
Formularz Informacyjny Pożyczki Gotówkowej PPF Sp. z o.o.

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

Nazwa kredytodawcy
Polska Platforma Finansowa Sp. z o.o.

Adres:(siedziba)
Pl. gen. Wł. Andersa 7, 61-894 Poznań 

Pośrednik kredytowy: 

Nazwa pośrednika:
Surat Sp. z o.o.

Adres poczty elektronicznej:
info@kasomat.pl

Adres strony internetowej
www.kasomat.pl

Adres(siedziba):
Pl. gen. Wł. Andersa 7, 61-894 Poznań

2. Opis głównych cech pożyczki
Rodzaj pożyczki Pożyczka gotówkowa
Całkowita kwota Pożyczki
(suma  wszystkich  środków  pieniężnych,  które 
zostaną udostępnione Pożyczkobiorcy)

Całkowita kwota Pożyczki w PLN:

Termin i sposób wypłaty Pożyczki:

Termin  i  sposób  otrzymania  środków 
pieniężnych:

1. Pożyczka  zostanie  uruchomiona 
bezgotówkowo  na  konto 
pożyczkobiorcy  w  ciągu  3  dni  od 
podpisania umowy

2. Uruchomienie Pożyczki następuje w 
złotych polskich (PLN).

Czas obowiązywania umowy:
Czas na jaki pożyczka zostanie udzielona dni

Zasady i termin spłaty pożyczki Spłata jednorazowa w kwocie całkowitej kwoty 
do zapłaty w terminie do 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta PLN
Kredyt  wiązany  lub  w  formie  odroczonej 
płatności*
-  opis  towaru  lub  usługi
- cena

nie dotyczy

Wymagane zabezpieczenia Pożyczki

Zastaw,  cesja  praw,  gwarancja  bankowa  lub 
poręczenie  spłaty  pożyczki  przez  podmiot 
wskazany lub zaakceptowany przez Surat Sp. z 
o.o.

Informacja  czy  umowa  pożyczki  przewiduje 
gwarancję  spłaty  całkowitej  kwoty  pożyczki 
wypłaconej na jej podstawie*
(jeżeli  zgodnie  z  postanowieniami  umowy 
pożyczki,  płatności  dokonywane  przez 
Pożyczkobiorcę  nie  są  zaliczane  do  spłaty 
całkowitej  kwoty  Kredytu,  ale  będą 
wykorzystywane  do  zgromadzenia  kapitału 
przez  okresy  i  na  zasadach  określonych  w 
umowie pożyczki lub w umowie dodatkowej, to 
umowa  pożyczki  nie  przewiduje  gwarancji 
spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na 
jej podstawie)

Umowa  Pożyczki  nie  przewiduje  gwarancji 
spłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki wypłaconej na 
jej podstawie.

3. Koszty pożyczki



stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany
Stopa oprocentowania pożyczki 10 % w skali roku

Stopa  stała  lub  zmienna  z  podaniem  stopy 
referencyjnej  mającej  zastosowanie  do 
pierwotnej stopy oprocentowania

Oprocentowanie  jest  zmienne  i  wynosi  nie 
więcej  niż  dwukrotność  sumy  stopy 
lombardowej NBP która na dzień sporządzenia 
Formularza wynosi 1,5% i 3,5 % (pp).

Wszystkie  stosowane  stopy  procentowe  w 
czasie obowiązywania umowy
(jeżeli umowa pożyczki przewiduje różne stopy 
oprocentowania  w  danych  okresach 
obowiązywania umowy)

nie dotyczy

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
(jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa 
całkowitej  kwoty  pożyczki  w  stosunku  rocznym  przedstawiona  aby  pomóc  Pożyczkobiorcy  w 
porównaniu oferowanych Kredytów)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 1951,36%

Założenia  przyjęte  do  obliczenia  rzeczywistej 
rocznej stopy oprocentowania

1. datą  początkową  będzie  data 
wypłaty pożyczki 

2. odstępy  czasu  między  datami 
używanymi  w  obliczeniach  są 
przyjmowane  jako  rzeczywista 
liczba  dni  pomiędzy  wypłatą 
Pożyczki a terminem jej spłaty

3. wynik  obliczeń  podany  został  z 
dokładnością  do  co  najmniej 
jednego miejsca po przecinku, przy 
czym  jeżeli  cyfra  występująca  po 
wybranym  przez  obliczającego 
miejscu po przecinku jest mniejsza 
niż  5,  cyfrę tę pomija się,  gdy zaś 
jest  większa  albo  równa  5,  cyfrę 
poprzedzającą zwiększa się o 1;

4. Całkowita  Kwota  Pożyczki  została 
wypłacone  od  razu  i  w  całości  w 
dniu zawarcia Umowy Pożyczki

obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
(do  uzyskania  pożyczki  konieczne  jest  zawarcie  przez  Pożyczkobiorcę  umowy  dodatkowej,  w 
szczególności umowy ubezpieczenia lub inne umowy)
obowiązek  zawarcia  umowy  dodatkowej  w 
szczególności umowy ubezpieczenia nie dotyczy

rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt nie dotyczy
Obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej nie dotyczy
Rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt nie dotyczy
Koszty,  które  zobowiązany  będzie  ponieść 
Pożyczkobiorca w związku z umową pożyczki*
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 zgodnie z umową*

Koszty jednorazowe:
1. koszty  administracyjne  związane  z 

zawarciem  i  zmianą  umowy:



-  opłata  weryfikacyjna  –  1zł
- część stała - prowizja za udzielenie 
Pożyczki 8% kwoty pożyczki,
- część zmienna według wzoru K x 
n/R x 30%1.

2. koszty  ustanowienia 
zabezpieczenia:
Koszt  poręczenia  przez  podmiot 
wskazany przez PPF lub Pośrednika 
Kredytowego  wynosi  17%  kwoty 
netto pożyczki jako opłat stała, 

Warunki  na  jakich  koszty  związane  z  umową 
pożyczki mogą ulec zmianie*

Koszty związane z Umową mogą ulegać zmianie 
w  wyniku  zmiany  wysokości  odsetek 
wynikającej ze zmiany stopy lombardowej NBP

Opłaty notarialne Nie dotyczy
Skutek braku płatności
Skutki braku płatności mogą być następujące dla Pożyczkobiorcy:
W  przypadku  braku  lub  opóźnienia  płatności 
Pożyczkobiorca  może  być  obciążony 
następującymi płatnościami:

 odsetki  umowne  w  wysokości 
maksymalnych  odsetek  ustawowych  za 
opóźnienie 

Stopa  oprocentowania  zadłużenia 
przeterminowanego

14% w skali roku - oprocentowanie jest zmienne 
i wynosi nie więcej niż dwukrotność sumy stopy 
lombardowej NBP która na dzień sporządzenia 
Formularza wynosi 1,5% i 5,5 % (pp).

4. inne ważne informacje:
Odstąpienie od umowy:
W  terminie  14  dni  od  dnia  zawarcia  umowy 
Pożyczkobiorca  ma  prawo  odstąpienia  od 
umowy 

tak

Spłata pożyczki przed terminem określonym w umowie:
Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do 
spłaty  całości  bądź  części  pożyczki  przed 
terminem określonym w umowie

tak

uprawnienie Kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę pożyczki przed terminem określonym w 
umowie
w  przypadku  spłaty  pożyczki  przed  terminem 
określonym w umowie Pożyczkobiorca poniesie 
następujące koszty

prowizja za wcześniejszą częściową i  całkowitą 
spłatę przed terminem – 0 zł

/treść akceptowana drogą elektroniczną/

1 K – kwota netto Pożyczki; n – okres trwania umowy wyrażony w dniach; R – liczba dni w danym roku 
kalendarzowym


