
 

 

  
UMOWA POŻYCZKI Nr. ……………………..  

RRRR-MM-DD , godzina GG:MM:SS  
zawarta pomiędzy:  

  
1. Arena Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A lok 307; 15 - 371 Białystok, wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy 
KRS pod nr 0000617270; reprezentowana przez Członka Zarządu Sabina Pakieła; posiadająca kapitał zakładowy 
w wysokości 200.000,00 zł, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”  
      dla której usługi pośrednictwa świadczy:  
dla której usługi pośrednictwa świadczy:   
Aventus Group Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948, z siedzibą  
w Białymstoku, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, p. III, 15-888 Białystok, NIP 966 202 93 90, REGON 200358089, 
posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000 zł, zwana dalej „Pośrednikiem”,   
2. …………………………………………………..,, adres:………………………….PESEL: ………………………………, Dowód 
osobisty numer i seria: . ………………………………….. zwanym/ą dalej “Pożyczkobiorcą”, o następującej treści:  
 

§ 1  
Koszty związane z udzieleniem Pożyczki  
Wraz z SYMULACJĄ kosztów Pożyczki,   

w razie udzielenia Pożyczki na warunkach promocji i bezskutecznego upływu Terminu Spłaty  
(warunki standardowe)  

 
Pożyczka - Pożyczka Wypłacona - na dzień …. (w granicach Maksymalnego Limitu Pożyczkowego) 

  

Kwota Pożyczki Odsetki kapitałowe RSO Prowizja Całkowity koszt całkowita Kwota do 
zapłaty 

RRSO es kredytowa Termin Spłaty 

warunki promocyjne zł         

warunki standardowe zł         

          

          

Maksymalny Limit Pożyczkowy - na dzień …. 

  

Kwota Pożyczki Odsetki kapitałowe RSO Prowizja Całkowity koszt całkowita Kwota do 
zapłaty 

RRSO Okres Termin Spłaty 

warunki promocyjne zł         

warunki standardowe zł         

          

          

koszt Kwoty do Wykorzystania - na dzień ...... (w granicach Maksymalnego Limitu Pożyczkowego) 

  

Kwota Pożyczki Odsetki kapitałowe RSO Prowizja Całkowity koszt całkowita Kwota do 
zapłaty 

RRSO es kredytowa Termin Spłaty 

warunki promocyjne zł         

warunki standardowe zł         

          

 
§ 2  

Informacje dotyczące Pożyczki  
1. Niniejsza Umowa Pożyczki stanowi podstawę do wypłaty Kwoty Pożyczki oraz złożenia Wniosku  
o wypłatę Kwoty Dodatkowej w ramach Maksymalnego Limitu Pożyczkowego, ustalonego w § 1 Umowy 
Pożyczki.   
2. Jeżeli Kwota Pożyczki jest mniejsza niż Maksymalny Limit Pożyczkowy, Pożyczkobiorcy przysługuje 
prawo do złożenia Wniosku o Wypłatę Kwoty Dodatkowej do wysokości Maksymalnego Limitu 
Pożyczkowego (Kwoty do Wykorzystania). Jeżeli Kwota Pożyczki jest równa Maksymalnemu Limitowi 
Pożyczkowemu, Pożyczkodawca odmówi wypłaty Kwoty Dodatkowej.   



 

 

3. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczki, będącej krótkoterminowym kredytem konsumenckim  
w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z warunkami określonymi w Ramowej Umowy 
Pożyczki oraz w Regulaminie Strony Internetowej, których regulacje stanowią integralną część Umowy 
Pożyczki.   
4. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie dokonania przelewu Kwoty Pożyczki zgodnie z dyspozycją 
Pożyczkobiorcy. Dzień dokonania przelewu uważa się również za dzień zawarcia Umowy Pożyczki przez Strony.  
5. Umowa Pożyczki ulega zmianie w zakresie Kwoty Pożyczki oraz Całkowitego Kosztu Pożyczki w razie 
wypłaty Kwoty Dodatkowej, zgodnie z Warunkami Wypłaty Kwoty Dodatkowej. Kwota Dodatkowa wypłacana 
jest na podstawie złożonego Wniosku o wypłatę Kwoty Dodatkowej i zgodnie z jego treścią oraz w granicach 
Maksymalnego Limitu Pożyczkowego.  
6. Pożyczkobiorca może uzyskać wypłatę Kwoty Dodatkowej wyłącznie w Okresie do uzyskania Kwoty 
Dodatkowej, obowiązującym Pożyczkobiorcę, a wynikającym z Tabeli Okresu do uzyskania Wypłaty Kwoty 
Dodatkowej, tj. w czasie, którego Pożyczkobiorca może skutecznie złożyć Wniosek o Wypłatę Kwoty 
Dodatkowe, po upływie, którego uprawnienie to wygasa.   
7. Kwota Dodatkowa może być wypłacona 3 razy w Okresie do uzyskania Kwoty Dodatkowej.   
8. Przelew Kwoty Pożyczki następuje niezwłocznie od momentu podjęcia przez Pożyczkodawcę 
pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, nie później niż w terminie 24 godzin.   
9. W razie wątpliwości, co do zdolności Pożyczkobiorcy do zwrotu Kwoty do Spłaty, po przeprowadzonej 
ocenie zdolności kredytowej, Pożyczkodawca może zwrócić się o przedstawienie Dokumentu 
uwiarygadniających tą spłatę.  
10. W razie konieczności przedstawienia przez Pożyczkobiorcę Dokumentu uwiarygadniającego zdolność 
Pożyczkobiorcy do zwrotu Kwoty do Spłaty, Pożyczkodawca podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie 
udzielenia Pożyczki niezwłocznie po otrzymaniu takiego Dokumentu.   
11. Decyzja o udzieleniu Pożyczki podejmowana jest po analizie załączonego Dokumentu 
uwiarygadniającego zdolność zwrotu Kwoty do Spłaty, jednak nie później niż w terminie 24 h od daty otrzymania 
Dokumentu.   
12. Umowa Pożyczki zostaje zawarta na czas określony do dnia zwrotu Kwoty do Spłaty przez 
Pożyczkobiorcę.    
13. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Kwoty do Spłaty w Terminie Spłaty. W razie wątpliwości, 
Wypłata Kwoty Dodatkowej zgodnie z Warunkami Wypłaty Kwoty Dodatkowej nie powoduje wydłużenia 
Terminu Spłaty Pożyczki.   
14. Pożyczkobiorca może dokonać zwrotu Kwoty do Spłaty w całości lub w części w każdym czasie przed 
nadejściem Terminu Spłaty. Przed dokonaniem spłaty, Pożyczkobiorca obniża Całkowity Koszt Pożyczki o te 
koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. W razie zamiaru zwrotu Kwoty do 
Spłaty przed Terminem Spłaty, Pożyczkobiorca powinien skontaktować się z telefonicznie z Biurem Obsługi 
Klienta (85 871 00 52) za pośrednictwem wiadomości email i poinformować o terminie planowanego zwrotu, 
aby otrzymać informację o aktualnej na wskazany dzień wysokości Kwoty do Spłaty.   
15. Zwrotu Kwoty do Spłaty Pożyczkobiorca dokonuje na Rachunek Bankowy Pośrednika o numerze 
:…………………………………………………………………….w tytule przelewu wpisując: Spłata pożyczki numer 
………PESEL:………..”  
  

§ 3  
Odsetki kapitałowe  

1. Pożyczka może być udzielona na warunkach Promocji, określonych w Regulaminie Promocji  
oraz w Tabeli zamieszczonej w Umowie Pożyczki (§ 1). W razie bezskutecznego upływu Terminu Spłaty Pożyczki, 
warunki Promocji wygasają, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy wszelkich 
standardowo należnych opłat, Prowizji, odsetek kapitałowych w wysokości odpowiedniej do wypłaconej Kwoty 
Pożyczki oraz ewentualnej Kwoty Dodatkowej, stosownie do powyżej przedstawionej symulacji kosztu 
pożyczki.   
2. Odsetki kapitałowe naliczane są za każdy dzień korzystania z Pożyczki według zmiennej stopy 
oprocentowania w wysokości, wskazanej kwotowo w § 1 Umowy Pożyczki,  oraz Warunkach Wypłaty Kwot 



 

 

Dodatkowych, tj. w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego  
i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 21 Kodeksu 
cywilnego (odsetki maksymalne), tj. w wymiarze 16% w stosunku rocznym. Stopa oprocentowania Pożyczki jest 
zmienna i zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP.   
3. Zmiany wartości stopy referencyjnej dokonuje Rada Polityki Pieniężnej i udostępnia na stronie 
internetowej NBP http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm.  
  

§ 4  
Odsetki za opóźnienie w spłacie  

1. Jeżeli całość lub część Kwoty do Spłaty nie zostanie zwrócona w Terminie Spłaty, Pożyczkodawca jest 
uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej 
Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). Stopa 
oprocentowania pożyczki przeterminowanej jest zmienna i wynosi 20% w skali roku.   
2. Zmiany wartości stopy referencyjnej dokonuje Rada Polityki Pieniężnej i udostępnia na stronie 
internetowej NBP http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm.  
  
  

§ 5  
Procedura zmiany stopy oprocentowania  

odsetek kapitałowych oraz odsetek za opóźnienie  
1. Zmiana Stopy oprocentowania odsetek kapitałowych oraz odsetek za opóźnienie następuje z chwilą 
zmiany stopy referencyjnej NBP. Zmiany wartości stopy referencyjnej dokonuje Rada Polityki Pieniężnej.  
i udostępnia na stronie internetowej NBP http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm.  
2. Pożyczkobiorca otrzymuje niezwłocznie na Trwałym Nośniku, informację o zmianie i aktualnej 
wysokości stopy referencyjnej NBP.  
3. Pożyczkodawca nalicza odsetki w zmienionej stopie począwszy od dnia zmiany wartości stopy 
referencyjnej NBP.  
   

§ 6  
Odstąpienie od Umowy  

1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od 
dnia zawarcia umowy, tj. wypłaty Kwoty Pożyczki. Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu jest przesyłany 
Pożyczkobiorcy przy zawarciu każdej Umowy Pożyczki na Trwałym nośniku. Wzór dostępny jest również w 
Profilu Klienta w formie umożliwiającej jego swobodne zapisanie i wydrukowanie.   
2. Pożyczkobiorca, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy 
Pożyczki jest zobowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, do zwrotu Kwoty Pożyczki.   
3. Pożyczkodawca nie nalicza żadnych dodatkowych opłat poza wskazanymi w Umowie Pożyczki, 
Warunkach Wypłaty Kwoty Dodatkowej oraz wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji. Pożyczkodawca nie nalicza 
odsetek kapitałowych przez okres 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu tj. do terminu zwrotu 
kapitału pożyczki określonego w art. 54 ust 2 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 
Pożyczkodawca nie obciąża również Pożyczkobiorcy kosztami prowadzonych czynności windykacyjnych.   
4. W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu 
Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie, które liczone w stosunku dziennym 
wynoszą ….. 
   

§ 7  
Zastosowanie zapisów Ramowej Umowy Pożyczki  

Ramowa Umowa Pożyczki  wskaże Pożyczkobiorcy wszelkie  informacje wymagane przez art. 30 Ustawy  
o kredycie konsumenckim. Zapisy Ramowej Umowy Pożyczki stosuje się do Umowy Pożyczki, w tym  
w szczególności w zakresie:  
1. Definicji pojęć,  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm


 

 

2. Warunków udzielenia Pożyczki,  
3. zasad i terminu zwrotu Kwoty do Spłaty, w tym w szczególności kolejności zaliczania wpłat na poczet 
należności Pożyczkodawcy,  
4. informacji o kosztach, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki,  
5. stopy oprocentowania pożyczki oraz warunków jej zmiany,  
6. rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego i warunków jej zmiany wskutek 
bezskutecznego upływu Terminu Spłaty,  
7. skutków braku płatności,  
8. terminu, sposobu i skutków odstąpienia Pożyczkobiorcy od Umowy Pożyczki,  
9. prawa Pożyczkobiorcy do zwrotu Kwoty do Spłaty przed Terminem Spłaty, oraz procedury 
przedterminowego zwrotu.  
10. wskazania organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.  
11. informacji o możliwości zwrócenia się Rzecznika Finansowego w celu zainicjowania pozasądowego 
rozpoznania sporu oraz skierowania sprawy do rozstrzygnięcia za pośrednictwem platformy OD. Więcej 
informacji znajduje się na Stronie Internetowej oraz w Ramowej Umowie Pożyczki.   
  

§ 8  
Postanowienia końcowe  

1. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności w myśl art. 44 ustawy o kredycie 
konsumenckim. Zawiadomienie o przejściu wierzytelności, Pożyczkobiorca otrzymuje na Trwałym Nośniku na 
adres poczty elektronicznej, chyba że świadczenie ma być nadal spełniane do rąk Pożyczkodawcy  
2. Ramowa Umowa Pożyczki, uzupełnia postanowienia Umowę Pożyczki. Pożyczkobiorca przy zawarciu 
każdej Umowy Pożyczki otrzymuje na Trwałym Nośniku, Ramową Umowę Pożyczki, aby mógł każdorazowo 
zapoznać się z jej zapisami, szczególnie w celu przypomnienia najistotniejszych regulacji.   
3. Wypłata Kwoty Dodatkowej następuje na zgodnie z Warunkami Wypłaty Kwoty Dodatkowej i dokument 
ten stanowi Zmianę Umowy w zakresie Kwoty Pożyczki oraz Całkowitego Kosztu Pożyczki. Postanowienia ust. 2 
stosuje się odpowiednio.   
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, Tabela Opłat i Prowizji, jak również Formularz 
Informacyjny dotyczący Pożyczki (pomimo wysłania go uprzednio po otrzymaniu Wniosku o Udzielenie Pożyczki) 
stanowią załączniki do niniejszej Umowy Pożyczki.  
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdą zapisy Ramowej Umowy 
Pożyczki oraz Regulaminu Strony Internetowej i Regulaminu Profilu Klienta.   
  
  
POŻYCZKODAWCA  
Arena Finance Sp. z o.o.   
ul. Cieszyńska 3A lok 307; 15 - 371 Białystok,   
KRS nr 0000617270;   
Sabina Pakieła  

POŻYCZKOBIORCA  
  
Imię i nazwisko ………………………………..  
podpis ______________________________  
Dowód osobisty Nr. ……………….  
Adres: …………………………………………….  
e-mail:………………………………………  
Rachunek nr: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
PESEL : …………………………………..  

  
  
  



 

 

Załącznik 

Wzór oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy 

 

Miejscowość, data ....................................... 

………………………………………………………………………. 

Dane Pożyczkobiorcy 

………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………. 

(adres zameldowania) 

………………………………………………………………………. 

(numer i seria dowodu osobistego) 

………………………………………………………………………. 

(PESEL) 

 

Arena Finance Sp. z o.o.  

ul. Cieszyńska 3a lok. 307 

15-371 Białystok 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Odstąpienia od Umowy Pożyczki 

Niniejszym, zgodnie z przysługującym mi prawem odstąpienia w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Pożyczki, 

odstępuję od Umowy Pożyczki z dnia:_____________________________ nr.__________________________ 

Mam świadomość, iż w związku z niniejszym odstąpieniem zobowiązany/a jestem do niezwłocznego zwrotu 

na rachunek 

Pośrednika o numerze _____________________________________________ Kwoty Pożyczki 

 

___________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

___________________________________________ 

(czytelny podpis) 

 


