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UMOWA POŻYCZKI SzybkaChwilowka.pl 

zawarta w Gdańsku w dniu #data# pomiędzy: 

SzybkaChwilowka.pl z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk; reprezentowana przez 
<reprezentant> wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 578-012-72-49, 
REGON: 280378833, zwanym dalej Pożyczkodawcą 

a, 

Panem / Panią <imie> <nazwisko> zamieszkałym (ą) w <miasto> <kod>, pod adresem <ulica>, legitymującym 
(ą) się dowodem osobistym <dowod>, posiadającym (ą) numer PESEL <pesel>, zwanym(ą) dalej Pożyczkobiorcą 

1. Przedmiot Umowy 

1.1. Na podstawie niniejszej Umowy Pożyczkodawca zobowiązuje się do udzielania Pożyczkobiorcy pożyczek 
gotówkowych („Pożyczki") w sposób i na zasadach określonych poniżej, a także zgodnie z regulaminem 
udzielania pożyczek („Regulamin"), będącym załącznikiem do Umowy, stanowiącym jej integralną część. 

1.2. Niniejsza Umowa stanowi również pisemne potwierdzenie pierwszej Umowy Pożyczki, zawartej przez Strony za 
pomocą Internetu, na podstawie której Pożyczkodawca wypłacił Pożyczkobiorcy Kwotę Pożyczki wskazaną przez 
Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym. 

1.3. Pożyczkodawca potwierdza, że po dokonaniu pozytywnej Weryfikacji Pożyczkobiorcy, zgodnie z treścią 
Regulaminu będzie udzielał Pożyczkobiorcy wnioskowanych Pożyczek, poprzez transfer Kwoty do Wypłaty na 
Konto Pożyczkobiorcy. 

1.4. Strony niniejszym potwierdzają i zgadzają się, że ich dalsze kontakty, związane z procesem 
uzyskiwania/udzielania kolejnych Pożyczek, będą odbywały się za pomocą Internetu w Profilu Klienta lub 
telefonicznie poprzez Biuro Obsługi Klienta, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie. Oświadczenia woli 
składane w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, będą traktowane jako wywierające skutki prawne. 
Korespondencję wysyłaną na adres e-mail podany przez Pożyczkobiorcę lub na wskazany przez niego numer 
telefonu komórkowego uważa się za otrzymaną w dniu jej wysłania. 

1.5. Zapoznając się i akceptując niniejszą Umowę i Regulamin Pożyczkobiorca oświadcza i potwierdza, że wszystkie 
informacje i dane, które będzie on podawał Pożyczkodawcy w celu Weryfikacji, będą aktualne i prawdziwe oraz 
zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku jednocześnie wyraża zgodę 
na ich przechowywanie i przetwarzanie w bazie danych Pożyczkodawcy. 

2. Kwota Pożyczki i warunki spłaty 

2.1. Kwota Pożyczki jest udzielana Pożyczkobiorcy po pozytywnej Weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy 
przez Pożyczkodawcę. 

2.2. Pożyczkodawca może udzielać Pożyczkobiorcy Pożyczek jednorazowo w maksymalnej Kwocie do Wypłaty 2000 zł, 
na Okres Trwania Pożyczki nie dłuższy niż 30 dni. Pożyczkobiorca nie może uzyskać więcej niż jedną Pożyczkę na 
raz. Każda kolejna Pożyczka może zostać udzielona po uregulowaniu należności, dotyczących poprzedniej 
Pożyczki. 

2.3. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej Weryfikacji Wniosku o Pożyczkę oraz ryzyka kredytowego 
Pożyczkobiorcy. W przypadku negatywnej oceny ryzyka kredytowego Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę 
o wynikach tej oceny i wskaże bazę danych, w której dokonano sprawdzenia. 

2.4. Pożyczkobiorca sam decyduje o wysokości Kwoty Pożyczki oraz Okresie Trwania Pożyczki. Pierwsza Kwota 
Pożyczki wynosi maksymalnie 250 zł, druga Kwota Pożyczki wynosi maksymalnie 500zł, trzecia Kwota Pożyczki 
wynosi maksymalnie lOOOzł, czwarta Kwota Pożyczki wynosi maksymalnie 1500zł, piąta Kwota Pożyczki wynosi 
maksymalnie 2000 zł, 

2.5. Okres Trwania Pożyczki może zostać przedłużony na wniosek Pożyczkobiorcy na 7, 14 lub 30 dni poprzez 
dokonanie wpłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej, uzależnionej od Kwoty Pożyczki. Przedłużenia można dokonać 
nie więcej niż trzy razy. Pożyczkodawca może odmówić przedłużenia Okresu Trwania Pożyczki bez podania 
przyczyny. 

2.6. W celu przedłużenia Okresu Trwania Pożyczki Pożyczkobiorca najpóźniej w dniu Spłaty Pożyczki wpłaca na Konto 
Pożyczkodawcy opłatę za przedłużenie okresu spłaty, według informacji zawartych w Profilu Klienta 
Pożyczkobiorcy lub po uzyskaniu informacji w Biurze Obsługi Klienta. 

2.7. W tytule opłaty należy wpisać : „Przedłużenie pożyczki - mój numer ID <id> " 

2.8. Warunki udzielenia Pożyczkobiorcy pierwszej Pożyczki: 

- Kwota pierwszej/aktualnej Pożyczki - <kwota> 

- Prowizja - <prowizja> 

- Całkowity Koszt Pożyczki - <koszt> 

- RRSO - <rrso> 

- Okres Trwania Pożyczki - <dni> 

- Termin Spłaty Pożyczki - <termin> 

2.9. Spłata Pożyczki następuje na Konto Pożyczkodawcy, z którego została udzielona Pożyczka. O terminowym 
dokonaniu spłaty Pożyczki decyduje data wpływu środków na Konto Pożyczkodawcy. 

2.10. Pożyczkobiorca może dokonać Spłaty Pożyczki przed terminem zawartym w Umowie, bez dodatkowy opłat za 
wcześniejszą spłatę. 

2.11. Przelew powinien wskazywać : Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, numer ID Klienta, Konto Pożyczkobiorcy, nazwę 
Pożyczkodawcy, Konto Pożyczkodawcy. W tytule należy wpisać: „Spłata pożyczki - mój numer ID <id>" 
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Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie przelewu, który pozwoli na jego prawidłową 
identyfikację. W przeciwnym razie Pożyczkę uważa się za niespłaconą. 

2.12. Pożyczka spłacana jest w polskich złotych. 

2.13. W przypadku dokonania częściowej spłaty Kwoty Spłaty, w pierwszej kolejności wpłaty zaliczone zostaną na 
koszty Wezwań do Zapłaty, następnie na Prowizję, a następnie na Kwotę Pożyczki. 

2.14. Pożyczkodawca może na indywidualną prośbę Pożyczkobiorcy ustalać Plan Spłaty Pożyczki w ratach. W takim 
przypadku Pożyczkodawca obciąży Pożyczkobiorcę dodatkową opłatą w wysokości 15% wartości Pożyczki. 

2.15. może ulegać zmianom w wyniku zmian, np. stopy inflacji, 
kursów walutowych, referencyjnych stawek oprocentowania ustalanych przez NBP. O każdej takie zmianie, 
Pożyczkodawca zobowiązuje się powiadomić Pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od otrzymania 
wiadomości ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. W przypadku braku takiego oświadczenia 
uważa się, iż Pożyczkobiorca zgadza się na nowe warunki. 

3. Opóźnienie w Spłacie Pożyczki 

3.1. W przypadku opóźnienia w Spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca będzie wysyłał do Pożyczkobiorcy Wezwania do 
Zapłaty zgodnie z załącznikiem nr 3. 

3.2. Opłaty z załącznika nr 3 są ze sobą sumowane. 

3.3. Opłaty za wezwanie ponosi Pożyczkobiorca. 

3.4. Pożyczkodawca może dochodzić swoich należności od Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Osób Trzecich. Kosztami 
będzie obciążony Pożyczkobiorca. 

3.5. W przypadku, gdy konieczne będzie dochodzenie należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym 
Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego 
zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz z ustawą o komornikach sądowych i 
egzekucji. 

3.6. Pożyczkodawca ma prawo po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa przekazać informacje o 
zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Gospodarczej. 

4. Odstąpienie od Umowy 

4.1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

4.2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

4.3. Pożyczkobiorca, bez podania przyczyny, ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy lub od poszczególnych umów 
Pożyczek, w terminie 14 dni od daty ich zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawiera załącznik 
nr 4. 

4.4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrócenia wypłaconej Kwoty Pożyczki 
wraz z odsetkami od kapitału, należnymi od dnia wypłaty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki zgodnie z art. 14 pkt 3 
ppkt b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008r. (Dz.U.L 42 z 
12.02.1987r. s.48) w terminie 30 dni od daty wysłania do Pożyczkobiorcy powiadomienia o odstąpieniu. 

5. Wypowiedzenie Umowy 

5.1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w drodze pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie. 

5.2. Termin wypowiedzenia umowy dla Pożyczkobiorcy wynosi 30 dni, a dla Pożyczkodawcy dwa miesiące. 

5.3. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku Nieterminowej Spłaty 
Pożyczki, podania przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych informacji i danych, gdy nie otrzyma on podpisanej 
przez Pożyczkobiorcę Umowy wraz z załącznikami oraz w przypadku naruszenia jakiegokolwiek innego 
postanowienia Umowy lub Regulaminu udzielania Pożyczek 

5.4. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty udzielonych mu Pożyczek pieniężnych, 
które stają się natychmiast wymagalne. 

5.5. Umowa wygasa, jeżeli przed uruchomieniem Pożyczki Pożyczkobiorca zmarł. 

6. Obowiązki Stron 

6.1. W ramach niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do: 

- spłacania Pożyczki w wyznaczonym terminie; 

- podawania tylko prawdziwych informacji w ramach procesu Weryfikacji Pożyczkobiorcy; 

- aktualizacji poprzez e-mail swoich danych przekazanych Pożyczkodawcy podczas rejestracji, w tym 
informowania go o zmianie adresu zamieszkania lub/i do korespondencji, zmianie numeru konta bankowego, 
numeru telefonu i innych wymaganych danych osobowych; 

- przestrzegania wszystkich warunków niniejszej Umowy, a także Regulaminu 

6.2. W ramach niniejszej Umowy, Pożyczkodawca zobowiązany jest do informowania Pożyczkobiorcy o: 

- wyniku Weryfikacji i treści decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia Pożyczki; 

- zmianach warunków udzielania Pożyczek i w Regulaminie; 

- udzielania na wniosek Pożyczkobiorcy wszelkich informacji związanych z Umową Pożyczki oraz Pożyczkami 
udzielonymi na jej podstawie 

7. Dane osobowe i Klauzula Poufności 

7.1. Pożyczkodawca przetwarza dane osobowe Pożyczkobiorcy w celu świadczenia usług na podstawie Umowy i 
Regulaminu. 
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7.2. Dane osobowe Pożyczkobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

7.3. Pożyczkobiorca podaje dobrowolnie dane osobowe w celach realizacji Umowy, ma wgląd do ich treści oraz prawo 
ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach 
określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r,. nr 101, poz. 926 
t. j. ze zm.) 

7.4. Strony są zobowiązane do zachowania w poufności informacji związanych z zawarciem niniejszej Umowy, z 
wyjątkiem gdy ujawnienie tych informacji będzie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 

7.5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się ponadto do nieujawniania informacji poufnych osobom trzecim, w szczególności 
hasła i nazwy użytkownika, a także do korzystania ze sprzętu i urządzeń elektronicznych gwarantujących 
zachowanie bezpieczeństwa i nieujawnianie informacji poufnych. 

7.6. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikające z niedotrzymania postanowień z punktu 
powyżej. 

7.7. Pożyczkodawca jest administratorem danych osobowych. 

7.8. Pożyczkodawca może przekazać dane osobowe Pożyczkobiorcy firmie windykacyjnej w celu dochodzenia swoich 
należności. 

8. Postanowienia końcowe 

8.1. załączniki do Umowy stanowią integralną jej część: 

- załącznik nr 1. Regulamin 

- załącznik nr 2. Przykładowa kalkulacja Kwoty Pożyczki, Prowizji, RRSO, przedłużenia 

- załącznik nr 3. Tabela opłat i Prowizji 

- załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

8.2. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 

8.3. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

8.4. Umowa wraz z załącznikami została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 
Stron. 

8.5. Podpisując niniejszą Umowę Pożyczkobiorca akceptuje warunki Umowy i Regulaminu. 

8.6. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany warunków Umowy Pożyczki oraz wprowadzenia zmian w treści 
Regulaminu i załączników. O zmianach każdorazowo powiadomi Pożyczkobiorcę przez SMS, e-mail lub Profil 
Klienta. W tym przypadku Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od 
otrzymania powiadomienia o zmianach. Brak oświadczenia oznacza akceptację nowych warunków. 

8.7. Pożyczkobiorca jest świadomy, iż podanie przez niego nieprawdziwych informacji i danych, wprowadzających 
Pożyczkodawcę w błąd, co do możliwości udzielenia Pożyczki, rodzi odpowiedzialność karną. 

8.8. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za potencjalną stratę Pożyczkobiorcy, spowodowaną przez 
niepoprawne działanie sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, podczas przesyłania informacji od 
Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca nie jest również odpowiedzialny za potencjalne straty Pożyczkobiorcy, wynikłe z 
opóźnień w przekazywaniu informacji przez sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne, a także za żadną 
potencjalną stratę Pożyczkobiorcy, utracone korzyści oraz inne konsekwencje nieprawidłowego lub 
nieterminowego działania systemów bankowych podczas wykonywania przelewu Pożyczki. 

8.9. Wszelkie spory lub roszczenia związane z niniejszą Umową, Strony rozstrzygają w drodze wzajemnych negocjacji. 
Jeżeli Strony nie mogą dojść do porozumienia, wszelkie spory lub roszczenia związane z niniejszą umową są 
rozpatrywane przed sądem powszechnym miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, lub sądem miejsca 
wykonania zobowiązania. 

czytelny podpis tożyczkobiorcy za Pożyczkodawcę 
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załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI SzybkaChwilówka.pl 

Regulamin 

REGULAMIN 

1. Postanowienie ogólne 

Niniejszy regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek drogą elektroniczną za pośrednictwem 
strony www.szybkachwilowka.pl i jest integralną częścią Umowy. 

2. Definicje 

Przez wymienione w Umowie wyrażenia należy rozumieć: 

Biuro Obsługi Klienta - biuro dostępne pod numerem telefonu i adresem e-mail podanym na stronie głównej 
Internetowej www.SzybkaChwilowka.pl; 

Całkowity Koszt Pożyczki - oznacza wszystkie koszty, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w 
związku z udzieloną Pożyczką; 

Formularz Rejestracyjny - formularz z danymi osobowymi połączony z pierwszym Wnioskiem o Pożyczkę, 
wypełniany przez osobę fizyczną ubiegającą się o przyznanie Pożyczki; 

Formularz Zgłoszeniowy - formularz wypełniany przez Pożyczkobiorcę ubiegającego się o kolejną Pożyczkę; 

ID Klienta - numer nadawany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego; 

Konto Pożyczkodawcy - rachunek bankowy Pożyczkodawcy z którego udzielana i na który jest zwracana 
Pożyczka; 

Konto Pożyczkobiorcy - rachunek bankowy Pożyczkobiorcy na który jest przekazywana udzielona Pożyczka; 

Kwota do Wypłaty - kwota, wypłacana przez Pożyczkodawcę na Konto Pożyczkobiorcy po pozytywnej 
weryfikacji Pożyczkobiorcy; 

Kwota Pożyczki - zwrot oznaczający określoną kwotę pieniężną pożyczoną od Pożyczkodawcy na wniosek 
Pożyczkobiorcy; 

Kwota Spłaty - Kwota Pożyczki, powiększona o inne koszty wymienione w Umowie Pożyczki, którą 
Pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać Pożyczkodawcy w określonym terminie; 

Nieterminowa Spłata Pożyczki - brak spłaty zaciągniętej Pożyczki w ustalonym dniu; 

Okres Trwania Pożyczki - okres od 1 do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki do 
ostatniego dnia tego okresu; 

Opłata Rejestracyjna - opłata 0,01zł ponoszona przez Pożyczkobiorcę w celu weryfikacji Konta Pożyczkobiorcy 
oraz jego danych; 

Osoba Trzecia - przedmiot nie będący Stroną Umowy Udzielania Pożyczek; 

Plan Spłaty Pożyczki - rozłożenie na raty spłaty zaciągniętej Pożyczki; 

Prowizja za Plan Spłaty - opłata należna Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu zawarcia Planu Spłaty 
Pożyczki; 

Pożyczka - pożyczka gotówkowa przekazana na podstawie Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę na Konto 
Pożyczkobiorcy; 

Pożyczkodawca - SzybkaChwilówka.pl, ul. Wciły Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk; 

Pożyczkobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z którą Pożyczkodawca 
zawarł Umowę Pożyczki; 

Profil Klienta - indywidualne konto Internetowe założone przez Pożyczkobiorcę na stronie Internetowej, po 
wypełnieniu i zatwierdzeniu Formularza Rejestracyjnego; 

Prowizja - opłata za udzielenie Pożyczki którą jest zobowiązany uiścić Pożyczkobiorca na rzecz Pożyczkodawcy w 
wysokości podanej w Umowie przy pierwszej Pożyczce lub określonej na kalkulatorze w Profilu Klienta przy 
kolejnych Pożyczkach; 

Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki udzielania Pożyczek, stanowiący integralną część Umowy; 

RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, 
wyrażony w procentach w stosunku rocznym; 

Strony - Pożyczkodawca lub/i Pożyczkobiorca; 

Spłata Pożyczki - Termin Spłaty Pożyczki; 

Termin Spłaty Pożyczki - dzień w którym Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacić przelewem na Konto 
Pożyczkodawcy zaciągnięta Pożyczką w raz z Prowizją oraz należnymi opłatami, odsetkami; 

Umowa Pożyczki - umowa zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, określająca wraz z 
Regulaminem warunki i zasady udzielania Pożyczek; 

Weryfikacja - podejmowane działanie przez Pożyczkodawcę, w celu potwierdzenia danych złożonych przez 
Pożyczkodawcę w Formularzu Rejestracyjnym, potwierdzenie właściciela konta bankowego z którego została 
złożona Opłata Rejestracyjna, weryfikacja telefoniczna, weryfikacja o zadłużeniu Pożyczkobiorcy w BIG 
InfoMonitor S.A., KRD BIG S.A, ERIF S.A.; 

Wniosek o Pożyczkę - Formularz Zgłoszeniowy; 

Wnioskodawca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca wniosek o 
Po7vr7kp-
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Wezwanie do Zapłaty - SMS-owe, e-mailowe, telefoniczne lub listowne wezwanie Pożyczkobiorcy do spłaty 
zaciągniętej Pożyczki; 

3.Rejestracja i Zawarcie Umowy Udzielania Pożyczek 

3.1. Wnioskodawca zobowiązany jest zarejestrować się na stronie Internetowej Pożyczkodawcy, aby uzyskać pierwszą 
Pożyczkę. 

3.2. Rejestracja odbywa się na stronie Internetowej Pożyczkodawcy, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego 
z danymi Wnioskodawcy [imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej 
(e-mail), numer telefonu komórkowego, hasło, źródło dochodu oraz jego miejsce otrzymywania(adres zakładu 
pracy, uczelni), miesięczny dochód netto, numer rachunku bankowego (Konto Pożyczkobiorcy), adres 
zamieszkania], wpisanie pierwszej Kwoty Pożyczki oraz Okresu Trwania Pożyczki, oraz potwierdzeniem 
zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz Umowy, a także poprzez zaakceptowanie 
warunków ochrony danych osobowych. 

3.3. Dokonanie prawidłowej rejestracji na stronie Internetowej Pożyczkodawcy stanowi potwierdzenie, iż 
Wnioskodawca spełnia wszystkie poniższe warunki: 

- jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność prawną, 

- jest zameldowany na stałe w RP, 

- jest obywatelem RP w wieku od 20 do 70 lat, 

- posiada rachunek bankowy w jednym z banków posiadających siedzibę w RP 

3.4. W trakcje rejestracji Wnioskodawca ustala hasło, które w przyszłości będzie niezbędne do składania kolejnych 
wniosków o Pożyczkę przez Pożyczkobiorcę. 

3.5. Po rejestracji Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 0,01zł na Konto 
Pożyczkodawcy, w celu Weryfikacji podanych danych w Formularzu Rejestracyjnym. Konto Pożyczkodawcy 
zostanie podane na stronie Internetowej po zakończeniu rejestracji oraz zostanie wysłany w wiadomości e-mail 
na adres podany podczas rejestracji. Opłata Rejestracyjna nie podlega zwrotowi. Brak Opłaty Rejestracyjnej w 
ciągu 30 dni od chwili złożenia wniosku może skutkować usunięciem Profilu Klienta. 

3.5. Po pozytywnie rozpatrzonym Wniosku o Pożyczki przez Pożyczkodawcę, Pożyczkobiorca otrzyma wiadomość 
tekstową SMS lub e-mail z informacją potwierdzającą udzielenie Pożyczki. Wysłanie takiej wiadomości jest 
równoznaczne z dokonaniem przelewu z określoną Kwotą Pożyczki przez Pożyczkodawcę na Konto Pożyczkobiorcy 
tego samego dnia. 

3.6. Każda kolejna Pożyczka może być udzielona na podstawie Wniosku o Pożyczki, który można złożyć w jeden z 
następujących sposobów: 

- za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w Profilu Klienta , 

- za pośrednictwem rozmowy telefonicznej w Biurze Obsługi Klienta. 

3.7. Pożyczkodawca nie odpowiada za błędy wynikłe z winy Pożyczkobiorcy. 

3.8. Umowa między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą zostaje zawarta z chwilą udzielenia pierwszej Pożyczki. 

4.Reklamacje 

4.1. Pożyczkodawca przyjmuje reklamacje tylko w formie pisemnej wysłane na adres : SzybkaChwilowka.pl, ul. Wały 
Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk 

4.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od otrzymania pisma przez Pożyczkodawcę. 

4.3. Reklamacja powinna zawierać ściśle określony przedmiot reklamacji. 

5.Postanowienia końcowe 
5.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólnie powszechnie 

obowiązujące, w szczególności: 

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) 

5.2. Rozmowy telefoniczne inicjowane, prowadzone przez Pożyczkodawcę mogą być rejestrowane. 

5.3. W przypadku wystąpienia sporów, których nie da się rozwiązać w drodze negocjacji, będą one rozpatrywane 
przez właściwy sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, lub sąd miejsca wykonania 
zobowiązania. 
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załącznik nr 2 do UMOWY POŻYCZKI SzybkaChwilówka.pl 

Przykładowa kalkulacja Kwoty Pożyczki, Prowizji, RRSO, przedłużenia 

kwota 
pożyczki w 

zł 

prowizja w zł 
dla pożyczki 

na 15 dni 

całkowita 
kwota do 

spłaty 
RRSO w % 

prowizja w zł 
za przedłużenie 

pożyczki 
o 7 dni 

prowizja w zł 
za przedłużenie 

pożyczki 
o 14 dni 

prowizja w zł 
za przedłużenie 

pożyczki 
o 30 dni 

100,00 15,00 115,00 2899,03 8,00 17,00 35,00 

110,00 16,00 126,00 2623,50 9,00 19,00 39,00 

120,00 17,00 137,00 2412,60 10,00 20,00 42,00 

130,00 19,00 149,00 2664,25 10,00 22,00 46,00 

140,00 20,00 160,00 2477,14 11,00 24,00 49,00 

150,00 22,00 172,00 2694,51 12,00 26,00 53,00 

160,00 23,00 183,00 2526,58 13,00 27,00 56,00 

170,00 25,00 195,00 2717,85 14,00 29,00 60,00 

180,00 26,00 206,00 2565,66 14,00 31,00 63,00 

190,00 28,00 218,00 2736,42 15,00 32,00 67,00 

200,00 29,00 229,00 2597,33 16,00 34,00 70,00 

210,00 31,00 241,00 2751,53 17,00 36,00 74,00 

220,00 32,00 252,00 2623,50 18,00 37,00 77,00 

230,00 33,00 263,00 2511,43 18,00 39,00 81,00 

240,00 35,00 275,00 2645,50 19,00 41,00 84,00 

250,00 36,00 286,00 2540,58 20,00 43,00 88,00 

kwota 
pożyczki w 

zł 

prowizja w zł 
dla pożyczki 

na 30 dni 

całkowita 
kwota do 

spłaty 
RRSO w % 

prowizja w zł 
za przedłużenie 

pożyczki 
o 7 dni 

prowizja w zł 
za przedłużenie 

pożyczki 
o 14 dni 

prowizja w zł 
za przedłużenie 

pożyczki 
o 30 dni 

100,00 29,00 129,00 2115,69 8,00 17,00 35,00 

110,00 32,00 142,00 2134,76 9,00 19,00 39,00 

120,00 35,00 155,00 2150,77 10,00 20,00 42,00 

130,00 38,00 168,00 2164,39 10,00 22,00 46,00 

140,00 41,00 181,00 2176,14 11,00 24,00 49,00 

150,00 44,00 194,00 2186,36 12,00 26,00 53,00 

160,00 47,00 207,00 2195,34 13,00 27,00 56,00 

170,00 49,00 219,00 2079,09 14,00 29,00 60,00 

180,00 52,00 232,00 2092,58 14,00 31,00 63,00 

190,00 55,00 245,00 2104,71 15,00 32,00 67,00 

200,00 58,00 258,00 2115,69 16,00 34,00 70,00 

210,00 61,00 271,00 2125,66 17,00 36,00 74,00 

220,00 64,00 284,00 2134,76 18,00 37,00 77,00 

230,00 67,00 297,00 2143,10 18,00 39,00 81,00 

240,00 70,00 310,00 2150,77 19,00 41,00 84,00 

250,00 73,00 323,00 2157,84 20,00 43,00 88,00 
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załącznik nr 3 do UMOWY POŻYCZKI SzybkaChwilówka.pl 

Tabela opłat i prowizji 

Koszty za czynności upominawcze i windykacyjne podejmowane między 1 a 7 dniem po braku Spłaty 
Pożyczki w ustalonym terminie. Całkowity koszt czynności upominawczych, którym może zostać 
obciążony Pożyczkobiorca wynosi maksymalnie 130zł. 

Lp. Nazwa Opłaty Wartość Opłaty 

1 Wezwania do zapłaty SMS 10,00 zł 

2 Wezwania do zapłaty e-mail 10,00 zł 

3 Wezwania do zapłaty telefoniczne 60,00 zł 

4 Wezwania do zapłaty listowne 50,00 zł 

Koszty za czynności upominawcze i windykacyjne podejmowane między 8 a 31 dniem po braku Spłaty 
Pożyczki w ustalonym terminie. Całkowity koszt czynności upominawczych, którym może zostać 
obciążony Pożyczkobiorca wynosi maksymalnie 260zł. 

Lp. Nazwa Opłaty Wartość Opłaty 

1 Wezwania do zapłaty SMS 10,00 zł 

2 Wezwania do zapłaty e-mail 10,00 zł 

3 Wezwania do zapłaty telefoniczne 60,00 zł 

4 Wezwania do zapłaty listowne 50,00 zł 

Opłaty za nieterminową spłatę lub zamianę sposobu spłaty. 

Lp. Nazwa Opłaty Wartość Opłaty 

1 Odsetki za nieterminową spłatę Pożyczki Czterokrotna stopa kredytu lombardowego 
liczona w skali roku umieszczona na stronach 

Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl 

2 Opłata za zmianę sposobu spłaty Pożyczki 
na Plan Spłaty Pożyczki 15% od Kwoty Pożyczki 

3 Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego Koszty postępowania sądowego i 
egzekucyjnego są pobierane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Ustawa z 
dnia 28.07.2005 roku o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych. Ustawa z dnia 29.08.1997 
roku o komornikach sądowych i egzekucyjnych 

oraz pozostałe koszty określone przepisami 
prawa polskiego. 
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załącznik nr 4 do UMOWY POŻYCZKI SzybkaChwilówka.pl 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pożyczki 

miejscowość i data: 

imię i nazwisko ft>życzkobk>rcy: 

Szybka Ch wilówka. pl 
ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508 
80-855 Gdańsk; 

e-m ail: in fo@ szybka ch wiło wka.pl 

adres ft>życzkobk>rcy: 

numer ID ft>życzkobk>rcy: 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pożyczki 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z przysługującym mi prawem odstąpienia od Umowy Pożyczki w ciągu 14 dni od 

daty jej zawarcia/rozdział 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715)/, odstępuję 

od Umowy Pożyczki zawartej w dniu _ _ / _ _ / roku. 

Jednocześnie zobowiązuję się, że zwrócę niezwłocznie na Konto Pożyczkodawcy otrzymana Kwotę Pożyczki wraz z 

obowiązującymi odsetkami zł 

czytelny podpis ft>życzkobk>rcy 
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