
UMOWA RAMOWA KUPUJ TERAZ - KARTY
numer 1387

 
zawarta w dniu 2022-07-12 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”, w imieniu której działa
Prouniq sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Inflancka 19/20, 00-189 Warszawa, wpisana 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 0000646481, NIP: 5252680712,REGON: 365651200, z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000 złotych

zwany dalej „Pośrednikiem Kredytowym”

 

a Panem/Panią - zwanym (-ą) dalej “Kredytobiorcą” lub „Klientem” Jan Kowalski, PESEL: 07260971310, Seria i numer dowodu osobistego:
ILC806243, Adres: ulica: Słoneczna 69 miejscowość: Lądek Zdrój kod pocztowy: 00-007
 
w dalszej części Umowy zwani łącznie „Stronami”.  
 

§ 1 Definicje
 
Użyte w niniejszej umowie („Umowa”) określenia oznaczają:
 
Biuro Informacji Gospodarczej – oznacza biuro informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), w szczególności
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A. i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A.;
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;
 
Biuro Informacji Kredytowej – oznacza Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie;
 
Całkowita Kwota Kredytu – oznacza maksymalną kwotę środków pieniężnych, które Kredytodawca udostępnia Klientowi na podstawie
Umowy, do wysokości Limitu kredytowego;
 
Całkowity Koszt Kredytu - oznacza wszelkie koszty, jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową. Faktyczny koszt Kredytu,
który poniesie Klient zależy od sposobu w jaki będzie on korzystał z Kredytu oraz terminów jego spłaty;
 
Całkowita Kwota Do Zapłaty – oznacza sumę Całkowitego Kosztu Kredytu i Całkowitej Kwoty Kredytu. Całkowita kwota do zapłaty została
wskazana w Warunkach Limitu Kredytowego. Ostateczna wysokość Całkowitej kwoty do zapłaty jest uzależniona od sposobu korzystania
przez Klienta z udostępnionych mu środków pieniężnych w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy;
 
Formularz Informacyjny  –  oznacza formularz  informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art.  13 i  14 Ustawy,
zawierający niezbędne dane, które Kredytodawca zobowiązany jest podać Kredytobiorcy przed zawarciem Umowy;
 
Harmonogram Rat  – oznacza zestawienie zawierające terminy płatności rat kwoty zobowiązania Klienta względem Kredytodawcy, tj.
Miesięcznej Kwoty do Spłaty oraz Odsetek kapitałowych i Prowizji;
 
Indywidualne Warunki Umowy – oznaczają indywidualne warunki Umowy KupujTeraz - Karty, stanowiące integralną część niniejszej
Umowy,  określające  najważniejsze  warunki  przyznanego  Kredytu,  w  ramach  udostępnionego  Limitu  kredytowego.  W  zakresie
nieuregulowanym w Indywidualnych Warunkach Umowy stosuje się postanowienia niniejszej  Umowy, a także informacje wskazane w
Wyciągu;
 
Karta - przedpłacona karta debetowa Mastercard, udostępniona Klientowi przez DiPocket Limited z siedzibą w Londynie na podstawie
odrębnej  umowy  o  usługi  płatnicze,  za  pomocą  której  Klient  ma  możliwość  wykonywania  transakcji  płatniczych  w  ciężar  środków
udostępnionych mu w ramach Limitu kredytowego;
 
Kwota  Zadłużenia  –  oznacza  kwotę  należną  do  spłaty  przez  Klienta  na  rzecz  Kredytodawcy,  stanowiącą  sumę  niespłaconych
przeterminowanych zobowiązań Klienta względem Kredytodawcy;
 
Kredyt - oznacza kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 5 Ustawy, tj. kredyt odnawialny udzielony w kwocie do wysokości
Limitu kredytowego;
 
Kredytobiorca – oznacza osobę fizyczną (Klient), posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, której Kredytodawca udziela kredytu
konsumenckiego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument);
 
Kredytodawca – oznacza podmiot w rozumieniu art. 5 pkt. 2 Ustawy;



 
Limit kredytowy – oznacza kwotę indywidualnie ustaloną dla Klienta i udostępnioną mu na podstawie oceny jego zdolności kredytowej, w
wysokości nieprzekraczającej 5000 zł, do wysokości której Klient może uzyskać od Kredytodawcy środki pieniężne w ramach i na warunkach
Umowy. Wysokość przyznanego Limitu kredytowego zostanie wskazana w Indywidualnych Warunkach Umowy, a także jego zaktualizowana
wysokość będzie widoczna w Profilu Klienta w Serwisie oraz w Wyciągu;
 
Miesięczna Kwota do Spłaty – oznacza kwotę środków pieniężnych wykorzystanych przez Klienta w danym Okresie rozliczeniowym (suma
miesięcznych Transakcji). Wysokość Miesięcznej Kwoty Do Spłaty zostanie wskazana w Wyciągu;
 

Odsetki kapitałowe – oznaczają odsetki 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. Odsetki
naliczane są od dnia rozłożenia płatności Miesięcznej Kwoty do Spłaty na raty, za każdy dzień, do dnia poprzedzającego Termin Spłaty Raty.
Aktualna wysokość odsetek kapitałowych wynosi 7.00 % w skali roku. Jest to oprocentowanie zmienne, uzależnione od aktualnej wysokości
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. W przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie obowiązywania Umowy,
Kredytodawca niezwłocznie powiadomi Klienta na trwałym nośniku informację o tej zmianie;
 

Odsetki za opóźnienie  –  oznaczają maksymalne odsetki  za opóźnienie w rozumieniu art.  481 § 21 Kodeksu cywilnego, wynoszące
dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, należne Kredytodawcy w przypadku
nieterminowej spłaty raty przez Klienta; Aktualna wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 13.20 % w skali roku. Jest to oprocentowanie
zmienne, uzależnione od aktualnej wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego;
 
Okres prolongaty - oznacza okres 15 dni następujący po zakończeniu danego Okresu rozliczeniowego, w którym Klient powinien dokonać
spłaty Miesięcznej Kwoty do Spłaty;
 
Okres rozliczeniowy – oznacza okres wynoszący jeden miesiąc kalendarzowy, z tym zastrzeżeniem, że 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;

Pośrednik Kredytowy – oznacza spółkę pod firmą Prouniq sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Inflancka 19/20, 00-189 Warszawa,
wpisana 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 0000646481, NIP: 5252680712,REGON: 365651200, z kapitałem
zakładowym w wysokości 200.000 złotych;

Pozostały Limit kredytowy - oznacza środki pieniężne pozostałe do wykorzystania przez Klienta w ramach udostępnionego mu Limitu
kredytowego, stanowiącą różnicę pomiędzy Limitem kredytowym a sumą zrealizowanych Transakcji;

 
Prowizja – oznacza pozaodsetkowy koszt Kredytu, który Klient zobowiązany jest ponieść z tytułu wydłużenia spłaty Miesięcznej Kwoty do
Spłaty poprzez rozłożenie jej na raty. Prowizja naliczana jest w dniu rozłożenia płatności Miesięcznej Kwoty do Spłaty na raty, płatna przez
Klienta w ratach zgodnie z Harmonogramem Rat. Wysokość Prowizji zostanie wskazana w Wyciągu;

 

Prowizja Transakcyjna – oznacza pozaodsetkowy koszt Kredytu, który Klient zobowiązany jest ponieść z tytułu dokonanej Transakcji, z
zastrzeżeniem §6 ust. 4 niniejszej Umowy. Prowizja naliczana jest w dniu Transakcji, płatna w Terminie Spłaty. Wysokość Prowizji zostanie
wskazana w Wyciągu. Prowizja Transakcyjna nie będzie naliczana w przypadku dokonania przez Klienta Transakcji w Sklepie partnerskim.
Aktualna lista Sklepów partnerskich znajduje się na stronie https://kupujwratach.pl/porownywarka-cen/sklepy.
 
Profil  Klienta  –  oznacza  indywidualne  konto  użytkownika  założone  w  trakcie  procesu  rejestracji  w  Serwisie  www.kupujteraz.pl  przez
użytkownika;
 
Rachunek bankowy - oznacza rachunek bankowy należący do Kredytodawcy, przeznaczony na spłaty wszystkich zobowiązań Klienta
wynikających z niniejszej Umowy;
 
RRSO – oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. Całkowity Koszt Kredytu, ponoszony przez Klienta, wyrażony jako wartość
procentowa Całkowitej Kwoty Kredytu w stosunku rocznym;
 
Serwis - serwis internetowy należący do Kredytodawcy pod adresem www.kupujteraz.pl;

Sklep partnerski – podmiot prowadzący sklep internetowy, którego towar prezentowany jest w ramach serwisu https://kupujwratach.pl/.
Aktualna lista Sklepów partnerskich znajduje się na stronie https://kupujwratach.pl/porownywarka-cen/sklepy;

Kupuj w Ratach – serwis internetowy pod adresem https://kupujwratach.pl, prowadzony przez Pro-Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
służący prezentacji i reklamie towarów oferowanych przez sklepy Internetowe, a także pośredniczeniu w złożeniu wniosku przez Klienta o
finansowanie tych towarów przy użyciu Karty;

Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z



Umową, przez czas odpowiedni do celów, jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej
postaci;

 
Termin Spłaty  -  oznacza termin spłaty Miesięcznej  Kwoty do Spłaty,  który przypada na 15 dzień miesiąca.  Termin spłaty zostanie
każdorazowo wskazany w Wyciągu;
 
Termin Spłaty Raty – oznacza termin spłaty raty kredytu określony w Harmonogramie Rat;
 
Transakcja - oznacza zainicjowaną przez Klienta czynność polegającą na nabyciu towaru lub usługi, w wykonaniu której Kredytodawca
dokonuje uruchomienia środków pieniężnych udostępnionych Klientowi w ramach Limitu kredytowego;
 
Ustawa – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Z 2011 r., Nr 126, poz. 715, z późn. zm.);
 
Wniosek o Kredyt – złożony przez Klienta wniosek o zawarcie umowy o kredyt odnawialny, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 Ustawy;
 
Wyciąg  -  oznacza wykaz wszystkich Transakcji  wykonanych przez Klienta w danym Okresie rozliczeniowym, sporządzany w okresach
miesięcznych, wysyłany do Klienta w terminie do 1 dnia kolejnego miesiąca, udostępniany w Profilu Klienta w Serwisie oraz poprzez e-mail,
zawierający informację o wysokości Miesięcznej Kwoty Do Spłaty, Terminie spłaty, kwocie pozostałego Limitu kredytowego, a także kosztach
kredytu w sytuacji rozłożenia płatności na raty, tj. odsetki kapitałowe, prowizja, a w przypadku powstania zadłużenia również informacja o
Kwocie zadłużenia. 

§ 2 Przedmiot Umowy 
 
1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Kredytodawca udziela Klientowi Kredytu na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z
działalnością gospodarczą Klienta, do wysokości Limitu kredytowego, a Klient uprawniony jest do wykonywania Transakcji w ciężar i do
wysokości udostępnionego Limitu, a także na zasadach określonych w Umowie zobowiązany jest do zwrotu Kredytodawcy wykorzystanych w
ramach Limitu środków pieniężnych.  
2. Informacja o wysokości dostępnych środków Limitu kredytowego, uwzględniająca złożone przez Klienta dyspozycje wypłaty oraz szczegóły
dokonywanych Transakcji zostanie wskazana w Profilu Klienta w Serwisie, a także w Wyciągu.  
3. Kredytodawca umożliwia Klientowi rozłożenie płatności Kredytu na raty na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
4. W związku z realizacją niniejszej Umowy, Klient użytkuje wirtualną przedpłaconą kartę debetową Mastercard, a na wniosek Klienta
również  fizyczną  kartę,  udostępnioną  Klientowi  przez  DiPocket  Limited  z  siedzibą  w  Londynie  na  podstawie  odrębnej  umowy  o  usługi
płatnicze. Informacje na temat warunków korzystania z karty i usług płatniczych zostały określone w „Warunkach Ogólnych dla Klientów
Indywidualnych” oraz w „Warunkach Korzystania z Karty” udostępnionych w Serwisie www.kupujteraz.pl.
5.  Niniejsza Umowa jest  integralną częścią  Indywidualnych Warunków Umowy.  Jeśli  pomiędzy Indywidualnymi Warunkami Umowy,  a
niniejszą Umową wystąpią rozbieżności, za rozstrzygające uznaje się postanowienia Indywidualnych Warunków Umowy.
 

§ 3 Warunki udzielenia Kredytu 
 
1. Kredytodawca udziela Kredytu Klientowi, który łącznie spełnia wszystkie następujące warunki:  
1.1. Klient jest pełnoletni, posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  
1.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy;  
1.3. jest obywatelem polskim z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  
1.4. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Kredytodawcy;  
1.5. uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej przed zawarciem Umowy;  
1.6. w chwili ubiegania się o Kredyt, nie posiada zaległości pieniężnych względem Kredytodawcy;  
1.7. w okresie 120 dni przed złożeniem Wniosku o Kredyt, Klient nie zawierał umowy kredytu z Kredytodawcą;  
1.8. .złożył Wniosek o Kredyt.  
1.9. potwierdził swoją tożsamość w Serwisie poprzez przelew 1 zł, lub usługę Kontomatik.  
2. Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy dokonał rejestracji oraz utworzył Profil Klienta w serwisie www.kupujteraz.pl.  
3. Klient oświadcza, że wszystkie informacje przedstawione przez niego Kredytodawcy są prawdziwe, oraz, że występuje on w swoim
własnym imieniu oraz jako jedyny beneficjent Kredytu.  
4. W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Kredytodawcę dodatkowej weryfikacji danych Klienta podanych we Wniosku o Kredyt,
Klient  może  zostać  poproszony  o  podanie  dodatkowych  dokumentów,  w  szczególności  skanu  lub  zdjęcia  dowodu  osobistego  oraz
dodatkowego dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania.  
5. Klient uzupełnia brakujące dokumenty poprzez odpowiedź na wiadomość mailową przesłaną do niego przez Kredytodawcę.  
6. Negatywny wynik weryfikacji zdolności kredytowej i/lub tożsamości, prowadzi do odmowy zawarcia Umowy.  
 

§ 4 Wysokość Limitu kredytowego
 
1.  Przyznanie  Kredytu  do  wysokości  kwoty  Limitu  kredytowego  jest  uzależnione  od  pozytywnej  weryfikacji  Wniosku  o  Kredyt  oraz  oceny
zdolności kredytowej Klienta.  
2. W procesie oceny zdolności kredytowej Kredytodawca może korzystać z informacji pozyskanych z Biur Informacji Gospodarczych, Biura
Informacji Kredytowej lub ze zbiorów danych Kredytodawcy.  
3. Kredytodawca jest uprawniony przez cały okres trwania Umowy do badania zdolności kredytowej Klienta.  
4.  W przypadku pozytywnej  oceny zdolności  kredytowej  Klienta,  a  przed zawarciem Umowy,  Klient  ma możliwość zapoznania  się  z
dokumentacją kredytową i warunkami kredytu konsumenckiego. Formularz Informacyjny w formie pliku PDF zostanie przesłany do Klienta
na trwałym nośniku na wskazany przez niego adres e-mail.  
5. Przed zawarciem Umowy, Klient składa oświadczenie woli w formie dokumentowej i udziela Kredytodawcy pełnomocnictwa obejmującego
umocowanie Kredytodawcy do zawarcia w jego imieniu umowy kredytu konsumenckiego i  wyraża również zgodę na to, aby przy jej



zawieraniu Kredytodawca występował jednocześnie jako jego pełnomocnik i jako druga strona tej umowy.  
6. Udostępnienie środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, po wydaniu przez Kredytodawcę pozytywnej decyzji kredytowej i po zawarciu
Umowy,  a  także  Indywidualnych  Warunków Umowy.  Środki  pieniężne  zostaną  udostępnione  na  przyznaną  Klientowi  wirtualną  kartę
płatniczą.  
7. Kredytodawca niezwłocznie przesyła na adres e-mail Klienta dokumentację związaną z udzielonym Kredytem sporządzoną w formie
elektronicznej.  

§ 5 Korzystanie z Limitu kredytowego (sposób wypłaty Kredytu)
 
1. Klient może korzystać z udostępnionych środków pieniężnych według swojego uznania w Okresach rozliczeniowych, do wysokości Limitu
kredytowego przyznanego mu przez Kredytodawcę.  
2. Każda Transakcja dokonana przez Klienta będzie traktowana jako dyspozycja do wypłaty danej kwoty środków pieniężnych równej cenie
zakupionych towarów lub usług w imieniu Klienta wskazanemu podmiotowi w ciężar Limitu kredytowego.  
3. Każda Transakcja dokonana przez Klienta obniża wysokość Pozostałego Limitu kredytowego.  
4. W sytuacji,  gdy Transakcja przekroczy wartość Pozostałego Limitu kredytowego, Kredytodawca odmówi przeprowadzenia Transakcji
zainicjowanej przez Klienta.  
5. Dopuszcza się możliwość zwiększenia kwoty przyznanego Kredytu w ramach Limitu kredytowego na wniosek Klienta. Wniosek składa się
za  pośrednictwem  Profilu  Klienta,  drogą  e-mail  lub  telefonicznie.  Kredytodawca  dokonując  analizy  wniosku  Klienta  ma  prawo  ponownie
zweryfikować zdolność kredytową Klienta. Kredytodawca poinformuje Klienta drogą e-mail o swojej decyzji w sprawie złożonego wniosku.  
6.  Kredytodawca  będzie  na  bieżąco  monitorować  dokonywane  przez  Klienta  Transakcje,  a  ich  lista  będzie  dostępna  w  Profilu  Klienta  w
Serwisie.  
7. Co miesiąc, po zakończeniu danego Okresu rozliczeniowego, Kredytodawca sporządzi i  udostępni Klientowi w formie elektronicznej
poprzez  Profil  Klienta,  a  także  drogą  e-mail,  Wyciąg  zawierający  zestawienie  wszystkich  Transakcji  wykonanych  przez  Klienta  w  danym
Okresie rozliczeniowym.  
 

§ 6 Zasady spłaty Kredytu
 
 

§ 7 Nieterminowe regulowanie zobowiązań
 
1.  Niespłacenie przez Klienta 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 § 2(1)
Kodeksu  cywilnego,  wynoszące  dwukrotność  sumy  stopy  referencyjnej  Narodowego  Banku  Polskiego  i  5,5  punktów  procentowych.
Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie wynosi na chwile zawarcia niniejszej Umowy 13.20 % w skali roku. Zmiana wysokości odsetek
za opóźnienie następuje w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, odpowiednio do zmiany tej stopy.  
2. W przypadku zmiany Odsetek za opóźnienie, Klient otrzymuje od Kredytodawcy niezwłocznie informację o tej zmianie ze wskazaniem
nowej wysokości Odsetek za opóźnienie. W przypadku zmiany Odsetek za opóźnienie Kredytodawca nalicza odsetki według nowej stopy od
dnia zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Informacja o zmianie Odsetek za opóźnienie i jej nowa wysokość zostanie
przekazana Klientowi na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie, lub za pośrednictwem poczty.  
3. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, płatności Klienta będą zaliczane począwszy od najdawniej wymagalnej raty
kolejno na poczet:
- Odsetek za opóźnienie,
- Odsetek kapitałowych,
- Prowizji,
- kapitału.  
4. Kredytodawca może podejmować czynności windykacyjne i upominawcze w celu odzyskania Kwoty Zadłużenia. Wykonanie jednej z
czynności  windykacyjnych nie  ogranicza prawa Kredytodawcy do zastosowania innej,  w szczególności  wysłanie monitu listowego nie
ogranicza możliwości stosowania monitów telefonicznych i  wysłania wiadomości SMS i  e-mail.  Kredytodawca może również przekazać
informacje dotyczące zalegania przez Klienta ze spłatą zobowiązań do Biur Informacji Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej.  
5. Kredytodawca ma również prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie Kwoty Zadłużenia poprzez przekazanie windykacji tej
wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot, jak również ma prawo do dochodzenia jej zwrotu na drodze postępowania sądowego.
Na podstawie prawomocnego wyroku zasądzającego na rzecz Kredytodawcy wierzytelność wraz z innymi wymagalnymi należnościami,
Klient może zostać obciążony kosztami sądowymi i kosztami postępowania egzekucyjnego zgodnie w właściwymi przepisami prawa.  
6. Kredytodawca będzie podejmować i przeprowadzać czynności wymienione w ust. 4 i 5 powyżej, według własnego uznania, z zachowaniem
przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.  
7.  W przypadku opóźnienia  Klienta  w zapłacie  dwóch wymagalnych rat,  Kredytodawca zachowuje  prawo do zablokowania  Klientowi
dostępnych środków pieniężnych w wysokości Pozostałego Limitu Kredytowego, do momentu uregulowania zadłużenia, z zastrzeżeniem § 10
ust. 5 a) Umowy.  

§ 8 Wcześniejsza spłata
 
1. Klient ma prawo do częściowej lub całkowitej spłaty kwoty Kredytu wykorzystanej w ramach Limitu kredytowego przed terminem spłaty,
bez ponoszenia opłat lub prowizji z tego tytułu. Wcześniejszą spłatę można zainicjować wybierając odpowiednie opcje w Profilu Klienta, lub
wykonać przelew bankowy.  
2. W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Kredytu przed datą płatności ostatniej raty określoną w Harmonogramie Rat, Całkowity
Koszt Kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono okres kredytowania, chociażby Klient poniósł je przed
spłatą.  
3. W przypadku spłaty części Kredytu przed terminem spłaty postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.  
4. Kredytodawca zobowiązany jest do rozliczenia z Klientem Kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w
całości.  

§ 9 Prawo odstąpienia
 



1. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, co skutkuje uznaniem Umowy za
niezawartą.  
2.  Odstąpienia  dokonuje  się  przez  złożenie  oświadczenia  o  odstąpieniu  w dowolnej  formie.  Dla  zachowania  terminu do  odstąpienia
wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
3. W związku z odstąpieniem od Umowy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrotu wykorzystanych w ramach udostępnionego Limitu kredytowego środków pieniężnych, na
Rachunek bankowy Kredytodawcy. Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym wynosi 0 złotych. Za dzień zwrotu uważa się dzień
uznania Rachunku bankowego Kredytodawcy.  
4.  W razie opóźnienia w zwrocie,  o którym mowa w ust.  3 powyżej,  Kredytodawca rozpocznie naliczanie maksymalnych Odsetek za
opóźnienie od niezwróconej w terminie kwoty zadłużenia, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy, a Klient będzie zobowiązany do zwrotu
Kredytodawcy Kwoty Zadłużenia wraz z naliczonymi Odsetkami za opóźnienie.  
5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i Indywidualnych Warunków Umowy.  
6. Odstąpienie od Umowy nie skutkuje odstąpieniem od umowy nabycia towaru lub usługi. Umowa nabycia towaru lub usługi pozostaje w
mocy, chyba że Klient złoży również Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy.  
 

§ 10 Okres obowiązywania i rozwiązanie Umow
 
1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony 12 miesięcy.  
2. Umowa może zostać przedłużona na kolejny czas określony, o ile Klient zwróci się w tym celu z wnioskiem do Kredytodawcy złożonym w
formie pisemnej lub w formie elektronicznej, co najmniej z 1- miesięcznym wyprzedzeniem przed upływem terminu obowiązywania Umowy.
Warunki Umowy o przedłużonym okresie obowiązywania zostaną określone w formie aneksu do Indywidualnych Warunkach Umowy.  
3. Klient może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, bez ponoszenia dodatkowych opłat, poprzez złożenie Kredytodawcy
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
4. Kredytodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie poprzez złożenie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu
Umowy z zachowaniem 2- miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
5. Bez względu na postanowienia ust. 4 powyżej, Kredytodawca ma prawo Umowę wypowiedzieć Klientowi Umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku:  
5.1. niedotrzymania przez Klienta zobowiązań dotyczących udzielonego Kredytu w przypadku powstania zaległości w spłacie Kredytu,
w wysokości odpowiadającej co najmniej trzem pełnym ratom oraz dokonania przez Kredytodawcę negatywnej oceny zdolności kredytowej
Klienta;  
5.2. przedłożenia przez Klienta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów, danych osobowych albo złożenia przez Klienta
nieprawdziwego oświadczenia mającego istotne znaczenie dla uzyskania Kredytu.  
W takim przypadku Kredytodawca informuje Klienta o wypowiedzeniu i jego przyczynach. Jeżeli istnieje taka możliwość, Kredytodawca
przekazuje te informacje przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu prawa do dokonywania wypłat na podstawie Umowy, chyba że
przekazanie tych informacji jest zabronione na podstawie przepisów szczególnych.  
6. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 5 powyżej powoduje wstrzymanie możliwości korzystania z Limitu kredytowego, a ponadto
powoduje  postawienie  w  stan  wymagalności  wszystkich  świadczeń  Klienta  na  rzecz  Kredytodawcy  wynikających  z  Umowy  oraz
Indywidualnych Warunków Umowy.  
7. Oświadczenia i wnioski, o których mowa w niniejszym paragrafie należy składać:  
7.1. w formie pisemnej – przesyłając oświadczenie lub wniosek podpisane własnoręcznie na adres Strony wskazane w Umowie; lub 
7.2. w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail.  
 

§ 11 Reklamacje
 
1. Klient może składać reklamacje dotyczące zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy.  
2. Reklamacje można składać:  
a) pisemnie - na adres Kredytodawcy ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa lub ul. Staniewicka 12, 03-310 Warszawa,  
b) telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta pod numerem tel.22 133 99 03,  
c) elektronicznie na adres e- mail Kredytodawcy kontakt@kupujteraz.pl.  
3. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Kredytodawcę reklamacji. Odpowiedź zostanie
udzielona  w  postaci  papierowej  lub  za  pomocą  Trwałego  Nośnika.  Na  wniosek  Klienta  odpowiedź  może  zostać  dostarczona  pocztą
elektroniczną.  
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy rozpatrzenie Reklamacji w ciągu 30 dni jest niemożliwe, Kredytodawca poinformuje
Klienta o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz poda Klientowi spodziewaną datę rozpatrzenia reklamacji,
która nie będzie dłuższa niż 60 dni od otrzymania Reklamacji przez Kredytodawcę.  
 

§ 12 Zmiana Umowy
 
1.  Kredytodawca  ma  prawo  jednostronnie  dokonać  zmiany  Umowy  w  przypadku  zmiany  lub  wprowadzenia  nowych  powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, wydania rekomendacji lub interpretacji przez uprawnione podmioty w zakresie stosowania tego prawa lub
w celu wykonania zaleceń, rekomendacji lub decyzji wydanych przez organy lub instytucje państwowe, w szczególności organy właściwe w
sprawach ochrony praw konsumentów, z których wynika dla Kredytodawcy obowiązek zmiany Umowy.  
2. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie postanowień Umowy oraz załączników poprzez przesłanie ich aktualnych treści
pocztą elektroniczną, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, nie później jednak niż 30 dni przed proponowaną datą wejścia w
życie zmian.  
3. Zmieniona Umowa wiąże Klienta od wskazanej daty wejścia w życie zmian, chyba że Klient wypowie Umowę z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia przez Klienta Umowy jest on zobowiązany spłacić wszystkie należności wynikające z Umowy
najpóźniej w dniu jej rozwiązania.  
 

§ 13 Postanowienia końcowe



 
1. Zawarcie Umowy następuje na odległość bez jednoczesnej obecności Stron Umowy.  
2. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym
jest prawo polskie.  
3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy czy ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia
Umowy pozostają w mocy.  
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie swoich danych adresowych w tym adresów poczty elektronicznej,
wykorzystywanej  do  doręczeń  drogą  elektroniczną  oraz  o  zdarzeniach  mogących  wpłynąć  na  prawidłowe  wykonanie  obowiązków
określonych w Umowie. Zmiana danych identyfikacyjnych lub adresu do korespondencji nie jest zmianą Umowy.  
5. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku gdy Strony nie będą w stanie
rozwiązać sporu polubownie, zostanie poddany on pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.  
6.  Jeżeli  Kredytodawca nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zobowiązanie  wobec  Klienta,  a  żądanie  przez  Klienta  wykonania  tego
zobowiązania  nie  było  skuteczne,  Klientowi  przysługuje  prawo  dochodzenia  swoich  roszczeń  o  wykonanie  tego  zobowiązania  od
Kredytodawcy.  
7. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Klientem a Kredytodawcą
jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie
internetowej www.rf.gov.pl.  
8. W celu rozstrzygnięcia sporu powstałego pomiędzy Kredytodawcą a Klientem, Klient może również skorzystać z utworzonej przez Komisję
Europejską  „Europejskiej  platformy  internetowego  rozstrzygania  sporów”  („Platforma  ODR”).  Platforma  ODR  umożliwia  internetowe
pozasądowe rozwiązywanie  sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z  internetowych umów sprzedaży lub  umów o
świadczenie usług, zawieranych przez konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców z siedzibą w Unii Europejskiej.
Platforma ODR jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/odr/. 
9.  Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  i
Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).  
10. Administratorem danych osobowych Klienta jest Kredytodawca. Więcej informacji na temat zasad i ochrony przetwarzania danych
osobowych znajduje się w klauzuli informacyjnej dostępnej w Polityce Prywatności znajdującej się w Serwisie.  
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Stron.  
12. Kredytodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu niniejszej Umowy oraz
Indywidualnych Warunków Umowy na rzecz osób trzecich.  
13. Załączniki:  
1) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,  
2) Formularz Informacyjny,  
3) Pełnomocnictwo,  
4) Indywidualne Warunki Umowy.  



(dane Kredytodawcy)

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Ja niżej podpisana/y, legitymujący/-a się dokumentem tożsamości ILC806243, posiadający/-a numer PESEL 07260971310 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 …. 
 
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

 

 

 


