REGULAMIN UMOWY ODNAWIALNEJ LINII POŻYCZKOWEJ
I.

Postanowienia ogólne.
Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego, udzielanym przez Euromax Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 283, NIP
641-24-83-063, KRS 0000336813, zwanego w dalszej części Pożyczkodawcą.
1. Umowa Odnawialnej Linii Pożyczkowej – zwana dalej Umową to umowa zawarta pomiędzy Pożyczkobiorcą i Pożyczkodawcą na podstawie której Pożyczkodawca
przyznaje limit kredytowy, prowadzi rachunek (dokumentację rozliczeniową) oraz rozlicza transakcje i przeprowadza operacje.
2. Limit dostępny - Limit Linii Pożyczkowej pomniejszony o kwoty rozliczonych przez Pożyczkodawcę wypłat a powiększony o dokonane spłaty.
3. Limit kredytowy – ustalana indywidualnie przez Pożyczkodawcę dopuszczalna kwota na jaką Pożyczkobiorca może się zadłużyć.
4. Dzień Otwarcia / Zamknięcia Linii Pożyczkowej - dzień zawarcia / dzień przypadający po 180 dniach od Dnia Otwarcia Linii Pożyczkowej.
5. Okres rozliczeniowy - powtarzalny okres liczący 30 dni kalendarzowe rozpoczynający się w Dniu Otwarcia a kończący w Dniu Zamknięcia Linii Pożyczkowej.
6. Dzień Spłaty - dzień zakończenia 30-dniowego Okresu Rozliczeniowego, w którym najpóźniej Pożyczkobiorca opłaca Opłatę Prowizyjną.
7. Opłata Prowizyjna - kwota liczona jako 3/13 wykorzystanego salda kredytowego, którą Pożyczkobiorca wpłaca najpóźniej w Dniu Spłaty.
8. Operacje - naliczane na rachunku Pożyczkobiorcy wypłaty i wpłaty.
9. Rachunek pożyczkobiorcy - rachunek prowadzony przez Pożyczkodawcę przeznaczony do rozliczenia operacji.
10. Pozaodsetkowe koszty kredytu - wszystkie koszty, które pożyczkobiorca ponosi w związku z umową, z wyłączeniem odsetek. Pozaodsetkowe koszty kredytu w
całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu. Pozaodsetkowe koszty kredytu wynikające z umowy nie należą się w części
przekraczającej maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu obliczone w sposób: MPKK≤(K x 25%) + (K x n/R x 30%), gdzie poszczególne symbole oznaczają: MPKK maksymalna wysokość pozaodsektowych kosztów kredytu; K- całkowita kwota kredytu; n – okres spłaty wyrażony w dniach; R – liczba dni w roku
11. Ustawa - ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim.
12. Zdolność kredytowa - wypłacalność Pożyczkobiorcy w czasie korzystania z limitu kredytowego gwarantująca zwrot tego kredytu wraz z opłatami i odsetkami.
13. Zestawienie - miesięczne zestawienie operacji zawierające kwoty limitu kredytowego i dostępnego, Opłaty Prowizyjne, terminy, historię wpłat i wypłat.
II.

Zasady przyznawania i korzystania z limitu kredytowego.

1. Limit kredytowy może być przyznany klientom, którzy są osobami fizycznymi i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Klient ubiegający się o przyznanie limitu składa u Pożyczkodawcy podpisany wniosek o udzielenie pożyczki i inne dokumenty wymagane przez Pożyczkodawcę.
3. Wysokość przyznanego Pożyczkobiorcy limitu kredytowego uzależniona jest od oceny jego zdolności kredytowej dokonanej przez Pożyczkodawcę.
4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia terminowej spłaty na skutek pogorszenia zdolności kredytowej, Pożyczkodawca ma prawo do zablokowania limitu.
5. Przyznany Pożyczkobiorcy limit kredytowy ma charakter odnawialny. Każda wypłata zmniejsza dostępny limit kredytowy a każda spłata go zwiększa.
6. W związku z Umową Pożyczkobiorca ponosi Opłaty Prowizyjne na koniec każdego Okresu Rozliczeniowego.
7. Zmiana wysokości limitu kredytu może się odbyć na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy złożony w siedzibie Pożyczkodawcy.
8. W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia lub pogorszenia sytuacji majątkowej Pożyczkobiorcy, stanowiącej zagrożenie dla terminowej spłaty należności informacja o zmniejszeniu limitu jest przekazywana Pożyczkobiorcy w formie pisemnej na podany adres do korespondencji.
9. Pożyczkodawca, może bez podania przyczyny, zmniejszyć wysokość przyznanego limitu oraz kwotę do wypłaty, w ramach przyznanego kredytu.
III. Rozliczanie transakcji.
1. W celu rozliczenia transakcji związanych z wykorzystaniem limitu kredytowego Pożyczkodawca prowadzi dla Pożyczkobiorcy rachunek/zestawienie rozliczeń.
2. Obciążenie rachunku dokonywane jest z datą wypłaty gotówki przez Pożyczkodawcę. Pożyczkodawca nie nalicza odsetek od wykorzystanej kwoty limitu.
3. Za dzień spłaty zadłużenia uznawany jest dzień wpłaty gotówki przez Pożyczkobiorcę – Pożyczkodawcy lub uznanie jego rachunku bankowego.
4. Spłata zadłużenia powoduje pomniejszenie zadłużenia w następującej kolejności: opłaty należne Pożyczkodawcy, wykorzystany kapitał.
5. Na życzenie Pożyczkobiorcy, raz w miesiącu po zakończeniu okresu rozliczeniowego generowane jest zestawienie, które jest udostępniane Pożyczkobiorcy.
IV. Reklamacje transakcji.
Pożyczkobiorca ma prawo do reklamacji transakcji budzących wątpliwości. Reklamacja powinna być dostarczona w formie pisemnej do siedziby Pożyczkodawcy.
Pożyczkodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, poinformuje pisemnie Pożyczkobiorcę o wyniku jej rozpatrzenia.
V. Rozwiązanie umowy.
1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron.
2. Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę w przypadku utraty zdolności kredytowej przez Pożyczkobiorcę, braku spłaty wymagalnego zadłużenia lub jego części po
uprzednim wezwaniu Pożyczkobiorcy do zapłaty w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy.
3. Pożyczkobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wypowiedzenie umowy ma skutek na
koniec okresu rozliczeniowego.
4. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu na jaki została zawarta, jeżeli zaszły okoliczności powodujące nieprzedłużenie umowy, po upływie okresu
wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę lub Pożyczkobiorcę, z datą śmierci Pożyczkobiorcy potwierdzoną aktem zgonu.
5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia w terminie do dnia upływu okresu wypowiedzenia Umowy przez Pożyczkodawcę, bądź w przypadku
wypowiedzenia Umowy przez Pożyczkobiorcę w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy. Pożyczkobiorca powinien skontaktować się z Pożyczkodawcą
(telefonicznie lub osobiście) w celu ustalenia sumy zadłużenia, którą należy spłacić.
VI. Postanowienia końcowe
1. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany, z ważnych przyczyn, wysokości opłat i prowizji jak również do wprowadzania nowych opłat i prowizji. Za ważne przyczyny
uznaje się: wzrost kosztów usługi wskutek następujących czynników zewnętrznych: zmiana cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, opłat
stosowanych przez instytucje, z których Pożyczkodawca korzysta przy wykonywaniu czynności wynikających z danej Umowy, niniejszego Regulaminu. Opłaty, koszty i
prowizje, nie mogą jednak przekroczyć wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem innych form przewidzianych w Umowie i niniejszym Regulaminie.
3. Umowa obowiązuje przez okres w niej oznaczony, z możliwością przedłużenia jej obowiązywania zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy.
4. Pożyczkodawca może nie przedłużyć terminu obowiązywania Umowy.
5. Pożyczkobiorca jest uprawniony do bezpłatnego otrzymania w każdym czasie na złożony przez niego wniosek, postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu
stanowiących integralną część Umowy.
6. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do powiadomienia Pożyczkodawcy o każdej zmianie danych, w tym danych adresowych, danych dotyczących miejsca zatrudnienia,
innych źródeł dochodu oraz jego kosztów, w tym prowadzonych komorniczych postępowań egzekucyjnych.
7. Pożyczkodawca upoważnia Pożyczkodawcę do weryfikacji danych mających wpływ na zdolność kredytową w miejscu zamieszkania i pracy Pożyczkobiorcy.
8. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty wszystkich uzasadnionych kosztów związanych z dochodzeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy.
9. Prawem właściwym dla zawarcia i wykonania postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu, jest prawo polskie, obowiązuje dla niej język polski.
10. Wszelkie spory wynikające z umowy lub pozostające w związku z umową mogą być rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość ustalona będzie
zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
11. Pożyczkobiorca ma możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. W sprawach ochrony konsumentów
organem nadzoru jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

……………………………………….….…………..
za Pożyczkodawcę Euromax Sp.z o.o.

data ……………………..

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

