UMOWA POŻYCZKI NEXU.PL
zawarta w dniu ………. r. pomiędzy:
Blue Finance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleandrów 8/11, 00-629 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Pańska 73
lok. 414, 00-834 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: 0000884428, NIP: 7011020984,
REGON: 388221973, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł, wpisaną do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000553, zwaną dalej jako „Pożyczkodawca”;
a,
Panem / Panią ……. , adres zamieszkania: ulica……….., kod pocztowy …………, seria i numer dowodu tożsamości:………….., PESEL: ………….….,
e-mail: …………….., dalej zwanym/ą jako „Klient”;
przy czym obie strony niniejszej Umowy pożyczki zwane są dalej łącznie jako „Strony”, a każda z nich z osobna jako „Strona”.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Na warunkach określonych w niniejszej Umowie pożyczki i Ramowej umowie pożyczki nr ………………… z dnia ………………………r. zawartej
pomiędzy Klientem a Pożyczkodawcą, dalej jako „Umowa ramowa”, Pożyczkodawca przenosi na własność Klienta kwotę środków
pieniężnych wskazaną w niniejszej Umowie pożyczki (Całkowita kwota pożyczki), natomiast Klient zobowiązuje się do zwrotu na rzecz
Pożyczkodawcy Całkowitej kwoty pożyczki wraz z Całkowitymi kosztami pożyczki (Prowizja, Odsetki kapitałowe) wskazanymi w
niniejszej Umowie pożyczki (Całkowita kwota do spłaty) w kolejności, wysokości oraz terminach wskazanych w niniejszej Umowie
pożyczki oraz Harmonogramie spłaty.

1.2 Umowa ramowa stanowi integralną część Umowy pożyczki.
2.

WARUNKI POŻYCZKI

2.1

Rodzaj umowy:

Umowa pożyczki gotówkowej ze spłatą ratalną

2.2

Całkowita kwota pożyczki:

……. zł

2.3

Prowizja:

……. zł

2.4

Odsetki kapitałowe (stopa

……… %

oprocentowania Pożyczki):

Oprocentowanie Pożyczki jest zmienne.

Całkowita kwota do spłaty:

……. zł

2.5

Całkowita kwota do spłaty stanowi sumę kwot: Całkowitej kwoty pożyczki i Całkowitego kosztu
pożyczki.

2.6

Całkowity koszt pożyczki:

….….zł
Wszelkie koszty, jakie Klient jest zobowiązany ponieść na rzecz Pożyczkodawcy w związku z
udzieleniem Pożyczki w wysokości sumy Prowizji i Odsetek kapitałowych.

2.7

Rzeczywista Roczna Stopa

…… %

Oprocentowania (RRSO):

2.8

Ilość Rat:

2.9

Kwota Raty:

…….. jest ratami równymi w wysokości ……. zł każda, a ostatnia rata jest ratą wyrównująca w
wysokości ……. zł

2.10

Termin spłaty:

Raty płatne są w odstępach 30 dni począwszy od Terminu spłaty pierwszej Raty. Dokładne
Terminy spłaty poszczególnych Rat określa Harmonogram spłaty. Ostatecznym terminem spłaty
przez Klienta Całkowitej kwoty do spłaty jest Termin spłaty ostatniej Raty.
Jeżeli Termin spłaty przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas
Termin spłaty przypada na najbliższy Dzień roboczy przypadający po tym dniu.

2.11

2.12

Okres

obowiązywania

Umowa pożyczki jest zawarta na czas określony od dnia ……..r. do dnia …………………r., który jest

Umowy pożyczki:

jednocześnie Terminem spłaty ostatniej Raty.

Rachunek bankowy Klienta

Rachunek nr ……………. prowadzony przez ……………

(przeznaczony do wypłaty):

2.13

Rachunek

bankowy

Rachunek nr ……………. prowadzony przez ……………

Pożyczkodawcy
(przeznaczony do spłat):
.
3.

ZMIANA WARUNKÓW POŻYCZKI

3.1 Powyższe warunki Pożyczki oraz Harmonogram spłaty są aktualne na chwilę zawarcia niniejszej Umowy pożyczki.
3.2 W przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, mającej wpływ na wysokość powyżej wskazanych Odsetek
kapitałowych, Pożyczkodawca poinformuje o tej okoliczności Klienta poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta
wskazany w Koncie nowy Harmonogram spłaty. Nowy Harmonogram spłaty zawierać będzie szczegółowe określenie nowej wysokości
Odsetek kapitałowych, jak również nową wysokość Rat. Nowy Harmonogram spłaty będzie wiążący dla Klienta od dnia
poinformowania Klienta o tej okoliczności. W pozostałym zakresie zastosowanie ma pkt 14.4 Umowy ramowej.
4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie pożyczki zastosowanie znajdują postanowienia Umowy ramowej.
4.2 Pojęcia niezdefiniowane a pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie ramowej.

_______________________
Klient
(w imieniu i na rzecz którego jako pełnomocnik działa Blue Finance Polska sp. z o.o.)

________________________________
w imieniu i na rzecz Blue Finance Polska sp. z o.o.
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