
UMOWA GWARANCJI __________
Zawarta w dniu __________, pomiędzy:

Warranty Solutions SIA, adres Biura: ul. Balasta dambis 15, LV-1048 Ryga, Łotwa, zarejestrowaną w łotewskim
rejestrze komercyjnym. pod numerem 40203002839, reprezentowaną przez Sergeia Petrenko, zwaną dalej
„Gwarantem”

a

__________, nr. dowodu osobistego __________ , nr. telefonu __________ , adres poczty elektronicznej __________,
adres do korespondencji ul. __________, nr PESEL __________ zwanym/ą dalej „Zleceniodawcą”

na następujących warunkach:

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Zleceniodawca oświadcza, że:

a. zawarł z Creditstar Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000479212 (dalej jako „Wierzyciel”)
Ramową Umowę Pożyczki nr __________ z dnia __________ (dalej jako „Ramowa Umowa Pożyczki”);

b. zgodnie z treścią Ramowej Umowy Pożyczki, Zleceniodawca uprawniony jest do wystąpienia do Wierzyciela z
wnioskiem o udzielenie gwarancji wynikającej z umów pożyczki udzielonych przez Wierzyciela (dalej jako
„Umowa Pożyczki”);

c. warunkiem skorzystania z usługi Pożyczki jest przedstawienie przez Zleceniodawcę gwarancji podmiotu
trzeciego, zawierającej zobowiązanie tego podmiotu do spłaty kwoty wynikającej z Umowy Pożyczki, na
wypadek gdyby Zleceniodawca, nie wywiązał się z obowiązku spłaty tej kwoty w terminie wynikającym ze
zmienionego okresu spłaty Umowy Pożyczki (dalej jako „Gwarancja”).

1.2 Zgodną wolą Stron niniejszej Umowy jest ustalenie warunków na jakich Gwarant udzielał będzie na żądanie
Zleceniodawcy Gwarancji, celem umożliwienia Zleceniodawcy spełnienia warunków zmiany harmonogramu Pożyczki
udzielonej przez Wierzyciela.

§ 2 - PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Przez zawarcie niniejszej Umowy, Zleceniodawca zleca, a Gwarant zobowiązuje się względem Zleceniodawcy do
udzielania, na żądanie zgłoszone przez Zleceniodawcę, Gwarancji w zakresie niezbędnym do spełnienia przez
Zleceniodawcę warunków przedłużenia Pożyczek każdorazowo udzielanych Zleceniodawcy przez Wierzyciela na
podstawie Ramowej Umowy Pożyczki.

2.2 Strony ustalają, że maksymalna kwota Gwarancji, która może zostać udzielona przez Gwaranta na podstawie
niniejszej Umowy wynosi __________.

2.3 W przypadku udzielenia Zleceniodawcy Gwarancji na podstawie niniejszej Umowy, Gwarant zobowiązuje się
pokryć na rzecz Wierzyciela, z własnych środków, zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, w przypadku
naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązku terminowej spłaty Pożyczki na rzecz Wierzyciela.

2.4 Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 4 powyżej Gwarant zobowiązany będzie wykonać na pierwsze pisemne
żądanie Wierzyciela, bez badania jego zasadności, w terminie nie dłuższym niż 7 dni po zawiadomieniu Gwaranta
przez Wierzyciela o jakimkolwiek opóźnieniu lub opóźnieniach po stronie Zleceniodawcy w zapłacie jakichkolwiek
kwot należnych Wierzycielowi na podstawie Umowy Pożyczki, stosownie do treści § 1 ust 1 c) niniejszej Umowy.



2.5 Przy założeniu, że Wierzyciel spłacił prowizje za zmianę terminu spłaty pożyczki, Pożyczkodawca zobowiązuje
się nie wnioskować o zapłatę na pierwsze żądanie dopóki nie nastąpi ustalony nowy termin zapłaty. Wierzyciel ma
prawo wnioskowania o odroczenie zapłaty wierzytelności do 6 raz przy założeniu, że z każdym odroczeniem wiązy
się odpowiednia opłata. Gdy wierzytelność nie zostanie zapłacona w terminie przez wierzyciela pożyczkodawca ma
prawo wnioskować o zapłatę na pierwsze wezwanie od Gwaranta.

§ 3 - WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI

3.1 Gwarant udzielał będzie Gwarancji każdorazowo na wniosek Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem treści ust. 8 i 9
poniżej. Za skuteczne wniesienie wniosku będzie uważane żądanie złożone za pośrednictwem konta Zleceniodawcy
utworzonego w serwisie internetowym Pożyczkodawcy przypisanego do Pożyczki.

3.2 Warunkiem udzielenia Gwarancji w przypadku skorzystania przez Zleceniodawcę z Usługi Premium w ramach
której Klient wnioskujący o pożyczkę na 60 dni może dokonać jednorazowej zmiany harmonogramu spłat na 7 dni, a
wnioskujący o pożyczkę na 90 dni może dokonać jednorazowej zmiany harmonogramu spłat pożyczki na 15 dni, jest
zapłata przez Zleceniodawcę opłaty zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1.

3.3 Warunkiem udzielenia Gwarancji, ponad udzieloną w Usłudze Premium, w ramach pożyczki będzie uprzednia
zapłata prowizji z tytułu udzielenia Gwarancji w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej Załącznik nr 2.

3.4 Strony ustalają, że okres ważności każdorazowej Gwarancji udzielonej przez Gwaranta na podstawie niniejszej
Umowy będzie nie krótszy niż data spłaty Umowy Pożyczki powiększonego każdorazowo o 30 dni.

3.5 Składając Wniosek o udzielenie Gwarancji, Zleceniodawca oświadcza, że:

a. jest konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr
16 poz. 93.) i zawiera niniejszą Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;

b. posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również numer ewidencyjny PESEL oraz polski dowód
osobisty;

c. nie został wpisany do jakiejkolwiek bazy niesolidnych dłużników.;
d. wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez

Zleceniodawcę dochodu;
e. udziela upoważnienia Gwarantowi do:

- wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą we Wrocławiu i
uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową,
dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów,
przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;

- wystąpienia do Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą w Warszawie i
uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową,
dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów,
przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;

- wystąpienia do Krajowego Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibąw Krakowie i uzyskania informacji z
zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicębankową, dotyczących mojego
zadłuz ̇enia wobec banków lub instytucji upowaz ̇nionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł
(dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłuz ̇eniu

- wystąpienia do Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji
z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicębankową, dotyczących mojego
zadłuz ̇enia wobec banków lub instytucji upowaz ̇nionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł
(dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłuz ̇eniu



- Przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych
(zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie
Creditstar Poland Sp. z o. o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym
stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na
przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Creditstar Poland Sp. z o. o. w
zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o
których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom
na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

- W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam
się na udostępnienie przez Creditstar Poland Sp. z o.o. w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich
danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji
Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich
pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz
statystycznych przez Creditstar Poland Sp. z o.o. i ich przetwarzanie przez Creditstar Poland Sp. z o.o. przez
3 lata od ich udostępnienia.

- W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam
się na udostępnienie Creditstar Poland Sp. z o.o. przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji
Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek
oraz wyników analiz statystycznych.

- W celu oceny zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Creditstar Poland Sp. z o.o., nie
dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Creditstar Poland Sp. z
o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Creditstar Poland Sp. z o.o.
wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki,
moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Creditstar Poland Sp. z o.o. oraz
informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez
Creditstar Poland Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie
wnioskowania o pożyczkę.”

*Lista współpracujących kredytodawców:
http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

f. zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) Zleceniodawca upoważnia Gwaranta do przekazywania
informacji o wywiązywaniu się przez niego z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz Gwaranta,
wynikających z niniejszej Umowy do:

- Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. , ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków;

- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław;

- Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (02 -
679);

- Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Jacka Kaczmarskiego 77a (02-679)

http://www.credit-check.pl/uczestnicy/


3.6 Składając wniosek o udzielenie Gwarancji Zleceniodawca potwierdza, iż w dniu złożenia wniosku spełnia warunki,
o których mowa w ust. 4 powyżej. Ponadto, Zleceniodawca upoważnia Gwaranta do weryfikacji prawdziwości oraz
kompletności danych zawartych we wniosku o udzielenie Gwarancji na podstawie publicznie dostępnych danych, list i
rejestrów, jak również do kontaktowania się z Gwarantem w celu usunięcia ewentualnych braków we wniosku o
udzielnie Gwarancji lub wątpliwości dotyczących danych Zleceniodawcy powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o
udzielenie Pożyczki.

3.7 Gwarant dokonując analizy wniosku o udzielenie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz
kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i
rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Gwaranta oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji
zawartych w bazach dłużników.

3.8 Gwarant ma prawo skontaktować się telefonicznie ze Zleceniodawcą w celu weryfikacji prawdziwości danych
podanych we wniosku o udzielenie Gwarancji oraz weryfikacji sytuacji finansowej Zleceniodawcy. Udzielenie
odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań może
skutkować odmową udzielenia pożyczki.

3.9 Gwarant ma prawo odmówić udzielenia Gwarancji Zleceniodawcy, informując o tym poprzez wysłanie do
Zleceniodawcy elektronicznego powiadomienia na adres e-mail Zleceniodawcy. Gwarant nie ma obowiązku podania
uzasadnienia odmowy udzielenia Gwarancji.

3.10 Udzielenie Gwarancji zależy wyłącznie do decyzji Gwaranta. Spełnienie przez Zleceniodawcę warunków do
przyznania Gwarancji w myśl niniejszej Umowy nie uprawnia do jakiegokolwiek roszczenia o udzielenie Gwarancji, jak
i innych roszczeń związanych z odmową udzielenia Gwarancji.

3.11 Zleceniodawca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Gwarancji. Wniosek o udzielenie
kolejnej Gwarancji może zostać złożony przez Zleceniodawcę dopiero po wygaśnięciu poprzednio udzielonej
Gwarancji oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Zleceniodawcy w stosunku do Gwaranta z
tytułu wcześniejszej Gwarancji.

3.12 Po zaakceptowaniu przez Gwaranta wniosku o udzielenie Gwarancji, Gwarant udostępni Zleceniodawcy
potwierdzenie udzielenie Gwarancji na trwałym nośniku (poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej
Zleceniodawcy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Zleceniodawcy).

§ 4 - WYKONANIE GWARANCJI NA RZECZ WIERZYCIELA

4.1 Niezwłocznie po otrzymaniu przez Gwaranta od Zleceniodawcy prowizji i/lub opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2
powyżej, Gwarant doręczy Wierzycielowi pisemne oświadczenia potwierdzającego udzielenie Gwarancji na żądanie
Zleceniodawcy, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Gwaranta. Oświadczenie, o którym mowa
powyżej zawierać będzie co najmniej:

a. dane Zleceniodawcy oraz Wierzyciela;
b. opis Umowy Pożyczki;
c. opis zabezpieczanej wierzytelności;
d. zobowiązanie Gwaranta do pokrycia na rzecz Wierzyciela, z własnych środków, zobowiązań wynikających z

Umowy Pożyczki, w przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązku terminowej spłaty Pożyczki na
rzecz Wierzyciela;

e. termin ważności Gwarancji.

4.2 Gwarant zobowiązuje się wykonać zobowiązania wynikające z udzielonej Gwarancji na pierwsze wezwanie
Wierzyciela, jednocześnie zawiadamiając o powyższym niezwłocznie Zleceniodawcę drogą elektroniczną
(wiadomością e-mail).



4.3 Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić drogą elektroniczną (wiadomością e-mail) Gwaranta o
spłaceniu zobowiązania zabezpieczonego Gwarancją.

4.4 Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o dokonanej przez siebie zapłacie
zobowiązania objętego Gwarancją. Gdyby tego nie uczynił, a Zleceniodawca zobowiązanie powyższe wykonał na
rzecz Wierzyciela, nie może żądać od Zleceniodawcy zwrotu tego, co sam Wierzycielowi zapłacił, chyba że
Zleceniodawca działał w złej wierze.

4.5 Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Gwaranta o wykonaniu zobowiązania objętego
Gwarancją. Gdyby tego nie uczynił, Zleceniodawca, który zaspokoił wierzyciela, może żądać od Gwaranta zwrotu
tego, co Wierzycielowi zapłacił, chyba że działał w złej wierze.

4.6 Kwota Gwarancji zostanie przekazana przez Gwaranta przelewem na rachunek bankowy Wierzyciela w terminie
nie dłuższym niż 3 dni, po otrzymaniu przez Gwaranta zawiadomienia Wierzyciela o naruszeniu przez Zleceniodawcę
obowiązku terminowej spłaty Pożyczki na rzecz Wierzyciela.

4.7 W przypadku spełnienia przez Gwaranta żądania zapłaty otrzymanego od Wierzyciela w związku z realizacją
Gwarancji udzielonej na podstawie niniejszej Umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić na pierwsze wezwanie
Gwaranta, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania kwotę wypłaconą Wierzycielowi z tytułu tej Gwarancji.

4.8 W przypadku nie dokonania zapłaty w terminie, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić odsetki liczone od dnia
następnego po upływie ustalonego terminu płatności, a w braku takiego ustalenia od terminu płatności wskazanego w
wezwaniu, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj.
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

4.9 W przypadku, gdy Gwarant nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z udzielonej
Gwarancji, Zleceniodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, a takie
przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawcy, wprowadzenie takich
danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Zleceniodawcy nabywcy praw (cesjonariuszowi).

4.10 W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16, 17 bądź 18 ustawy z dnia 9
kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Gwarant ma prawo
przekazać informacje o zobowiązaniach Zleceniodawcy do Biur Informacji Gospodarczej.

4.11 Gwarant jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu
Umowy Pożyczki, na rzecz osób trzecich.

§ 5 - KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM GWARANCJI

5.1 Na całkowity koszt udzielenia Gwarancji w ramach Usługi Premium składa się Opłata, zgodna z Cennikiem
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5.2 W przypadku skorzystania przez Zleceniodawcę z kolejnych Gwarancji, ponad Usługę Premium, na całkowity
koszt udzielenia Gwarancji składa się suma prowizji zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji oraz opłat za każdą udzieloną
Gwarancję.

5.3 Zapłata prowizji i opłat przez Zleceniodawcę następuje na rachunek bankowy Gwaranta wskazany Zleceniodawcy.

5.4 Z tytułu opóźnienia Zleceniodawcy w zapłacie prowizji i/lub opłaty na rzecz Gwaranta, Zleceniodawca zobowiązany
będzie do zapłaty odsetek w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5
punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne), za każdy dzień opóźnienia.

5.5 Strony ustalają, że kwoty, które Zleceniodawca wpłaci Gwarantowi zostaną w kolejności zaliczone na:



a. odsetki za nieterminową płatność;
b. prowizję i/lub opłaty;
c. kwotę Gwarancji do spłaty.

§ 6 - DANE OSOBOWE

6.1 Gwarant informuje Zleceniodawcę, że jest administratorem danych osobowych Zleceniodawcy.

6.2 Gwarant oświadcza, zaś Zleceniodawca to oświadczenie przyjmuje do wiadomości, że na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r.: Dz.U. z 2014 r.
poz. 1182), Gwarant jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Zleceniodawcy, w szczególności dla
potrzeb wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Zleceniodawcę w związku z niniejszą
Umową.

6.3 Gwarant informuje Zleceniodawcę o dobrowolności podania danych osobowych Gwarantowi, zaś Zleceniodawca
oświadcza, że podaje Gwarantowi swoje dane osobowe dobrowolnie na potrzeby realizacji Umowy.

6.4 Gwarant informuje Zleceniodawcą, że Zleceniodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania.

§ 7 - REKLAMACJE

7.1 Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Gwaranta (ul. Balasta dambis 15, LV-1048 Ryga,
Łotwa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Gwaranta (info@oneguarantee.lv) bądź drogą
telefoniczną za pośrednictwem infolinii Gwaranta (numer telefonu +371 66090079).

7.2 Gwarant rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.
W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni,
Gwarant poinformuje o tym Zleceniodawcę wskazując:

a. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
b. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
c. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia

otrzymania reklamacji.

7.3 O rozpatrzeniu reklamacji Gwarant poinformuje Zleceniodawcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty
elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Gwaranta w postaci papierowej
(przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem,
że Gwarant udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zleceniodawcy.

§ 8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

8.2 Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze
oświadczenia przesłanego na adres korespondencyjny drugiej Strony.

8.3 Wypowiedzenie Umowy nie skutkuje wypowiedzeniem poszczególnych Gwarancji udzielonych w ramach
niniejszej Umowy.

8.4.W przypadku skutecznego odstąpienia przez Zleceniodawcę od Umowy Pożyczki nie ponosi on kosztów opłaty, o
których mowa w § 5 pkt 5.1.

8.5 Zleceniodawca zobowiązuje się informować Gwaranta niezwłocznie o zmianie wszelkich danych podanych
Gwarantowi w związku z zawarciem niniejszej Umowy oraz udzieleniem poszczególnych Gwarancji.
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8.6 Niniejsza Umowa ma zastosowanie do każdej Gwarancji udzielanej Zleceniodawcy przez Gwaranta.

8.7 Strony Umowy uznają, iż dane przesyłane elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako
oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.

8.8 Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

8.9 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

8.10 Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach dla każdej ze Stron.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
Cennik opłat z tytułu Usługi Premium

Kwota pożyczki
Pożyczka na 60 dni

- zmiana terminu spłaty na 7 dni
Pożyczka na 90 dni

– zmiana terminu spłaty na 15 dni
250 zł - 499 zł 50,00 zł 100,00 zł

500 zł - 1000 zł 100,00 zł 200,00 zł

1001 zł - 2000 zł 100,00 zł 200,00 zł

2001 zł - 3000 zł 100,00 zł 200,00 zł

3001 zł - 4000 zł 100,00 zł 200,00 zł

4001 zł - 5000 zł 100,00 zł 200,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2
Opłata z tytułu Gwarancji, poza Usługą Premium, udzielonej Zleceniodawcy na podstawie Umowy Gwarancji wynosi
__________ w ramach udzielonej Gwarancji.
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