Vega sp. z o.o.
ul. Bociana 20, 31-231 Kraków
telefon: (12) 357 43 58; biuro@szybka-moneta.pl

UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH
NR [ID Klienta]
zawarta na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki z dnia [data] r. w Krakowie pomiędzy:
VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, nr KRS 0000281138, NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 200 000,00 zł,
zwaną dalej Pożyczkodawcą,
a
[imię i nazwisko], zamieszkały(-ą) pod adresem [adres], [kod] [miejscowosc], adres korespondencyjny [adres], [kod] [miejscowosc],
legitymujący(-a) się dowodem osobistym [nr dowodu], numer PESEL: [pesel], e-mail [email], numer telefonu [nr telefonu], zwanym
dalej Pożyczkobiorcą,
zwanych dalej łącznie Stronami,
o następującej treści:
§1 Przedmiot Umowy
1. Na podstawie niniejszej Umowy Ramowej udzielania pożyczek gotówkowych (dalej w niniejszej umowie: „Umowa Ramowa”), Pożyczkodawca
będzie udzielał Pożyczkobiorcy pożyczek gotówkowych („Pożyczki”) w sposób i na zasadach określonych w Umowie Ramowej i załącznikach,
tj. w szczególności w Regulaminie, a Pożyczkodawca zobowiązuje się spłacać Pożyczki na zasadach określonych w tych dokumentach.
2. Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy Ramowej, a zawarte w nim definicje mają tożsame znaczenie w niniejszej Umowie
Ramowej.
3. Pożyczkodawca potwierdza, że zgodnie z treścią Umowy Ramowej, po dokonaniu pozytywnej Weryfikacji Pożyczkobiorcy, w oparciu o
Tabelę, będzie udzielał Pożyczkobiorcy wnioskowanych przez Pożyczkobiorcę Pożyczek, poprzez przelew Kwoty Pożyczki, na wskazane
przez Pożyczkobiorcę Konto Bankowe Pożyczkobiorcy.
4. Strony niniejszym potwierdzają i oświadczają, że ich dalsze kontakty związane z procesem uzyskiwania/udzielania kolejnych
Pożyczek będą odbywały się za pomocą Konta Internetowego na Stronie WWW i/lub poczty elektronicznej („e-mail”), zgodnie z procedurą
określoną w Regulaminie.
5. Pożyczkobiorca oświadcza i potwierdza, że:
(a) wszystkie dane, które udostępnił lub udostępni Pożyczkodawcy w celu Weryfikacji, są prawdziwe,
(b) spełnia wszystkie warunki określone w Umowie Ramowej i Regulaminie.
§2 Pełnomocnictwo
1. Dokonując Rejestracji Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Ramowej w formie elektronicznej oraz
podpisania jej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w imieniu Pożyczkobiorcy przez osoby działając w imieniu i na
rzecz Pożyczkodawcy.
2. Warunkiem udzielenia przez Pożyczkobiorcę Pełnomocnictwa jest zaakceptowanie przez Pożyczkobiorcę treści Umowy Ramowej na Stronie
WWW.
3. Pełnomocnictwo uprawnia Pożyczkodawcę do zawarcia Umowy Ramowej, której tekst został przez Pożyczkobiorcę zaakceptowany na
Stronie WWW.
4. Pełnomocnictwo wygasa: po zawarciu Umowy Ramowej w formie elektronicznej oraz podpisaniu jej przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub w przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną Weryfikacją wynikającą z dokonanej oceny ryzyka
kredytowego z upływem 60 dni od udzielenia pełnomocnictwa.
5. Pożyczkobiorca wyraża zgodę, aby Pożyczkodawca działał przy zawarciu Umowy Ramowej zarówno w imieniu Pożyczkobiorcy, jak i w
imieniu własnym tj. aby Pożyczkodawca był drugą stroną Umowy Ramowej zawartej przez Pożyczkodawcę w imieniu i na rzecz
Pożyczkobiorcy.
6. Dokument Pełnomocnictwa oraz Umowa Ramowa są przesyłane Pożyczkobiorcy w formie elektronicznej przed zawarciem Umowy Ramowej na
trwałym nośniku i wymagają potwierdzenia Opłatą Rejestracyjną.
§3 Warunki udzielenia i spłaty Pożyczki
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczek w jednorazowych kwotach, maksymalnie do 7000 zł, na wybrany przez Pożyczkobiorcę
okres.
2. W danej chwili Pożyczkobiorca może mieć udzieloną tylko jedną Pożyczkę, a kolejna Pożyczka może zostać udzielona jedynie wówczas,
gdy poprzednia zostanie całkowicie spłacona, łącznie z wszelkimi należnościami ubocznymi, opłatami i kosztami.
3. Pożyczkobiorca sam decyduje o wysokości Kwoty Pożyczki i Okresie Pożyczki, jednakże w granicach określonych §2 pkt 21
Regulaminu.
4. Udzielenie każdej Pożyczki związane jest z pobraniem przez Pożyczkodawcę Opłaty za Udzielenie Pożyczki. Opłata za Udzielenie
Pożyczki obliczana jest stosunkowo i zależy od Kwoty Pożyczki oraz Okresu Pożyczki. Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany o
wysokości Opłaty za Udzielenie Pożyczki poprzez Formularz. Odpowiednie Opłaty za udzielenie pożyczek w danych kwotach znajdują się w
Tabeli załączonej do niniejszej Umowy Ramowej oraz na Stronie WWW.
5. Opłata za Udzielenie Pożyczki, stanowi jedyny koszt Pożyczki. Z zastrzeżeniem §5 pkt 6 (odsetki za opóźnienie w spłacie),
Pożyczka nie jest oprocentowana.
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6. Pożyczkobiorca dokonywać może spłaty Pożyczek na jedno z poniższych Kont Bankowych Pożyczkodawcy nr:
(a) 91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank lub
(b) 81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO Bank Polski lub
(c) 16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.
7. Kwota Pożyczki do Spłaty będzie spłacana w złotych polskich.
8. Przelew powinien wskazywać: imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, numer rejestracyjny Pożyczkobiorcy na Stronie WWW (numer ID Klienta),
numer Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy oraz numer Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za
prawidłowe oznaczenie przelewu, pozwalające na jego identyfikację.
9. W przypadku, gdy Dzień Spłaty przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Dzień Spłaty Pożyczki ulega przesunięciu na
pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
10. Każda kwota wpłacona przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy będzie najpierw zaliczana na poczet Opłaty za Udzielenie
Pożyczki, a następnie kolejno na poczet odsetek i Kwoty Pożyczki.
11. Przed Dniem Spłaty Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o zbliżającym się Dniu Spłaty poprzez przesłanie wiadomości e-mail
na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS, na co Pożyczkobiorca wyraża niniejszym zgodę.
12. Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonania spłaty Pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki, bez dodatkowych opłat
za wcześniejszą spłatę. Pożyczkodawca rozliczy Pożyczkę w terminie 14 dni od dnia dokonania całkowitej spłaty Pożyczki, przy czym
Opłata za Udzielenie Pożyczki zostanie zmniejszona proporcjonalnie do ilości dni faktycznego korzystania z Pożyczki.
13. W przypadku, gdy na skutek pomyłki ze strony Pożyczkobiorcy powstanie nadpłata lub niedopłata nie przekraczająca kwoty 3,00 zł,
rozliczenie nastąpi na wniosek Pożyczkobiorcy przekazany e-mailem w formie elektronicznej.
§4. Obowiązki Stron
1. Strony zobowiązują się przestrzegać warunków niniejszej Umowy Ramowej i dochować poufności informacji uzyskanych podczas jej
obowiązywania.
2. W ramach niniejszej Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
(a) dokonywania terminowych spłat Kwot Pożyczki do Spłaty,
(b) niezwłocznego uaktualnia swoich danych zamieszczonych na Koncie Internetowym poprzez poinformowanie Pożyczkodawcy telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o swoich nowych danych; Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbania
powyższego obowiązku przez Pożyczkobiorcę,
(c) przekazywania tylko prawdziwych informacji w ramach procesu Rejestracji i Weryfikacji,
(d) przestrzegania postanowień Umowy Ramowej, Regulaminu oraz pozostałych warunków określonych w załącznikach do Umowy Ramowej,
(e) nieudostępniania swoich poufnych danych, w tym nazwy użytkownika i hasła Osobom trzecim.
3. Pożyczkodawca jest zobowiązany do informowania Pożyczkobiorcy:
(a) o podjętej Decyzji,
(b) na wniosek Pożyczkobiorcy - o wszelkich sprawach związanych z Umową Ramową, Umową Pożyczki oraz udzielonymi Pożyczkami,
(c) o zmianach Regulaminu, Umowy Ramowej i Tabeli.
§5. Opóźnienie w spłacie Pożyczki
1. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca jest uprawniony do podejmowania w stosunku do Pożyczkobiorcy działań
windykacyjnych dopuszczalnych w świetle prawa. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych, mających na celu monitorowanie oraz
dochodzenie uregulowania należnego zobowiązania wykonywane będą, według wyboru Pożyczkodawcy, w szczególności następujące czynności:
(a) wysyłanie przypomnień o zaległych zobowiązaniach w formie wiadomości tekstowej sms,
(b) wysyłanie przypomnień o zaległych zobowiązaniach w formie wiadomości mail,
(c) wysyłanie pisemnych wezwań do zapłaty.
2. Pożyczkobiorca na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność za szkody Pożyczkodawcy wynikłe z niespłacenia Pożyczki w terminie, w
tym za rzeczywiste koszty niezbędnych czynności windykacyjnych. Pożyczkodawca wskazuje, że po wysłaniu Pożyczkobiorcy co najmniej
dwóch wezwań do zapłaty, po których łącznie opóźnienie Pożyczkobiorcy w spłacie Pożyczki wyniesie ponad 45 dni, będzie kierował
sprawy zaległości na drogę postępowania sądowego, co może spowodować obciążenie Pożyczkobiorcy kosztami sądowymi i egzekucyjnymi
zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy Ramowej.
3. Pożyczkodawca ma prawo podejmować działania windykacyjne za pośrednictwem Osób trzecich.
4. W przypadku skierowania przez Pożyczkodawcę windykacji na drogę sądową, Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany przez właściwe
organy państwowe do poniesienia kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego według obowiązujących przepisów.
5. Począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu Okresu Pożyczki aż do dnia całkowitej spłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty,
Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania Odsetek za czas opóźnienia.
6. Odsetki za czas opóźnienia niespłaconych kwot Pożyczki będą naliczane w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż
wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, określona w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. Na dzień zawarcia Umowy Ramowej odsetki
maksymalne wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. dwukrotność stopy
7% Pożyczkodawca niezwłocznie poinformuje Pożyczkobiorcę na trwałym nośniku o zmniejszeniu wysokości odsetek za opóźnienie, w razie
gdyby stopa referencyjna NBP została obniżona albo gdyby zmieniły się przepisy prawne, które określają wysokość odsetek
maksymalnych, co spowoduje niemożliwość stosowania odsetek w wysokości 14%.
7. Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy
do Biur Informacji Gospodarczej.
8. Pożyczkodawca może odmówić Pożyczkobiorcy udzielenia Kolejnej Pożyczki w przypadku przekroczenia Dnia Spłaty.
9. Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy Ramowej za wypowiedzeniem 7-dniowym w przypadku opóźnienia w
spłacie Pożyczki większej niż 60 dni.
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§6. Odstąpienie od Umowy
1. Pożyczkobiorca, bez podania przyczyny, ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy Ramowej lub od poszczególnej Umowy Pożyczki zawartej
na podstawie niniejszej Umowy Ramowej, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Ramowej lub poszczególnej Umowy Pożyczki.
2. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny
Pożyczkodawcy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej. Dla zachowania terminu odstąpienia,
wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie uważa się za dokonane z momentem doręczenia oświadczenia
Pożyczkodawcy.
3. Pożyczkobiorca, który w chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ramowej lub odstąpieniu od Umowy Pożyczki jest
zobowiązany względem Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej Pożyczki, zwraca Kwotę Pożyczki wraz z Odsetkami przy Odstąpieniu.
4. Odsetki przy Odstąpieniu za okres od dnia wypłaty Kwoty Pożyczki do 30 – ego dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy Ramowej lub od poszczególnej Umowy Pożyczki wynoszą 0,027% w stosunku dziennym, zaś po upływie tego terminu wysokość odsetek w
stosunku dziennym wynosi 0,038%.
5. Zwrot Kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami przy Odstąpieniu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ramowej lub od poszczególnej Umowy Pożyczki.
6. Po złożeniu Oświadczenia o odstąpieniu i zwróceniu przez Pożyczkobiorcę Kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami przy Odstąpieniu na Konto
Bankowe Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca dokona całkowitego rozliczenia Pożyczki w terminie do 30 dni.
§7. Wypowiedzenie Umowy i zmiana Umowy Ramowej
1. Niniejsza Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę Ramową w drodze oświadczenia złożonego drugiej Stronie, przy czym Pożyczkodawca
musi takie oświadczenie złożyć na trwałym nośniku.
3. Termin wypowiedzenia dla Pożyczkobiorcy wynosi 1 miesiąc, a dla Pożyczkodawcy dwa miesiące.
4. Umowa Ramowa wygasa z chwilą śmierci Pożyczkobiorcy.
5. Wypowiedzenie Umowy Ramowej przez Pożyczkodawcę lub Pożyczkobiorcę czy jej wygaśnięcie nie wpływa na obowiązek wykonania
zobowiązań dotyczących spłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty na podstawie uprzednio zawartej Umowy Pożyczki.
6. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany Umowy Ramowej w okresie 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa,
rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do realizacji Umowy Ramowej.
7. O zmianie Umowy Ramowej Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy Ramowej w formie
elektronicznej na trwałym nośniku zawierającym dokument nowej Umowy Ramowej. W wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty
elektronicznej Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca wskaże postanowienia Umowy Ramowej, które uległy zmianie oraz datę wejścia w życie nowej
Umowy Ramowej. Zmiana Umowy Ramowej będzie dla Pożyczkobiorcy wiążąca, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy Ramowej na zasadach
określonych w § 7 Umowy Ramowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy Ramowej.
§8. Klauzula Poufności
1. Strony są zobowiązane do zachowania w poufności informacji związanych z zawarciem niniejszej Umowy Ramowej z wyjątkiem, gdy
ujawnienie tych informacji będzie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub jest dopuszczone przez zapisy Umowy Ramowej.
§9. Postanowienia końcowe
1. Integralną część niniejszej Umowy Ramowej stanowią:
(a) Regulamin Udzielania Pożyczek (załącznik nr 1),
(b) Tabela (załącznik nr 2),
(c) Formularz Informacyjny (załącznik nr 3),
(d) Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki (załącznik nr 4),
(e) Regulamin Promocji jeśli Umowa Pożyczki została zawarta na warunkach promocyjnych.
2. Niniejsza Umowa Ramowa zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Pożyczkodawcę elektronicznego potwierdzenia przyjęcia jej treści
przez Pożyczkobiorcę, a w formie elektronicznej w oparciu o Pełnomocnictwo, w dniu jej podpisania przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową Ramową do Pożyczek zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
4. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(adres aktualny na dzień zawarcia Umowy: ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
5. Spory, rozbieżności lub roszczenia związane z niniejszą Umową Ramową, Strony rozstrzygają drogą wzajemnych negocjacji. Jeżeli
Strony nie mogą dojść do porozumienia w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu, rozbieżności lub roszczenia są one rozpatrywane przez
sąd właściwy ustalony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Umowę Ramową wraz załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Dokument podpisywany elektronicznie, podpis weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
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Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK
osobom fizycznym
przez VEGA sp. z o.o. w Krakowie

§1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.szybka-moneta.pl oraz szczegółowe warunki udzielania pożyczek
pieniężnych przez Vega sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Regulamin stanowi integralną część umów pożyczek zawieranych przez Vega
sp. z o.o.
2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.szybka-moneta.pl w formie, która umożliwia
jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy
pożyczki.
3. Operatorem strony www.szybka-moneta.pl jest VEGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana
20, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000281138, NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, kapitał zakładowy
równy wpłaconemu w wysokości 200.000,00 zł.
§2 Definicje
Określenia użyte w Umowie Ramowej i niniejszym Regulaminie pisane dużymi literami oznaczają:
1. Biura Informacji Gospodarczej – jeden, kilka lub wszystkie z następujących podmiotów: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro
Informacji Gospodarczej S.A., działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.).
2. Biuro Informacji Kredytowej oznacza Biuro Informacji
Modzelewskiego 77a, numer KRS 0000110015, NIP 951-17-78-633.
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3. Całkowity Koszt Pożyczki - wszelkie koszty, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką.
4. Decyzja - decyzja kredytowa Pożyczkodawcy o udzieleniu Pożyczki Pożyczkobiorcy (pierwszej lub kolejnych), na podstawie Wniosku
o Udzielenie Pożyczki i pozytywnej Weryfikacji.
5. Dzień Spłaty - ostatni dzień Okresu Pożyczki, w którym zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki nastąpić powinna wpłata przez
Pożyczkobiorcę Kwoty Pożyczki do Spłaty na Konto Bankowe Pożyczkodawcy. W przypadku, gdy Dzień Spłaty przypada w sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, Dzień Spłaty Pożyczki ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
6. Formularz - formularz informacyjny dotyczący zaciągniętej Pożyczki, zawierający wszelkie związane z nią dane, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej, a także przekazywany Pożyczkobiorcy, za pomocą poczty elektronicznej każdorazowo przy
zaciąganiu Pożyczek.
7. Hasło - kombinacja znaków dowolnie ustalona przez Pożyczkobiorcę, służąca do identyfikacji Pożyczkobiorcy, ustalona w trakcie
procesu Rejestracji, w celu zagwarantowania wyłączności dostępu danych Pożyczkobiorcy i znana jedynie Pożyczkobiorcy oraz
niepodlegająca rozpowszechnianiu i przekazywaniu Osobom trzecim. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków i powinno być
niepowtarzalne oraz trudne do odgadnięcia.
8. Konto Bankowe Pożyczkobiorcy - rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę, na który Pożyczkodawca przekaże - zgodnie z
Wnioskiem o Udzielenie Pożyczki - środki pieniężne w ramach zawartej Umowy Pożyczki.
9. Konto Bankowe Pożyczkodawcy – jeden z aktualnych rachunków bankowych Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej oraz na Stronie
WWW.
10. Konto Internetowe - zbiór zasobów na stronie internetowej Pożyczkodawcy, dostępnych dla Pożyczkobiorcy po zalogowaniu
indywidualnymi danymi dostępowymi jak login i hasło, zawierający dane Pożyczkobiorcy oraz informacje związane z jego aktywnością i
działaniami oraz umożliwiający korzystanie z usług oferowanych przez Pożyczkodawcę, tworzony w procesie Rejestracji i podlegający
późniejszym modyfikacjom na wniosek Pożyczkobiorcy lub w związku z wykonywaniem Umowy Ramowej przez Pożyczkobiorcę. Podczas
procesu aktywacji Konta Internetowego, Pożyczkobiorca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą indywidualny link aktywacyjny do
strony z polem, w który wpisuje kod otrzymany w wiadomości SMS na telefon komórkowy. Aktywacja Konta Internetowego następuje po
prawidłowej identyfikacji dostępu Pożyczkobiorcy do numeru telefonu oraz adresu mailowego podanego poprzez Pożyczkobiorcę w
procesie Rejestracji.
11. Kwota Pożyczki do Spłaty - Kwota Pożyczki, powiększona o Opłatę za Udzielenie Pożyczki.
12. Kwota Pożyczki - kwota wypłacana przez Pożyczkodawcę na Konto Bankowe Pożyczkobiorcy.
13. Nieterminowa Spłata - wpłata przez Pożyczkobiorcę Kwoty Pożyczki do Spłaty po Dniu Spłaty lub brak spłaty Pożyczki.
14. Odsetki - świadczenie uboczne pobierane przez Pożyczkodawcę od Pożyczkobiorcy, wyłącznie w przypadku Nieterminowej Spłaty
Pożyczki. Odsetki w tym przypadku naliczane są w wysokości wskazanej w Umowie Ramowej za okres od Dnia Spłaty do dnia rzeczywistej
zapłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty.
15. Odsetki przy Odstąpieniu – świadczenie uboczne pobierane przez Pożyczkodawcę od Pożyczkobiorcy, wyłącznie w przypadku
odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od Umowy Ramowej lub od poszczególnej Umowy Pożyczki. Odsetki w tym przypadku naliczane są w
wysokości wskazanej w Umowie Ramowej za okres od dnia wypłaty Kwoty Pożyczki do dnia zwrotu Kwoty Pożyczki.
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16. Okres Pożyczki - okres wybrany przez Pożyczkobiorcę podczas wypełniania Wniosku o Udzielenie Pożyczki, rozpoczynający swój
bieg w pierwszym dniu po dniu wypłaty Pożyczki.
17. Opłata za Udzielenie Pożyczki – opłata ponoszona przez Pożyczkobiorcę za przygotowanie Umowy Pożyczki oraz za przekazanie
Pożyczkobiorcy środków pieniężnych. Wysokość Opłaty za Udzielenie Pożyczki wskazana jest w Tabeli oraz każdorazowo na kalkulatorze
we Wniosku o Udzielenie Pożyczki oraz w Formularzu.
18. Opłata Rejestracyjna - opłata w wysokości 0,01 zł (1 grosz) ponoszona przez Pożyczkobiorcę za Rejestrację na Stronie
internetowej Pożyczkobiorcy i założenie Konta Internetowego, służąca do weryfikacji przez Pożyczkodawcę akceptacji postanowień
Umowy Ramowej i potwierdzenia jej otrzymania, udzielenia Pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Ramowej oraz poprawności danych Konta
Bankowego Pożyczkobiorcy. Zmiana numeru rachunku powoduje konieczność ponownego przelania 0,01 zł (1 grosz). Opłata Rejestracyjna
jest zwracana Pożyczkobiorcy nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu Opłaty na rachunek Pożyczkodawcy.
19. Osoba trzecia - podmiot, który nie jest Stroną Umowy Ramowej i Umowy Pożyczki.
20. Pełnomocnictwo - umocowanie udzielone Pożyczkodawcy (z prawem do reprezentowania w tym zakresie Stron Umowy Ramowej) przez
Pożyczkobiorcę, do zawarcia Umowy Ramowej w formie elektronicznej, poprzez opatrzenie Umowy Ramowej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu art. 78¹§1 kodeksu cywilnego.
21. Pożyczka - środki pieniężne udzielone przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w Umowie Ramowej i w
Regulaminie, w wysokości nieprzekraczającej 7000 zł.
22. Kolejna Pożyczka – druga i kolejne Pożyczki udzielane w oparciu o Umowę Ramową.
23. Kontomatik – usługa informatyczna świadczona przez Kontomierz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, polegająca na weryfikacji
danych Pożyczkobiorcy oraz wykonaniu punktacji kredytowej Pożyczkobiorcy on-line poprzez logowanie się Pożyczkobiorcy do systemu
bankowości elektronicznej. Usługa umożliwia Pożyczkodawcy natychmiastową identyfikację Pożyczkobiorcy w oparciu o dane jego
rachunku bankowego oraz szybkie uzyskanie punktacji kredytowej opartej na prawdziwej historii operacji bankowych.
24. Pożyczkobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Stroną Umowy Ramowej.
25. Pożyczkodawca - VEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000281138; NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości
200.000,00 zł.
26. Rejestracja - proces rejestracji danych Pożyczkobiorcy na Stronie WWW, wykonywany przez Pożyczkobiorcę, w wyniku którego
zakładane jest Konto Internetowe chronione Hasłem. Podczas procesu rejestracji Pożyczkobiorca podaje następujące dane obowiązkowe:
(a) imię, (b) nazwisko, (c) numer PESEL, (d) serię i numer dowodu tożsamości, (e) adres zameldowania, (f) adres korespondencyjny,
(g) adres e-mail, (h) numer telefonu komórkowego. Następnie Pożyczkobiorca zapoznaje się z Umową Ramową, Pełnomocnictwem oraz
Warunkami Ochrony Danych Osobowych i je akceptuje.
27. Regulamin - niniejszy dokument, zespół zasad regulujących proces udzielania Pożyczek Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w
ramach Umowy Ramowej.
28. Strona - Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca.
29. Strony - Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca razem.
30. Strona WWW – strona internetowa Pożyczkodawcy umieszczona pod adresem www.szybka-moneta.pl, na której Pożyczkobiorca dokonuje
elektronicznej rejestracji, zakłada Konto Internetowe, wypełnia Wnioski o Udzielenie Pożyczki.
31. Umowa Pożyczki – pierwsza lub kolejna umowa pożyczki zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość pomiędzy
Pożyczkobiorcą i Pożyczkodawcą, na warunkach określonych w Umowie Ramowej, Regulaminie i Wniosku o Udzielenie Pożyczki.
32. Umowa Ramowa - umowa zawierana pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą, na podstawie której udzielane są Pożyczkobiorcy
Pożyczki, w sposób i na zasadach określonych w tej umowie oraz Regulaminie.
33. Weryfikacja - działania przeprowadzane przez Pożyczkodawcę, w celu potwierdzenia danych podanych przez Pożyczkobiorcę podczas
procesu Rejestracji oraz w celu potwierdzenia zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, w szczególności zasięgnięcie informacji o
Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej, Biurze Informacji Kredytowej a także potwierdzenie danych właściciela konta
bankowego, z którego przelana została Opłata Rejestracyjna. Weryfikacja może być przeprowadzana również w formie telefonicznej lub
poprzez Kontomatik.
34. Wniosek o Udzielenie Pożyczki - wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Konta Internetowego na
Stronie WWW, rozpatrywany przez Pożyczkodawcę, zawierający następujące dane: (a) wnioskowaną kwotę Pożyczki, (b) wnioskowany
Termin Spłaty Pożyczki.
35. RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 12
maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715).
36. Biuro Obsługi Klienta - komórka organizacyjna Pożyczkodawcy zajmująca się obsługą techniczną, organizacyjną i doradczą
Pożyczkobiorców, uprawniona do kontaktu z Pożyczkobiorcami w imieniu Pożyczkodawcy.
37. Tabela – zamieszczone na Stronie WWW zestawienie aktualnie obowiązujących Opłat za Udzielenie Pożyczki, a także pozostałych
opłat i kosztów.
§3 Warunki przyznawania Pożyczek
1. Pożyczka na podstawie Umowy Ramowej może być udzielona Pożyczkobiorcy posiadającemu pełną zdolność do czynności prawnych oraz
posiadającemu:
(a) status konsumenta w rozumieniu zapisów kodeksu cywilnego,
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(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

wiek od 20 do 75 lat,
obywatelstwo polskie z miejscem stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki,
rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium Polski,
aktywne Konto internetowe na Stronie WWW Pożyczkodawcy.

2. Pożyczka może być udzielona Pożyczkobiorcy, który uzyskał pozytywną ocenę ryzyka kredytowego na podstawie: informacji podanych
Pożyczkodawcy, dostarczonych dodatkowych dokumentów potwierdzających dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas procesu Rejestracji,
informacji pozyskanych w toku Weryfikacji oraz ze zbioru danych Pożyczkodawcy, a także wyraził wolę zawarcia z Pożyczkodawcą Umowy
Pożyczki i spełnia wszelkie wymagania stawiane przez Umowę Ramową i Regulamin.
3. W przypadku zawierania kolejnej Pożyczki na podstawie Umowy Ramowej, warunkiem udzielenia kolejnej Pożyczki jest spłata przez
Pożyczkodawcę jakiejkolwiek zaciągniętej wcześniej Pożyczki wraz ze wszystkimi wymaganymi odsetkami i opłatami.
4. Pożyczkodawca może organizować promocje w ramach których Pożyczkobiorca otrzymuje obniżenie Opłaty za Udzielenie Pożyczki na
pierwszą lub kolejną Umowę Pożyczki.
5. Warunki promocji są każdorazowo określane w Regulaminie promocji, który Pożyczkobiorca otrzymuje na trwałym nośniku.
6. Warunkiem skorzystania z promocji oferowanej przez Pożyczkodawcę jest spłacenie Pożyczki najpóźniej w Dniu Spłaty wynikającym z
Umowy Pożyczki.
7. W przypadku spłaty Pożyczki po upływie Dnia Spłaty lub braku spłaty Pożyczki, udzielony rabat
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki na zasadach ogólnych określonych w Umowie Ramowej.

ulega

anulowaniu,

a

§4 Rejestracja oraz zawarcie Umowy Ramowej i pierwszej Umowy Pożyczki
1. Warunkiem zawarcia Umowy Pożyczki jest dokonanie przez Pożyczkobiorcę Rejestracji na Stronie WWW oraz założenie własnego Konta
Internetowego.
2. Złożenie pierwszego Wniosku o Udzielenie Pożyczki po dokonaniu Rejestracji na Stronie WWW przez danego Pożyczkobiorcę jest
jednocześnie złożeniem wniosku o zawarcie Umowy Ramowej.
3. Pożyczkobiorca podczas tworzenia Konta Internetowego, w trakcie Rejestracji, powinien podać prawdziwe dane. Podanie
nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd oraz skutkujące doprowadzeniem do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy.
4. W trakcie Rejestracji Pożyczkobiorca ustala Hasło, które w przyszłości służyć będzie do logowania się Pożyczkobiorcy do Konta
Internetowego na Stronie WWW.
5. Po dokonaniu Rejestracji na Stronie WWW, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania przelewu z Rachunku Bankowego
Pożyczkobiorcy na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy kwoty 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) tytułem Opłaty Rejestracyjnej. Opłata
Rejestracyjna jest zwracana Pożyczkobiorcy nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu Opłaty na rachunek Pożyczkodawcy.
6. Po pozytywnym zarejestrowaniu Pożyczkobiorcy na Stronie WWW i założeniu Konta Internetowego, Pożyczkodawca dokonuje Weryfikacji
Pożyczkobiorcy i informuje go o Decyzji za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego na Koncie Internetowym na Stronie WWW i/lub
wysyłając wiadomość na adres e-mail i/lub wysyłając wiadomość za pośrednictwem sms. W przypadku gdy Decyzja przyznaje Pożyczkę na
kwotę mniejszą niż złożony Wniosek o Udzielenie Pożyczki, dla zawarcia Umowy Ramowej i Umowy Pożyczki konieczna jest akceptacja
Decyzji przez Pożyczkobiorcę poprzez akceptację na Koncie Internetowym. W przypadku akceptacji Decyzji przez Pożyczkobiorcę
Pożyczkę uważa się za udzieloną na podstawie Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Następnie Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy w
formie elektronicznej na trwałym nośniku Formularz dotyczący pierwszej Pożyczki. Zaakceptowanie przez Pożyczkodawcę Umowy Ramowej
i Regulaminu oznacza także zawarcie w formie elektronicznej pierwszej Umowy Pożyczki zgodnie z Wnioskiem o Zawarcie Umowy
Pożyczki.
7. W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną Weryfikacją wynikającą z dokonanej oceny ryzyka kredytowego
dotyczącego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie przekaże na adres email Pożyczkobiorcy bezpłatną informację o wynikach tej
Weryfikacji oraz wskaże bazę danych, na podstawie której dokonano Weryfikacji.
8. Pożyczkobiorca nie może składać kolejnych Wniosków o Udzielenie Pożyczki do momentu Weryfikacji przez Pożyczkodawcę już
złożonego Wniosku o Udzielenie Pożyczki i wydania Decyzji.
9. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Ramowej Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku lub udostępnia na Koncie
Internetowym w formie umożliwiającej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie podpisany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu
dokument Umowy Ramowej sporządzony w formie elektronicznej.
10. Po zawarciu Umowy Ramowej dalszy proces udzielenia Pożyczek będzie odbywał się za pośrednictwem Konta Internetowego na Stronie
WWW. Wówczas przyjmuje się, że Umowa Pożyczki zostaje zawarta w momencie uruchomienia Pożyczki.
§5 Kolejne Pożyczki
1. Pożyczkobiorca może złożyć Wniosek o Udzielenie Kolejnej Pożyczki za pośrednictwem:
(a) Konta Internetowego na Stronie WWW.
2. W przypadku pozytywnej Decyzji, Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkę przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy najpóźniej w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
3. Przykładowa kalkulacja Kwoty Pożyczki, Opłat i RRSO zawarta jest w Tabeli. Dodatkowo Pożyczkodawca niezwłocznie przesyła
Pożyczkobiorcy na jego Konto Internetowe Formularz dotyczący danej Pożyczki.
§6 Dane osobowe
1. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Pożyczkodawcę jego adresu email, udostępnionych instrumentów elektronicznych
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oraz danych identyfikacyjnych do porozumiewania się z nim na odległość na potrzeby kontaktu pomiędzy Pożyczkodawcą a
Pożyczkobiorcą, w celu realizacji zawartej Umowy Ramowej lub Umowy Pożyczki. W szczególności Pożyczkobiorca upoważnia
Pożyczkodawcę do wysyłania na podany przez Pożyczkobiorcę adres email wezwań do zapłaty wymagalnych należności.
2. Pożyczkobiorca potwierdza, iż podany przez niego na Koncie Internetowym adres email, jest adresem,
korespondencja. Pożyczkobiorca ma obowiązek zawiadamiać Pożyczkodawcę o każdej zmianie swego adresu
tego obowiązku, pismo wysłane na adres email Pożyczkobiorcy wskazany na Koncie Internetowym uważa
Pożyczkodawcy będzie znany nowy adres e-mail Pożyczkobiorcy albo Pożyczkodawca będzie wiedział,
Pożyczkobiorcy przestał być aktualny.

na który może być doręczana
email. W razie zaniedbania
się za doręczone, chyba że
że poprzedni adres e-mail

3. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO
jest Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków). Pożyczkodawca,
będąc administratorem opisanych powyżej danych osobowych przetwarza te dane osobowe z zachowaniem zasad określonych w RODO,
ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204, z późn. zm.).
4. Pożyczkodawca informuje, że podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Pożyczkodawcę w celu wykonania
zawartej z nim Umowy Ramowej i udzielania Pożyczek. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy Ramowej i
udzielania Pożyczek. Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorców jest niezbędne do wykonania Umowy Ramowej i udzielania
Pożyczek i następuje w oparciu o art. 6 ust.1 lit b RODO, a w przypadkach w których Pożyczkodawca występuje o zgodę Pożyczkobiorcy
na przetwarzanie danych osobowych na mocy art. 6 ust. 1 lit a RODO. W przypadku sądowego dochodzenia należności wobec
Pożyczkobiorców podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit f RODO. Przy weryfikacji tożsamości
Pożyczkobiorcy oraz spełnieniu obowiązku identyfikacyjnego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c
RODO w zw. z art. 36 i 37 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Natomiast
przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, reklamacji Użytkownika oraz udzielaniu odpowiedzi na nie podstawą prawna przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
5. Pożyczkobiorcy, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na
warunkach określonych w art. 15-22 RODO. Pożyczkobiorca ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
6. Pożyczkodawca informuje, a Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO, Pożyczkodawca jest
uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim, takim jak kancelarie prawne lub firmy windykacyjne, w celu
dochodzenia roszczeń Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy.
7. Pożyczkodawca informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.
8. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1015 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a¹ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2017, poz.1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, Pożyczkobiorca wyraża zgodę i upoważnia Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
do pozyskania:
• z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor),
danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), dotyczących wymagalnego od co
najmniej 60 dni zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200
złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Jednocześnie Pożyczkobiorca upoważnia Vega Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na temat Pożyczkobiorcy do Rejestru
BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
• z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor),
danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) w tym między innymi oceny punktowej
(scoring) w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie
Pożyczkobiorca upoważnia Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących
składanych zapytań na temat Pożyczkobiorcy do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
• z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77, Krajowego Rejestru
Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Danuty Siedzikówny 12, Krajowego Biura Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Lublańska 38, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie Plac
Bankowy 2, dotyczących Pożyczkobiorcy informacji gospodarczych.
9. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1015 ze zm.) Pożyczkobiorca upoważnia Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez niego na rzecz Vega Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z wszelkich zobowiązań pieniężnych zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody jak również mogących powstać
w przyszłości, wynikających z Umowy Ramowej i poszczególnych Umów Pożyczek, do: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, ERIF Biura
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2.
10. Zgodnie z art. 59b ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim Pożyczkobiorca upoważnia Vega Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością do przekazywania instytucjom, utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 prawa bankowego, informacji o
Pożyczkobiorcy w zakresie niezbędnym do oceny jego zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
11a. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie
przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20 w terminie 30 dni mojego numeru PESEL
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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 Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i ich
przetwarzanie przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez 3 lata od ich udostępnienia.
11b. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie
Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bociana 20 przez Uczestników Platformy Wymiany
Informacji Pożyczkowej w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników
analiz statystycznych.
11c. Zgadzam się na udostępnienie Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bociana 20 przez
Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek
oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez Vega Spółka z ograniczona odpowiedzialnością przez 3 lata od ich
udostępnienia w celu przeprowadzenia przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością analiz zmierzających do przeciwdziałania
wyłudzeniom oraz możliwości weryfikacji prawidłowości tych analiz.
11d. W celu przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących
część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązania wobec
Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Vega Spółka z
ograniczona odpowiedzialnością wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązania umowy o kredyt konsumencki
moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz informacji
dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Vega Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.
11e. Aktualna lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi
kontaktowymi inspektorów ochrony danych publikowana jest pod adresem: http://www.credit-check.pl/uczestnicy
12. Pożyczkodawca informuje, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgód zawartych w § 6 ust. 8-11d stanowi profilowanie w
rozumieniu art. 22 RODO polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w oparciu
o informacje pozyskane z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG
InfoMonitor), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2 oraz zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii pożyczek
Pożyczkobiorcy oraz wynikach analiz statystycznych. Wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia z
Pożyczkobiorcą umowy kredytu, z tym zastrzeżeniem że Pożyczkobiorcy przysługuje w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji
ludzkiej ze strony Pożyczkodawcy, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
§7 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres elektroniczny Pożyczkodawcy albo ustnie – telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta.
2. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Pożyczkodawcę
reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem w/w terminu.
3. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę pisemnie o sposobie załatwienia reklamacji. Informacja ta może być udzielona drogą
elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.
4. Pozostałe zasady rozpatrywania reklamacji regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
§8 Postanowienia końcowe
1. Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Pożyczkodawcę mogą być rejestrowane.
2. Wszelkie dokumenty oraz wzory dostępne są na stronie internetowej www.szybka-moneta.pl.
3. Językiem służącym do komunikacji pomiędzy Stronami jest język polski.
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Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych

TABELA OPŁAT Vega sp. z o.o.

1. Przykładowa wysokość Opłat za Udzielenie Pożyczki
Kwota pożyczki
w zł

Opłata za
udzielenie
pożyczki
na okres od 5
do 7 dni w zł

Całkowita kwota
do spłaty w zł

RRSO w %

Opłata za
udzielenie
pożyczki
na okres od 8
do 15 dni w zł

Całkowita kwota
do spłaty w zł

RRSO w %

Opłata za
Całkowita kwota
udzielenie
do spłaty w zł
pożyczki
na okres od 16
do 30 dni w zł

RRSO w %

500

75

575

146103.85

110

610

12530.56

130

630

1564.08

600

90

690

146103.85

132

732

12530.56

156

756

1564.08

700

105

805

146103.85

154

854

12530.56

182

882

1564.08

800

120

920

146103.85

176

976

12530.56

208

1008

1564.08

900

135

1035

146103.85

198

1098

12530.56

234

1134

1564.08

1000

150

1150

146103.85

220

1220

12530.56

260

1260

1564.08

1100

165

1265

146103.85

242

1342

12530.56

286

1386

1564.08

1200

180

1380

146103.85

264

1464

12530.56

312

1512

1564.08

1300

195

1495

146103.85

286

1586

12530.56

338

1638

1564.08

1400

210

1610

146103.85

308

1708

12530.56

364

1764

1564.08

1500

225

1725

146103.85

330

1830

12530.56

390

1890

1564.08

1600

240

1840

146103.85

352

1952

12530.56

416

2016

1564.08

1700

255

1955

146103.85

374

2074

12530.56

442

2142

1564.08

1800

270

2070

146103.85

396

2196

12530.56

468

2268

1564.08

1900

285

2185

146103.85

418

2318

12530.56

494

2394

1564.08

2000

300

2300

146103.85

440

2440

12530.56

520

2520

1564.08

2100

315

2415

146103.85

462

2562

12530.56

546

2646

1564.08

2200

330

2530

146103.85

484

2684

12530.56

572

2772

1564.08

2300

345

2645

146103.85

506

2806

12530.56

598

2898

1564.08

2400

360

2760

146103.85

528

2928

12530.56

624

3024

1564.08

2500

375

2875

146103.85

550

3050

12530.56

650

3150

1564.08

2600

390

2990

146103.85

572

3172

12530.56

676

3276

1564.08

2700

405

3105

146103.85

594

3294

12530.56

702

3402

1564.08

2800

420

3220

146103.85

616

3416

12530.56

728

3528

1564.08

2900

435

3335

146103.85

638

3538

12530.56

754

3654

1564.08

3000

450

3450

146103.85

660

3660

12530.56

780

3780

1564.08

3100

465

3565

146103.85

682

3782

12530.56

806

3906

1564.08

3200

480

3680

146103.85

704

3904

12530.56

832

4032

1564.08

3300

495

3795

146103.85

726

4026

12530.56

858

4158

1564.08

3400

510

3910

146103.85

748

4148

12530.56

884

4284

1564.08

3500

525

4025

146103.85

770

4270

12530.56

910

4410

1564.08

3600

540

4140

146103.85

792

4392

12530.56

936

4536

1564.08

3700

555

4255

146103.85

814

4514

12530.56

962

4662

1564.08

3800

570

4370

146103.85

836

4636

12530.56

988

4788

1564.08

3900

585

4485

146103.85

858

4758

12530.56

1014

4914

1564.08

4000

600

4600

146103.85

880

4880

12530.56

1040

5040

1564.08

4100

615

4715

146103.85

902

5002

12530.56

1066

5166

1564.08

4200

630

4830

146103.85

924

5124

12530.56

1092

5292

1564.08

4300

645

4945

146103.85

946

5246

12530.56

1118

5418

1564.08

4400

660

5060

146103.85

968

5368

12530.56

1144

5544

1564.08

4500

675

5175

146103.85

990

5490

12530.56

1170

5670

1564.08

4600

690

5290

146103.85

1012

5612

12530.56

1196

5796

1564.08

4700

705

5405

146103.85

1034

5734

12530.56

1222

5922

1564.08

4800

720

5520

146103.85

1056

5856

12530.56

1248

6048

1564.08

4900

735

5635

146103.85

1078

5978

12530.56

1274

6174

1564.08

5000

750

5750

146103.85

1100

6100

12530.56

1300

6300

1564.08

5100

765

5865

146103.85

1122

6222

12530.56

1326

6426

1564.08

5200

780

5980

146103.85

1144

6344

12530.56

1352

6552

1564.08

5300

795

6095

146103.85

1166

6466

12530.56

1378

6678

1564.08

5400

810

6210

146103.85

1188

6588

12530.56

1404

6804

1564.08

5500

825

6325

146103.85

1210

6710

12530.56

1430

6930

1564.08

5600

840

6440

146103.85

1232

6832

12530.56

1456

7056

1564.08

5700

855

6555

146103.85

1254

6954

12530.56

1482

7182

1564.08

5800

870

6670

146103.85

1276

7076

12530.56

1508

7308

1564.08

5900

885

6785

146103.85

1298

7198

12530.56

1534

7434

1564.08

6000

900

6900

146103.85

1320

7320

12530.56

1560

7560

1564.08

6100

915

7015

146103.85

1342

7442

12530.56

1586

7686

1564.08

6200

930

7130

146103.85

1364

7564

12530.56

1612

7812

1564.08

6300

945

7245

146103.85

1386

7686

12530.56

1638

7938

1564.08

6400

960

7360

146103.85

1408

7808

12530.56

1664

8064

1564.08

6500

975

7475

146103.85

1430

7930

12530.56

1690

8190

1564.08

6600

990

7590

146103.85

1452

8052

12530.56

1716

8316

1564.08

6700

1005

7705

146103.85

1474

8174

12530.56

1742

8442

1564.08

6800

1020

7820

146103.85

1496

8296

12530.56

1768

8568

1564.08

6900

1035

7935

146103.85

1518

8418

12530.56

1794

8694

1564.08

7000

1050

8050

146103.85

1540

8540

12530.56

1820

8820

1564.08
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Przykładowa wysokość Opłat za Udzielenie Pożyczki
ze strony www.szybka-moneta.com.pl
Kwota pożyczki
w zł

Opłata za udzielenie pożyczki
na okres 45 dni w zł

Całkowita kwota do
spłaty w zł

RRSO w %

500

140

640

640.61

600

168

768

640.61

700

196

896

640.61

800

224

1024

640.61

900

252

1152

640.61

1000

280

1280

640.61

1100

308

1408

640.61

1200

336

1536

640.61

1300

364

1664

640.61

1400

392

1792

640.61

1500

420

1920

640.61

1600

448

2048

640.61

1700

476

2176

640.61

1800

504

2304

640.61

1900

532

2432

640.61

2000

560

2560

640.61

2100

588

2688

640.61

2200

616

2816

640.61

2300

644

2944

640.61

2400

672

3072

640.61

2500

700

3200

640.61

2600

728

3328

640.61

2700

756

3456

640.61

2800

784

3584

640.61

2900

812

3712

640.61

3000

840

3840

640.61

2. Pozostałe opłaty i koszty
Lp

Opłata

Wysokość opłaty

1

Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki

Odsetki za czas opóźnienia w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy
nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, określona
w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. Odsetki maksymalne wynoszą
dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5
punktów procentowych, tj. dwukrotność stopy 7%. (wartość na dzień
6.03.2016)

2

Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego

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 2014 r., poz. 1025) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) jak
również pozostałe koszty określone przepisami prawa.
Koszty zastępstwa procesowego – w wysokości zgodnej z treścią
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015
roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1800) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22
października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1804).
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Kraków, 2019-09-16
Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:

Vega Sp. z o.o.
NIP 9452081295
REGON 120476540
KRS 0000281138

Adres:
(siedziba)

ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Tel. (12)3574358

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

biuro@szybka-moneta.pl

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

brak

Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.szybka-moneta.pl, www.szybka-moneta.com.pl

Pośrednik kredytowy:*

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
nie dotyczy

Adres:
(siedziba)

nie dotyczy

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

nie dotyczy

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

nie dotyczy

Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

nie dotyczy

2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu

Pożyczka gotówkowa niezabezpieczona

Całkowita kwota kredytu

zł

Suma wszystkich środków pieniężnych,
które zostaną Panu/Pani udostępnione
Terminy i sposób wypłaty kredytu

W przypadku pozytywnej Decyzji, Pożyczkodawca przekazuje
Pożyczkę przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy najpóźniej
w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów niezbędnych do
dokonania weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma
Pan/Pani środki pieniężne
Czas obowiązywania umowy

dni

Zasady i terminy spłaty kredytu

— będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących
warunkach:
Spłata całej kwoty pożyczki wraz z wszystkimi opłatami
wynikającymi z umowy pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkodawcy
w terminie dni od jej otrzymania. Warunki promocyjne opłat
obowiązują w przypadku terminowej spłaty pożyczki. Warunki
standardowe obowiązuja w przypadku przekroczenia terminu spłaty.
— kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu
konsumenckiego:
Cała kwota pożyczki spłacana jest w jednej racie, obejmującej
kwotę pożyczki i opłatę za udzielenie pożyczki.
— odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący
sposób:
Pożyczkodawca będzie zaliczał wpłaty według następującej
kolejności:
- opłata za udzielenie pożyczki;
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- odsetki;
- kwota pożyczki.
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

(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu)
1) Warunki Standardowe - 0 zł
2) Warunki Promocyjne Pożyczki zgodnie z Regulaminem Promocji
"Pierwsza pożyczka za darmo" - 0 zł

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

nie

— opis towaru lub usługi:

nie dotyczy

— cena:

nie dotyczy

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

— rodzaj zabezpieczenia kredytu:
nie dotyczy

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w
związku z umową o kredyt
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty
całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

nie dotyczy

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
3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

— stopa oprocentowania kredytu: 0%
— stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej
zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: nie dotyczy
— wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania
umowy:
(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w
danych okresach obowiązywania umowy)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

— rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO):
1) Warunki Standardowe - 0 %
2) Warunki Promocyjne Pożyczki zgodnie z Regulaminem Promocji
"Pierwsza pożyczka za darmo" - %
— założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania:
kwota pożyczki, kwota pożyczki do spłaty, okres pożyczki

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
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią
umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej
umowy

— 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

Koszty korzystania z kart kredytowych*

nie dotyczy

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

- opłata za udzielenie pożyczki:
1) Warunki Standardowe - 0 zł
2) w przypadku obowiązywania Warunków Promocyjnych Pożyczki
zgodnie z Regulaminem Promocji "Pierwsza pożyczka za darmo" zł

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

nie dotyczy

Opłaty notarialne*

nie dotyczy

Skutek braku płatności

— w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani
zostać obciążony/a następującymi opłatami: Koszty postępowania
egzekucyjnego, sądowego oraz zastępstwa procesowego.

Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

— stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: Odsetki za
czas opóźnienia w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie
więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie,
określona w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. Odsetki maksymalne
wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku
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Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. dwukrotność stopy 7%.

4. Inne ważne informacje:
Odstąpienie od umowy

tak

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do
odstąpienia od umowy:
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

tak

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części
kredytu przed terminem określonym w umowie
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 kosztów

Sprawdzenie w bazie danych

Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:
- Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
- Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.,
- Biura Informacji Kredytowej S.A.,
- Związku Banków Polskich,
- własna baza danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu
konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych
kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani
bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać
bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego
projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie
kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu
konsumenckiego
Czas obowiązywania formularza*

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu
umowy o kredyt
Tak

Niniejsza informacja zachowuje ważność przez 45 dni od
otrzymania.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) dane kredytodawcy
Kredytodawca:*

Vega Sp. z o.o.
NIP 9452081295
REGON 120476540
KRS 0000281138

Adres:
(siedziba)

ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Tel. (12)3574358

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

biuro@szybka-moneta.pl

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:*
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.szybka-moneta.pl, www.szybka-moneta.com.pl

Rejestr*

(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy
wraz z podaniem numeru w tym rejestrze)
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział
Gospodarczy KRS – rejestr przedsiębiorców nr KRS: 0000281138

Organ nadzoru*

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

b) dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy*

— ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
Tak
— sposób odstąpienia od umowy:
pisemne oświadczenie wysłane na adres pożyczkodawcy;
— termin:
14 dni od dnia zawarcia umowy
— skutki:
W przypadku odstąpienia od umowy jest Pan/Pani zobowiązany/a do

www.szybka-moneta.pl
Kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 200 000,00 zł. Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 945-208-12-95

REGON: 120476540

KRS: 0000281138

Strona 13 z 15

Vega sp. z o.o.
ul. Bociana 20, 31-231 Kraków
telefon: (12) 357 43 58; biuro@szybka-moneta.pl

zwrotu kwoty pożyczki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
Wybór prawa właściwego*

polskie

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało
zastosowanie prawo:
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*

Wskazanie właściwego postanowienia umowy:
§9 ust.3 umowy ramowej

Język umowy*

Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt
zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku:
polskim

c) dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

— przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego
rozstrzygania sporów:
tak
— zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów
Spory, rozbieżności lub roszczenia związane umową pożyczki
rozstrzygane są drogą wzajemnych negocjacji. Skargi i zażalenia
należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy:
Vega Sp. z o.o.
ul. Bociana 20,
31-231 Kraków
lub telefonicznie: (12)3574358,
bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny:
biuro@szybka-moneta.pl

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje,
że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.
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Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych

VEGA sp. z o.o. w Krakowie
ul. Bociana 20,
31-231 Kraków

......................................................
(Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy)

......................................................
(PESEL)

......................................................
(Adres)

......................................................
(ID Klienta)

ODSTĄPIENIE KONSUMENTA
OD UMOWY RAMOWEJ UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH/OD UMOWY POŻYCZKI*
(*niepotrzebne skreślić)

W oparciu o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, niniejszym odstępuję od:
(*zaznaczyć właściwe okienko lub okienka)
umowy ramowej udzielania pożyczek gotówkowych, zawartej przeze mnie z VEGA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Bociana 20, 31-231 Kraków).

umowy pożyczki z dnia _______________________, zawartej przeze mnie z VEGA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Bociana 20, 31-231 Kraków). Jednocześnie oświadczam i zobowiązuję
się, że niezwłocznie zwrócę wpłaconą mi pożyczkę, powiększoną o odsetki w wysokości wynikającej z umowy.

___________________________ (data i podpis)
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