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UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ nr ………………… 
 
zawarta w Warszawie w dniu …..................., pomiędzy Net Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 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: 0000610459, NIP: 7010355665, REGON: 146313326, o kapitale 
zakładowym w wysokości 330.000,00 zł, zwaną dalej „Pożyczkodawcą” 

a 
 
Imię: ........................, Nazwisko: ................................., PESEL:......................., Dowód osobisty: ......................, 
Adres zameldowania: ..........................................................................................................................................., 
Adres zamieszkania: ............................................................................................................................................, 
 
zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”. 
 

§ 1 

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki gotówkowej, gdzie całkowita kwota kredytu wynosi 
……............ zł (słownie: ……….... zł). 
2. 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 o nr: 
…………………..…………………………. 
3. Umowa pożyczki zostaje zawarta w momencie zatwierdzenia jej przez Pożyczkobiorcę i Pożyczkodawcę i po 
dokonaniu przelewu całkowitej kwoty pożyczki przez Pożyczkodawcę na konto Pożyczkobiorcy, które 
Pożyczkobiorca wskazał we wniosku o pożyczkę nr …………… i które wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem 
zweryfikował usługą TransactionLink. 
 

§ 2 

1. Odsetki wynoszą ……. zł. Stopa oprocentowania pożyczki równa jest odsetkom maksymalnym i wynosi w skali 
roku 20,5%. Stopa oprocentowania jest zmienna i uzależniona od wysokości stopy referencyjnej NBP. Zgodnie 
z art. 359 Ustawy Kodeks Cywilny odsetki maksymalne wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 
punktów procentowych. Odsetki maksymalne mogą się zmienić w wyniku zmiany stopy referencyjnej NBP. 
2. Prowizja za udzielenie pożyczki jest jednorazowa i wynosi ………. zł (10% kwoty udzielonej pożyczki). Prowizja 
ta zgodna jest z art. 36a Ustawy o kredycie konsumenckim. 
3. Prowizja związana z okresem trwania pożyczki wynosi: ….. zł. Prowizja uzależniona jest od okresu trwania 
pożyczki i wynosi 10% w skali roku zgodnie z art. 36a Ustawy o kredycie konsumenckim. 
4. Z umową pożyczki nie wiążą się żadne inne koszty niż wymienione powyżej i składające się wraz z kwotą 
pożyczki na całkowitą kwotę do zapłaty. W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie, naliczane będą odsetki 
za opóźnienie w spłacie, o których mowa w § 4 ust. 2, a także w przypadku wniesienia pozwu sądowego mogą 
zostać zasądzone koszty związane z windykacją sądowo egzekucyjną. 
5. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi ……..%. 
6. RRSO pożyczki obliczona jest zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do ustawy z dnia 12 maja 
2011r. o kredycie konsumenckim. Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: 
a) Datą początkową będzie data wypłaty pożyczki. 
b) Odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach są przyjmowane jako rzeczywista liczba tygodni 
pomiędzy wypłatą pożyczki a terminem jej spłaty. 
c) 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. 
d) Całkowita kwota pożyczki została wypłacona od razu i w całości w dniu zawarcia umowy pożyczki. 
e) Całkowita kwota do zapłaty została spłacona w terminie spłaty pożyczki wynikającym z umowy. 
 

§ 3 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić jednorazowo Pożyczkodawcy kwotę pożyczki, powiększoną o koszty 
pożyczki w całkowitej kwocie do zapłaty: ………. w terminie  do dnia: ……………...  Czas obowiązywania umowy: 
umowa pożyczki obowiązuje od dnia …….. do dnia ………….. 
2. Jednorazowa spłata pożyczki nastąpi na rachunek bankowy Pożyczkodawcy o nr:....................... W tytule 
przelewu należy wpisać: „Spłata i nr PESEL”. 
3. W przypadku niewywiązania się z postanowień umowy i nie dokonania jednorazowej wpłaty całkowitej kwoty 
do zapłaty w wyznaczonym terminie każda wpłata pokrywa należności Pożyczkodawcy według następującej 
kolejności: prowizja za udzielenie pożyczki, prowizja związana z okresem trwania pożyczki, odsetki za zwłokę, 
odsetki, kapitał. 
4. Pożyczka spłacana jest jednorazowo i tym samym nie posiada rat kredytu ani harmonogramu spłat.  
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§ 4 

1. Skutki braku płatności: w przypadku braku spłaty pożyczki w terminie zostaną naliczone odsetki za opóźnienie 
w wysokości określonej w § 4 ust. 2, a także Pożyczkodawca może dochodzić zwrotu pożyczki na drodze 
postępowania sądowego, wpisać dłużnika do biura informacji gospodarczej (zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w przypadku spełnienia 
ustawowych przesłanek pozwalających na wpisanie dłużnika do biura informacji gospodarczej), zlecić windykację 
podmiotowi zewnętrznemu oraz sprzedać pożyczkę innej firmie. 
2. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego (odsetki za opóźnienie): odsetki maksymalne za 
opóźnienie wynoszące aktualnie 24,5% w skali roku, stanowiące dwukrotność odsetek za opóźnienie, które 
wynoszą równowartość stopy referencyjnej NBP powiększonej o 5,5 punktów procentowych. Liczone 
od pierwszego dnia zwłoki do dnia zapłaty. Stopa zmienna, mogąca się zmienić w wyniku zmiany stopy 
referencyjnej NBP. 
3. W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie spłaty określonym w umowie pożyczki w § 3 ust. 1 odsetki od 
pożyczki, o których mowa w § 2 ust. 1, a także prowizje, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 doliczane są do dłużnej 
sumy. Kwota udzielonej pożyczki wraz z odsetkami oraz prowizją za udzielenie pożyczki oraz prowizją związaną 
z okresem trwania pożyczki stanowią podstawę do naliczania odsetek za opóźnienie. 
 

§ 5 

1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia jej 
zawarcia, bez podania przyczyny. 
2. Odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca dokonuje w formie pisemnej, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu 
na adres Pożyczkodawcy.  Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem. 
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy udzielonej pożyczki przedstawiono w § 7 Regulaminu będącego 
załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną częścią. 
4. Pożyczkobiorca, w przypadku terminowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest 
do zwrotu Pożyczkodawcy kwoty środków pieniężnych udostępnionych Pożyczkobiorcy niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
5. Wysokość odsetek należnych Pożyczkodawcy w stosunku dziennym należnych od dnia wypłaty pożyczki do 30 
dnia od dnia odstąpienia od umowy pożyczki wynosi 0% (0 zł). Po upływie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy 
pożyczki, w przypadku braku zwrotu pożyczki, Pożyczkodawcy należą się odsetki ustawowe wynoszące w skali 
roku 10,25%, a w stosunku dziennym 0,028% (….. zł). 
6. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest uznanie jej za niezawartą, z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu kwoty 
pożyczki wraz z należnymi odsetkami ustawowymi w przypadku braku zwrotu kwoty pożyczki w terminie 30 dni 
od dnia odstąpienia od umowy. 
 

§ 6 

1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem 
wymagalności. 
2. Pożyczkodawca nie zastrzega sobie prowizji za spłatę pożyczki przed terminem wymagalności. 
3. W przypadku spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w umowie, całkowity koszty 
pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, 
chociażby konsument poniósł je przed spłatą. 
4. Pożyczkodawca rozlicza wcześniejszą spłatę pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej 
spłaty pożyczki w całości. 
 

§ 7 

1. Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie 
przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo 
dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialność Pożyczkodawcy jest ograniczona do wysokości 
udzielonej Pożyczkobiorcy pożyczki. 
 

§ 8 

1. Warunki rozwiązania umowy określono w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu. 
2. Pożyczkobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki z 14 dniowym okresem wypowiedzenia 
liczonym od dnia wpływu wypowiedzenia umowy przesłanego pocztą elektroniczną na adres 
kontakt@netgotowka.pl lub liczonym od dnia nadania listu na adres siedziby Pożyczkodawcy (decyduje data 
stempla pocztowego). 
3. Całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas 
obowiązywania umowy. 
4. Jeżeli dzień rozwiązania umowy w wyniku jej wypowiedzenia przypada po terminie obowiązywania umowy 
określonym w § 3 ust. 1 za dzień rozwiązania umowy uważa się ostatni dzień obowiązywania umowy określony w 
§ 3 ust. 1. 
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§ 9 

1. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. 
2. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów. W przypadku 
zaistnienia sporu strony umowy powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia. Skargi i zażalenia 
Pożyczkobiorca powinien kierować na adres pożyczkodawcy. 
3. Reklamacje (zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług) mogą być składane: telefonicznie (nr telefonu 
infolinii i godziny pracy zostały podane na stronie internetowej: https://netgotowka.pl), pisemnie e-mailem 
na adres: kontakt@netgotowka.pl, pisemnie listownie na adres siedziby spółki, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 
Warszawa. Spółka nie obsługuje swoich klientów w siedzibie firmy. 
4. Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w terminie do 30 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient 
informowany jest pisemnie: listownie lub e-mailem. 
 

§ 10 

Załączniki stanowiące integralną część Umowy: Załącznik 1: Regulamin, Załącznik 2: Tabela Opłat i Prowizji, 
Załącznik 3: Formularz Informacyjny. 
 
 

Pożyczkodawca          Pożyczkobiorca 

https://netgotowka.pl/
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