FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO
Kredytodawca:
Adres:
(Siedziba)

eBanknot PGK

eBANKNOT Polska Grupa Kapitałowa
Sp. z o.o. Sp.K.
05-816 Michałowice, ul.Kasztanowa 44

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

22 730 00 40
600 234 800

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

centrala@ebanknot.pl

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

www.ebanknot.pl

Pośrednik kredytowy:*

nie dotyczy

2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu

Pożyczka gotówkowa

Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które
zostaną Panu/Pani udostępnione

.................zł

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

Wypłata środków pieniężnych następuje
bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, w
formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy
Pożyczkobiorcy.

Czas obowiązywania umowy

Umowa Pożyczki Odnawialnej zawarta jest na czas
nieokreślony.

Zasady i terminy spłaty kredytu

W przypadku udzielenia Pożyczki, będzie Pan/i
zobowiązany/a do zwrotu Pożyczki wraz z wszelkimi
opłatami i prowizjami w łącznej kwocie ........... zł w
Terminie Spłaty Pożyczki, wg załączonego
harmonogramu. Każda kwota zapłacona przez
Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będzie zaliczana
kolejno na poczet:
a. Prowizji za Przedłużenie spłaty Pożyczki, w
przypadku, jeśli Pożyczkodawca na wniosek
Pożyczkobiorcy przedłużył termin spłaty Pożyczki;
b. Prowizji za Plan Spłat, w przypadku jeśli
Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zawarł
z Pożyczkobiorcą nowe porozumienie w postaci
Planu Spłat;
c. Prowizji;
d. Kwoty Pożyczki;
e. Kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki;
f. Odsetek za opóźnienie.

Całkowita kwota do zapłaty przez

(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu)

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

.....................zł

nie dotyczy

Wymagane zabezpieczenia kredytu*
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*
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

nie dotyczy

3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki

KREDYT NIE JEST OPROCENTOWANY

jej zmiany
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
- rzeczywista roczna stopa oprocentowania:
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony
........%
przez konsumenta, wyrażony jako wartość
Reprezentatywny przykład:
procentowa całkowitej kwoty kredytu w
stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc
Panu/Pani w porównaniu oferowanych
kredytów
nie dotyczy
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie
przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w
szczególności umowy ubezpieczenia lub innej
umowy
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani Prowizja w kwocie.................zł
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 Przelew weryfikacyjny akceptujący warunki umowy
ponieść w związku z umową*
przekazany na konto Pożyczkobiorcy w kwocie 1 zł.
Przelew jest wymagany aby otrzymać pierwszą
pożyczkę i nie musi być powtarzany przy kolejnych
pożyczkach.
Warunki, na jakich koszty związane z umową o Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej
kredyt mogą ulegać zmianie*
zmiany postanowień Umowy, w tym do zmiany
kosztów związanych z Umową, z ważnych przyczyn.
Za ważną przyczynę należy uznać jedną z
wymienionych:
a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów
prawa dotyczących działalności Pożyczkodawcy, w
tym zmiana przepisów podatkowych lub
rachunkowych wpływająca na wzajemne prawa i
obowiązki stron Umowy,
b. zmiana wysokości, rodzaju lub formy udzielanych
Pożyczek przez Pożyczkodawcę,
c. zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek
zapadłych orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji,
dobrych praktyk lub zaleceń właściwych organów
lub urzędów.
Opłaty notarialne*

nie dotyczy

Skutek braku płatności

- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może
Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi
opłatami:
.......................................................................................
.......................................................................................

Skutki braku płatności mogą być dla

- stopa oprocentowania zadłużenia
przeterminowanego: czterokrotność wysokości
stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku
rocznym

Pana/Pani następujące:
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 TAK
umowie
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*

nie dotyczy

Sprawdzenie w bazie 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

Zostanie 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, jeżeli w ocenie
kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do
udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania
egzemplarza projektu umowy.

Czas obowiązywania formularza

Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia
otrzymania przez adresata do dnia spłaty
zaciągniętej pożyczki w ramach Umowy w Terminie
Spłaty Pożyczki.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A lub/i
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. lub/i Rejestr Dłużników ERIF Biuro
Informacji Gospodarczej S.A

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

Nie dotyczy
eBanknot PGK sp. z o.o. sp.k

Adres:
(siedziba)

05-816 Michałowice
Ul.Kasztanowa 44

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

22 730 00 40
600 234 800

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

centrala@ebanknot.pl

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

www.ebanknot.pl

Rejestr*

(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność
kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym
rejestrze)

Organ nadzoru*

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

b)dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy*

Ma Pan/i prawo do odstąpienia od Umowy w
terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Ma Pan/i
prawo do odstąpienia od poszczególnej Pożyczki w
terminie 14 dni od dnia przekazania Pożyczki na
Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. Odstąpienia
dokonuje się poprzez przesłanie na adres
Pożyczkodawcy, lub adres poczty elektronicznej
oświadczenia o odstąpieniu. Pożyczkobiorca ma
obowiązek zwrotu kwoty Pożyczki na Rachunek
Bankowy Pożyczkodawcy niezwłocznie, nie później
niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia
o odstąpieniu.

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

polskie

Postanowienie umowy dotyczące wyboru

nie dotyczy

prawa

właściwego*

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

Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd
właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania
pozwanego, tj. sąd właściwy dla siedziby
Pożyczkodawcy, jeżeli stroną pozwaną jest
Pożyczkodawca, albo sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania Pożyczkobiorcy, jeżeli to
Pożyczkobiorca jest stroną pozwaną. Powództwo o
ustalenie istnienia Umowy, o jej wykonanie,
rozwiązanie lub unieważnienie, jako też o
odszkodowanie z powodu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy można także
wytoczyć przed sądem miejsca jej wykonania.

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub
wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.

