Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika
kredytowego
Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa,
NIP: 7010355665, REGON: 146313326, KRS: 0000610459.
Adres (siedziba): ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Numer telefonu: +48 731-830-030
Adres poczty elektronicznej: kontakt@netgotowka.pl
Numer faksu: brak
Adres strony internetowej: https://netgotowka.pl
Pośrednik kredytowy*: nie dotyczy

2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu: pożyczka gotówkowa z comiesięczną ratą kapitałowo-odsetkową
Całkowita kwota kredytu: ……. zł
(Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione)
Terminy i sposób wypłaty kredytu:
(W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne)
Wypłata całkowitej kwoty pożyczki następuje niezwłocznie po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu
pożyczki, w dniu zawarcia umowy, w formie przelewu bankowego na konto bankowe pożyczkobiorcy.
Decyzja o udzieleniu pożyczki lub o odrzuceniu wniosku o pożyczkę zostaje podjęta najpóźniej
w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku o pożyczkę.
Czas obowiązywania umowy: umowa obowiązuje od dnia: ….. do dnia: ……., tj. …. miesięcy.
Zasady i termin spłaty kredytu:
W przypadku udzielenia pożyczki, będzie Pan/Pani musiał/a terminowo regulować comiesięczne raty
kapitałowo-odsetkowe zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy pożyczki.
Całość pożyczki zostanie spłacona do dnia ………....... w łącznej kwocie: ……….
W przypadku nieterminowej spłaty rat każda wpłata pokrywa należności Pożyczkodawcy według
następującej kolejności: odsetki za zwłokę, odsetki, prowizje, kapitał.
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: …… zł
(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)
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*: nie dotyczy
(Opis towaru lub usługi, cena)
Wymagane zabezpieczenia kredytu*: nie dotyczy
(Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt)
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu
wypłaconej na jej podstawie*: nie dotyczy
(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)
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3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany: 10% w skali roku
Odsetki maksymalne (dwukrotność odsetek ustawowych) zgodnie z art. 359 Ustawy Kodeks Cywilny.
Stopa oprocentowania jest zmienna. Może się zmienić w wyniku zmiany stopy referencyjnej NBP.
Zmniejszenie wysokości stopy oprocentowania pożyczki obowiązuje od bieżącego okresu (raty),
w którym nastąpiło zmniejszenie stopy oprocentowania.
Zwiększenie wysokości stopy oprocentowania pożyczki obowiązuje od okresu (raty) następującego
po okresie, w którym nastąpiło zwiększenie stopy oprocentowania.
W przypadku zmiany stopy oprocentowania pożyczki wysokość poszczególnych rat ulegnie zmianie,
a Pożyczkodawca dostarczy na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy nowy zaktualizowany
harmonogram spłaty rat, który jako załącznik nr 4 stanowi integralną część umowy pożyczki.
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)
Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
1. Datą początkową będzie data wypłaty pożyczki.
2. Odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach są przyjmowane jako rzeczywista liczba
miesięcy pomiędzy wypłatą pożyczki a terminami jej spłat.
3. Wynik obliczeń podany został z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy
czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest
mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą
zwiększa się o 1.
4. Całkowita kwota pożyczki została wypłacone od razu i w całości w dniu zawarcia umowy pożyczki.
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej: nie
(Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w
szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy)
Rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy
Obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: nie
Rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: nie dotyczy
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*:
Odsetki zgodnie ze stopą oprocentowania pożyczki (10%): ……………. zł
(odsetkowe koszty pożyczki regulowane przez art. 359 Ustawy Kodeks Cywilny).
Prowizja za udzielenie pożyczki: 25% kwoty pożyczki, co stanowi: …… zł
(pozaodsetkowe koszty pożyczki regulowane przez art. 36a Ustawy o kredycie konsumenckim).
Prowizja związana z okresem trwania pożyczki: 30% w skali roku, co stanowi: …….. zł
(pozaodsetkowe koszty pożyczki regulowane przez art. 36a Ustawy o kredycie konsumenckim).
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*:
a) jednorazowa opłata weryfikacyjna: 0,01 zł
(rejestrując się w serwisie netGotówka.pl klient przechodzi weryfikację swojego numeru konta
bankowego, co wiąże się z przelaniem kwoty 0,01 zł na konto pożyczkodawcy)
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*:
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Wysokość stopy oprocentowania pożyczki może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stopy
odsetek maksymalnych: np. w wyniku zmiany treści art. 359 Ustawy Kodeks Cywilny lub zmiany stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.
Zmniejszenie wysokości stopy oprocentowania pożyczki obowiązuje od bieżącego okresu (raty),
w którym nastąpiło zmniejszenie stopy oprocentowania.
Zwiększenie wysokości stopy oprocentowania pożyczki obowiązuje od okresu (raty) następującego
po okresie, w którym nastąpiło zwiększenie stopy oprocentowania.
W przypadku zmiany stopy oprocentowania pożyczki wysokość poszczególnych rat ulegnie zmianie,
a Pożyczkodawca dostarczy na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy nowy zaktualizowany
harmonogram spłaty rat, który jako załącznik nr 4 stanowi integralną część umowy pożyczki.
Opłaty notarialne*: nie dotyczy
Skutek braku płatności
(Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące)
Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszące
aktualnie 14% w skali roku, stanowiące dwukrotność odsetek za opóźnienie, które wynoszą
równowartość stopy referencyjnej NBP powiększonej o 5,5 p.p. Liczone od pierwszego dnia zwłoki
do dnia zapłaty. Stopa zmienna, mogąca się zmienić w wyniku zmiany stopy referencyjnej NBP.
W przypadku zadłużenia przeterminowanego o więcej niż 30 dni wniesiony zostanie do sądu pozew
o zapłatę.
Pożyczkodawca może wpisać dłużnika do bazy BIG InfoMonitor SA, Krajowego Rejestru Długów BIG
SA oraz Rejestru Dłużników ERIF BIG SA, po upływie 30 dni, licząc od daty wymagalności pożyczki
po uprzednim poinformowaniu listownym.

4. Inne ważne informacje:
Odstąpienie od umowy: tak
(W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: tak)
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie: tak
(Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym
w umowie)
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*: nie
dotyczy
(W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujące
koszty: nie dotyczy)
Sprawdzanie w bazie danych
(Jeżeli kredytodawca odmówił 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)
Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:
Biurze Informacji Kredytowej SA, Związku Banków Polskich, BIG InfoMonitor SA, Krajowym Rejestrze
Długów BIG SA oraz Rejestrze Dłużników ERIF BIG SA.
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)

str. 3/5

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt.
Czas obowiązywania formularza*:
Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia: …. do dnia: …..

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych
na odległość
a) dane kredytodawcy
Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa,
NIP: 7010355665, REGON: 146313326, KRS: 0000610459.
Adres (siedziba): ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Numer telefonu: +48 731-830-030
Adres poczty elektronicznej: kontakt@netgotowka.pl
Numer faksu: brak
Adres strony internetowej*: https://netgotowka.pl
Rejestr*
(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym
rejestrze)
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. KRS: 0000610459. NIP: 7010355665, REGON: 146313326.
Organ nadzoru*: nie dotyczy
b) dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy*
Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: tak
Sposób odstąpienia od umowy: Przesłanie przez Pana/Panią na adres spółki Net Gotówka
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia został przedstawiony w § 7
Regulaminu.
Termin: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć przed upływem 14 dni od dnia zawarcia
umowy. Dla zachowania terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Skutki: Zwraca Pan/Pani niezwłocznie pożyczkodawcy kwotę środków pieniężnych udostępnionych
Panu/Pani, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo: polskie
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*: nie dotyczy
(Wskazanie właściwego postanowienia umowy: nie dotyczy)
Język umowy*
Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią
porozumiewać w języku: polskim
c) dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów
Przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: tak
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Zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów: W przypadku zaistnienia sporu
strony umowy powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia. Skargi i zażalenia konsument powinien
kierować na adres pożyczkodawcy.

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja
dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.
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