INDYWIDUALNE WARUNKI UMOWY
numer 5

zawarta w dniu 2020-09-16 pomiędzy:
AIQLABS sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa, ul. Inﬂancka 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000551150, NIP: 5252607460, REGON: 360301004, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 300.000
złotych
zwaną dalej „Kredytodawcą”,
a Panem/Panią - zwanym (-ą) dalej “Kredytobiorcą” lub „Klientem” Jan Kowalski, PESEL: 89071466553, Seria i numer dowodu osobistego:
ILC806243, Adres: ulica: Słoneczna 69 miejscowość: Lądek Zdrój kod pocztowy: 00-007
w dalszej części Umowy zwani łącznie „Stronami”.
To musisz wiedzieć:
Na podstawie zawartej umowy przyznajemy Ci odnawialny kredyt konsumencki do wysokości kwoty limitu kredytowego, w ramach którego
możesz dokonywać różnych transakcji online i odraczać ich termin płatności w okresie prolongaty. Transakcji dokonuje się w okresach
rozliczeniowych. Każda Twoja transakcja obniża wysokość pozostałego limitu, ale w przypadku zwrotu kapitału – limit z powrotem wraca do
swojego pierwotnego poziomu. Twój limit oraz historia transakcji jest zawsze widoczna po zalogowaniu się do Proﬁlu Klienta. Jeżeli
postanowisz dokonać transakcji, zobowiązany jesteś do zapłaty tzw. Miesięcznej Kwoty do Spłaty, która stanowi sumę Twoich miesięcznych
transakcji. Dokładna wysokość Miesięcznej Kwoty do Spłaty zostanie wskazana w wyciągu, który otrzymasz drogą mailową, a także, który
zostanie Ci udostępniony w Proﬁlu Klienta. Spłata zobowiązań w okresie prolongaty, nie powoduje obciążenia dodatkowymi kosztami. Koszty
kredytu pojawią się dopiero wówczas, gdy zdecydujesz się rozłożyć płatność na raty.
§1
1. Kredytodawca udziela Kredytobiorcy kredyt konsumencki na dowolny cel konsumpcyjny, do wysokości kwoty limitu kredytowego (dalej:
Umowa), na następujących warunkach:
Przyznany limit kredytowy
Całkowita kwota kredytu
odnawialnego

Miesięczna Kwota do Spłaty

5000.00 zł
5000.00 zł tj. maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych, które Kredytodawca udostępnia
Kredytobiorcy do wysokości limitu kredytowego.
Kwota kredytu każdorazowo wskazana w comiesięcznym Wyciągu (suma miesięcznych Transakcji
dokonanych w ramach udostępnionego Ci limitu kredytowego)

Termin płatności Miesięcznej 15 dzień miesiąca kalendarzowego
Kwoty do Spłaty
Miesiąc kalendarzowy.
Okres rozliczeniowy

Okres prolongaty

W przypadku, jeżeli data zawarcia Umowy przypada na dzień inny niż 1 dzień danego miesiąca
kalendarzowego, pierwszym okresem rozliczeniowym będzie okres od dnia zawarcia Umowy do
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Umowa została zawarta.
15 dni następujące po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, tj. 15 dzień kolejnego miesiąca
kalendarzowego
W przypadku dokonania spłaty Miesięcznej Kwoty do Spłaty w okresie prolongaty – odsetki kapitałowe
wynoszą 0%

Stopa oprocentowania
kredytu

W przypadku dokonania spłaty Miesięcznej Kwoty do Spłaty po okresie prolongaty, tj. w przypadku
rozłożenia płatności kredytu na raty – odsetki kapitałowe wynoszą 7.00 % w skali roku, w wysokości
maksymalnych odsetek ustawowych w rozumieniu art. 359 §21 Kodeksu cywilnego, tj. w wysokości
dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Ich
wysokość jest zmienna, uzależniona od aktualnej wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego. Odsetki naliczane są od dnia rozłożenia spłaty kredytu na raty, do dnia terminu spłaty raty.
Wysokość Odsetek kapitałowych zostanie każdorazowo wskazana w Wyciągu.

Odsetki za opóźnienie

W przypadku powstania zadłużenia, odsetki za opóźnienie w wysokości maksymalnej w rozumieniu art.
481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, wynoszące dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Maksymalne odsetki za opóźnienie wynoszą 11,2% w skali roku.
Ich wysokość jest zmienna, uzależniona od aktualnej wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego.

25% Miesięcznej Kwoty do Spłaty.
Prowizja

Prowizja naliczana jest w dniu rozłożenia płatności Miesięcznej Kwoty do Spłaty na raty, płatna przez
Kredytobiorcę w ratach zgodnie z Harmonogramem Rat.
Wysokość Prowizji zostanie każdorazowo wskazana w Wyciągu.
Odsetki kapitałowe + Prowizja

Całkowity koszt kredytu

Wysokość Całkowitego kosztu kredytu zależy od sposobu w jaki Kredytobiorca będzie korzystał z kredytu
oraz dokonywał jego spłaty.
Całkowity kosztu kredytu + Całkowita kwoty kredytu.
Całkowita kwota do zapłaty w przypadku dokonywania spłat Miesięcznej Kwoty do Spłaty w okresie
prolongaty wyniesie 5000.00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty

Całkowita kwota do zapłaty w przypadku dokonywania spłat Miesięcznej Kwoty do Spłaty w ratach
wyniesie 5000.00 zł + kwota Całkowitego kosztu kredytu (Odsetek kapitałowych + Prowizji).
Ostateczna wysokość Całkowitej kwoty do zapłaty może odbiegać od ww. i uzależniona jest od sposobu
korzystania przez Kredytobiorcę z udostępnionych mu środków pieniężnych w trakcie całego okresu
obowiązywania Umowy.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0 %, w sytuacji dokonywania przez
Konsumenta w trakcie obowiązywania umowy spłat kredytu w terminie do 15 dnia miesiąca.

Rzeczywista Roczna Stopa
Oprocentowania (RRSO)

Reprezentatywny przykład:
Całkowita kwota kredytu (limit kredytowy): 5 000 zł; czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy, ilość rat
0, prowizja 0 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 0%, Całkowita kwota do zapłaty: 5 000 zł, RRSO 0%,
według stanu na dzień 30.04.2020 r.
Reprezentatywny przykład dla pożyczki ratalnej: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO):
50,26% dla całkowitej kwoty pożyczki 1 000,00 zł, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, spłata w 12
ratach miesięcznych po 103,19 zł każda rata, Całkowity koszt pożyczki 238,32 zł, w tym: prowizja 200 zł,
oprocentowanie zmienne 7% w skali roku. Całkowita kwota do zapłaty 1 238,32 zł. Kalkulacja została
dokonana na dzień 16.09.2020. r. na reprezentatywnym przykładzie.

Okres obowiązywania
Umowy
Rachunek bankowy do spłat
Karta KUPUJ TERAZ
Mastercard

Umowa zawarta jest na czas określony 36 miesięcy, chyba, że zgodnie z wolą Stron ulegnie przedłużeniu.
Data zawarcia 2020-09-16, data zakończenia 2023-09-16
XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX prowadzony przez mBank S.A.
TAK

§2
1. W związku z otrzymaniem przez Kredytobiorcę pozytywnej decyzji kredytowej, Kredytodawca na podstawie zawartej Umowy Ramowej
KUPUJ TERAZ- Karty oraz niniejszych Indywidualnych Warunków Umowy, niezwłocznie udostępni Kredytobiorcy kredyt do wysokości kwoty
przyznanego limitu kredytowego. Środki pieniężne zostaną udostępnione na przyznaną Klientowi wirtualną kartę płatniczą Mastercard.
2. Kredytobiorca po zakończeniu danego Okresu rozliczeniowego otrzyma od Kredytodawcy Wyciąg zawierający zestawienie wszystkich
Transakcji wykonanych przez Klienta w danym Okresie rozliczeniowym, wraz z informacją o wysokości Miesięcznej Kwoty Do Spłaty, terminie
spłaty, kwocie pozostałego Limitu kredytowego, kosztach kredytu w sytuacji rozłożenia płatności na raty, tj. odsetki kapitałowe oraz
prowizja, a w przypadku powstania zobowiązania przeterminowanego również informacją o kwocie zadłużenia. Wyciąg zostanie
udostępniony Klientowi poprzez Proﬁl Klienta, a także drogą e-mail.
3. Szczegółowe zasady dotyczące udzielonego kredytu konsumenckiego, w tym zwłaszcza zasady dotyczące korzystania z limitu
kredytowego, spłaty kredytu, rozkładania kredytu na raty zostały określone w Umowie Ramowej KUPUJ TERAZ- Karty.
4. Kredytodawca oświadcza, że dokonał wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) zgodnie ze wzorem i założeniami
przyjętymi do obliczenia RRSO wskazanymi w Załączniku nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
§3
1. Niniejsze Indywidualne Warunki Umowy stanowią integralną część Umowy Ramowej KUPUJ TERAZ- Karty.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Indywidualnych Warunkach Umowy stosuje się postanowienia Umowy Ramowej KUPUJ TERAZKarty, a także informacje odnośnie wysokości kwot należności i terminów płatności wskazane w Wyciągach i Harmonogramie Rat.
3. Indywidualne Warunki Umowy zostały sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Stron.

(dane Kredytodawcy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisana/y, legitymujący/-a się dokumentem tożsamości ILC806243, posiadający/-a numer PESEL 89071466553 zamieszkały/-a w
Lądek Zdrój.
oświadczam, że działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 poz. 715 ze zm.),
zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy Ramowej KUPUJ TERAZ - KARTY (dalej: Umowa) odstępuję od Umowy zawartej z Kredytodawcą AIQLABS sp. z o.
o.z siedzibą w Warszawa, ul. Inﬂancka 11/27, 00-189 Warszawa, w dniu ${today_date}.
Jednocześnie oświadczam, że dokonam zwrotu wykorzystanych przeze mnie w ramach udostępnionego mi Limitu kredytowego wszystkich
środków pieniężnych, na Rachunek bankowy Kredytodawcy XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, nie później niż 30 go dnia od złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

____________________________
Miejscowość, data

____________________________
Podpis Klienta

