FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU
KONSUMENCKIEGO
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:

PROFINET Spółka Akcyjna

Adres:

43-100 Tychy ul. Metalowa 3

Numer telefonu:

32 / 219 09 15 infolinia kom. 693 200 200

Adres poczty elektronicznej:

profinet@profi-net.pl

Adres strony internetowej:

www.profi-net.pl, www.pozyczkawdomu.pl

Pośrednik kredytowy:

Nie dotyczy

Adres:

Nie dotyczy

2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu

Pożyczka gotówkowa

Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani
udostępnione

Kwota do wypłaty (całkowita kwota pożyczki) zł

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

Kwota do wypłaty jest wypłacana Pożyczkobiorcy w jego miejscu
zamieszkania gotówką w dacie podpisania Umowy pożyczki
gotówkowej.

Czas obowiązywania umowy

miesiące/ęcy

Zasady i terminy spłaty kredytu

Zadłużenie z tytułu pożyczki gotówkowej jest spłacane w
miesięcznych ratach, -1 rat w wysokości zł każda rata oraz rata w
wysokości zł. Prowizję za udzielenie pożyczki, opłatę
przygotowawczą oraz opłatę za dostarczenie pożyczki do domu
Pożyczkobiorca spłaca w chwili zawarcia niniejszej umowy,
wyrażając zgodę na odpowiednie pomniejszenie Pożyczki brutto o
prowizję za udzielenie pożyczki, opłatę przygotowawczą i opłatę
za dostarczenie pożyczki do domu.

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

Razem zadłużenie do spłaty wynosi zł

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

Roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi i jest niezmienna
w okresie spłaty pożyczki. Stopa ta zostanie obniżona do
obowiązującej wysokości odsetek maksymalnych określonych w
art. 359 § 2 cywilnego, w przypadku zmiany wysokości odsetek
maksymalnych w taki sposób, iż roczna stopa oprocentowania
wynikająca z umowy stanie się wyższa od odsetek maksymalnych.

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 pożyczki wynosi
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została obliczona przy
uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z pożyczką, jakie
Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść, tj. opłata
przygotowawcza, prowizja za udzielenie pożyczki, opłata za
dostarczenie pożyczki do domu, odsetki i opłata za obsługę
pożyczki w domu.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią
umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub
innej umowy

Nie dotyczy

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w
związku z umową o kredyt*
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu
dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

Nie dotyczy

Koszty korzystania z kart kredytowych*

Nie dotyczy

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

Prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości zł
Opłata przygotowawcza w wysokości 50,00 zł
Opłata za dostarczenie pożyczki do domu w wysokości 50,00 zł
Odsetki w wysokości zł
Opłata za obsługę pożyczki w domu w wysokości zł

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

Wysokość odsetek może ulec obniżeniu do obowiązującej
wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 359 § 2
Kodeksu cywilnego, w przypadku zmiany wysokości odsetek
maksymalnych w taki sposób, iż roczna stopa oprocentowania
wynikająca z umowy stanie się wyższa od odsetek maksymalnych.

Opłaty notarialne*

Nie dotyczy

Skutek braku płatności
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

W przypadku opóźnienia w spłacie rat pożyczki, Pożyczkodawca
ma prawo do naliczenia dodatkowych odsetek za opóźnienie od
niespłaconej w terminie wartości pożyczki brutto oraz należnej
opłaty za obsługę pożyczki w domu w wysokości dwukrotności
odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2
Kodeksu Cywilnego. W przypadku opóźnienia w spłacie rat
pożyczki lub zaprzestania spłaty zadłużenia wynikającego z
Umowy, Pożyczkodawca ma prawo wysyłać do Pożyczkobiorcy
korespondencję zaległościową – upomnienie, wezwanie do
zapłaty. Upomnienie wysyłane jest listem zwykłym, wezwanie do
zapłaty listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku uchybienia terminom określonym w Umowie,
Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzenia Umowy. W takim
przypadku Umowa rozwiązuje się w terminie 30 dni od daty
doręczenia wypowiedzenia. W takim też terminie Pożyczkobiorca
zobowiązany jest do spłaty całego zadłużenia wynikającego z
Umowy. Wypowiedzenie wysyłane jest do Pożyczkobiorcy listem
poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku
braku zapłaty w terminie określonym w punkcie poprzedzającym,
Pożyczkodawca ma prawo dochodzić zapłaty na drodze sądowej
lub pozasądowej, jak również ma prawo zbyć całość lub część
wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Od dnia wniesienia
powództwa Pożyczkodawca ma prawo naliczać Pożyczkobiorcy
odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek
ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu
Cywilnego. W razie wytoczenia powództwa Pożyczkobiorca będzie
zobowiązany do poniesienia zasądzonych kosztów postępowania
sądowego oraz egzekucyjnego.

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

TAK

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za
spłatę kredytu przed terminem*

Pożyczkodawca nie zastrzega sobie żadnej opłaty związanej ze
spłatą pożyczki przed terminem określonym w umowie.

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

Pożyczkobiorca zostaje sprawdzony w bazie danych Biura
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Z.Modzelewskiego 77 oraz za pośrednictwem tego biura, w
bazie danych Biura Informacji Kredytowej i bazie danych Związku
Banków Polskich.

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego
projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie
kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu
konsumenckiego

Osoba, w przypadku której podjęta została decyzja o udzieleniu
pożyczki gotówkowej ma prawo, na wniosek, do otrzymania
bezpłatnego projektu Umowy pożyczki gotówkowej przed jej
podpisaniem.

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność przez okres 1 miesiąca
od dnia dostarczenia formularza osobie zainteresowanej pożyczką.

