Standardowy europejski arkusz informacyjny
dotyczący kredytu konsumenckiego
Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy
Kredytodawca

NET CREDIT Sp. z o.o.

Adres

Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 – 031
Warszawa

Telefon

+48 22 1006010

E-mail

info@netcredit.pl

Faks

+48 22 1005966

Strona internetowa

www.netcredit.pl

2. Opis głównych cech kredytowego
Rodzaj kredytu (pożyczki)

Szybka pożyczka przez Internet

Całkowita kwota kredytu
Maksymalna kwota pożyczki udostępniona
na postawie umowy kredytowej

600,00 zł

Warunki dokonywania wypłat
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma
Pani/Pan pieniądze

Po zawarciu umowy kredytowej przyznana
kwota pożyczki zostanie przelana na
rachunek klienta w ciągu jednego dnia
roboczego.

Okres obowiązywania umowy kredytowej

30 dni

Kwotę pożyczki ustala się, uwzględniając
regularne dochody, bieżące zobowiązania
kredytowe oraz historię kredytową.

Umowa kredytowa obowiązuje do momentu
całkowitego wykonania przez Pożyczkobiorcę
zobowiązań umownych względem
Pożyczkodawcy.
Raty oraz, w odpowiednich przypadkach,
kolejność, w jakiej będą one zaliczane na
poczet spłaty

Będzie Pani/Pan musiała/musiał dokonać
spłaty na następujących warunkach:
Spłata kwoty pożyczki wraz z wszystkimi
opłatami wynikającymi z umowy pożyczki na
rachunek bankowy Pożyczkodawcy w terminie
określonym w umowie pożyczki.
Kwota, liczba i częstotliwość płatności rat
kredytu konsumenckiego: nie dotyczy
Odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie
według
następujących zasad: Pożyczkodawca ma
prawo
rozdysponować kwoty otrzymane od
Pożyczkobiorcy według następującej
kolejności: (1) opłaty za monity,(2) odsetki za
czas opóźnienia, (3) składka
ubezpieczeniowa, (4) Prowizja za udzielenie
pożyczki,5) oprocentowanie Pożyczki, (6)
kwota Pożyczki.

Całkowita kwota, jaką będzie Pani/Pan
musiała/musiał spłacić
Jest to kwota pożyczonego kapitału wraz z
odsetkami i ewentualnymi kosztami
związanymi z Pani/Pana kredytem
(pożyczką).

750,00 zł

3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu lub, w
stosownych przypadkach, różne stopy
oprocentowania kredytu mające
zastosowanie do umowy kredytowej

19.00 % rocznie
Miesięczna stopa oprocentowania: 1.58 %

Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania (RRSO)
Jest to całkowity koszt wyrażony jako
procent
całkowitej kwoty kredytu w stosunku
rocznym. RRSO ma Pani/Panu pomóc w
porównaniu poszczególnych ofert.

RRSO = 1410.33%

Czy do uzyskania kredytu lub do uzyskania
go na oferowanych warunkach niezbędne
jest:
• skorzystanie z ubezpieczenia
zabezpieczającego spłatę kredytu lub
• skorzystanie z innej usługi dodatkowej?
Jeżeli koszty tych usług nie są znane
kredytodawcy, to nie są one uwzględnione
w RRSO.

TAK

Koszty w przypadku opóźnienia w
płatności
Brak płatności może mieć dla Pani/Pana
poważne konsekwencje (np. przymusowa
sprzedaż mienia celem pokrycia
zobowiązań) i może utrudnić otrzymanie
kredytu w przyszłości.

Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w
czterokrotnej wysokości kredytu lombardowego
Narodowego Banku Polskiego. Składka
ubezpieczeniowa za czas opóźnienia zwrotu
pożyczki w wysokości określonej w Tabeli
Opłat.

*Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej
rocznej stopy oprocentowania: Kwota pożyczki:
600,00 zł
Stopa oprocentowania pożyczki:czterokrotna
stopa kredytu lombardowego Narodowego
Banku Polskiego obliczona w stosunku rocznym
Okres pożyczki: 30 dni
Spłata: harmonogram spłat rat równych ze stałą
stopą oprocentowania przez cały okres
pożyczki.
Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w
całości.

TAK

4. Inne ważne aspekty prawne
Prawo do odstąpienia od umowy
Ma Pani/Pan prawo do odstąpienia od umowy
o kredyt w terminie 14 dni kalendarzowych.

Tak
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
lub dnia, w którym pożyczkodawca otrzymał
postanowienia umowy kredytowej,
pożyczkodawca ma prawo do skorzystania z
prawa do odstąpienia i do odstąpienia od
umowy kredytowej.

Przedterminowa spłata
Ma Pani/Pan prawo do spłaty kredytu przed
terminem – w całości lub w części i w
dowolnym momencie.

Pożyczkobiorca ma prawo do
przedterminowej spłaty pożyczki w całości lub
w części po opłaceniu odsetek za faktyczny
okres korzystania z pożyczki oraz prowizji za
wydanie pożyczki. Pożyczkobiorca nie musi
płacić rekompensaty za przedterminową
spłatę
pożyczki.

Kredytodawca jest uprawniony do
rekompensaty w wypadku
przedterminowej spłaty
(w stosownych przypadkach)

Nie dotyczy

Weryfikacja w bazie danych
Kredytodawca musi natychmiast i bez
pobierania żadnych opłat udzielić Pani/Panu
informacji o wyniku weryfikacji w bazie
danych w przypadku, gdy wniosek o kredyt
zostanie odrzucony na podstawie informacji
uzyskanych z tej bazy. Powyższe nie ma
zastosowania, jeżeli udzielanie takich
informacji jest zabronione na mocy przepisów
Wspólnoty Europejskiej lub jest sprzeczne z
celami porządku publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego.

TAK

Prawo do otrzymania projektu umowy
kredytowej
Ma Pani/Pan prawo do otrzymania na
żądanie
bezpłatnego egzemplarza projektu umowy
kredytowej. Przepisu tego nie stosuje się,
jeżeli w chwili, gdy zgłasza Pani/Pan takie
żądanie, kredytodawca nie wyraża chęci
zawarcia z Panią/Panem umowy o kredyt.

TAK
Pożyczkobiorca ma prawo do bezpłatnego
otrzymania na żądanie egzemplarza projektu
umowy kredytowej. Przepisu tego nie stosuje
się, jeżeli w chwili zgłoszenia takiego żądania,
kredytodawca nie wyraża chęci zawarcia z
konsumentem umowy kredytowej.

W stosownych przypadkach czas, przez jaki
kredytodawca jest związany treścią informacji
przekazanych przed zawarciem umowy

Niniejsza informacja zachowuje ważność do
momentu obowiązywania stóp
oprocentowania przedstawionych w
standardowym arkuszu informacyjnym i do
momentu obowiązywania Ramowej Umowy
Pożyczki Net Credit Sp. z o.o.
obowiązujących w momencie przekazania
informacji.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
5.1. Informacje dotyczące kredytodawcy
Przedstawiciel kredytodawcy w państwie
członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka

NET CREDIT Sp. z o.o.

Adres

Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 – 031
Warszawa

Telefon*

+48 22 1006010

E-mail*

info@netcredit.pl

Faks*

+48 22 1005966

Adres strony internetowej*
*Oznaczone informacje o kredytodawcy nie
są
wymagane

www.netcredit.pl

Rejestracja
(w stosownych przypadkach)

NET CREDIT Sp. z o.o. jest wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział
Gospodarczy pod nr 0000401570

Organ nadzoru*

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

5.2. Informacje dotyczące umowy
kredytowej
Korzystanie z prawa do odstąpienia od
umowy
W stosownych przypadkach

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub
dnia, w
którym pożyczkodawca otrzymał
postanowienia umowy kredytowej,
pożyczkodawca ma prawo do skorzystania z
prawa do odstąpienia i do odstąpienia od
umowy kredytowej poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na
adres info@netcredit.pl lub pisma na adres
pocztowy Net Credit Sp. z o.o., Al. Jana Pawła
II 61, lok.10, 01 – 031 Warszawa. W
powiadomieniu należy wskazać imię,
nazwisko, numer PESEL pożyczkobiorcy,
numer i datę pożyczki.W przypadku, gdy
pożyczkodawca nie korzysta z
prawa do odstąpienia od umowy, uznaje się,
że strony osiągnęły porozumienie w sprawie
postanowień umowy i okresu obowiązywania
umowy.

Prawo przyjmowane przez kredytodawcę
jako podstawa ustanowienia z
Panią/Panem relacji prawnych przed
zawarciem umowy o kredyt

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);
2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715);
3. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych
(Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.);
4. Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny
(Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn.zm.)

Klauzula dotycząca prawa właściwego dla
umowy o kredyt lub właściwego sądu

Dla umowy kredytowej stosuje się przepisy
prawa polskiego, a spory rozstrzygane są
przed odpowiednim sądem polskim.

Obowiązujący język

Informacje i warunki umowy będą podawane
w języku polskim.

5.3. Informacje dotyczące odwołań
Istnienie pozasądowego mechanizmu
reklamacyjnego i odwoławczego oraz
dostęp do tego mechanizmu

Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację
do
Pożyczkodawcy w trybie opisanych w
Ramowej
Umowie Pożyczki.Wszelkie rozbieżności zdań
i spory powstałe pomiędzy Stronami

rozwiązywane są polubownie. W przypadku,
gdy Strony nie są wstanie rozwiązać sporu
polubownie, jakikolwiek spór, rozbieżność
zdań lub roszczenie,które wynika z Umowy
Pożyczki lub jej naruszenia,
rozwiązania, obowiązywania, rozstrzygnięte
zostanie przed sądem powszechnym miejsca
zamieszkania lub siedziby pozwanego, lub
sąd miejsca wykonania zobowiązania.

