
UMOWA ZLECENIA UDZIELENIA PORĘCZENIA nr [···]UMOWA ZLECENIA UDZIELENIA PORĘCZENIA nr [···]

(dalej: "Umowa Zlecenia"):

Zawarta w dniu [···][···] pomiędzy:

Invesystem spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąInvesystem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Głogowskiej 31/33
(II piętro), 60-702 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego    pod numerem 0000600589, NIP
7792439317, REGON 363669182, zwaną w dalszej części niniejszej umowy „PoręczycielemPoręczycielem”, reprezentowaną przez:

Asetia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjnaAsetia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy
Głogowskiej 31/33 (II piętro), 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000442888,
NIP 7792410420, REGON 302302434, zwaną w dalszej części niniejszej umowy „PośrednikiemPośrednikiem”, w imieniu której działa
Pan/Pani [···] – Pełnomocnik,

a

Panią/Panem [···] [···][···] [···], zamieszkałym ul. [···] [···], [···] [···], seria i numer dow. osob. [···], nr PESEL [···], adres e-mail [···], numer
telefonu GSM [···], będącym posiadaczem rachunku bankowego o numerze [···] działającym przy niniejszej czynności
osobiście, zwaną/zwanym w dalszej części umowy „KlientemKlientem”,

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy „StronamiStronami”.

  1. Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie zawarcia pomiędzy Stronami Umowy Zlecenia na warunkach nim
określonych.

  2. Poręczyciel udziela, na Wniosek Klienta, Poręczenia za zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Pożyczki zawartej
z Pożyczkodawcą na warunkach określonych w niniejszej Umowie Zlecenia oraz Ogólnych Warunkach Umowy
Zlecenia (dalej: „OWUZ”), stanowiących załącznik do Umowy Zlecenia.

  3. Pojęcia pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Umowie Zlecenia, mają znaczenie nadane
tym pojęciom w OWUZ.

  4. Umowa Zlecenia zostaje zawarta na okres spłaty Pożyczki, powiększony o 60 dni.
  5. Całkowita Kwota Poręczenia wynosi [···] zł.
  6. Wypłata Poręczenia następuje nie później niż w terminie do 7 dni od upływu terminu zwrotu Pożyczki określonego

w Umowie Pożyczki lub wynikającego z Ustawy o Kredycie Konsumenckim, przelewem na Rachunek Bankowy
Pożyczkodawcy.

  7. Oprocentowanie Poręczenia jest zmienne i wynosi każdorazowo dwukrotność wysokości odsetek ustawowych,
o których mowa w Kodeksie Cywilnym (odsetki maksymalne). Oprocentowanie Poręczenia na dzień zawarcia Umowy
Poręczenia wynosi 10% w skali roku. Klienta przyjmuje do wiadomości, że wysokość odsetek ustawowych i tym
samym wysokość Oprocentowania Poręczenia jest uzależniona od wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego. W przypadku zmiany wysokości odsetek ustawowych w wyniku zmiany wysokości stopy referencyjnej,
Oprocentowanie Poręczenia ulegnie odpowiednio podwyższeniu lub obniżeniu do wysokości aktualnie
obowiązujących odsetek maksymalnych, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

  8. Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Poręczyciela kosztów w łącznej kwocie [···] zł, w tym:

a. Prowizji Poręczyciela w kwocie [···] zł;
b. Oprocentowania Poręczenia w kwocie [···] zł.

  9. Poręczyciel udziela Klientowi Rabatu w łącznej kwocie [···] zł, w tym:

a. od kwoty Prowizji Poręczyciela w kwocie [···] zł;
b. od kwoty Oprocentowania Poręczenia w kwocie [···] zł.



  10. W związku z udzielonym Rabatem na dzień zawarcia Umowy Zlecenia łączna kwota należna Poręczycielowi tytułem
kosztów Poręczenia („Całkowity Koszt Poręczenia") wynosi łącznie [···] zł, w tym:

a. tytułem Prowizji Poręczyciela: [···] zł;
b. tytułem Oprocentowania Poręczenia: [···] zł.

  11. Rabat może zostać anulowany w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie Zlecenia oraz OWUZ.
  12. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania na dzień zawarcia Umowy Zlecenia (dalej: „RRSO”) wynosi 0%.
  13. Całkowita Kwota do Zapłaty na dzień zawarcia Umowy Zlecenia wynosi [···] zł.
  14. RRSO została obliczona w oparciu o następujące założenia:

a. Umowa Pożyczki będzie obowiązywać przez okres, na który została zawarta, przy czym datą początkową będzie
data wypłaty Pożyczki;

b. Pożyczkodawca i Klient wypełnią zobowiązania z wynikające z Umowy Pożyczki w terminach w niej określonych;
c. Oprocentowanie Pożyczki pozostanie niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy Pożyczki;
d. Oprocentowanie Poręczenia pozostanie niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy Zlecenia;
e. odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym

rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy.
Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni (tj. 365/12), bez względu na to, czy przypada w roku
przestępnym, czy nie;

f. wynik obliczeń podawany jest 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.

  15. Termin Spłaty Poręczenia wynosi 30 dni od Wypłaty Poręczenia.
  16. Poręczyciel zastrzega sobie prawo do zaliczania wpłat dokonanych przez Klienta tytułem spłaty Całkowitej Kwoty do

Zapłaty w następującej kolejności:

a. Prowizja Poręczyciela;
b. Oprocentowanie Zadłużenia Przeterminowanego;
c. Oprocentowanie Poręczenia;
d. Całkowita Kwota Poręczenia.

  17. Klient ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie, bezpłatnie harmonogramu spłaty Całkowitej Kwoty do
Zapłaty.

  18. W celu weryfikacji prawdziwości, aktualności i kompletności danych podanych podczas rejestracji na Stronie
Internetowej i zakładania Konta Internetowego lub zawartych we Wniosku, Klient może być zobowiązany do
uiszczenia Opłaty Weryfikacyjnej w kwocie 1 zł.

  19. Oprocentowanie Zadłużenia Przeterminowanego jest zmienne i wynosi każdorazowo dwukrotność wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w Kodeksie Cywilnym (odsetki maksymalne za opóźnienie).
Oprocentowania Zadłużenia Przeterminowanego na dzień zawarcia Umowy Zlecenia wynosi 14% w skali roku. Klient
przyjmuje do wiadomości, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie i tym samym wysokość Oprocentowania
Zadłużenia Przeterminowanego jest uzależniona od wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.
W przypadku zmiany wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w wyniku zmiany wysokości stopy referencyjnej,
Oprocentowanie Zadłużenia Przeterminowanego ulegnie odpowiednio podwyższeniu lub obniżeniu do wysokości
aktualnie obowiązujących odsetek maksymalnych, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

  20. W razie niewywiązania się przez Klienta z obowiązku spłaty Całkowitej Kwoty do Zapłaty w Terminie Spłaty
Poręczenia Poręczyciel uprawniony będzie do:

a. naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości Oprocentowania Zadłużenia Przeterminowanego;
b. zlecenia windykacji należności firmie windykacyjnej;

c. przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią w drodze przelewu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym;
d. dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego i egzekucji, co może skutkować obciążeniem Klienta

kosztami procesu i egzekucji, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w wysokości i na zasadach określonych
we właściwych przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania
cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 155, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1270, z późn. zm.);



e. przekazania informacji gospodarczych dotyczących wymagalnych zobowiązań Klienta wynikających z Umowy
Zlecenia do Biur Informacji Gospodarczej, na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1015,
z późn. zm.).

  21. Klient może bez podania przyczyny odstąpić od Umowy Zlecenia w terminie 14 dni od jej zawarcia. Termin do
odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem złoży Poręczycielowi lub Pośrednikowi
oświadczenie o odstąpieniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem
na adres siedziby Pożyczkodawcy lub Pośrednika lub na adres email wskazany na Stronie Internetowej. W tym celu
Klient może skorzystać z Wzoru Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Umowy
Zlecenia.

  22. W przypadku odstąpienia Umowa Zlecenia uważana jest za niezawartą. Klient zwraca niezwłocznie Poręczycielowi
kwotę wypłaconą tytułem Wypłaty Poręczenia wraz z Oprocentowaniem Poręczenia za okres od dnia Wypłaty
Poręczenia do dnia zwrotu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

  23. Kwota odsetek w stosunku dziennym wynosi [···] zł.
  24. Klient ma prawo, w każdym czasie, do spłaty całości lub części Całkowitej Kwoty do Zapłaty przed Terminem Spłaty

Poręczenia. Poręczyciel nie zastrzega sobie prawa do otrzymania prowizji za spłatę Całkowitej Kwoty do Zapłaty
przed Terminem Spłaty Poręczenia.

  25. W przypadku spłaty Całkowitej Kwoty do Zapłaty przed Terminem Spłaty Poręczenia w całości Oprocentowanie
Poręczenia ulega obniżeniu proporcjonalnie do okresu, o który Termin Spłaty Poręczenia uległ skróceniu na skutek
wcześniejszej spłaty. W przypadku spłaty Całkowitej Kwoty do Zapłaty przed Terminem Spłaty Poręczenia w części
Oprocentowanie Poręczenia ulega obniżeniu o odsetki należne od części Całkowitej Kwoty do Zapłaty spłaconej
przed Terminem Spłaty Poręczenia, należne za okres po spłacie.

  26. Całkowite rozliczenie się z Klientem nastąpi w terminie do 14 dni od spłaty Całkowitej Kwoty do Zapłaty w całości.
Wszelkie powstałe nadpłaty zostaną przelane na Rachunek Bankowy Klienta we wskazanym wyżej terminie.

  27. Art. 59 ust. 1 Ustawy o Kredycie Konsumenckim nie ma zastosowania.
  28. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich (Dz. U. 2017 r., poz. 2270, z późn. zm.) jest Rzecznik Finansowy. Postępowanie przed Rzecznikiem
Finansowym wszczyna się na wniosek Pożyczkobiorcy. Złożenie wniosku podlega opłacie. Wymogi formalne wniosku
oraz wysokość opłaty określają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2018 r., poz 2038 z późn. zm.).

  29. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.


