hasła do swojego Profilu Klienta. Pożyczkobiorca ponosi
odpowiedzialność w pełnej kwocie za wszelkie transakcje dokonane przy użyciu informacji
poufnych, w szczególności kombinacji nazwy użytkownika i hasła do swojego Profilu
Klienta, wykonane przez osoby trzecie wskutek zaniedbania wyżej wskazanego obowiązku.
2. Pożyczkodawca nie jest odpowiedzialny za żadną potencjalną stratę Pożyczkobiorcy,
utracone korzyści oraz inne konsekwencje wynikłe z ujawnienia informacji poufnych przez
Pożyczkobiorcę osobom trzecim.
§ 15. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Pożyczek można składać:
a) w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres Pożyczkodawcy, tj. Forsa Finance Sp. z
o.o. ul. Herbowa 18/9, 67 – 200 Głogów lub
b) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy
biuro@forsafinanse.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie klienta oraz zwięźle opisany przedmiot
reklamacji.
3. Pożyczkodawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi na wniesioną
reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Pożyczkodawca w informacji

przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, wyjaśni przyczynę opóźnienia,
wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy i określi
przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy
60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Pożyczkodawca wyśle klientowi odpowiedź na reklamację w formie papierowej na adres
pocztowy podany podczas rejestracji, a w przypadku jego braku, na inny adres pocztowy,
podany w korespondencji. Odpowiedź na reklamację zostanie dostarczona pocztą
elektroniczną na adres e-mail klienta wyłącznie na jego wniosek.
§ 15. Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy lub ich część zostaną uznane za
nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.
2. Jeżeli dane Pożyczkobiorcy (w szczególności adres korespondencyjny, adres zamieszkania
lub numer Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy) uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma
obowiązek zgłosić zmianę tych danych Pożyczkodawcy. Zgłoszenie zmiany danych może
być dokonane za pośrednictwem Profilu Klienta, jak również pisemnie lub pocztą
elektroniczną.
Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie, oświadczenia woli związane z
zawarciem, wykonaniem, zmianą lub rozwiązaniem Umowy mogą być składane przez
Strony na piśmie (odpowiednio na adres siedziby Pożyczkodawcy oraz na adres do
korespondencji Pożyczkobiorcy) lub przesyłane pocztą elektroniczną (na adres poczty
elektronicznej odpowiednio Pożyczkodawcy lub Pożyczkobiorcy).
OświadczeniaPożyczkodawcy przesyłane pocztą elektroniczną powinny być sporządzone na
Trwałym Nośniku.
3. Pożyczkodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Umowy w przypadku, gdy wynika to ze
zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej. Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę o zmianie
Umowy, przesyłając mu zmienioną Umowę. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla
Pożyczkobiorcy od daty określonej w zawiadomieniu, chyba że przed tą datą
Pożyczkobiorca dokona wypowiedzenia Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
liczonego od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Umowy.
4. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.
5. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
6. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. Jeżeli Pożyczkodawca 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.
8. Właściwość Sądu będzie każdorazowo ustalana według zasad ogólnych tj. miejsca
zamieszkania pozwanego.

9. Umowa pożyczki została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Pożyczkobiorca

Za Pożyczkodawcę

________________________________________________________________
(Czytelny podpis, imię i nazwisko)

Załącznik nr 1
do Umowy Pożyczki Forsa Finance nr..........................:
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU
Forsa Finance Spółka z o.o.
ul. Herbowa 18/9, 67 – 200 Głogów
tel. 796 938 222
adres e-mail: biuro@forsafinanse.pl
Ja niżej podpisana/ny......................................................................................, (PESEL ...............................
legitymująca/cy się dowodem osobistym nr ............................................................., zamieszkała/ły:
......................................................................................................................................................
niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 53.1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126, poz. 715 z późn. zm.), odstępuję od:
Umowy Pożyczki Forsa Finance nr...............................................................................................,
zawartej z Forsa Finance Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie, ul.
Herbowa 18/9, 67 - 200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Wrocławia we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowegopod nr KRS0000636211
Zobowiązuję się w ciągu 30 dni, zwrócić na Rachunek Pożyczkodawcy wypłaconą mi kwotę
Pożyczki w wysokości............................. zł wraz z Odsetkami kapitałowymi za okres od dnia
wypłaty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki, w wysokości ……zł dziennie.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości fakt, iż oświadczenie o odstąpieniu staje się wiążące
po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę tego oświadczenia.

Miejscowość, data, podpisPożyczkobiorcy

Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki Forsafinanse.pl
Tabela Opłat i Prowizji Forsa Finance Sp. z o.o.

Lp.

1

2

Nazwa Opłaty

Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki

Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego

Wartość Opłaty

Dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie – 14% (wartość na dzień
02.02.2016r.). 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 Pożyczkobiorcę, na
trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie
lub wydrukowanie.
Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego
są pobierane w wysokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 623 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i
egzekucji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.) jak
również pozostałe koszty określone przepisami
prawa.

