FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZYZNANIA LIMITU KREDYTOWEGO
ODNAWIALNA LINIA POŻYCZKOWA

1.

2.

Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) POŻYCZKODAWCY
Pożyczkodawca
Adres
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Numer faksu
Adres strony internetowej
Pośrednik kredytowy
Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu
Kwota przyznanego limitu
Kwota wypłacona
Terminy i sposób wypłaty kredytu
Czas obowiązywania umowy
Zasady i terminy spłaty kredytu
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności
Wymagane zabezpieczenia kredytu
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nie dotyczy
Odnawialna Linia Pożyczkowa
- ………………………
- ………………………
jednorazowa wypłata gotówki w Pana/Pani miejscu zamieszkania
180 dni / 6 miesięcy
całkowita spłata wykorzystanej Linii pożyczkowej najpóźniej w dniu zamknięcia Umowy oraz Opłaty
Prowizyjne po …. zł płatne terminach do dnia …. do dnia całkowitej spłaty Linii pożyczkowej
……………… złotych słownie …………………….
nie dotyczy
- rodzaj zabezpieczenia kredytu: weksel „in blanco” „na zlecenie”, wraz z deklaracją wekslową, umowa
przewłaszczenia ruchomości lub obie formy jednocześnie

3.

Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany
- 0% Pożyczkodawca nie nalicza odsetek od kwot wypłaconych
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
- rzeczywista roczna stopa oprocentowania – …………………
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
- nie dotyczy
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść
- łączny koszt związany z zawarciem umowy to ……………………..
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu
nie dotyczy
dokonywania wpłat i wypłat środków
Koszty korzystania z kart kredytowych
nie dotyczy
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową – nie dotyczy
Warunki, na jakich koszty związane z umową mogą ulec zmianie
nie dotyczy
Opłaty notarialne
nie dotyczy
Skutek braku płatności
- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a odsetkami według stopy
oprocentowania przeterminowanego maksymalnie do sześciokrotności wysokości stopy lombardowej
NBP,: kosztami sądowymi i komorniczymi

4.

Inne ważne informacje:
Odstąpienie od umowy

Tak, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

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 pożyczkodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę
kredytu przed terminem
Sprawdzenie w bazie danych
Prawo do otrzymania projektu umowy o przyznanie limitu
kredytowego

nie dotyczy
Tak, Pożyczkodawca za Pana/Pani zgodą dokona sprawdzenia w bazie BIK, BIG, ZBP
Tak

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy ,
jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia limitu kredytowego

5.

Czas obowiązywania formularza
Niniejsza informacja zachowuje ważność przez 30 dni
Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) dane pożyczkodawcy
Pożyczkodawca:
Adres: (siedziba)
Numer telefonu:
Adres poczty elektronicznej:
Nr faksu:
Adres strony internetowej:
Rejestr:
Organ nadzoru
b) dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy:
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nie dotyczy
- Tak, ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy
- sposób odstąpienia od umowy: złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot kwoty kredytu
- termin: 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu
- skutki: umowę uważa się za niezawartą
nie dotyczy

Wybór prawa właściwego
Do zawartej z Panem/Panią umowy o przyznanie limitu kredytowego
będzie miało zastosowanie prawo:
Język umowy
Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o limit kredytowy 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
Potwierdzam odbiór formularza informacyjnego przed zawarciem umowy o przyznanie limitu kredytowego

…………………………….…………..
za firmę EuroMax Sp.z o.o.

data ……………………..

…………………………………………………………………..
podpis Pożyczkobiorcy

