UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ NUMER ..........
Dnia .......... na podstawie Wniosku numer .......... z dnia .......... o udzielenie pożyczki pieniężnej („ Wniosek”) oraz zgodnie z Formularzem
Informacyjnym numer .......... z dnia .......... („Formularz Informacyjny”) została zawarta umowa pożyczki („ Umowa Pożyczki”) pomiędzy:
Axcess Financial Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-829), ul. Taneczna 18, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000371234, NIP 527-26-42-979, o kapitale zakładowym w
wysokości 3 006 000 złotych („ Axcess”)
oraz
.......... , legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer .......... , PESEL .......... , zamieszkałym (ą) w .......... , ulica .......... , tel. komórkowy:
+ 48 .......... , tel. stacjonarny (opcjonalny): + 48 , adres poczty elektronicznej:
.......... („Pożyczkobiorca”)
Axcess i Pożyczkobiorca są dalej łącznie zwani „ Stronami”, a osobno „Stroną”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY POŻYCZKI
1.1 Axcess udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej ratalnej w
całkowitej kwocie .......... (słownie: .......... złotych 00/100 gr) złotych
(całkowita kwota kredytu) na warunkach określonych w Umowie
Pożyczki oraz Ogólnych Warunkach Udzielania Pożyczek
(„Regulamin”), dostępnych na stronie internetowej Axcess
www.axcess-poland.pl i www.supercredit.pl.
1.2 Umowa Pożyczki jest umową na czas określony i obowiązuje od
dnia jej zawarcia określonego zgodnie z Regulaminem, do dnia
spłaty wszystkich należności Axcess z tytułu Umowy Pożyczki, przy
czym spłata ta powinna nastąpić w terminach określonych w
Harmonogramie („Harmonogram”) stanowiącym integralną część
Umowy Pożyczki, do dnia .......... (czwartek), zwanego dalej
„Ostatecznym Terminem Spłaty ”.
1.3 Pożyczka zostanie wypłacona w następujący sposób:
przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
1.4 Wszelkie kwoty należne Axcess z tytułu Umowy Pożyczki
zostaną spłacone przez Pożyczkobiorcę poprzez zapłatę (przelew)
na rachunek bankowy Axcess w banku mBank o numerze: .......... .
§2
OPROCENTOWANIE POŻYCZKI
2.1 Pożyczka będzie oprocentowana według stopy procentowej
równej dwukrotności stopy procentowej odsetek ustawowych,
zgodnie z punktem 7.2 Regulaminu. Na dzień zawarcia Umowy
Pożyczki, stopa do oprocentowania Pożyczki wynosi .......... % w
stosunku rocznym, natomiast stopa referencyjna Narodowego
Banku Polskiego, od której zależy wysokość odsetek ustawowych
wynosi .......... % w stosunku rocznym.
2.2 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania („RRSO”), dla spłaty
pożyczki w Ostatecznym Terminie Spłaty wynosi: .......... %.
2.3 Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta ustalona w dniu
zawarcia Umowy Pożyczki wynosi: .......... zł i została obliczona przy
następujących założeniach: okres kredytowania zgodny z punktem
1.2 powyżej, oprocentowanie zgodne z punktem 2.1 powyżej, kwota
pożyczki wypłacona w całości, Pożyczkobiorca terminowo spłaca
pożyczkę, brak wcześniejszej spłaty.

2.4 W wypadku zmiany założeń przyjętych do obliczenia wartości
RRSO oraz całkowitej kwoty do zapłaty ich wartości mogą ulec
zmianie.
2.5 W wypadku niespłacenia kapitału Pożyczki lub innych należności
wynikających z Umowy Pożyczki stosuje się odsetki za opóźnienie
zgodnie z punktem 7.8 Regulaminu. Na dzień zawarcia Umowy
Pożyczki, stopa odsetek za opóźnienie, o której mowa w punkcie 7.8
Regulaminu, wynosi: .......... % w stosunku rocznym.
2.6 Kwota odsetek na wypadek odstąpienia od Umowy Pożyczki, o
których mowa w punkcie 7.9 Regulaminu, wynosi: .......... złotych w
stosunku dziennym.
§3
PROWIZJE I OPŁATY
3.1 Prowizja wstępna za udostępnienie pożyczki wynosi: ..........
(słownie: s.......... złotych 00/100 gr) złotych.
3.2 Prowizja za obsługę wynosi: .......... (słownie: .......... złote 50/100
gr) złotych za każdy okres odsetkowy.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 O ile nie zostały odmiennie zdefiniowane i kontekst nie wymaga
odmiennej interpretacji, wyrażenia używane w Regulaminie
zachowują swoje znaczenie w niniejszej Umowie Pożyczki i
jakiejkolwiek korespondencji przekazywanej w związku z Umową
Pożyczki.
4.2 Regulamin, stanowiący integralną część Umowy Pożyczki,
określa w szczególności: sposób udzielenia pożyczki, sposób i
terminy wypłaty pożyczki, zasady i terminy spłaty pożyczki,
oprocentowanie pożyczki, prowizje związane z pożyczką, skutki
braku spłaty, termin, sposób i skutki odstąpienia od Umowy
Pożyczki, spłatę pożyczki przed terminem, warunki wypowiedzenia
Umowy Pożyczki.
4.3 Przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zapoznał
się z treścią Umowy Pożyczki, Regulaminu i Formularza
Informacyjnego oraz zaakceptował zawarte tam warunki.

Niniejszy dokument potwierdza zawarcie Umowy Pożyczki za pomocą środków porozumiewania się na odległość i nie wymaga podpisu.
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