FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ
NUMER .......... ("Formularz")
(sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
Dz. U. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.)
na podstawie Wniosku o udzielenie pożyczki numer .......... z dnia ..........
Beneficjent pożyczki ("Pożyczkobiorca")
Imię / Imiona: .......... Nazwisko: .......... Dokument tożsamości: dowód osobisty seria i numer: .......... PESEL Pożyczkobiorcy: ..........
Adres zamieszkania: kod pocztowy: .......... ; miejscowość: .......... ; ulica: Ogrodowa; numer domu: .......... numer mieszkania / lokalu:

L.p.

Typ informacji

Dane

I.

Pożyczkodawca:

Axcess Financial Poland Sp.zo.o.

II.

Adres (siedziba):

ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa

III.

Numer telefonu:

+48 22 3517555

IV.

Adres poczty elektronicznej:

informacja@axcesspoland.pl

V.

Numer faksu:

+48 22 1003777

VI.

Adres strony internetowej:

www.axcess-poland.pl, www.supercredit.pl

VII.

Pośrednik pożyczkowy pierwszego stopnia
przyjmujący Wniosek i prowadzący sprawę
(Przedstawiciel Axcess)

Kod (numer) Przedstawiciela Axcess : ..........

VIII.

Nazwa, imię i nazwisko Przedstawiciela
Axcess:

IX.

Adres (siedziba / miejsce zamieszkania):
miejscowość
(adres, z którego ma korzystać konsument):

Bochnia

X.

Kod pocztowy:

32-700

XI.

Ulica, numer domu, numer mieszkania /
lokalu:

Bracka, 6 /

XII.

Numer telefonu:

(brak)

XIII.

Adres poczty elektronicznej:

(brak)

XIV.

Numer faksu:

(+48) 1003777

XV.

Adres strony internetowej
Pośrednika/Przedstawiciela Axcess:

(brak)

.......... za pośrednictwem ............

Opis głównych cech pożyczki
XVI.
XVII.

XVIII.

Rodzaj pożyczki

Pożyczka pieniężna

Całkowita kwota pożyczki
Maksymalna kwota/suma (jeśli nie przewidziano
maksymalnej kwoty) wszystkich środków
pieniężnych, które zostaną Panu/Pani
udostępnione

.......... złotych

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

Pożyczka wypłacana jest w terminie nie dłuższym niż dwa (2) dni robocze od dnia
Rejestracji.
Axcess zastrzega sobie prawo zawieszenia wypłaty Pożyczki w wypadku wystąpienia
problemów technicznych niezależnych od Axcess, mających wypływ na dokonanie
wypłaty w terminie, do czasu rozwiązania tych problemów. O zaistnieniu takiej
sytuacji Axcess poinformuje niezwłocznie Pożyczkobiorcę poprzez wysłanie
wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub telefonicznie, podając nowy termin wypłaty
Pożyczki.
Wypłata pożyczki nastąpi poprzez:
przelew na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy nr .......... kwoty .......... złotych (słownie:
jeden tysiąc złotych, 00/100) złotych na podstawie upoważnienia Pożyczkobiorcy
zawartego w Umowie Pożyczki.
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XIX.

Czas obowiązywania Umowy Pożyczki

Umowa Pożyczki obowiązuje od dnia .......... , do dnia spłaty wszystkich należności
Axcess z tytułu Umowy Pożyczki, przy czym spłata ostatniej raty powinna nastąpić w
dniu .......... , chyba, że Umowa Pożyczki wygaśnie wcześniej z powodów w niej
przewidzianych.

XX.

Zasady i terminy spłaty pożyczki

- będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:
Pożyczka ratalna spłacana jest w ratach, których wysokość i terminy płatności
określa Harmonogram, z wyodrębnieniem ich składników, tj. kapitału, odsetek,
prowizji wymagalnych na dzień spłaty danej raty. Wszelkie kwoty należne Axcess z
tytułu udzielonej pożyczki zostaną spłacone Axcess przez Pożyczkobiorcę poprzez
zapłatę (przelew) na rachunek bankowy Axcess w banku mBank w Warszawie,
numer .......... .
- kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego:
Pożyczka jest udzielona na okres 12 miesięcy, a jej pełna kwota powinna zostaćspłacona
w 12 ratach wraz z wszelkimi należnymi odsetkami i prowizjami.
Spłaty rat pożyczki będą następowały 28 dnia odpowiedniego miesiąca. Pierwsza rata
będzie wymagalna i powinna zostać spłacona w dniu .......... , a każda następna rata
będzie wymagalna i powinna zostać spłacona w terminie płatności tej raty określonym w
Harmonogramie.
Jeżeli termin spłaty przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w
sobotę, wówczas upływa on w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym.
Dokonane spłaty, Axcess będzie zaliczał na spłatę należności z tytułu Umowy Pożyczki
według kolejności: odsetki, prowizje, kapitał.
Spłata pożyczki nastąpi nie później niż w dniu .......... (dzień / miesiąc / rok)(zwanym
"Ostatecznym Terminem Spłaty").
Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XV Regulaminu, w wypadku dokonania przez
Pożyczkobiorcę nadpłaty, Axcess zobowiązany jest do jej zwrotu, chyba że nadpłata nie
będzie przewyższać pięciu (5) złotych. Nadpłata nieprzewyższająca pięciu (5) złotych
zostanie zatrzymana przez Axcess z uwagi na fakt, że koszty operacyjne Axcess
konieczne do dokonania zwrotu takiej nadpłaty byłyby wyższe niż wartośćnadpłaty.
- odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:
Odsetki i prowizje wymagalne na dzień spłaty danej raty będą podlegać spłacie wraz
z kapitałem pożyczki, tj. w 12 ratach w terminach wskazanych w Harmonogramie.

XXI.

XXII.

Całkowita kwota do spłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych,
które pożyczkodawca udostępnia Panu/Pani oraz
wszelkie koszty, które zobowiązany będzie
Pan/Pani ponieść w związku z Umową Pożyczki.

W przypadku spłaty pożyczki w ustalonym terminie (Ostatecznym Terminie Spłaty),
wskazanym w pozycji XX niniejszego Formularza całkowita kwota do spłaty będzie
wynosiła .......... złotych.

Pożyczka wiązana (z zakupem towaru lub
usługi) lub w formie odroczonej płatności

Nie dotyczy.

- opis towaru lub usługi
- cena

XXIII.

Wymagane zabezpieczenia pożyczki
Zabezpieczenie, jakie będzie Pan/Pani musiał/a
przedstawić w związku z Umową Pożyczki

-rodzaj zabezpieczenia pożyczki: Nie dotyczy.
Nie przewiduje się wymogu zawarcia umowy ubezpieczenia zabezpieczającej spłatę
pożyczki.
Nie przewiduje się wymogu dostarczenia gwarancji ani poręczenia spłaty pożyczki
ustanawianych przez osobę trzecią.
Nie przewiduje się innych form zabezpieczenia spłaty pożyczki.
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XXIV.

Informacja, czy Umowa Pożyczki przewiduje
gwarancję spłaty całkowitej kwoty pożyczki
wypłaconej na jej podstawie
Jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy
Pożyczki, płatności dokonywane przez
Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej
kwoty pożyczki, 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.

Nie dotyczy.

Koszty pożyczki
XXV.

Stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki
jej zmiany

- stopa oprocentowania kredytu:
Stopa procentowa równa dwukrotności stopy procentowej odsetek ustawowych.
Zmiana stopy procentowej stosowanej do oprocentowania Pożyczki następuje
jednocześnie ze zmianą stopy procentowej odsetek ustawowych.
Na dzień zawarcia Umowy Pożyczki, stopa do oprocentowania Pożyczki wynosi ..........
% w stosunku rocznym, natomiast stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego,
od której zależy wysokość odsetek ustawowych wynosi .......... % w stosunku rocznym.
- stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do
pierwotnej stopy oprocentowania:
Jeżeli Umowa Pożyczki nie stanowi inaczej, do oprocentowania Pożyczki stosuje się
zmienną stopę procentową równą dwukrotności stopy procentowej odsetek
ustawowych. Zgodnie z art. 359 § 2 kodeksu cywilnego, stopa procentowa odsetek
ustawowych równa jest stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego
powiększonej o trzy i pół (3,5) punktu procentowego. Zmiana stopy procentowej
stosowanej do oprocentowania Pożyczki następuje jednocześnie ze zmianą stopy
procentowej odsetek ustawowych.
- wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy oraz okres
ich stosowania:
(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach
obowiązywania umowy) Patrz wyżej.

XXVI.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony
przez konsumenta, wyrażony jako wartość
procentowa całkowitej kwoty pożyczki w
stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc
Panu/Pani w porównaniu oferowanych pożyczek.

- rzeczywista roczna stopa oprocentowania:
W przypadku spłaty pożyczki w pierwotnie ustalonym terminie (Ostatecznym Dniu
Spłaty) rzeczywista roczna stopa oprocentowania ("RRSO") wynosić będzie: .......... %.
- reprezentatywny przykład:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki gotówkowej w kwocie
1000,00 złotych, udzielonej na okres 12 miesięcy, oprocentowanej w skali roku 10,00%,
z prowizją wstępną 250,00 złotych, prowizją za obsługę w wysokości 25,00 złotych za
każdy rozpoczęty Okres Odsetkowy, spłacanej w 12 ratach o wysokości 133,78 złotych,
wynosi 154,37%. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 1605,34
złotych. Całkowita kwota pożyczki wynosi 1000,00 złotych.
- założenia przyjęte do obliczenia Pana/Pani rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania
okres kredytowania zgodny z polem XIX Formularza, oprocentowanie równe dwukrotno
ści stopy procentowej odsetek ustawowych, kwota pożyczki wypłacona w całości,
Pożyczkobiorca terminowo spłaca pożyczkę, brak wcześniejszej spłaty.

W przypadku zmiany powyższych założeń wartość RRSO może ulec zmianie.

XXVII.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania pożyczki lub do uzyskania jej na
oferowanych warunkach jest konieczne zawarcie
przez Pana/Panią umowy dodatkowej w
szczególności umowy ubezpieczenia lub innej
umowy. Jeżeli koszty tych usług nie są znane
kredytodawcy, to nie są one uwzględnione w
rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

-

obowiązek zawarcia umowy dodatkowej w szczególności umowy ubezpieczenia: NIE.
rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: Nie dotyczy.
obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: NIE.
rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: Nie dotyczy.

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z Umową Pożyczki
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XXVIII.

XXIX.

XXX.

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków
w celu dokonywania wpłat i wypłat środków
pieniężnych
Koszty korzystania z instrumentów płatniczych
(np. karty kredytowej)

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest
ponieść w związku z Umową Pożyczki

Nie dotyczy, nie zależy od Axcess

Nie dotyczy, nie zależy od Axcess
Prowizja wstępna za udostępnienie pożyczki w wysokości: .......... złotych
(słownie: .......... złotych, 00/100), która jest płatna równych częściach w terminach
wymagalności każdej z rat Pożyczki. Wysokość tej prowizji odpowiada kosztom Axcess
poniesionym w związku z udzieleniem Pożyczki i obejmującym,
m.in., koszty: utrzymania systemu, weryfikacji Pożyczkobiorcy (zarówno
teleinformatycznej, jak i w bazach zewnętrznych), weryfikacji i nformacji i
autentyczności dokumentów oraz wynagrodzenia za pośrednictwo przy zawieraniu
Umowy Pożyczki.
Odsetki i prowizje wymagalne na dzień spłaty danej raty będą podlegać spłacie wraz
z kapitałem pożyczki, tj. w 12 ratach w terminach wskazanych w Harmonogramie.
Wysokość prowizji wstępnej odpowiada kosztom Axcess poniesionym w związku z
udzieleniem Pożyczki i obejmującym, m.in., koszty: utrzymania systemu, weryfikacji
Pożyczkobiorcy (zarówno teleinformatycznej, jak i w bazach zewnętrznych),
weryfikacji i nformacji i a utentyczności d okumentów oraz w ynagrodzenia za
pośrednictwo przy zawieraniu Umowy Pożyczki.
Prowizja za obsługę, w wysokości: .......... (słownie: .......... złotych,
00/100) złotych, należna jest za każdy Okres Odsetkowy Pożyczki ratalnej i płatna
jest w terminach płatności kolejnych rat Pożyczki, zgodnie z Harmonogramem, lub w
momencie wcześniejszego wygaśnięcia Umowy Pożyczki. Wysokość tej prowizji
odpowiada kosztom Axcess poniesionym w związku z obsługą Pożyczki i obejmuje,
m.in., koszty: utrzymania systemu, monitorowania zadłużenia, wynagrodzenia za
pośrednictwo przy wykonywaniu Umowy Pożyczki.

XXXI.

Warunki, na jakich koszty związane z Umową
Pożyczki mogą ulegać zmianie

Nie dotyczy, z zastrzeżeniem treści zamieszczonej w pkt. XXV niniejszego
Formularza.

XXXII.

Opłaty notarialne

Nie dotyczy.

Skutek braku płatności
Brak płatności może mieć dla Pana/Pani
poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w
toku postępowania egzekucyjnego rzeczy
ruchomych lub nieruchomości) i może utrudnić
otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności
mogą być dla Pana/Pani następujące:

- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a
następującymi opłatami:
Odsetkami za opóźnienie na zasadach określonych w punkcie 7.8 Regulaminu.

XXXIII.

W wypadku wszczęcia przeciwko Pożyczkobiorcy postępowania sądowego,
Pożyczkobiorca może też ponieść koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego i
koszty zastępstwa procesowego w wysokości wynikającej z przepisów prawa i
orzeczenia sądu, zależnej od dochodzonego roszczenia.
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W wypadku braku spłaty zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki w
umówionym terminie, Axcess będzie uprawniony do ich windykacji. W takim
wypadku, Axcess zaliczać będzie uzyskane kwoty na spłatę wymagalnych należności,
bez względu na ewentualne późniejsze dyspozycje Pożyczkobiorcy, według
następującej kolejności:
a) odsetki od kapitalu,
b) prowizje,
c) kapitał.
Ponadto w przypadku braku lub opóźnienia spłaty Axcess może również:
a) wypowiedzieć Umowę Pożyczki, żądając spłaty zadłużenia z tytułu Umowy
Pożyczki w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od dnia złożenia
oświadczenia,
b) zawiadomić rejestry publiczne lub instytucje zajmujące się zbieraniem danych
o dłużnikach o fakcie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
Pożyczki przez Pożyczkobiorcę,
c) wszcząć przeciwko Pożyczkobiorcy postępowania sądowe lub wykonać inne
uprawnienia przyznane przepisami prawa,
d) obciążyć Pożyczkobiorcę odsetkami za opóźnienie na zasadach określonych w
punkcie 7.8 Regulaminu.
- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego:
W wypadku niespłacenia kapitału Pożyczki lub innych należności wynikających z
Umowy Pożyczki w terminach określonych w Umowie Pożyczki, do kwot
przeterminowanych stosuje się stopę odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których
mowa w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, iż odsetki za opóźnienie
od zaległych odsetek przysługują Axcess dopiero od chwili wytoczenia o nie
powództwa.
Łączna wysokość wszelkich opłat z tytułu zaległości w spłacie Pożyczki oraz odsetek
za opóźnienie, o których mowa wyżej, nie może przekroczyć kwoty odsetek
maksymalnych za opóźnienie obliczonych zgodnie z kodeksem cywilnym. Axcess
może też nie naliczyć odsetek za opóźnienie, o których mowa wyżej, lub naliczyć je w
niższej wysokości niż wynikająca z powyższych postanowień.
Stopa odsetek za opóźnienie: 14,00% (zgodnie z punktem 2.4 Umowy Pożyczki).
Na dzień zawarcia Umowy Pożyczki, stopa odsetek za opóźnienie, o której mowa w
punkcie 7.8 Regulaminu, wynosi: 14,00% w stosunku rocznym.

Inne ważne informacje
XXXIV.

Odstąpienie od Umowy Pożyczki
W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy
Pożyczki ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od
Umowy Pożyczki.

Tak.

Tak.
XXXV.

XXXVI.

Spłata pożyczki przed terminem określonym
w Umowie Pożyczki
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty
całości lub części pożyczki przed terminem
określonym w Umowie Pożyczki.

Uprawnienie pożyczkodawcy do zastrzeżenia
prowizji za spłatę pożyczki przed terminem

XXXVII.
Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli pożyczkodawca odmówi Panu/Pani
udzielenia pożyczki konsumenckiej na podstawie
informacji zawartych w bazie danych
pożyczkodawca jest zobowiązany niezwłocznie
przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o
wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę
danych, w której tego sprawdzenia dokonano.

- o ile przewidziano w umowie – prowizja za spłatę kredytu przed terminem oraz
sposób jej ustalania:
Nie dotyczy

W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie
Pan/Pani następujące koszty: Nie dotyczy. W przypadku spłaty pożyczki przed
terminem określonym w Umowie Pożyczki nie poniesie Pan/Pani dodatkowych
kosztów.
Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: ERIF Biuro Informacji
Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG).
W przypadku odmowy udzielenia pożyczki na podstawie informacji zawartych w
bazie danych, zostanie Pan/Pani poinformowany/a o wynikach tego sprawdzenia
oraz o bazie danych, w której tego sprawdzenia dokonano.
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XXXVIII.

XXXIX.

Prawo do otrzymania projektu Umowy
Pożyczki
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek,
bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki
konsumenckiej, chyba że w chwili, gdy zgłasza
Pan /Pani takie żądanie, pożyczkodawca nie
wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy.

Czas obowiązywania Formularza

ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy
Pożyczki
jeżeli w chwili, gdy zgłasza Pan /Pani takie żądanie, Axcess wyraża wolę zawarcia z
Panem/Panią umowy

W przypadku zawarcia i wejścia w życie Umowy Pożyczki niniejsza informacja
zachowuje ważność od .......... najpóźniej do dnia .......... ("Ostateczny Termin Spłaty")
chyba że Umowa pożyczki wygaśnie wcześniej z powodów w niej przewidzianych.
W przypadku braku zawarcia Umowy Pożyczki lub zawarcia Umowy Pożyczki, lecz
braku jej wejścia w życie, niniejsza informacja zachowuje ważność od .......... do
dnia .......... .

Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość:
Dane dotyczące Pożyczkodawcy
XL.

Pożyczkodawca

Dane identyfikacyjne: Axcess Financial Poland Sp. z o.o.

XLI.

Adres:(Adres, z którego ma korzystać
konsument)(siedziba)

ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa

XLII.

Numer telefonu (infolinii):

+48 22 3517555

XLIII.

Adres poczty elektronicznej:

informacja@axcesspoland.pl

XLIV.

Numer faksu:

+48 22 1003777

XLV.

Adres strony internetowej:

www.axcess-poland.pl, www.supercredit.pl

XLVI.

Rejestr (organ, który zarejestrował działalność
pożyczkodawcy)

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000371234. Dodatkowo rejestracje pod numerem
NIP 527-26-42-979 oraz numerem REGON 142695727.

XLVII.

Organ nadzoru

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dane dotyczące Umowy
- ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki: TAK
- sposób odstąpienia od Umowy Pożyczki:
XLVIII.

Odstąpienie od Umowy Pożyczki

Pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki, bez podania
przyczyny. Odstąpienie od Umowy Pożyczki wymaga oświadczenia na piśmie
złożonego drugiej Stronie osobiście lub przesłanego pocztą (listem poleconym) na
adres wskazany w nagłówku Umowy Pożyczki. Forma ta jest zastrzeżona jedynie dla
celów dowodowych, a odstąpienie w każdej innej formie będzie uważane za
skuteczne, pod warunkiem, że dotrze ono do Axcess. Wzór oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca otrzymuje wraz z Formularzem
Informacyjnym doręczonym na Trwałym Nośniku.
adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
Axcess Financial Poland Sp. z o.o., ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa
- termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy:
Czternaście (14) dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Pożyczki lub od dnia
doręczenia Formularza Informacyjnego, jeśli doręczenie Formularza Informacyjnego
na Trwałym Nośniku następuje po zawarciu Umowy Pożyczki. Dla zachowania
terminu przez Pożyczkobiorcę, wystarczające jest wysłanie przed jego upływem
oświadczenia na adres Axcess.
- skutki nieskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy:
W przypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, umowa pozostaje w
mocy, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty Pożyczki na zasadach
określonych w umowie.
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XLIX.

Wybór prawa właściwego
Do zawartej z Panem/Panią Umowy Pożyczki
będzie miało zastosowanie prawo:

Do zawartej z Panem/Panią Umowy Pożyczki będzie miało zastosowanie prawo
polskie.

L.

Postanowienie Umowy Pożyczki dotyczące
wyboru prawa właściwego lub właściwego
sądu

Wskazanie właściwego postanowienia umowy: 19.4 Regulaminu. Nie przewiduje się
zmiany prawa właściwego.

LI.

Prawo właściwe dla zobowiązań
pozaumownych wynikających z kontaktów
handlowych mających miejsce przed
zawarciem umowy

LII.

Język umowy/język komunikacji

Nie dotyczy

Językiem umowy jest język polski. Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania
Umowy Pożyczki zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku polskim.

Dane dotyczące odwołań
Przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów.
tak
LIII.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów
- zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów:
Na warunkach przewidzianych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z
dnia 10 września 2015 r.) oraz w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z dnia 9 listopada 2016
r.) Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest Rzecznik
Finansowy. Adres strony internetowej: www.rf.gov.pl.

LIV.

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią formularza:

___________________________
Pożyczkobiorca
Data wystawienia: ..........

Axcess Financial Poland Sp. z o.o. ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa, Poland NIP 527-26-42-979 Regon 142695727 KRS 0000371234

Strona 7/7

