
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO  
 
 
 

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

Kredytodawca: Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)

Adres:
(siedziba)

AIQLABS sp. z o. o.
Warszawa, ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Numer telefonu: 22 133 99 03
Adres poczty elektronicznej: kontakt@kupujteraz.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY                                                                                                  
Adres strony internetowej: www.kupujteraz.pl

 
Pośrednik kredytowy:* Dane identyfikacyjne: Prouniq Sp. z o.o.

(Adres, z którego ma korzystać konsument)

Adres:
(siedziba)

ul. Inflancka 19/20, 00-189 Warszawa
 

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

+48 22 267 89 04
 

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

kontakt@prouniq.pl
 

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny) NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.prouniq.pl
 

 

2. Opis głównych cech kredytu 

Rodzaj kredytu 
Kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim, tj. kredyt odnawialny, na dowolny cel konsumpcyjny, do wysokości limitu
kredytowego.

Całkowita kwota kredytu
Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie
przewidziano maksymalnej kwoty)
wszystkich środków pieniężnych, które
zostaną Panu/Pani udostępnione

5000.00 zł tj. maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących
kredytowanych kosztów kredytu, które AIQLABS sp. z o. o. udostępnia Konsumentowi na
podstawie umowy o kredyt konsumencki, do wysokości limitu kredytowego.

Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma
Pan/Pani środki pieniężne

Udostępnienie środków pieniężnych w ramach limitu kredytowego Konsumentowi nastąpi
niezwłocznie, po wydaniu przez AIQLABS sp. z o. o. pozytywnej decyzji kredytowej i zawarciu z
Konsumentem Umowy Ramowej i Indywidualnych Warunków Umowy.
Środki pieniężne zostaną udostępnione na przyznaną Konsumentowi wirtualną kartę płatniczą.
Karta płatnicza będąca przedpłaconą kartą debetową Mastercard, zostanie udostępniona
Konsumentowi przez DiPocket Limited z siedzibą w Londynie, na podstawie odrębnej umowy o
świadczenie usług płatniczych.
Konsument może dokonywać transakcji w ciężar limitu, do wysokości dostępnej kwoty limitu, w
okresach rozliczeniowych wynoszących jeden miesiąc kalendarzowy, z tym zastrzeżeniem, że w
przypadku, jeżeli data zawarcia umowy o kredyt konsumencki 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.

Czas obowiązywania umowy
Umowa zawarta jest na czas określony 36 miesięcy, chyba, że zgodnie z wolą Stron ulegnie
przedłużeniu.
Data zawarcia 2022-07-12, data zakończenia 2025-07-12



Zasady i terminy spłaty kredytu

Po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, AIQLABS sp. z o. o. sporządzi i udostępni
Konsumentowi w Profilu Klienta, a także drogą e-mail, wyciąg zawierający wykaz wszystkich
transakcji wykonanych przez Konsumenta w danym okresie rozliczeniowym.
 
Konsument zobowiązany jest do dokonania na rzecz AIQLABS sp. z o. o. spłaty Miesięcznej
Kwoty do Spłaty. Miesięczna Kwota do Spłaty oznacza kwotę kredytu konsumenckiego
stanowiącą sumę wszystkich środków pieniężnych wykorzystanych przez Konsumenta w danym
okresie rozliczeniowym, w ramach udostępnionego mu limitu kredytowego.
 
Płatność Miesięcznej Kwoty do Spłaty następuje w okresie prolongaty, tj. w okresie 15 dni
następujących po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Dokonanie spłaty zobowiązań
Konsumenta w tym terminie nie powoduje obciążenia kosztami kredytu. Każda wpłata
Konsumenta z tytułu udzielonego kredytu, powoduje odnowienie dostępnej kwoty limitu.
 
Dodatkowo, z tytułu dokonanej Transakcji Klient zobowiązany jest ponieść koszt Prowizji
Transakcyjnej. Prowizja naliczana jest w dniu Transakcji, płatna w Terminie Spłaty. Wysokość
Prowizji zostanie wskazana w Wyciągu. W przypadku dokonania przez Klienta Transakcji w
Sklepie partnerskim, wskazana Prowizja Transakcyjna nie będzie naliczana. Aktualna lista
Sklepów partnerskich znajduje się na stronie https://kupujwratach.pl/porownywarka-cen/sklepy.
 
Spłat można dokonać poprzez skorzystanie z metody płatności online udostępnionej za
pośrednictwem Profilu Klienta lub w formie przelewu na indywidualny numer rachunek
bankowego przeznaczony dla spłat Konsumenta na rzecz AIQLABS sp. z o. o. Za datę dokonania
płatności przez Konsumenta przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego AIQLABS sp. z o.
o.
 
W sytuacji niedokonania przez Konsumenta spłaty w okresie prolongaty, tj. w terminie do 15
dnia następnego miesiąca, całość zobowiązania zostanie rozłożona na 12 rat, płatnych w
terminach miesięcznych zgodnie z harmonogramem rat, który zostanie udostępniony
Konsumentowi w Profilu Klienta, a także wysłany drogą e-mail.
 
W przypadku rozłożenia przez Klienta płatności zobowiązań na raty, o czym mowa powyżej,
Kredytodawca zwolni Kredytobiorcę z części długu w wysokości kwoty Prowizji Transakcyjnej,
zgodnie z §6 ust. 4 Umowy Ramowej.
 
Z tytułu wydłużenia okresu spłaty kredytu poprzez rozłożenie go na raty, naliczone zostaną:
a) odsetki kapitałowe 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, liczone od dnia rozłożenia spłaty kredytu na raty,
do dnia terminu spłaty raty;
b) prowizja stanowiąca pozaodsetkowy koszt kredytu konsumenckiego.
Odsetki kapitałowe i prowizja zostaną doliczone do rat kredytu.
 
W przypadku spłaty kredytu w ratach, kwoty zapłacone przez Konsumenta będą zaliczane
kolejno na poczet:
- odsetek kapitałowych,
- prowizji,
- kapitału.
 
W przypadku opóźnienia Konsumenta w zapłacie którejkolwiek z rat lub jej części, powstanie
zadłużenie przeterminowane, od którego pobierane będą odsetki za opóźnienie w wysokości

maksymalnej w rozumieniu art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji kwoty zapłacone
przez Konsumenta będą zaliczane kolejno na poczet:
- odsetek za opóźnienie,
- odsetek kapitałowych,
- prowizji,
- kapitału,
począwszy od najdawniej wymagalnej raty.

Całkowita kwota do zapłaty przez
konsumenta
Jest to suma wszystkich środków
pieniężnych, które kredytodawca
udostępnia Panu/Pani, oraz wszelkie
koszty, które zobowiązany/a będzie
Pan/Pani ponieść w związku z umową o
kredyt

Całkowitą kwotę do zapłaty wylicza się jako sumę Całkowitego kosztu kredytu i Całkowitej
kwoty kredytu.
 
Całkowita kwota do zapłaty w przypadku dokonywania spłat kredytu w terminie wyniesie:
 
Całkowita kwota do zapłaty w przypadku dokonywania spłat kredytu w ratach wyniesie 5000.00
zł + kwota Całkowitego kosztu kredytu (odsetek kapitałowych + prowizji). Wysokość
Całkowitego kosztu kredytu zależy od sposobu w jaki Konsument będzie korzystał z kredytu
oraz dokonywał jego spłaty.
Ostateczna wysokość Całkowitej kwoty do zapłaty może odbiegać od ww. i uzależniona jest od
sposobu korzystania przez Konsumenta z udostępnionych mu środków pieniężnych w trakcie
całego okresu obowiązywania umowy.



Kredyt wiązany lub w formie
odroczonej

płatności*

- opis towaru lub usługi:
- cena:

NIE DOTYCZY

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie, jakie będzie Pan/Pani
musiał/a przedstawić w związku z umową
o kredyt

NIE DOTYCZY

Informacja, czy umowa o kredyt
przewiduje gwarancję 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 o kredyt lub w
umowie dodatkowej, to umowa o kredyt
nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej
kwoty kredytu wypłaconej na jej
podstawie.

NIE DOTYCZY

 

3. Koszty kredytu  

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej
zmiany

Stopa oprocentowania kredytu w przypadku dokonania jego spłaty w
okresie prolongaty, tj. w terminie do 15 dnia miesiąca:
- 0% (odsetki kapitałowe nie są naliczane).
 
Stopa oprocentowania kredytu w przypadku dokonania jego spłaty po
okresie prolongaty, tj. w przypadku rozłożenia płatności kredytu na
raty:
- 7.00 % w skali roku, oprocentowanie zmienne, uzależnione od aktualnej
wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, naliczane 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.

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 (RRSO) wynosi 0 %, w sytuacji
dokonywania przez Konsumenta w trakcie obowiązywania umowy spłat kredytu
w terminie do 15 dnia miesiąca.
 
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 01.07.2022 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
200,00 zł, Oprocentowanie zmienne 7% w skali roku, Całkowita kwota do
zapłaty 1 238,32 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2022 r. na
reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na
oferowanych warunkach jest konieczne zawarcie przez
Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy
ubezpieczenia lub innej umowy. Jeżeli koszty tych usług
nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględnione w
rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

NIE DOTYCZY



Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani
ponieść w związku z umową o kredyt*

Na Całkowity koszt kredytu w przypadku spłaty kredytu w ratach, składają się:
- odsetki kapitałowe – w wysokości zmiennej 7.00 % w skali roku, , liczone od
dnia rozłożenia spłaty kredytu na raty, do dnia terminu spłaty raty,
- prowizja – w wysokości 25% Miesięcznej Kwoty do Spłaty.
 
Całkowity koszt kredytu w przypadku terminowego dokonywania spłat kredytu
w okresach prolongaty:
- odsetki kapitałowe w wysokości 0%,
- Prowizja Transakcyjna w wysokości 5% wartości Transakcji (w przypadku
dokonania przez Klienta Transakcji w sklepie spoza listy sklepów partnerskich).
 
Wysokość Całkowitego kosztu kredytu zależy od sposobu w jaki Konsument
będzie korzystał z kredytu oraz dokonywał jego spłaty.
 
Dokonanie przez Klienta Transakcji w Sklepie partnerskim oraz spłata przez
Klienta zobowiązań w Okresie prolongaty nie powoduje obciążenia Klienta
dodatkowymi kosztami.  
 

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu
dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych* NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty
kredytowej)* Korzystanie z karty płatniczej jest darmowe.

Inne koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w
związku z umową* NIE DOTYCZY

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt
mogą ulegać zmianie*

Koszty związane z umową kredytu konsumenckiego mogą ulec zmianie w
przypadku wprowadzenia nowych, bądź nowelizacji powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

Opłaty notarialne* NIE DOTYCZY

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 Pana/Pani
następujące:

Niespłacenie przez Konsumenta kredytu zgodnie z harmonogramem rat, w
całości lub co do którejkolwiek z rat spowoduje powstanie zadłużenia
przeterminowanego, od którego pobierane są odsetki za opóźnienie w

wysokości maksymalnej w rozumieniu art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego,
wynoszące dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Aktualna wysokość odsetek za
opóźnienie wynosi 13.20 % w skali roku. Zmiana wysokości odsetek za
opóźnienie następuje w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego
Banku Polskiego, odpowiednio do zmiany tej stopy.
 
W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego AIQLABS sp. z o. o.
może podejmować czynności windykacyjne i upominawcze, a także może
również przekazać informacje dotyczące zalegania przez Konsumenta ze spłatą
zobowiązań do Biur Informacji Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej, jak
również ma prawo do dochodzenia zwrotu kredytu na drodze postępowania
sądowego.

 

4. Inne ważne informacje  
Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do
odstąpienia od umowy:

TAK

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty
całości lub części kredytu przed terminem określonym
w umowie

Konsument jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty kredytu
przed terminem spłaty, bez ponoszenia opłat lub prowizji z tego tytułu.

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za
spłatę kredytu przed terminem* NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu
konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie
danych, jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Panu/Pani
bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać
bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Konsument może zostać sprawdzony w bazie danych:
- Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie,
- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w
Warszawie,
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie,
- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedziba ̨
we Wrocławiu,
- Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedziba ̨w
Warszawie,
- wewnętrzna baza danych AIQLABS sp. z o. o.,
- bazy danych uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej
(Lista współpracujących kredytodawców:
http://www.credit-check.pl/uczestnicy/).



Prawo do otrzymania 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

Konsument ma prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu
umowy o kredyt konsumencki. 

Czas obowiązywania formularza*
Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia otrzymania przez
adresata do dnia spłaty kredytu zaciągniętego w ramach umowy
kredytu konsumenckiego.

 

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość  
a) dane kredytodawcy  
Kredytodawca/w stosownych przypadkach
przedstawiciel kredytodawcy w państwie

członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*
AIQLABS sp. z o. o.
 

Adres:
(siedziba) Warszawa, ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny) 22 133 99 03

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny) kontakt@kupujteraz.pl

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny) NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej:*

(informacja ta ma charakter opcjonalny)
www.kupujteraz.pl

Rejestr*
Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000551150

Organ nadzoru* Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa

b) dane dotyczące umowy  

Odstąpienie od umowy*

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy. Odstąpienia dokonuje się poprzez przesłanie na adres AIQLABS sp. z o. o. lub
adres poczty elektronicznej oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od
umowy Konsument ma obowiązek zwrócić wykorzystane w ramach udostępnionego
limitu kredytowego środki pieniężne, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Kwota odsetek należnych w stosunku
dziennym wynosi 0 złotych.
 

Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt
będzie miało zastosowanie prawo:

POLSKIE

Postanowienie umowy dotyczące wyboru
prawa właściwego lub właściwego sądu*

Prawem właściwym jest prawo polskie. Prawo właściwe dla Umowy zostało określone
w §13 umowy.

Prawo właściwe dla zobowiązań
pozaumownych wynikających z kontaktów
handlowych mających miejsce przed
zawarciem umowy:

NIE DOTYCZY

Język umowy/język komunikacji* język polski

c) dane dotyczące odwołań  

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Konsumentowi przysługuje prawo do korzystania z pozasądowego rozstrzygania
sporów. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu powstałego
pomiędzy AIQLABS sp. z o. o. a Konsumentem, wynikającego z umowy kredytu
konsumenckiego jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz
szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej
www.rf.gov.pl.
 
W celu rozstrzygnięcia sporu powstałego w wyniku umowy o kredyt konsumencki
istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/odr/.
Platforma ODR ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między
konsumentami i przedsiębiorcami.

 


