UMOWA POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ
zawarta w dniu (data wysłania przelewu weryfikacyjnego) pomiędzy
Dziesiątka Finanse sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa, wpisana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000069320, NIP: 7842426890, REGON 300976329, o kapitale zakładowym 14 360.000 zł. Adres do
korespondencji: 02-269 Warszawa, ul. Skibicka 29, tel.: 669 555 111,
zwana dalej „Pożyczkodawcą”
w imieniu i na rzecz której działa:
Credit Royal sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa, wpisana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000428199, NIP: 5272681212, REGON: 146228081, o kapitale zakładowym 504 000,00 zł
numer rachunku do spłaty: 67 1240 6335 1111 0010 9879 6431 Pekao S.A.
zwana dalej „Pośrednikiem”
a
IMIĘ_NAZWISKO, dowód os., PESEL, adres, e-mail, telefon, zwany dalej „Pożyczkobiorcą”,
każdy z osobna zwany „Stroną”, a łącznie „Stronami”, o treści następującej:
Na podstawie niniejszej umowy Dziesiątka Finanse sp. z o.o. udziela pożyczki na następujących
warunkach:
Rodzaj pożyczki

Pożyczka
Krótkoterminowa od
Dziesiątka Finanse

Numer Umowy Pożyczki
A. Całkowita kwota pożyczki

PLN

B. Opłata przygotowawcza
C. Prowizja
D. Stopa oprocentowania pożyczki
E. Oprocentowanie stałe
F. Kwota odsetek w stosunku dziennym

PLN
PLN

G. Całkowity koszt pożyczki.
Łączna
kwota
kosztów
związanych z pożyczką B+C+E
H. Całkowita kwota do zapłaty
przez konsumenta (A+G) zgodnie
z zapisami
I. Okres trwania umowy pożyczki
J. Roczna Rzeczywista Stopa
Oprocentowania (RRSO)

PLN

PLN

31 dni
%

K. Termin Spłaty

11,5 %
PLN
PLN

§1.
Postanowienia ogólne
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. w okresie od dnia zawarcia Umowy na okres wskazany
w poz. [I]. Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy Całkowitą kwotę pożyczki wskazaną w poz. [A]
jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę o numerze
_______________________________________________________,
przy
czym
wypłaty
Pożyczkodawca dokona z rachunku bankowego Pożyczkodawcy albo z rachunku bankowego
Pośrednika działającego w imieniu Pożyczkodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od
dnia zawarcia przez Strony Umowy pożyczki. Pożyczkobiorca z tytułu udzielonej pożyczki
zobowiązany jest do zapłaty opłaty przygotowawczej wskazanej w poz. [B] oraz kwoty prowizji
wskazanej w poz. [C]. Kwota [B i C] jest uwzględniona w Całkowitym Koszcie Pożyczki wskazanym
w poz. [G]. Całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta wskazaną w poz. [H] Pożyczkobiorca

zobowiązuje się spłacić w terminie wskazanym w poz. [K] i w wysokości wskazanej w poz. [H].
Pożyczka udzielana na podstawie niniejszej umowy jest oprocentowana wg stopy wskazanej w poz. [D],
oprocentowanie stałe wskazane jest w poz. [E] i kwota odsetek w stosunku dziennym wskazana jest w
poz. [F].
§2.
RRSO
Roczną Rzeczywistą Stopę Oprocentowania wskazaną w poz. [J] obliczono na podstawie wzoru
i założeń określonych w zał. 4 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Założenia
przyjęte do obliczenia: Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, strony
wypełnią swoje zobowiązania wynikające z umowy w terminach określonych w umowie; Kwoty
wypłacane i spłacane przez strony umowy będą spłacane w umówionych terminach; Datą początkową
będzie data wypłaty pożyczki; odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach będą
w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie
lub 12 równych miesięcy; przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni; wynik obliczeń podaje się
z dokładnością do dwóch miejsc 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.
§3.
Definicje
1. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta [H] – suma Całkowitego kosztu pożyczki [G]
i Całkowitej Kwoty Pożyczki [A] czyli jest to suma wszystkich kosztów, które zobowiązany będzie
Pożyczkobiorca ponieść w związku z Umową i wszystkich środków pieniężnych, które
Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy.
2. Całkowita Kwota Pożyczki [A]: to suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca
udostępnia Pożyczkobiorcy.
3. Całkowity koszt pożyczki [G] – wszystkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść
w związku z Umową pożyczki.
4. Decyzja o Pożyczce – oznacza akceptację Wniosku o pożyczkę.
5. Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym [F]: kwota odsetek od pożyczki należnych
w stosunku dziennym.
6. Odroczenie Terminu Spłaty – odroczenie Terminu Spłaty pożyczki.
7. Opłata przygotowawcza [B]: stała, jednorazowa opłata. Opłata ta stanowi ekwiwalent za dokonanie
czynności związanych z zawarciem Umowy i uruchomieniem pożyczki, np. z wykonaniem analizy
statusu finansowego, weryfikacją zdolności kredytowej, zbadaniem wiarygodności
Pożyczkobiorcy, oceną ryzyka kredytowego, wypełnieniem wniosku o pożyczkę oraz
przygotowaniem dokumentów. Opłata przygotowawcza nie podlega rekalkulacji w przypadku
wcześniejszej spłaty pożyczki w całości lub w części.
8. Oprocentowanie stałe [E]: łączna kwota odsetek wynikająca z oprocentowania pożyczki, liczona za
każdy dzień okresu, na który została zawarta Umowa liczone od kwoty [A] pozostałej do spłaty
z uwzględnieniem okresu korzystania z niej przez Pożyczkobiorcę i zgodnie z założonym
harmonogramem spłat.
9. Pośrednik – spółka Credit Royal. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 18, 00-103
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS: 0000428199,
REGON: 146228081, NIP: 5272681212, o kapitale zakładowym w wysokości 504 000,00 zł, za
pośrednictwem którego zawierana jest umowa Pożyczki, i który jest uprawniony do wykonywania
w imieniu Pożyczkodawcy czynności wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.

10. Pożyczka: środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na
warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki, zwracane w formie jednorazowego
przelewu.
11. Pożyczkobiorca: osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i zaciągająca
zobowiązanie w formie pożyczki pieniężnej u Pożyczkodawcy.
12. Pożyczkodawca: Dziesiątka Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
13. Profil Klienta – oznacza indywidualne konto internetowe Klienta utworzone na Stronie Internetowej
z chwilą prawidłowego wypełnienia wszelkich pól rejestracyjnych.
14. Prowizja [C]: to kwota należna Pożyczkodawcy z tytułu udzielenia Pożyczki.
15. Przedstawiciel: osoba umocowana do reprezentowania Pożyczkodawcy;
16. Rachunek bankowy Klienta: rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Klient i wskazany przez
Klienta podczas składania Wniosku na Stronie Internetowej.
17. Stopa oprocentowania pożyczki [D]: stopa oprocentowania wyrażona jako oprocentowanie
stosowane do wypłaconej kwoty na podstawie Umowy pożyczki pieniężnej w stosunku rocznym.
18. Strona Internetowa: www.10online.pl
19. Termin Spłaty: wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest
zwrócić Pożyczkodawcy Całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta (poz. K).
20. Trwały nośnik: materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy
przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do
informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które
pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
21. Umowa Pożyczki Krótkoterminowej/Umowa pożyczki/Umowa: niniejsza umowa zawarta
pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą, regulująca zasady udzielania pożyczki pieniężnej.
22. Usługa Kontomatik/Kontomatik: usługa informatyczna, polegająca na pobraniu przez podmiot
współpracujący z Pożyczkodawcą informacji dotyczących Pożyczkobiorcy bezpośrednio ze
wskazanego przez Pożyczkobiorcę systemu bankowości elektronicznej, po wcześniejszym
uzyskaniu zgody Pożyczkobiorcy i wybraniu przez niego tej formy weryfikacji, w celu dokonania
weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, potwierdzenia numeru rachunku bankowego
Pożyczkobiorcy oraz weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. W przypadku niektórych
kwot Pożyczek Weryfikacja za pomocą Usługi Kontomatik może być obowiązkowa, zaś brak zgody
Pożyczkobiorcy na jej dokonanie może powodować odrzucenie Wniosku o pożyczkę.
23. Usługa Online – oznacza techniki komunikacji przez SMS, stronę internetową i pocztę elektroniczną
udostępnione przez Pożyczkodawcę celem umożliwienia Pożyczkobiorcy złożenia Wniosku
o Pożyczkę i przekazania Decyzji o Pożyczce.
24. Wniosek o pożyczkę/Kwestionariusz Klienta: wniosek Klienta o udzielenie pożyczki, złożony za
pośrednictwem Strony Internetowej zawierający dane o Kliencie oraz kwotę i okres pożyczki o jaką
wnioskuje Klient.
25. Zadłużenie przeterminowane: kwota kapitału z tytułu umowy pożyczki, która nie została przez
Pożyczkobiorcę spłacona w terminie określonym w umowie pożyczki.
§4.
Warunki zawarcia Umowy pożyczki i udzielenia pożyczki
1. Warunkiem zawarcia Umowy w ramach Usługi Online i udzielenia pożyczki jest uprzednie złożenie
Wniosku o pożyczkę, utworzenie przez Klienta Profilu Klienta na Stronie Internetowej, posiadanie
przez Klienta aktywnego Profilu Klienta, potwierdzenie numeru telefonu komórkowego Klienta,
pozytywna weryfikacja tożsamości Klienta (dokonywana poprzez potwierdzenie tejże tożsamości
za pomocą Usługi Kontomatik), pozytywna weryfikacja zdolności kredytowej Klienta przez
Pożyczkodawcę oraz złożenie przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu Umowy pożyczki
poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego za pośrednictwem usługi świadczonej przez
BlueMedia).

2. Utworzenie Profilu Klienta na Stronie Internetowej nie jest równoznaczne ze złożeniem Wniosku
o pożyczkę ani z zawarciem Umowy.
3. Pożyczkodawca może uzależnić udzielenie pożyczki pod warunkiem ustanowienia przez
Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy sposobu zabezpieczenia spłaty Pożyczki w związku
z zawieraną Umową, poprzez:
a) przedstawienie gwarancji bankowej spłaty Pożyczki, albo
b) przedstawienie poręczenia spłaty Pożyczki przez poręczycieli, albo
c) zastaw sądowy, albo
d) przedstawienie przeprowadzonej przez profesjonalny podmiot cyklicznej analizy statusu
finansowego Pożyczkobiorcy, prowadzącej do przedstawienia Pożyczkodawcy pozytywnej
rekomendacji w zakresie wiarygodności płatniczej Pożyczkobiorcy.
4. W sytuacji udzielenia Pożyczki z opcją zabezpieczenia spłaty w zakresie wskazanym w pkt 4 lit. d),
w przypadku odstąpienia albo wypowiedzenia przez Pożyczkobiorcę umowy w zakresie
świadczenia usług, wynikających z wybranego przez Pożyczkobiorcę wariantu zabezpieczenia
spłaty Pożyczki, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do ustanowienia dodatkowego
zabezpieczenia spłaty Pożyczki w postaci sposobów zabezpieczenia wskazanych w § 4 ust. 3 lit. a)c) – w terminie 7 dni, od dnia dostarczenia do Pożyczkodawcy oświadczenia w zakresie odstąpienia
lub wypowiedzenia umowy.
5. W przypadku niewywiązania się przez Pożyczkobiorcę z obowiązku ustanowienia dodatkowego
zabezpieczenia wskazanego w § 4 ust. 3 lit. a)-c), Pożyczkodawca będzie uprawniony do
wypowiedzenia Umowy pożyczki i postawienia całej pozostałej do spłaty kwoty Pożyczki wraz z
odsetkami w stan natychmiastowej wykonalności.
6. Pożyczkodawca może powierzyć Pośrednikowi analizę i zarządzanie dokumentami wymienionymi
w § 4 ust. 3 lit. a)-d).
7. Przed złożeniem Wniosku o pożyczkę Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy w postaci pliku
PDF: wzór Umowy pożyczki, Formularz informacyjny, które dostępne są do pobrania ze Strony
Internetowej.
8. W przypadku akceptacji warunków Umowy pożyczki przez Pożyczkobiorcę, dokonania przelewu
weryfikacyjnego przez Pożyczkobiorcę na kwotę 1,00 zł, Pożyczkodawca udostępni
Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz
Odstąpienia (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy),
a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę do Profilu
Klienta na Stronie Internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze
Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane na adres
poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany we Wniosku o pożyczkę/Kwestionariusz Klienta.
9. Zawarcie Umowy pożyczki następuje poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez
Użytkownika i Dziesiątka Finanse. Za oświadczenie woli Użytkownika uznaje się dokonanie
przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1,00 zł za pomocą systemu BlueMedia, za oświadczenie
woli Dziesiątka Finanse uznaje się wydanie pozytywnej decyzji kredytowej, którą Użytkownik
otrzymuje za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail oraz skutkuje obowiązkiem wypłaty
przez Pożyczkodawcę kwoty pożyczki.
10. Dzień dokonania przez Pożyczkobiorcę przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1,00 zł za
pośrednictwem usługi BlueMedia uważa się za dzień zawarcia Umowy Pożyczki przez Strony.
11. Umowa potwierdzająca zawarcie Umowy pożyczki zostanie wysyłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta we Wniosku o pożyczkę, a także dostępna jest
w Profilu Klienta
12. Po zawarciu Umowy pożyczki nastąpi wypłata pożyczki przez Pożyczkodawcę zgodnie
z warunkami Umowy.
13. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie dokonania przelewu pożyczki na wskazany rachunek
bankowy Pożyczkobiorcy.

14. Zawarcie Umowy pożyczki w sposób opisany powyżej spełnia wymogi ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz.827) w zakresie warunków składania oświadczeń
woli i zawierania umów na odległość.
15. Klient, podczas tworzenia Profilu Klienta oraz składania Wniosku o pożyczkę, powinien podać
prawdziwe dane wymagane do zawarcia Umowy oraz udzielenia pożyczki.
16. Pożyczka może być udzielona osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności
prawnych i spełniających łącznie następujące warunki: a) posiadanie stałego miejsca zamieszkania,
b) legitymowanie się obywatelstwem polskim, c) wypełnienie Wniosku/Kwestionariusza Klienta,
d) posiadanie adresu e-mail, e) posiadanie aktywnego numeru telefonu, f) posiadanie rachunku
bankowego, g) pozytywna weryfikacja Pożyczkobiorcy, h) zdolność kredytowa Pożyczkobiorcy
została oceniona pozytywnie.
17. Pożyczkodawca przed udzieleniem pożyczki dokonuje oceny ryzyka kredytowego. Osoba
ubiegająca się o pożyczkę powinna posiadać zdolność do spłaty całości zobowiązania wynikającego
z pożyczki w ustalonym terminie. Decyzje o udzieleniu i wysokości pożyczki Pożyczkodawca
podejmuje na podstawie oświadczeń Pożyczkobiorcy bądź przedłożonych dokumentów oraz
informacji zawartych we Wniosku/Kwestionariuszu Klienta i informacji w dostępnych bazach
danych.
18. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności informacji i dokumentów
przedstawionych przez Pożyczkobiorcę zarówno przed jak i po podpisaniu Umowy pożyczki oraz
do odmowy udzielenia pożyczki w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym.
19. Decyzja Pożyczkodawcy o udzieleniu lub odmowie udzielenia Pożyczki może być przekazana
Pożyczkobiorcy za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail, drogą telefoniczną lub poprzez
komunikat znajdujący się w Profilu Klienta.
20. Za dzień zwrotu całości lub Całkowitej Kwoty do zapłaty przez konsumenta uznaje się dzień
uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy przelaną kwotą.
21. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia Terminu Spłaty oraz wysokości Kwoty do Spłaty, za
pośrednictwem Profilu Klienta lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub za
pośrednictwem wiadomości e- mail.
§5.
Postanowienia szczegółowe dotyczące Umowy pożyczki
1. Pożyczkobiorca zawierając niniejszą Umowę pożyczki zobowiązuje się do spłaty Całkowitej Kwoty
do zapłaty przez konsumenta [H] wraz z odsetkami za opóźnienie, o ile takie odsetki zostaną
naliczone. Spłata Całkowitej Kwoty do zapłaty przez konsumenta nastąpić może: i) poprzez przelew
na rachunek bankowy Pośrednika o nr 67 1240 6335 1111 0010 9879 6431 Pekao S.A. lub
Pożyczkodawcy, w okresach i wysokościach wskazanych w Umowie pożyczki, ii) poprzez przelew
wykonany z poziomu Profilu Klienta. Za termin dokonania spłaty przyjmuje się datę wpływu
środków na rachunek bankowy Pośrednika lub Pożyczkodawcy.
2. Pożyczkobiorca, przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, ma prawo otrzymać na
wniosek, w każdym czasie, bezpłatnie egzemplarz Umowy.
3. Pożyczkobiorca może odstąpić od Umowy pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez
podania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu sporządzone w formie pisemnej
i doręczając na adres siedziby lub oddziału Pożyczkodawcy lub przesyłając na adres siedziby lub
oddziału Dziesiątka Finanse sp. z o.o.: 02-269 Warszawa, ul. Skibicka 29 w terminie 14 dni od daty
zawarcia Umowy. Pożyczkobiorca może w tym celu wykorzystać załączony Formularz odstąpienia,
który stanowi zał. nr 1 do Umowy. W przypadku przesłania odstąpienia listownie za datę
odstąpienia uznaje się datę nadania przesyłki listowej.
4. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa odstąpienia od Umowy pożyczki
pieniężnej Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy Całkowitą Kwotę Pożyczki
wskazaną w pozycji [A] wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty

pożyczki nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
przekazem na adres siedziby Pożyczkodawcy lub na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy albo
przelewem na rachunek bankowy Pośrednika o nr 67 1240 6335 1111 0010 9879 6431 Pekao S.A.
lub Pożyczkodawcy lub poprzez przelew wykonany z poziomu Profilu Klienta. Dniem spłaty
pożyczki jest dzień uznania przekazanych środków pieniężnych na rachunku bankowym
Pożyczkodawcy lub Pośrednika. W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczkobiorca nie jest
obciążony Prowizją wskazaną w poz. [C] za udzielenie pożyczki ani żadnymi kosztami i opłatami
z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty pożyczki do spłaty pożyczki.
5. Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będzie zaliczana kolejno na poczet:
odsetki za opóźnienie (§5 ust. 7), prowizja [C], opłata przygotowawcza [B], odsetki kapitałowe
[D], kapitał pożyczki [A].
6. Kwota do Spłaty podlega zwrotowi najpóźniej w Terminie Spłaty. Kwota do Spłaty staje się
wymagalna w dniu następującym po Terminie Spłaty, określonym w Umowie Pożyczki. Od tego
momentu, Pożyczkodawca ma prawo naliczania odsetek za opóźnienie.
7. Każdorazowo w przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie, Pożyczkodawca może naliczyć
odsetki za opóźnienie (oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego) w wysokości
maksymalnych odsetek za opóźnienie, określonych w art. 481 § 2[1] Kodeksu cywilnego. Limit ten
oblicza się jako dwukrotność stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5%, tj. na dzień
zawarcia niniejszej Umowy 15,5%. Wartość stopy oprocentowania nie może zostać podwyższona
podczas trwania Umowy, a w przypadku kiedy zostanie obniżona wartość stopy referencyjnej NBP
to wartość stopy oprocentowania zastosowanego w Umowie zmniejszy się do nowej wartości
automatycznie.
8. Koszty wizyt, wezwań wysyłanych do Pożyczkobiorcy pocztą, pocztą elektroniczną lub sms nie
obciążają Pożyczkobiorcy.
9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Pożyczkodawca może przekazać do
biur informacji gospodarczej, w przypadkach określonych w Ustawie o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informację gospodarczą w zakresie zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł i są one wymagalne
od co najmniej 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do
zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy
i adresu siedziby tego biura.
10. Stopa oprocentowania niniejszej pożyczki wskazana jest w poz. [D] i jest stała przez cały czas
trwania umowy.
11. Wartość Prowizji wskazanej w poz. [C] jest stała przez cały czas trwania umowy.
12. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty całości lub części pożyczki, w każdym czasie przed terminem
określonym w niniejszej umowie bez obowiązku uprzedzenia Pożyczkodawcy o takim zamiarze.
W przypadku:
a) wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które
dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy. Pożyczkodawca rozliczy się
z Pożyczkobiorcą w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty całości kredytu,
b) spłaty części pożyczki przed terminem określonym w Umowie. Dokonanie częściowej
przedterminowej spłaty nie powoduje skrócenia okresu kredytowania.
12.1. Zgodnie z Ustawą o Kredycie Konsumenckim w przypadku spłaty całości pożyczki lub jej części
przed terminem spłaty określonym w niniejszej umowie, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu
o te koszty, które dotyczą okresu, o które skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby
Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą. Całkowity koszt pożyczki obejmuje opłatę
przygotowawczą [B], prowizję za udzielenie pożyczki [C] oraz kwotę odsetek [F]. Stała Opłata
przygotowawcza jest pobierana przez Pożyczkodawcę z tytułu czynności zawarcia umowy
i dlatego nie ulega obniżeniu w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, w całości lub części,
natomiast obniżeniu takiemu podlega Prowizja za udzielenie pożyczki oraz kwota odsetek.

12.2. Pożyczkodawca nie zastrzega (nie pobiera) prowizji ani żadnych innych kosztów za wcześniejszą
spłatę pożyczki.
12.3. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych,
wynikających z Umowy Pożyczki na rzecz osób trzecich bez zgody Pożyczkobiorcy.
Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony o dokonaniu cesji, chyba że spłata pożyczki będzie nadal
wykonywana na rachunek Pożyczkodawcy lub Pośrednika.
§6.
Odroczenie Terminu Spłaty
1. Pożyczkobiorca ma prawo do wnioskowania o odroczenie Terminu Spłaty pożyczki.
Pożyczkodawca może uzależnić odroczenie Terminu Spłaty pożyczki od spełnienia dodatkowych
warunków przez Pożyczkobiorcę, tj. uwiarygodnienia spłaty pożyczki po odroczeniu Terminu
Spłaty poprzez:
a) przedstawienie weksla własnego, albo
b) przedstawienie poręczenia spłaty pożyczki, albo
c) przedstawienie przez profesjonalny podmiot analizy statusu finansowego i weryfikacji
zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w oparciu o ocenę zachowań i spłacalności zobowiązań
Pożyczkobiorcy.
2. Przez okres, o który odroczono Termin Spłaty Pożyczkodawca w dalszym ciągu nalicza odsetki w
wysokości wskazanej w poz. [D] i prowizję w wysokości wskazanej w poz. [C]. Po odroczeniu
Terminu Spłaty Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta [H] zostanie przeliczona,
uwzględniając odsetki i prowizję naliczoną w trakcie odroczenia Terminu Spłaty. Przeliczona
Całkowita kwota do zapłaty konsumenta będzie wskazana w Profilu Klienta.
3. Decyzję odnośnie wyboru jednej z opcji wskazanych w ust. 1 lit. a)-c) podejmuje Pożyczkobiorca.
4. Odroczenie Terminu Spłaty następuje poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez
Pożyczkobiorcę i Pożyczkodawcę.
5. Pożyczkobiorca składa wniosek o odroczenie Terminu Spłaty za pośrednictwem Profilu Klienta
wraz z dodatkowymi dokumentami, o których mowa w ust. 1 lit. a)-c) najpóźniej w ciągu 5 dni
przed nadejściem Terminu Spłaty.
6. Złożenie wniosku o odroczenie Terminu Spłaty oraz uwiarygodnienie spłaty pożyczki po
odroczeniu Terminu Spłaty poprzez przedstawienie jednego z wariantów zabezpieczenia
wskazanych w ust. 1 pkt a)-c) stanowi złożenie przez Pożyczkobiorcę oświadczenia woli
o przedłużeniu Terminu Spłaty.
7. Pożyczkodawca podejmuje decyzję odnośnie odroczenia Terminu Spłaty w ciągu 2 dni roboczych
od dnia złożenia przez Pożyczkobiorcę wniosku o odroczenie Terminu Spłaty wraz z dodatkowymi
dokumentami, o których mowa w ust. 1 lit. a)-c).
8. W przypadku odroczenia Terminu Spłaty, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę SMS-em
lub za pośrednictwem wiadomości e-mail o odroczeniu Terminu Spłaty.
9. Poinformowanie Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na odroczenie Terminu Spłaty stanowi
oświadczenie Pożyczkobiorcy o zgodzie na odroczenie Terminu Spłaty.
10. Pożyczkodawca może zlecić podmiotowi trzeciemu współpracującemu z Pożyczkodawcą analizę
i zarządzanie dokumentami wymienionymi w ust. 1 lit. a)-c).
11. Pożyczkodawca ma prawo odmówić odroczenia Terminu Spłaty.
12. Po odroczeniu Terminu Spłaty w Profilu Klienta pojawi się nowy Termin Spłaty.
§7.
Postanowienia końcowe
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że: a) wszystkie dane podane w związku z ubieganiem się o pożyczkę
są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne w dniu podpisania Umowy, b) przed zawarciem Umowy
doręczono mu niepodpisany projekt Umowy pożyczki, który znajduje zastosowanie w odniesieniu

do niniejszej umowy, c) przy zawarciu Umowy został mu wręczony wzór oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy, oznaczony jako załącznik nr 1 do niniejszej umowy, d) otrzymał
Formularz Informacyjny Dotyczący Kredytu Konsumenckiego; e) otrzymał wyczerpujące
wyjaśnienia dotyczące treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień
zawartych w Umowie, w sposób umożliwiający podjęcie decyzji dotyczącej Umowy o pożyczkę
pieniężną.
2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Pożyczkodawcę o zmianie danych
osobowych takich jak zmiana imienia i nazwiska oraz danych adresowych zawartych w Umowie
pożyczki lub we Wniosku/Kwestionariuszu Klienta.
3. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy.
3.1. W przypadku kiedy Pożyczkobiorca ma zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez
Pożyczkodawcę lub jego umocowanych Pełnomocników, Pożyczkobiorca może w każdym czasie
złożyć „Reklamacje” Pożyczkodawcy w formie pisemnej w siedzibie Pożyczkodawcy albo
przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1471, z późn. zm.), lub ustnie, telefonicznie, czy też w formie elektronicznej
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Reklamacje powinny zawierać
szczegółowy opis zastrzeżenia Pożyczkobiorcy i wskazywać proponowany sposób rozstrzygnięcia
reklamacji.
3.2. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a decyzję z wyczerpującą informacją
o stanowisku Pożyczkodawcy w sprawie skierowanych zastrzeżeń odeśle listem poleconym lub, na
wniosek Pożyczkobiorcy, pocztą elektroniczną. W szczególnie skomplikowanych przypadkach,
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni Pożyczkodawca wskaże przyczynę
opóźnienia rozpatrzenia reklamacji i określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, nie
dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu
rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Klienta.
3.3. Pożyczkobiorca ma prawo podjęcia próby rozstrzygnięcia sporu w drodze mediacji za
pośrednictwem rzecznika praw konsumentów lub organizacji konsumenckich, a także skorzystania
z pozasądowego rozwiązywania sporów (zgodnie z art. 36 lub 37 Ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063, z późn. zm.) poprzez Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej.
3.4. Pożyczkobiorca może również zwrócić się do Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach
określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 z późn. zm.)
z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów
między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą. Podmiotem uprawnionym właściwym dla
Pożyczkodawcy, w rozumieniu Ustawy z dnia 23.09.2016r o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich, jest Rzecznik Finansowy 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, (pełne dane
dostępne pod adresem strony www.rf.gov.pl)
3.5. Pożyczkobiorca lub Pożyczkodawca mają prawo podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego
sporu przez mediatora powołanego w trybie określonym w art. 183[1] – 183[15] ustawy Kodeks
postępowania cywilnego.
4. Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej
dołączonej do niniejszej Umowy.
5. Reklamacje, zgłoszenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
należy składać w formie pisemnej na adres siedziby lub oddziału Dziesiątka Finanse sp. z o.o. lub
pocztą elektroniczną na adres: biuro@dziesiatka.pl lub kontakt@10online.pl.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o Kredycie
Konsumenckim, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.

7. Spory związane z wykonaniem Umowy będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla
siedziby Pożyczkodawcy. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
8. W okresie obowiązywania umowy strony porozumiewać się będą w języku polskim.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Niniejszy dokument potwierdza zawarcie umowy pożyczki za pomocą środków porozumiewania
się na odległość i nie wymaga podpisu.

