
UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR ___________.

zawarta pomiędzy:

„Polska Platforma Finansowa Sp. z o. o.” w organizacji z siedzibą w Poznaniu, przy Pl. Władysława Andersa 
7,  Poznań,  poczta:  61-894 Poznań,  sądem właściwym dla  rejestracji  spółki  w rejestrze  przedsiębiorców 
Krajowego  Rejestru  Sądowego  jest  Sąd  Rejonowy  dla  Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII  Wydział  
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sądowego,  działającą  przez  upoważnionego Pośrednika Kredytowego 
spółką pod firmą: „Surat Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu przy Pl. Władysława Andersa 7, kod pocztowy 61-
894,  adres  korespondencyjny  Biuro  Obsługi  klienta  ul.  Anieli  Tułodzieckiej  50,  60-465  Poznań 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Nowe 
Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS 
0000432560, numer NIP 7792407961, numer REGON 30229835,
reprezentowana przez Prezes Zarządu Margitę Kaczmarek
zwaną dalej: „PPF” lub „Pożyczkodawcą”

a

Imię: ___________________
Nazwisko: _______________
PESEL: __________________
Adres zameldowania: ______
- zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”.

§ 1
1. Pożyczkodawca  udziela  Pożyczkobiorcy,  na  jego  wniosek  złożony  za  pośrednictwem strony 

internetowej www.kasomat.pl, pożyczki w kwocie _______ zł (słownie: _______________ złotych) 
na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Regulaminem Pożyczek.

2. Kwota  pożyczki  zostanie  przekazana  przez  Pożyczkodawcę  lub  Pośrednika  Kredytowego  na 
rachunek bankowy Pożyczkobiorcy nr: ________________________________________________ .

3. Umowa  pożyczki  została  zawarta  w  chwili  dokonania  przelewu  bankowego  przez 
Pożyczkodawcę lub Pośrednika kredytowego na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy opiewającego 
na kwotę wskazaną w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 2
1. Kwota Pożyczki Netto wynosi _________ zł (słownie: _______________ złotych).
2. Pożyczkodawca pobiera stałą zryczałtowaną tj. niezależną od okresu trwania umowy prowizję – 

opłatę  przygotowawczą,  wynagrodzenie  zależne  od  okresu  trwania  umowy  oraz  odsetki  w 
wysokości określonej w regulaminie pożyczki gotówkowej oraz w tabeli opłat i prowizji.

3. Stopa  oprocentowania  odsetek  ulega  zmianie  w  przypadku  każdorazowej  zmiany  wysokości 
oprocentowania stopy lombardowej NBP. Nowa wysokość oprocentowania obowiązuje od dnia 
wejścia w życie zmiany wysokości stopy lombardowej NBP.

4. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. do dnia spłaty pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązuje się  
spłacić pożyczkę w terminie do dnia ________________________ (termin wymagalności pożyczki).

5. Łączna kwota do spłaty wynosi: __________ zł (słownie: ___________________________ złotych).

§ 3
1. Pożyczkobiorca  zobowiązuje  się  zwrócić  Pożyczkodawcy  kwotę  Pożyczki  Netto,  powiększoną  o 

należną prowizję, wynagrodzenie i odsetki, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
2. Spłata  pożyczki  nastąpi  na  rachunek  bankowy  Pożyczkodawcy  lub  Pośrednika  kredytowego  o 

numerze ________________________________________________________________________ .
3. Za  datę  spłaty  pożyczki  uznaje  się  datę  uznania  rachunku  Pożyczkodawcy  lub  Pośrednika 

kredytowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Jeżeli termin spłaty pożyczki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to termin spłaty upływa 

w tym dniu – postanowień art. 110 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.



5. Pożyczkobiorca jest uprawniony do wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki. W przypadku 
wcześniejszej spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania od 
kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca trwania umowy.

§ 4
1. W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki, Pożyczkodawca od pierwszego dnia po terminie, o 

którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy, nalicza odsetki umowne w wysokości maksymalnych odsetki za 
opóźnienie.

2. Stopa oprocentowania odsetek za opóźnienie ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany 
wysokości oprocentowania stopy lombardowej NBP. Nowa wysokość oprocentowania zadłużenia 
przeterminowanego obowiązuje  od dnia  wejścia  w życie zmiany wysokości  stopy lombardowej  
NBP.

3. Od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej  
umowy  Pożyczkodawca  pobiera  odsetki  umowne  w  wysokości  maksymalnych  odsetek  za 
opóźnienie od całości zadłużenia Pożyczkobiorcy.

4. W  przypadku  skierowania  przez  Pożyczkodawcę  przeciwko  Pożyczkobiorcy  sprawy  na  drogę 
postępowania  sądowego  w  związku  z  niewykonaniem  przez  niego  obowiązków  wynikających 
niniejszej Umowy, Pożyczkobiorcę obciążać będą koszty tego postępowania, na które składają się 
m.in., koszty sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego, określone ustawą z dnia 28 lipca 
2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398), ustawą z dnia 29 
sierpnia  1997r.  o  komornikach  sądowych  i  egzekucji  (Dz.U.  nr  133,  poz.  882),  oraz 
Rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  28  września  2002  roku  w  sprawie  opłat  za 
czynności  adwokackie  oraz  ponoszenia  przez  Skarb  Państwa  kosztów  nieopłaconej  pomocy 
prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348).

§ 5
1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni, licząc od  

dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
2. Odstąpienia  od  umowy  Pożyczkobiorca  dokonuje  w  formie  pisemnej.  Wzór  oświadczenia  o 

odstąpieniu od umowy od udzielonej pożyczki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Termin 
jest  zachowany,  jeżeli  Pożyczkobiorca  przed  jego  upływem  złoży  pod  adresem  wskazanym  w 
Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Pożyczkobiorca  zwraca  Pożyczkodawcy  kwotę  Pożyczki  Netto  wraz  z  odsetkami  wskazanymi  w 
niniejszej umowie za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty, nie później niż w terminie 
30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Od należności przeterminowanych 
PPF nalicza i pobiera odsetki umowne w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie.

§ 6
1. PPF lub Pośrednik Kredytowy wysyła umowę do Pożyczkobiorcy za pośrednictwem KEK, umowa 

jest  opatrzona  podpisem  elektronicznym  osoby  działającej  jako  prawny  reprezentant  PPF  lub 
Pośrednika  Kredytowego.  Po  otrzymaniu  umowy  za  pośrednictwem  KEK,  Pożyczkobiorca 
zobowiązany jest również za pośrednictwem poprzez KEK niezwłocznie odesłać umowę opatrzoną 
swoim podpisem elektronicznym, a jeżeli Pożyczkobiorca nie dysponuje podpisem elektronicznym, 
Pożyczkobiorca  zobowiązany  jest  wygenerować  umowę  w  formie  fizycznej  i  własnoręcznie  ją  
podpisać,  a  jeden  egzemplarz  odesłać  na  adres  PPF  lub  Pośrednika  Kredytowego.  W  razie 
nieodesłania  podpisanej  umowy  podpisem  elektronicznym  bądź  podpisem  własnoręcznym, 
najpóźniej w dniu zapadalności pożyczki Surat może naliczyć opłatę za niewykonanie zobowiązania 
w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat.

2. Integralną część Umowy stanowi Regulamin Pożyczki Gotówkowej PPF oraz jego Załączniki, a także 
Tabela  opłat,  Wzór  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  Umowy,  formularz  Informacyjny  oraz 
oświadczenie pożyczkobiorcy.

3. Pożyczkobiorca  oświadcza,  że  upoważnia  Pożyczkodawcę  i  Pośrednika  Kredytowego  do 
wystąpienia  i  uzyskania  od  Krajowego  Rejestru  Długów  Biuro  Informacji  Gospodarczej  S.A.  z  
siedzibą  we  Wrocławiu  oraz  Biuro  Informacji  Gospodarczej  InfoMonitor  S.A.  z  siedzibą  w 
Warszawie informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach.



4. Pożyczkodawca  lub  Pośrednik  Kredytowy  mają  prawo  udostępnienia  danych  osobowych  oraz 
informacji  gospodarczych,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  9  kwietnia  2010  r.  o  udostępnianiu  
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, dotyczących Pożyczkobiorcy, do Biura 
Informacji  Kredytowej S.A. w Warszawie w celu umieszczenia ich w bazie danych BIK S.A. oraz  
udostępniania  tychże  danych  za  pośrednictwem  BIK  S.A.  bankom,  instytucjom  finansowym, 
będącym  podmiotami  zależnymi  od  banków,  biurom  informacji  gospodarczej  działających  na 
zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  9  kwietnia  2010  r.  o  udostępnianiu  informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

5. Pożyczkobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

§ 7
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  odpowiednie  zastosowanie  przepisy 

Kodeksu cywilnego, Ustawy o kredycie konsumenckim oraz innych ustaw.
2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do odesłania na adres siedziby PPF lub Pośrednika Kredytowego 

wypełnionego oświadczenia pożyczkobiorcy stanowiącego Załącznik do niniejszej Umowy.
3. Organem nadzoru  właściwym  w sprawach  ochrony  konsumentów jest  Prezes  Urzędu  Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów działający przez Powiatowych Rzeczników Praw Konsumentów.
4. Art. 59 ust. 1 i 2 Ustawy o kredycie konsumenckim nie znajdzie zastosowania z uwagi na rodzaj  

kredytu konsumenckiego udzielanego na podstawie niniejszej umowy.

Dnia _________________ roku

Pożyczkodawca                                                                                                                

_________________________

Pożyczkobiorca

_________________________


