
 

 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI 

Typ opłaty  Wartość  Notatki  

Opłata na wniosek o 
udzielenie pożyczki  

0 zł  Nie pobiera się opłat za udzielenie pożyczki  

Opłata rejestracyjna  0.01 zł  

W celu potwierdzenia rejestracji, danych Klienta oraz wskazania 
numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacona 
pożyczka. Jeżeli Klient skorzysta  
z weryfikacji automatycznej opłata nie jest pobierana.   

Odsetki kapitałowe   
20,5 % w stosunku 
rocznym (RSO)  

Odsetki kapitałowe naliczane są od Kwoty Pożyczki od dnia 
przelewu Kwoty Pożyczki oraz Kwoty Dodatkowej  na 
Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy do dnia 
wyznaczonego jako Termin Spłaty Pożyczki według zmiennej 
stopy oprocentowania w wysokości dwukrotności sumy stopy 
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów 
procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych 
wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) (odsetki 
maksymalne).  
Podstawa naliczania: art. 359 § 21 KC    

Odsetki za opóźnienie  
24,5% w 
stosunku rocznym (RSO)  

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.  Podstawa naliczania: art. 481 §21 KC  

Opłata za wcześniejszą 
spłatę pożyczki  

0 zł  Pożyczkodawca nie przewiduje opłaty za przedterminową spłatę  

Prowizja  10,82-11,23%  
Wartość prowizji naliczanej od udzielonej pożyczki, uzależniona 
jest od indywidualnych warunków ustalonych między Stronami 
takich jak: kwota pożyczki, okres kredytowania , termin spłaty.  

Opłata za Refinansowanie  9,76-11,23%  

Wartość Opłaty ponoszonej tytułem refinansowania pożyczki, 
uzależniona jest od indywidualnych warunków ustalonych 
między Stronami takich jak: kwota pożyczki, okres kredytowania 
i termin spłaty.  

 Indywidualne wartości kwotowe poszczególnych elementów Całkowitego Kosztu Pożyczki przedstawiane są w Umowie Pożyczki lub Warunkach 

Wypłaty Kwoty Dodatkowej.  

  
Chcesz uzyskać Kwotę Dodatkową? Zobacz kiedy możesz ją uzyskać !!!  
TABELA OKRESU DO UZYSKANIA KWOTY DODATKOWEJ  
Zgodnie z treścią § 1 pkt 38 Ramowej Umowy Pożyczki oznacza zestawienie obowiązującego Okresu do 
uzyskania Wypłaty Kwoty Dodatkowej w zależności od Okresu kredytowania ustalonego Umową 
Pożyczki.  Okresem do uzyskania Kwoty Dodatkowej jest okres liczony od dnia zawarcia Umowy 
Pożyczki, w  czasie którego Pożyczkobiorca  może skutecznie złożyć Wniosek o Wypłatę Kwoty Dodatkowej, po 
upływie którego uprawnienie to wygasa. Okres do uzyskania Kwoty Dodatkowej wyrażony jest w liczbie dni, 
liczonych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki i przedstawiony w tabeli poniżej.  

 Okres kredytowania (czas trwania pożyczki)  
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Okres do uzyskania Kwoty Dodatkowej (ilość dni, w czasie 
których możesz dobrać Kwotę Dodatkową)   
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