Załącznik nr 2 do UMOWY
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO
Produkt:

POŻYCZKA RATALNA

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:

CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce

Adres (siedziba):

ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka

Numer telefonu:

601 500 500

Adres poczty elektronicznej:

Nie dotyczy

Numer faksu:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:

www.kredytok.pl

Pośrednik kredytowy:*

Nie dotyczy

Adres (siedziba):

Nie dotyczy

Numer telefonu:

Nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej:

Nie dotyczy

Numer faksu:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:

Nie dotyczy

2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu:
Całkowita kwota kredytu:
Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano
maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych,
które zostaną Pani/Panu udostępnione:
Termin i sposób wypłaty kredytu:
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani
środki pieniężne:

POŻYCZKA RATALNA
____zł

Środki pieniężne otrzyma Pan/Pani w dniu zawarcia UMOWY, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia podęcia przez
CAPITAL SERVICE pozytywnej decyzji w zakresie udzielenia POŻYCZKI. Wypłata POŻYCZKI następuje w formie wskazanej
dodatkowo we WNIOSKU: wypłata gotówką, przelew na rachunek bankowy, zasilenie karty prepaid na podstawie odrębnej
umowy POŻYCZKOBIORCY z CAPITAL SERVICE, wypłata gotówką w postaci GIRO w kasie BANKU lub w Oddziale PPUP Poczta
Polska w terminie 4 dni od dnia postawienia CAŁKOWITEJ KWOTY POŻYCZKI do dyspozycji POŻYCZKOBIORCY.
Czas obowiązywania umowy
UMOWA jest zawarta na czas określony od dnia __ / __ / ____ r. do dnia __ / __ / ____ r. lub do dnia spłaty ostatniej RATY, z
zastrzeżeniem, że wpływ wszystkich należności CAPITAL SERVICE wynikających z UMOWY stanowić będzie zwolnienie
POŻYCZKOBIORCY z obowiązków wynikających z UMOWY.
Zasady i terminy spłaty kredytu
Będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach: zgodnie z UMOWĄ i HARMONOGRAMEM do UMOWY.
Kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego: kwota RATY: ………., liczba RAT: ……….., częstotliwość RAT:
miesięczne.
Odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: każdorazowo w częściach w TERMINIE ZAPŁATY RATY zgodnie z
HARMONOGRAMEM
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu)
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które ____ zł
kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie
koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w
związku z umową o kredyt
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*
Nie dotyczy
opis towaru lub usługi; cena:
Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Nie dotyczy
Zabezpieczenie, jakie będzie Pani/Pan musiała/musiał
przedstawić w związku z umową o kredyt
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję Nie dotyczy
spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej
podstawie*
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt,
płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane
do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą
wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i
na zasadach określonych w umowie dodatkowej, to
umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty
całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
3.Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej
Stopa oprocentowania POŻYCZKI jest zmienna i wynosi dwukrotność odsetek ustawowych. Na dzień zawarcia umowy
zmiany:
oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi _____ %.
W przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, CAPITAL SERVICE obniży oprocentowanie do
wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych. W przypadku podwyższenia wysokości stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego, CAPITAL SERVICE jest uprawniona do naliczania odsetek na podstawie podwyższonej wysokości
odsetek maksymalnych.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania:
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez
konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa
całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym
przedstawiona, aby pomóc Panu/Pani w porównaniu
oferowanych kredytów

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania POŻYCZKI wynosi ___ %
Reprezentatywny przykład: CAŁKOWITA KWOTA POŻYCZKI: ___ zł na okres: ___ miesięcy, PROWIZJA OPERACYJNA: ___zł, ODSETKI:
___ zł, CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY: ___ zł, RRSO: ___ %
Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: CAŁKOWITA KWOTA POŻYCZKI została wypłacona od
razu i w całości, spłata POŻYCZKI powinna nastąpić w RATACH zgodnie z HARMONOGRAMEM, PROWIZJA OPERACYJNA i odsetki
naliczone zostały przy założeniu spłaty POŻYCZKI zgodnie z HARMONOGRAMEM, wielkości wskazane w HARMONOGRAMIE zostały
obliczone na dzień zawarcia UMOWY.
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej:
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: nie
Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na Rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy
oferowanych warunkach jest konieczne zawarcie przez Obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: nie
Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy Rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: nie dotyczy
ubezpieczenia lub innej umowy. Jeżeli koszty tych usług
nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględnione
w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt:*
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu Nie dotyczy
dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych:*
Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty Nie dotyczy
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kredytowej):*
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść
w związku z umową:*
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt
mogą ulegać zmianie:*
Opłaty notarialne:*
Skutek braku płatności:
Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne
konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku
postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub
nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu.
Skutki braku płatności mogą być dla Pani/Pana
następujące:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
W przypadku braku lub opóźnienia płatności mogą zostać podjęte wobec Pana/Pani czynności windykacyjne takie jak: upomnienie
wysłane drogą elektroniczną w formie sms, upomnienie telefoniczne (rozmowa telefoniczna), wysłanie listem zwykłym lub poleconym monitów i wezwania do zapłaty, upomnienie osobiste (wizyta u POŻYCZKOBIORCY).
W przypadku opóźnienia płatności CAPITAL SERVICE jest uprawniona do naliczenia za każdy dzień opóźnienia w spłacie odsetek w
wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, tj.; ______%. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest
zmienne. W przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, CAPITAL SERVICE obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. W przypadku podwyższenia wysokości
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, CAPITAL SERVICE jest uprawniona do naliczania odsetek na podstawie podwyższonej wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Inne ważne informacje
Odstąpienie od umowy:
Tak
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani
prawo do odstąpienia od umowy:
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie Tak
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do spłaty całości
lub części kredytu przed terminem określonym w
umowie
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za Nie dotyczy
spłatę kredytu przed terminem*
Sprawdzenie w bazie danych:
Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: KRD BIG S.A., BIG Infomonitor S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pan udzielenia KBIG S.A., BIK S.A. oraz w zbiorze danych: CAPITAL SERVICE S.A.
kredytu konsumenckiego na podstawie informacji
zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie
zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną
informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać
bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek,
bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki,
chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie,
kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią
umowy
Czas obowiązywania formularza:*
Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia __ - __ - 201_ do dnia __- __ - 201_
5.Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) Dane kredytodawcy:
Kredytodawca/w stosownych przypadkach
CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce
przedstawiciel kredytodawcy w państwie
członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*
Adres (siedziba):
ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka
Numer telefonu:
601 500 500
Adres poczty elektronicznej:
Nie dotyczy
Numer faksu:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej:
www.kredytok.pl
Rejestr:*
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer
KRS: 0000407127
Organ Nadzoru:*
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
b) Dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy:*
Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak
Sposób odstąpienia od umowy: Przekazanie oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY na wzorcu będącym załącznikiem do
UMOWY lub bez użycia ww. wzorca.
Adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpienie od UMOWY: adres ODDZIAŁU lub adres siedziby CAPITAL SERVICE:
ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka.
Termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od UMOWY: 14 dni od dnia zawarcia UMOWY.
Skutki nieskorzystania z prawa do odstąpienia od UMOWY: W przypadku nie skorzystania z prawa do odstąpienia od UMOWY w
terminie wskazanym powyżej, jest Pan/Pani zobowiązany/a do spłaty POŻYCZKI na warunkach wskazanych w UMOWIE.
Wybór prawa właściwego:*
Polskie
Do zawartej z Panią/Panem umowy o kredyt będzie
miało zastosowanie prawo:
Postanowienie dotyczące wyboru prawa właściwego:* (wskazanie właściwego postanowienia UMOWY)
pkt. 52 UMOWY
W sprawach nieuregulowanych UMOWĄ stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), przepisy Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim (tj.: Dz. U. z 2016, poz. 1528, z 2017 r., poz. 819), jak również przepisy Ustawy o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 683, 2361).
Język umowy:*
Informacje i warunki umowy będą przekazywane w języku polskim.
c) Dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów
Przysługuje Panu/Pani prawo do korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: Tak
Zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów: Podmiotem uprawnionym do prowadzenia
Postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).
*- kredytodawca (pośrednik kredytowy) wypełnia odpowiednie pole w przypadku, gdy informacja dotyczy danego kredytu lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy
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