UMOWA NR 9235
Zawarta w dniu 2022-05-02 14:20:00 pomiędzy:
Mercury Financial Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 000086868, NIP: 7011004494, REGON: 387551728, o kapitale zakładowym w wysokość 1.500.000,00 zł, opłaconym
w całości, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”, numer rachunku bankowego Pożyczkodawcy do spłat:91114020628745000000009235 , a Panem/Panią
zwanym (-ą) dalej „Pożyczkobiorcą”, Imię: Jakub, Nazwisko: Kowalski, PESEL: 98092923960, adres zamieszkania: Biedronkowa 15/2, 91-111
Radom , numer telefonu: +48 735005860.

§1 Przedmiot Umowy

Warunki Pożyczki:

1. Pożyczkodawca, po dokonaniu
analizy zdolności kredytowej
Pożyczkobiorcy, uzyskaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej
Pożyczkobiorcy, a także
po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę
warunków określonych w niniejszej umowie (dalej „Umowa”) udziela
Pożyczkobiorcy, na zasadach określonych w Umowie, pożyczki
pieniężnej w wysokości 1000.00 zł, w celu opłacenia Składki
Ubezpieczeniowej, która wynosi 1000.00 zł.

Całkowita Kwota Pożyczki:

1000.00 zł

Wysokość 11 pierwszych rat:

100.03 zł

Wysokość ostatniej 12. raty:

100.07 zł

Termin płatności pierwszej raty:

2022-05-10

Dzień płatności raty:

10. dzień każdego miesiąca

2. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia spłaty Całkowitej
Kwoty Pożyczki wraz z należnymi Odsetkami i Prowizją, tj. do dnia
2023-04-10.

Odsetki:

0%

Prowizja:

1.60% miesięcznie

Całkowity Koszt Pożyczki:

200.40 zł

§2 Warunki przyznania Pożyczki

Całkowita Kwota do Zapłaty:

1200.40 zł
1. Pożyczka może być udzielona Pożyczkobiorcy, który spełnia
wszystkie z warunków wymienionych poniżej:
RRSO:
47.94%
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
Okres
spłaty
Pożyczki:
12 miesięcy
b) jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11
maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
Termin spłaty Pożyczki:
2023-04-10
c) jest w wieku od 18 do 78 lat,
Składka
Ubezpieczeniowa:
1000.00 zł
d) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
e) posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy Nr rachunku do spłaty:
91114020628745000000009235
powstałych na skutek zaciągnięcia pożyczki,
Tytuł
przelewu:
Spłata - umowa nr 9235
f) uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej na
podstawie informacji podanych Pożyczkodawcy lub pośrednikowi
kredytowemu przez Pożyczkobiorcę oraz innych źródeł
informacji takich jak dane pozyskane z Biura Informacji
Gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej, Krajowego Rejestru Długów oraz ze zbioru danych Pożyczkodawcy lub pośrednika, które może
wykorzystać Pożyczkodawca w celu dokonania oceny zdolności kredytowej,
g) zawarł z Pożyczkodawcą Umowę.

§3 Warunki wypłaty pożyczki
1. Umowa zostanie zawarta po: (a) złożeniu przez Pożyczkobiorcę oświadczenia woli o zawarciu Umowy w formie elektronicznej poprzez podpisanie
Umowy kodem SMS, który zostanie wcześniej wysłany Pożyczkobiorcy na podany przez niego numer telefonu i podanie kodu SMS osobie
działającej w imieniu Pożyczkodawcy; oraz (b) złożeniu przez Pożyczkodawcę oświadczenia woli o zawarciu Umowy w postaci elektronicznej
poprzez podpisanie jej kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym i przesłanie na podany przez Pożyczkobiorcę adres email. W przypadku
nieposiadania przez Pożyczkobiorcę adresu email podpisana Umowa zostanie wydrukowana przez przedstawiciela Pożyczkodawcy i przedłożona
Pożyczkobiorcy.
2. Pożyczkodawca wypłaci pożyczkę nie później niż następnego dnia roboczego, po zawarciu Umowy, poprzez przelew Całkowitej Kwoty Pożyczki
na rachunek zakładu ubezpieczeń, z którym Pożyczkobiorca zawarł umowę ubezpieczenia.

§4 Koszty pożyczki
1. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0% w skali roku. Oprocentowanie nie przekracza odsetek maksymalnych określonych w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku obniżenia wysokości odsetek maksymalnych poniżej odsetek stałych wskazanych
powyżej Pożyczkodawca niezwłocznie poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wysyłając zmieniony harmonogram spłaty. Odsetki w wysokości nie
wyższej niż odsetki maksymalne, będą pobierane od dnia, w którym nastąpiła zmiana wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego, która stanowi podstawę do naliczania odsetek maksymalnych.
2. Całkowita Kwota do Zapłaty z tytułu zawarcia Umowy wyniesie 1200.40 zł. Na Całkowitą Kwotę do Zapłaty składają się:
a) Całkowita Kwota Pożyczki w wysokości 1000.00 zł,
b) Całkowity Koszt Pożyczki w wysokości 200.40 zł, z czego Prowizja wynosi 200.40 zł, a Odsetki 0 zł. Kwota Prowizji
i Odsetek będzie zaokrąglana przez Pożyczkodawcę do pełnych złotówek,
c) RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania stanowiąca całkowity koszt pożyczki, wyrażona jako wartość procentowa
w stosunku rocznym wynosi 47.94%.

pożyczki

3. Podana RRSO została obliczona dla następujących założeń: Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz Strony
wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy w terminach w niej określonych, Całkowita Kwota Pożyczki wynosi 1000.00 zł, raty pożyczki
są równe, za wyjątkiem, ostatniej raty, która może mieć charakter wyrównawczy i są płatne w równych odstępach czasu, oprocentowanie
pożyczki wynosi 0% uwzględniono w nim wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z Umową: prowizję za
udzielenie pożyczki, która jest liczona miesięcznie, odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w ułamkach roku,
przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni (przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni, bez względu na to, czy
przypada w roku przestępnym, czy nie), wynik obliczeń podaje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przy czym, jeżeli cyfra
występująca po drugim miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą
zwiększa się o 1.
4. Pożyczkodawca pobiera opłatę w wysokości 50 zł za dodatkowe czynności związane z wykonaniem Umowy:
a) Sporządzanie aneksu do Umowy, opinii, kopii dokumentów (poza kopią Umowy), zaświadczenia (za każdy dokument).
5. Pożyczkodawca jest ponadto uprawniony do pobiera opłat zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji w wysokości tam wskazanej.

§5 Warunki i termin spłaty pożyczki
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki poprzez zapłatę na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy91114020628745000000009235
Całkowitej Kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami i Prowizją w 12 miesięcznych ratach płatnych do 10 dnia miesiąca,
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11 pierwszych rat będzie w wysokości 100.03, a ostatnia 12. rata wyniesie 100.07. Harmonogram spłaty pożyczki został zamieszczony w
Załączniku nr 3 do Umowy.
2. W tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien umieścić informację dotyczące pożyczki według następującego schematu Spłata - umowa nr: 9235.
3. Za datę spłaty raty pożyczki uznaje się datę wpływu środków na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy. W przypadku gdy termin spłaty pożyczki
przypada w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że termin spłaty pożyczki przypada w pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu.
4. Każda wpłata dokonana na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy będzie zaliczana na pokrycie zadłużenia w następującej kolejności: (1) odsetki
za czas opóźnienia, (2) Odsetki (odsetki kapitałowe), (3) Prowizja, (4) opłaty zgodne z Tabelą Opłat i Prowizji, (5) Całkowita Kwota Pożyczki.
5. Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty pożyczki przed wyznaczonym terminem spłaty pożyczki bez ponoszenia opłat
za wcześniejszą spłatę. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do:
a) spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie; w takim przypadku Całkowity Koszt Pożyczki ulega zmniejszeniu
proporcjonalnie. Obniżeniu, o którym mowa powyżej podlega Prowizja oraz Odsetki, zaś wysokość obniżenia nastąpi proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu udostępniania pożyczki; w przypadku spłaty pożyczki przed wyznaczonym terminem Całkowity Koszt Pożyczki ulega
obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą;
w celu dokonania całkowitej lub częściowej przedterminowej spłaty pożyczki Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek
dodatkowych oświadczeń. Pożyczkobiorca może uzyskać informację o aktualnej na dany dzień wysokości kwoty do spłaty kontaktując się
z Pożyczkodawcą,
b) do dokonania przedpłaty raty pożyczki przed terminem określonym w Umowie, tj. zapłaty kolejnej raty pożyczki na rachunek bankowy
Pożyczkodawcy. Przedpłata nie stanowi wcześniejszej spłaty pożyczki a Pożyczkodawca zaksięguje wpłatę na poczet najbliższej wymaganej raty
wynikającej z Umowy (w zależności od wysokości dokonanej wpłaty), bez obniżania Całkowitego Kosztu Pożyczki.
6. W przypadku, gdy po zapłacie Całkowitej Kwoty Pożyczki, Odsetek i Prowizji oraz innych wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec
Pożyczkodawcy, pozostaną środki podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca dokona zwrotu tych środków na rachunek bankowy
pożyczkobiorcy. Strony rozliczą się w terminie 14 dni od dnia dokonania całkowitej spłaty pożyczki.
7. Pożyczkodawca nie pobiera prowizji za spłatę całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie.

§6 Odstąpienie od Umowy
1. Pożyczkobiorca ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Pożyczkobiorca złoży pod wskazany przez Pożyczkodawcę lub
pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Pożyczkobiorca może odstąpić od Umowy przez złożenie Pożyczkodawcy
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór został załączony do niniejszej Umowy jako Załącznik 4.
3. Jeżeli Pożyczkobiorca skorzystał z przyznanego mu na podstawie odrębnych przepisów prawa, prawa do odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
to odstąpienie Pożyczkobiorcy od tej umowy jest skuteczne także wobec Umowy na zasadzie art. 57 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Pożyczkodawcy na piśmie, o skorzystaniu przez niego
z prawa do odstąpienia od umowy ubezpieczenia, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o tym odstąpieniu.
Postanowienie §7 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku gdy Pożyczkobiorca odstąpi od Umowy lub/i umowy ubezpieczenia, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu Pożyczkodawcy
Całkowitej Kwoty Pożyczki oraz Odsetek należnych mu od dnia rozpoczęcia ubezpieczenia do dnia złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.

§7 Skutki braku Płatności
1. Jeżeli pożyczka lub jej część (w tym Odsetki i Prowizja) nie zostanie uiszczona w wskazanym w Umowie terminie spowoduje to uznanie
niespłaconej części pożyczki za zadłużenie przeterminowane, w związku z tym Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz Całkowitej
Kwoty Pożyczki, Odsetek i Prowizji, odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od daty spłaty pożyczki lub jej części w kwocie i terminie
wynikającym z Umowy do dnia zaksięgowania kwoty pożyczki lub jej części w kwocie wynikającej z Umowy na Rachunku Bankowym
Pożyczkodawcy.
2. Od zadłużenia przeterminowanego Pożyczkodawca nalicza odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie
określonych w art. 481 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. W przypadku, kiedy Pożyczkobiorca zalega ze spłatą pożyczki, Pożyczkodawca może podjąć czynności windykacyjne, a następnie wypowiedzieć
Umowę zgodne z §8 Umowy.
4. Jeżeli łączna wartość zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy zawartej z Pożyczkodawcą, przekracza 200 zł, oraz zobowiązania te
będą wymagalne co najmniej od 30 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie
uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez Biuro Informacji Gospodarczej, Biuro
Informacji Kredytowej oraz Krajowy Rejestr Długów.
5. Z tytułu prowadzenia czynności windykacyjnych w szczególności takich jak wysyłanie monitów zostaną naliczone dodatkowe opłaty, zgodne z
tabelą opłat i prowizji stanowiącą Załącznik nr 4.

§8 Wypowiedzenie Umowy
1. Pożyczkobiorca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie bez podania przyczyny w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości
email na adres elektroniczny Pożyczkodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi: 30 dni.
2. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę z 14 - dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku gdy:
a) dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas zawierania Umowy okażą się nieprawdziwe,
b) niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę podstawowych zobowiązań wynikających z Umowy dotyczących warunków spłaty pożyczki określonych
w Umowie (brak spłaty całości lub części raty jeśli opóźnienie w płatności przekracza 30 dni),
c) utraty przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty całości zadłużenia wraz z należnymi Odsetkami, opłatami
i Prowizją oraz należnymi dodatkowymi opłatami zgodnie z Tabelą opłat i prowizji stanowiącą Załącznik 2, najpóźniej do ostatniego dnia okresu
wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia.

§9 Zasady składania reklamacji i rozstrzygania sporów
1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Pożyczkodawcę.
2. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy (ul. Zawilcowa 15a, 91-864 Łódź) bądź poprzez wysłanie
wiadomości email na adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy: kontakt@drobnaratka.pl, bądź drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (+48)
22 230 24 01.
3. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeżeli termin ten
z uwagi na złożoność sprawy nie będzie wystarczający do udzielenia odpowiedzi lub jest konieczne podjęcie dodatkowych kroków w celu
wyjaśnienia reklamacji, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę, wskazując przyczyny braku możliwości dotrzymania ww. terminu,
okoliczności wymagające wyjaśnienia, przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
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4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę pisemnie lub pocztą elektroniczną na podany adres email, przy czym
informowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się wyłącznie za zgodą Pożyczkobiorcy. Zasady składania reklamacji opisane są
w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
5. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym,
właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik
Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej
www.rf.gov.pl. Pożyczkobiorca może również skorzystać, w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą z platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR służy pozasądowemu rozwiązywaniu sporów drogą
elektroniczną.
6. Niezależnie od możliwości wskazanych w pkt. 5 powyżej, Pożyczkobiorca ma prawo do wystąpienia przeciwko Pożyczkodawcy do sądu
powszechnego.

§10 Oświadczenie Pożyczkodawcy
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Pożyczkodawcę o zmianie: nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji,
numeru i serii dokumentu tożsamości, numeru telefonu.
2. Pożyczkobiorca świadomy
odpowiedzialności karnej za składanie
informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

fałszywych

oświadczeń, potwierdza, że podane w Umowie oraz

3. Pożyczkobiorca oświadcza, że:
a) zawarte w Umowie oświadczenia i dane osobowe są zgodne z prawdą i zostały przekazane dobrowolnie,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a decyzję o zawarciu Umowy podjął przy pełnej znajomości zawartych w Umowie warunków,
po dostarczeniu przez Pożyczkodawcę informacji i wyjaśnień niezbędnych do podjęcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązania - w tym do
zgłaszanych wątpliwości, został poinformowany przez Pożyczkodawcę o ryzyku związanym z pożyczką, tj. ryzyku niewywiązywania się ze swoich
zobowiązań i w konsekwencji możliwością wypowiedzenia Umowy przez Pożyczkodawcę,
c) jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim i zamierza zawrzeć Umowę w celu bezpośrednio
niezwiązanym z działalnością gospodarczą,
d) posiada miejsce zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty,
e) nie został wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników,
f) wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu,
g) jego zamiarem jest zawarcie Umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
h) wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celu zawarcia Umowy,
i) wyraża zgodę na: nagrywanie i zapisywanie za pomocą nośników dźwięku i wizji wszystkich rozmów telefonicznych Pożyczkobiorcy
prowadzonych z pracownikiem Pożyczkodawcy lub osobą działającą w jego imieniu oraz wykorzystanie dokonanych nagrań do celów
dowodowych,
j) przed podpisaniem Umowy otrzymał i zapoznał się: z treścią Umowy, wzorem Formularza Odstąpienia od Umowy oraz Formularzem
Informacyjnym,
k) złożył drogą elektroniczną oświadczenie woli o zawarciu Umowy i wyraża zgodę, aby oświadczenia woli i wiedzy pomiędzy nim
a Pożyczkodawcą były składane w postaci elektronicznej,
l) wyraża zgodę na przesłanie dokumentów w tym Umowy, Formularza Informacyjnego na podany przez siebie adres email,
m) został poinformowany o wykorzystaniu podanych adresów poczty elektronicznej i numeru telefonu do otrzymywania od Pożyczkodawcy
wszelkich informacji związanych z realizacją Umowy,
n) został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy, a także o prawie
do poprawiana własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy,
o) nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP ani też osobą znaną jako bliski współpracownik
PEP. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4. Pożyczkobiorca potwierdza, że:
a) zapoznał się zasadami przetwarzania danych osobowych przez Pożyczkodawcę,
b) podane przez Pożyczkobiorcę dane są prawdziwe,
c) upoważnił Mercury Financial S.A. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji
Kredytowej S.A. oraz innych biur informacji gospodarczej/kredytowej o ujawnienie informacji gospodarczych/kredytowych dotyczących
Pożyczkobiorcy.
5. Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraził zgodę na:
a) kontaktowanie się przez Pożyczkodawcę na podany w Umowie adres email oraz numer telefonu w celu zawarcia i wykonania Umowy, w tym
by przesłano drogą elektroniczną dokumenty i informacje dotyczące zwartej z Pożyczkodawcą Umowy.

§11 Zmiana Umowy
1. Umowa obowiązuje do momentu całkowitego wykonania zobowiązań w niej określonych i uważa się ją za wykonaną w momencie, w którym
Pożyczkobiorca spłaci Całkowitą Kwotę Pożyczki, w tym Prowizję i Odsetki oraz odsetki za czas opóźnienia o ile zostały naliczone, oraz inne
płatności, które wynikają z Umowy na rzecz Pożyczkodawcy.
2. Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania
tych przepisów w zakresie, w jakim Pożyczkodawca ma
obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu
prawidłowego
wykonania
Umowy. O zmianie postanowień Umowy Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości email
wraz
z dokumentem nowej Umowy lub za pośrednictwem poczty. Pożyczkodawca jednocześnie wskaże postanowienia, które uległy zmianie, ich nowe
brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmian. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie
Umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej.

§12 Zasady komunikacji Stron
Strony postanawiają, że korespondencja dotycząca Umowy będzie prowadzona w następujących formach:
Dane kontaktowe Pożyczkodawcy

Dane kontaktowe Pożyczkobiorcy

Drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@drobnaratka.pl

Drogą elektroniczną pod adresem:

Telefonicznie pod numerem: (+48) 22 230 24 01

Telefonicznie pod numerem: +48 735005860

Pisemnie na adres: Mercury Financial S.A., ul. Zawilcowa 15a, 91-864
Łódź

Pisemnie na adres: Biedronkowa 15, 2, 91-111 Radom,
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Załącznik nr 1 Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
• Mercury Financial S.A. ul. Zawilcowa 15a, 91-864 Łódź

Pośrednik kredytowy:
2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu

Pośrednik kredytowy:

• Kredyt ratalny

Całkowita kwota kredytu
Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty)
wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione.

1000.00 zł

Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma
Pan/Pani środki pieniężne.

• Nie później niż następnego dnia roboczego, po zawarciu Umowy,
poprzez przelew Całkowitej Kwoty Pożyczki na rachunek zakładu
ubezpieczeń, z którym Pożyczkobiorca zawarł umowę ubezpieczenia.

Czas obowiązywania umowy

Zasady i terminy spłaty kredytu

• Spłata wraz z odsetkami oraz należnymi opłatami i prowizjami
na rachunek do spłaty wskazany w umowie kredytu
do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając
od 0000-00-00,
• Raty są równe, za wyjątkiem ostatniej 12. raty, wysokość 11 rat wynosi
100.03, 12. rata wynosi 100.07,
• Częstotliwość płatności rat kredytu - miesięcznie.

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.

1200.40 zł

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej
płatności
• opis towaru lub usługi:
• cena:

• Kredyt ratalny na opłacanie składki ubezpieczeniowej w wysokości
1000.00 zł.

Wymagane zabezpieczenia kredytu
Zabezpieczenie, jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku
z umową o kredyt.

• Nie dotyczy

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 wynosi 0%,
• Indeksy lub stopy referencyjne mające zastosowanie do pierwotnej
stopy oprocentowania, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy
oprocentowania pożyczki - stopa stała: nie dotyczy,
• Warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania kredytu: 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.

• RRSO wynosi 47.94%,
• Do wyliczenia RRSO przyjmuje się, że umowa pożyczki będzie
obowiązywać przez czas, na który zostanie zawarta, oraz że
Pożyczkodawca oraz Klient wypełnią,
• Zobowiązania wynikające z umowy pożyczki w terminach określonych
w tej umowie.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach
jest konieczne 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: nie,
• Rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy,
• Obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: 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
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Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty kredytowej)

• Nie dotyczy

Inne koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku
z umową

• Nie dotyczy

Warunki, na jakich koszty związane z umową
o kredyt mogą ulegać zmianie

• Nie dotyczy

Opłaty notarialne

• Nie dotyczy
• W przypadku braku lub opóźnienia w spłacie kredytu Pożyczkodawca
może podjąć czynności windykacyjne. Dodatkowe opłaty, które Klient
musi ponieść w związku z brakiem terminowej płatności lub brakiem
płatności, zostały wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji.
• Z powodu opóźnienia w spłacie kredytu przekraczającego
Pożyczkodawca może podjąć czynności upominawcze,

• Z powodu opóźnienia w spłacie kredytu przekraczającego
Pożyczkodawca może następnie wypowiedzieć Umowę i złożyć wniosek
Skutek braku płatności
o wszczęcie postępowania sądowego i egzekucyjnego wobec
Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje
Pożyczkobiorcy. Skutkiem tego może być obciążanie Pożyczkobiorcy
(np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy
kosztami postępowania, na które będą się składać:
ruchomych lub nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu. Skutki • Koszty sądowe – m.in. opłaty za pozew, koszty reprezentacji sądowej
braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:
Pożyczkodawcy, koszty opłaty skarbowej,
• Koszty postępowania egzekucyjnego – zwrot opłaty egzekucyjnej,
• Informacje o braku terminowej spłaty zostaną przekazane do Biura
Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Długów,
• Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego:
od przeterminowanego zadłużenia Pożyczkodawca pobiera odsetki,
w których mowa w art. 481 § 21 (odsetki maksymalne) kodeksu
cywilnego, które na dzień 05.01.2022 r. wynoszą 15,5%

4. Inne ważne informacje
Odstąpienie od umowy W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

• Tak

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: brak.

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę
kredytu przed terminem

• W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie
poniesie Pan/Pani następujące koszty: brak.

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:

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,
kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy.

• Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu
umowy o kredyt: tak.

Czas obowiązywania formularza

• Niniejsza informacja zachowuje ważność od 2022-05-04 do 2022-05-05.

Załącznik nr 2 Tabela opłat i prowizji
L.P.

Kwota
Tytułem czynności windykacyjnych

1.

Sporządzenie i wysłanie wypowiedzenia Umowy Pożyczki - list polecony

7,00 zł

2.

Sporządzenie i wysłanie monitu o zaległej płatności - SMS

1 zł

3.

Sporządzenie i wysłanie monitu o zaległej płatności - list polecony

7,00 zł

Tytułem innych czynności
4.

Sporządzenie aneksu do umowy

50 zł

5.

Sporządzenie ugody

50 zł

6.

Wydanie kopii dokumentów innych niż Umowa

50 zł

7.

Sporządzenie zaświadczenia

50 zł
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Załącznik nr 3 Harmonogram spłat
Terminy płatności i wysokość wpłat:
TERMIN

KWOTA

1.

L. p.

2022-05-10

100.03 zł

2.

2022-06-10

100.03 zł

3.

2022-07-10

100.03 zł

4.

2022-08-10

100.03 zł

5.

2022-09-10

100.03 zł

6.

2022-10-10

100.03 zł

7.

2022-11-10

100.03 zł

8.

2022-12-10

100.03 zł

9.

2023-01-10

100.03 zł

10.

2023-02-10

100.03 zł

11.

2023-03-10

100.03 zł

12.

2023-04-10

100.07 zł
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Załącznik nr 4 Formularz odstąpienia od Umowy
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy pożyczki zwartej z Pożyczkodawcą - Mercury Financial S.A.
Mercury Financial S.A.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Dane Pożyczkobiorcy
Imię i nazwisko:
Ulica, nr Domu, nr mieszenia, miejscowość, kod pocztowy:
PESEL:

Kom:

Nr pożyczki:
Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz § 7 Umowy niniejszym odstępuję od Umowy na udzielenie
pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą Mercury Financial S.A. o numerze (numer pożyczki) ………………

………………………………………………………………………………….
Miejscowość, data, podpis Pożyczkobiorcy

Niniejszy podpisany Formularz należy wysłać na adres Pożyczkodawcy: Mercury Financial S.A., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
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