Załącznik 2: Tabela Opłat i Prowizji
Lp

1

2

Etap obsługi

Nazwa opłaty

Zakładanie konta na 1-groszowa weryfikacja konta
portalu netGotówka bankowego Klienta

Koszty odsetkowe
Stopa oprocentowania pożyczki
pożyczki

3

Prowizja za udzielenie pożyczki

Kwota lub %

Częstotliwośd
naliczania

0,01 zł

Jednorazowo

Opłata związana z weryfikacją konta bankowego i danych Klienta rejestrującego się na portalu
netGotówka.

10%
lub 0%*

W skali roku

Zmienna stopa oprocentowania pożyczki w skali roku: 10%. Odsetki maksymalne (dwukrotnośd
odsetek ustawowych), mogą się zmienid w wyniku zmiany stopy referencyjnej NBP. Zgodnie z art.
359 Ustawy Kodeks Cywilny.
* 0% dla co piątej pożyczki chwilówki, począwszy od piątej (piąta, dziesiąta, piętnasta, itd.) pożyczki
chwilówki, pod warunkiem terminowej spłaty, dla pożyczkobiorców posiadających dowód osobisty
RP. Szczegóły w regulaminie i umowie pożyczki spłacanej jednorazowo.

25%
lub 0%*

% kwoty pożyczki. Kwota ta powiększa kwotę do spłaty.
Zgodnie z art. 36a Ustawy o kredycie konsumenckim.
Jednorazowo * 0% dla co piątej pożyczki chwilówki, począwszy od piątej (piąta, dziesiąta, piętnasta, itd.) pożyczki
chwilówki, pod warunkiem terminowej spłaty, dla pożyczkobiorców posiadających dowód osobisty
RP. Szczegóły w regulaminie i umowie pożyczki spłacanej jednorazowo.

0,58%
lub 0%*

Tygodniowo

Prowizja uzależniona od okresu trwania pożyczki, wynosząca w skali roku: 30%
(0,58% tygodniowo). Zgodnie z art. 36a Ustawy o kredycie konsumenckim.
* 0% dla co piątej pożyczki chwilówki, począwszy od piątej (piąta, dziesiąta, piętnasta, itd.) pożyczki
chwilówki, pod warunkiem terminowej spłaty, dla pożyczkobiorców posiadających dowód osobisty
RP. Szczegóły w regulaminie i umowie pożyczki spłacanej jednorazowo.

W skali roku

Odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszące aktualnie 14% w skali roku, stanowiące dwukrotnośd
odsetek za opóźnienie, które wynoszą równowartośd stopy referencyjnej NBP powiększonej o 5,5
p.p. Liczone od pierwszego dnia zwłoki do dnia zapłaty.
Stopa zmienna, mogąca się zmienid w wyniku zmiany stopy referencyjnej NBP.

Koszty
pozaodsetkowe
pożyczki
Prowizja związana z okresem
trwania pożyczki
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Odsetki za
opóźnienie

Koszty sądowe

Odsetki za opóźnienie

Koszty sądowe

14%

Opis dotyczący opłaty

Minimalne koszty zastępstwa procesowego w Sądzie:
1.200 zł dla sporów o wartości powyżej 5.000 zł,
600 zł dla sporów o wartości od 1.500 do 5.000 zł,
180 zł dla sporów o wartości od 500 zł do 1.500 zł,
patrz:
Jednorazowo 60 zł dla sporów do 500 zł.
opis obok
Koszty sądowe: koszty procesu (najczęściej: 30 zł) i w/w koszty zastępstwa procesowego
zasądzane są przez Sąd w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z
ustawą z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

7

Koszty egzekucyjne Koszty egzekucji komorniczej

przeciętnie:
Koszty związane z: egzekucją komorniczą i zastępstwem w egzekucji określane są przez Komornika
od 500 zł Jednorazowo Sądowego w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z
do 800 zł
dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji.
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