UM OWA POŻYCZKI nr [•••]
GOTÓWKA W OBROCIE

zawarta w dniu [•••] w Poznaniu, pomiędzy:

Spółką VISSET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 31/33, 60-702 Poznań,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321413, NIP 7792349040,
REGON 301012869, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, reprezentowaną przez spółkę FINCROSS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Głogowskiej 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000841687, NIP 7792515544, REGON 386080416, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, w imieniu której
działa Pan/Pani [•••],
zwaną w dalszej części Umowy Pożyczki „Pożyczkodawcą ”,
a
Panią/Panem [•••] [•••], prowadzącą/-cym działalność gospodarczą pod ﬁrmą [•••] z miejscem prowadzenia działalności ul. [•••]
[•••], [•••] [•••], REGON [•••], NIP [•••], seria i numer dow. osob. [•••], PESEL [•••], miejsce zam. [•••] [•••], [•••] [•••], adres
e-mail [•••], numer telefonu GSM [•••], działającą/cym przy niniejszej czynności osobiście, zwaną/zwanym w dalszej części Umowy
Pożyczki „Pożyczkobiorcą ”,
1.

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie zawarcia pomiędzy Stronami Umowy Pożyczki na warunkach określonych
w niniejszej Umowie Pożyczki oraz w jej załącznikach.

2.

Wszelkie zdeﬁniowane wielkimi literami pojęcia użyte w Umowie Pożyczki odpowiadają znaczeniom, które zostały przyjęte
w poszczególnych postanowieniach OWUP, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Pożyczki.

3.

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki w kwocie [•••] zł (słownie: [•••] złotych 00/100).

4.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Całkowitej Kwoty Do Spłaty w terminie [•••] (słownie: [•••] ) miesięcy od dnia
zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki, tj. do dnia [•••] roku.

5.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Całkowitej Kwoty do Spłaty w [•••] (słownie: [•••] ) miesięcznych Ratach, których
wysokości i terminy spłaty określone są w Harmonogramie Spłaty Rat, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki.

6.

Na dzień zawarcia Umowy Pożyczki na Całkowitą Kwotę do Spłaty, poza kwotą Pożyczki, o której mowa w pkt 3 Umowy
Pożyczki, składają się:
a. Prowizja w kwocie [•••] zł,
b. Oprocentowanie Pożyczki w kwocie [•••] zł.

7.

Z zastrzeżeniem pkt 8, na dzień zawarcia Umowy Pożyczki łączna kwota należna Pożyczkodawcy tytułem Całkowitej Kwoty do
Spłaty wynosi [•••] zł.

8.

Wysokość Całkowitej Kwoty Do Spłaty, o której mowa w pkt 7 Umowy Pożyczki, ulegnie zmniejszeniu na warunkach
określonych w Umowie Pożyczki i załącznikach do niej.

9.

Pożyczkobiorca oświadcza, że Pożyczka będzie przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą.

10. Pożyczkobiorca oświadcza, że osiąga dochód, który umożliwi mu spłatę wszystkich należności wynikających z Umowy Pożyczki
oraz zapewnia, że jego sytuacja ﬁnansowa jest zadowalająca, nie znajduje się w sytuacji przymusowej oraz gwarantuje terminową
spłatę Pożyczki wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami. Pożyczkobiorca w szczególności oświadcza, że nie zachodzą przesłanki
ogłoszenia przez niego upadłości w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz nie rozpoczął i nie prowadzi
procedury upadłościowej.
11. Pożyczkobiorca oświadcza, że dane, które podał w związku ze złożeniem Wniosku o Pożyczkę, są prawdziwe, aktualne i
kompletne zgodnie z najlepszą wiedzą Pożyczkobiorcy na dzień złożenia Wniosku o Pożyczkę oraz że znana jest mu treść art. 286
Kodeksu karnego.
12. Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy o numerze:
[•••].
13. Rachunek Bankowy Do Spłaty:
33 2490 0005 0000 4600 1279 6266.
14. Integralną część Umowy Pożyczki stanowią jej załączniki:
Załącznik nr 1 - Ogólne Warunki Umowy Pożyczki,
Załącznik nr 2 - pełnomocnictwo BIK wraz z klauzulą informacyjną BIK,
Załącznik nr 3 - upoważnienie BIG,
Załącznik nr 4 - Harmonogram Spłaty Rat,
Załącznik nr 5 – Regulamin Promocji BONUS,
Załącznik nr 6 – Regulamin Promocji NAGRODA,
15. W ramach postanowień niniejszej Umowy Pożyczki Strony dokonują rozliczenia innej umowy:
tak

nie

W przypadku zaznaczenia w pkt 15 Umowy Pożyczki wyrazu „tak”, Strony dodatkowo ustalają:
a. Strony zgodnie oświadczają, że z dniem ___ rozwiązują Umowę Pożyczki nr ___ zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą
a Pożyczkobiorcą w dniu ___ roku (dalej „Poprzednia Umowa Pożyczki”).
b. Z tytułu zakończenia Poprzedniej Umowy Pożyczki, o którym mowa w pkt 15 lit. a. niniejszej Umowy Pożyczki i jej rozliczenia,
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy należności w wysokości ___ zł (słownie: ___),
stanowiącej sumę pozostałych do zapłaty należności wynikających z Poprzedniej Umowy Pożyczki, które do dnia zawarcia
niniejszej Umowy Pożyczki nie zostały przez Pożyczkobiorcę spłacone.
c. Strony zgodnie ustalają, że Pożyczkodawca potrąci należność wskazaną w pkt 15 lit. b. Umowy Pożyczki z kwotą Pożyczki
wskazaną w pkt 3 Umowy Pożyczki. W celu uniknięcia wątpliwości Pożyczkobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie,
o którym mowa powyżej.
d. Wskutek potrącenia dokonanego zgodnie z pkt 15 lit. c. Umowy Pożyczki, tytułem Pożyczki wskazanej w pkt 3 Umowy
Pożyczki Pożyczkodawca wypłaci na rzecz Pożyczkobiorcy kwotę ___ zł (słownie: ___). W celu uniknięcia wątpliwości
potrącenie, o którym mowa w pkt 15 lit. c. powyżej nie powoduje zmiany wysokości zobowiązań Pożyczkobiorcy określonych
w niniejszej Umowie Pożyczki, w tym w szczególności w zakresie wysokości Całkowitej Kwoty do Spłaty określonej w pkt 7
Umowy Pożyczki.
e. Strony oświadczają, że rozliczenie Poprzedniej Umowy Pożyczki, na zasadach określonych powyżej, wyczerpuje ich wszelkie
wzajemne roszczenia z tytułu wykonania i rozwiązania Poprzedniej Umowy Pożyczki.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY POŻYCZKI
GOTÓWKA W OBROCIE
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

i.

„Odsetki za Opóźnienie” - odsetki należne Pożyczkodawcy
od Pożyczkobiorcy za każdy dzień opóźnienia w spłacie

1. Na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach

należności wynikających z Umowy Pożyczki, w wysokości

Umowy Pożyczki „Gotówka w Obrocie”, zwanych dalej „OWUP”,
spółka

pod

firmą

odpowiedzialnością

z

VISSET

spółka

z

siedzibą

w Poznaniu

ograniczoną
przy

wskazanej w Umowie Pożyczki oraz w § 6 OWUP;
j.

„Opłata Weryfikacyjna” – bezzwrotna opłata uiszczana przez

ulicy

Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy, w wysokości

Głogowskiej 31/33, 60-702 Poznań, wpisana do Rejestru

wskazanej w § 12 OWUP w celu weryfikacji poprawności

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

danych podanych przez Pożyczkobiorcę;
k.

„Oprocentowanie

Pożyczki”

–

odsetki

należne

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy od kwoty udostępnionej

numerem KRS 0000321413, NIP 7792349040, REGON

tytułem Pożyczki, w wysokości wskazanej w Umowie

301012869, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł

Pożyczki oraz w § 6 OWUP;

(dalej „Pożyczkodawca”), udziela pożyczek posiadającym pełną
zdolność

do

czynności

prawnych

osobom

l.

fizycznym,

prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą

narzędzia jakim jest Profil Zaufany;
m. „Podpis

(dalej „Pożyczkobiorca” lub „Klient”), z przeznaczeniem na
pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością

n.

dalszą obsługę;

„Biura Informacji Gospodarczej” lub „BIG” – biura informacji

o.

„Pożyczka” – środki pieniężne, stanowiące pożyczkę

gospodarczej, działające na podstawie ustawy z dnia 09

pieniężną

kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych

z prowadzoną

„Biuro Informacji Kredytowej S.A.” lub „BIK” – instytucja

Prawo Bankowe (Dz.U.2019.2357 t.j. z dnia 2019.11.22

przeznaczoną wyłącznie na cele związane
przez

Pożyczkobiorcę

działalnością

gospodarczą, w wysokości określonej w Umowie Pożyczki;
p.

„Profil Klienta” – indywidualny profil Klienta na Stronie
Internetowej;

q.

„Prowizja” – opłata z tytułu obsługi Pożyczki, którą
Pożyczkobiorca

podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

zobowiązany

jest

uiścić

na

rzecz

Pożyczkodawcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki;
r.

„Rachunek

Bankowy

Rzeczypospolitej Polskiej, z którego została przelana Opłata

wraz z wszelkimi należnymi opłatami wynikającymi z treści

Weryfikacyjna;

Spłaty

Rat”

–

dokument

określający

na

terytorium

„Rachunek Bankowy Do Spłaty” – rachunek bankowy, na
który Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Całkowitą

wysokość i terminy spłat poszczególnych Rat;
„Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

działający

rachunek

„Całkowita Kwota Do Spłaty” – całkowita kwota Pożyczki

„Harmonogram

bank

–

prowadzony

s.

przez

Pożyczkobiorcy”

ze zm.);

Umowy Pożyczki;

Kwotę do Spłaty, wskazany w Umowie Pożyczki;
t.

„Rata” – kwota pieniężna, stanowiąca określoną część

cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.05.16 ze zm.);

Całkowitej

„Niewypłacalność” – oznacza brak wypłacalności po stronie

zobowiązany jest uiścić w wysokości i w terminie wskazanym

Klienta

w Harmonogramie Spłaty Rat;

w

rozumieniu

powszechnie

obowiązujących

przepisów prawa
h.

Klientowi

Klienta na Profilu Klienta;

informacji stanowiących tajemnicę bankową, powołana na

g.

przedstawianie

zawarcie przez Klienta Umowy Pożyczki i wspierających jej

upoważniona do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania

f.

obejmującego

w tym przygotowanie dokumentacji, prowadzących do

z dnia 2020.02.13 ze zm.);

e.

podpis

„Adres Email” – adres poczty elektronicznej wskazany przez

i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2020.389 t.j.

d.

kwalifikowany

produktów Pożyczkodawcy oraz podejmowanie działań,

oznaczają:

c.

–

„Pośrednik” – podmiot świadczący usługi pośrednictwa
finansowego,

2. Użyte w Umowie Pożyczki i w niniejszych OWUP określenia

b.

Kwalifikowany”

elektroniczny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

gospodarczą.

a.

„Podpis Zaufany” – podpis elektroniczny złożony przy użyciu

u.

Kwoty

do

Spłaty,

którą

Pożyczkobiorca

„Strona Internetowa” – strona visset.pl, na której Klient

„Numer Telefonu” – numer telefonu wskazany przez Klienta

rejestruje się i zakłada Profil Klienta oraz składa Wnioski

na Profilu Klienta, za pomocą których Klient i Pożyczkodawca

o Pożyczkę;

będą komunikować się ze sobą;

v.

„Szybkie

Płatności”

–

usługa

realizacji

transakcji

elektronicznych rozliczeń, świadczona przez zewnętrznego
operatora, dostępna na Profilu Klienta;

w. „Termin Spłaty Raty” – dzień, w którym Pożyczkobiorca

zobowiązany

jest

spłacić

daną

Ratę

wskazany

w Harmonogramie Spłaty Rat;
x.

h.

uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej;

i.

wynik analizy ryzyka kredytowego jest akceptowalny dla
Pożyczkodawcy.

„Umowa Pośrednictwa” – umowa zawarta pomiędzy

2.

Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia Pożyczki oraz

Pośrednikiem i Klientem, na podstawie której Pośrednik

kwota udzielonej Pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej

podejmuje działania zmierzające do zawarcia Umowy

Pożyczkobiorcy oraz analizy ryzyka kredytowego.

Pożyczki pomiędzy Pożyczkodawcą a Klientem i zajmuje się
dalszą jej obsługą;
y.

§ 3 [SPOSÓB OBSŁUGI POŻYCZKI]

„Umowa Pożyczki” – umowa pożyczki zawarta pomiędzy
Pożyczkodawcą, a Pożyczkobiorcą, stanowiąca umowę

z.

1.

Dokument Umowy Pożyczki jest przesyłany Pożyczkobiorcy na

pożyczki w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

trwałym nośniku w celu potwierdzenia jej zawarcia za

„Usługa Szybkiej Weryfikacji” – usługa umożliwiająca

pośrednictwem Profilu Klienta lub Adresu Email.

niezwłoczną

weryfikację

Rachunku

Bankowego

2.

Pożyczkobiorca, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4 OWUP, potwierdza

Pożyczkobiorcy, w szczególności danych osobowych Klienta

zawarcie Umowy Pożyczki, poprzez:

oraz historii transakcji, po uprzednio wyrażonej przez

a. kliknięcie

linku

potwierdzającego,

przesłanego

Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie

Pożyczkobiorcy w wiadomości sms wysłanej na Numer

ww. weryfikacji i analizę kredytową;

Telefonu lub w wiadomości e-mail wysłanej na Adres Email

aa. „Wniosek o Pożyczkę” – wniosek Klienta o udzielenie

Pożyczki, złożony za pośrednictwem Profilu Klienta lub
Numeru Telefonu.

lub
b. podpisanie Umowy Pożyczki, w postaci elektronicznej, za
pomocą

Podpisu

Zaufanego

i

odesłanie

jej

do

Pożyczkodawcy.
§ 2 [WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI PRZEZ
POŻYCZKODAWCĘ]

3. Niezależnie od postanowień § 3 ust. 2 niniejszych OWUP
Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta, w

1. Pożyczkodawca może udzielić Pożyczki Klientowi, który

pomocą Podpisu Zaufanego.

w szczególności:
a.

jest obywatelem polskim z miejscem stałego zamieszkania na
prowadzi

działalność

gospodarczą

na

terenie

Rzeczypospolitej Polskiej;
c.

dokonał rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej,
a także posiada aktywny Profil Klienta;

d.

złożył prawidłowo wypełniony Wniosek o Pożyczkę;

e.

udzielił pełnomocnictw oraz upoważnień wymaganych
zgodnie z Umową Pożyczki oraz z niniejszymi OWUP,
niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej oraz
analizy ryzyka kredytowego związanego z zawarciem
Umowy Pożyczki na podstawie danych udostępnianych
przez BIG oraz BIK;

f.

przedłożył wszelkie inne niezbędne dokumenty i informacje
w czasie i w sposób wskazany przez Pożyczkodawcę w celu
weryfikacji tożsamości i oceny zdolności kredytowej oraz
analizy ryzyka kredytowego;

g.

4. Brak potwierdzenia zawarcia Umowy Pożyczki, o którym mowa
w § 3 ust. 2 lub 3 OWUP oznacza, że Umowa Pożyczki nie została

terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
b.

każdym czasie, potwierdzenia zawarcia Umowy Pożyczki za

spełnia inne warunki przewidziane w Umowie Pożyczki,

zawarta.
5. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo uzależnienia wypłaty
Pożyczki od potwierdzenia przez Pożyczkobiorcę zawarcia
Umowy Pożyczki w wersji pisemnej, na zasadach wskazanych
przez Pożyczkodawcę. Jeżeli w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni
od dnia wysłania Klientowi Umowy Pożyczki, Klient nie odeśle
dokumentów podpisanych przez siebie lub nie podpisze ich w
obecności

należycie

umocowanego

przedstawiciela

Pożyczkodawcy, wypłata Pożyczki zostanie wstrzymana do czasu
odesłania lub podpisania dokumentów w sposób określony
powyżej. Koszty związane z potwierdzeniem zawarcia Umowy
Pożyczki w sposób pisemny, obciążają w całości Pożyczkobiorcę.
6. Klient nie ma prawa dokonywać żadnych zmian w tekście
Umowy Pożyczki przesłanej mu przez Pożyczkodawcę do
zatwierdzenia lub podpisania, pod rygorem uznania danej
Umowy Pożyczki za niezawartą.

w tym w OWUP;
2

7. Prawidłowe potwierdzenie przez Klienta treści Umowy Pożyczki,

§ 5 [OPROCENTOWANIE]

skutkuje uznaniem danej Umowy Pożyczki za zawartą w dniu
wskazanym w jej treści, jako dzień zawarcia umowy, z tym

1.

Wysokość Oprocentowania Pożyczki jest zmienna w okresie

zastrzeżeniem, że wypłata Pożyczki nie może nastąpić wcześniej

obowiązywania Umowy Pożyczki i jest równa stopie odsetek

niż data wysłania Umowy Pożyczki w sposób określony w § 3 ust.

maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu

1 lub 5 OWUP.

cywilnego („Odsetki Maksymalne”).

8. Informacja

o

przyznaniu

lub

odmowie

bądź

zmianie

2.

Wysokość Odsetek za Opóźnienie jest zmienna i jest równa

wnioskowanej kwoty Pożyczki zostanie przekazana Klientowi za

wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których

pośrednictwem Profilu Klienta lub Numeru Telefonu lub Adresu

mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego („Odsetki Maksymalne

Email.

za Opóźnienie”).

9. Wypłata Pożyczki zwykłym przelewem następuje w terminie do

3.

7 (słownie: siedmiu) dni od chwili zawarcia Umowy Pożyczki.

Zmiana wysokości Oprocentowania Pożyczki lub Odsetek za
Opóźnienie następuje automatycznie z chwilą zmiany wysokości,

10. Na wniosek Klienta możliwa jest wypłata Pożyczki Szybkimi

odpowiednio,

Odsetek

Maksymalnych

lub

Odsetek

Płatnościami. W takim przypadku Pożyczkodawca zastrzega

Maksymalnych za Opóźnienie i nie stanowi zmiany warunków

sobie prawo do pomniejszenia należnej do wypłaty Pożyczki

Umowy Pożyczki.

o opłatę za szybki przelew. Nie powoduje to zmiany wysokość

4.

W przypadku zmiany wysokości Oprocentowania Pożyczki lub

zobowiązań w zakresie wysokości Całkowitej Kwoty do Spłaty

Odsetek za Opóźnienie w czasie obowiązywania Umowy,

określonej w Umowie Pożyczki. Wysokość opłaty za szybki

Pożyczkobiorca otrzyma niezwłocznie informację o tej zmianie,

przelew jest każdorazowo wskazana na Profilu Klienta.

przekazaną przez Pożyczkodawcę za pomocą Adresu Email lub

11. Pożyczkodawca

nie ponosi odpowiedzialności za szkodę

Profilu Klienta z podaniem daty, od której zmiana ta obowiązuje.

wyrządzoną Pożyczkobiorcy w następstwie przelewu kwoty
Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy zgodnie

§ 6 [SPŁATA POŻYCZKI]

z warunkami Umowy oraz w oparciu o dane i informacje
przekazane przez Pożyczkobiorcę.
12. Klient jest

1.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacać Całkowitą Kwotę do

zobowiązany do niezwłocznego informowania

Spłaty oraz ewentualne koszty dodatkowe wskazane w Umowie

Pożyczkodawcę o wszelkich istotnych okolicznościach mających

Pożyczki i OWUP w Ratach, w terminach płatności określonych

wpływ na sytuację prawną lub finansową Klienta, w tym

zgodnie z aktualnym Harmonogramem Spłaty Rat.

w szczególności o własnej Niewypłacalności.

2.

13. Pożyczkobiorca podczas trwania Umowy Pożyczki zobowiązuje

na Rachunek Bankowy Do Spłaty danej Raty w wysokości

się do informowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach
danych zamieszczonych na Profilu Klienta.

Dla zachowania Terminu Spłaty Raty istotny jest dzień wpływu
określonej w Harmonogramie Spłaty Rat .

3.

W przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę spłaty Pożyczki za
pomocą Szybkich Płatności, opłaty z tym związane obciążają

§ 4 [PROWIZJA]

w całości Pożyczkobiorcę.
4.

1. Pożyczkobiorca

zobowiązany

jest

do

zapłaty

na

rzecz

Pożyczkobiorca

Pożyczkodawcy Prowizji w wysokości wskazanej w Umowie
Pożyczki.
2. Prowizja jest płatna w równych ratach, których liczba i terminy
płatności odpowiadają terminom spłaty Rat określonym

Przez cały czas obowiązywania danej Umowy Pożyczki
dostęp

do

informacji

odnośnie

Harmonogramu Spłaty Rat zamieszczonej na Profilu Klienta.
5.

Wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę będą zaliczane
w następującej kolejności:
a.

w Harmonogramie Spłaty Rat (każda Rata zawiera w sobie
odpowiednią kwotę tytułem Prowizji).

ma

wynagrodzenie należne Pośrednikowi za pośrednictwem
którego doszło do zawarcia danej Umowy Pożyczki;

b.

opłaty wynikające z ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych;

c.

Odsetki za Opóźnienie;
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d.

Prowizja;

i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu

e.

Oprocentowanie Pożyczki;

poprzedzającym,

f.

Pożyczka.

w terminie do 60 dni.
2.

§ 7 [OPÓŹNIENIA W SPŁACIE]

udzielenie

odpowiedzi

może

nastąpić

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: (a)
imię i nazwisko, (b) numer NIP (c) opis problemu, którego dotyczy
reklamacja.

1.

W przypadku braku terminowej spłaty jakiejkolwiek z Rat,

3.

Decyzja Pożyczkodawcy w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji

Pożyczkodawca będzie uprawniony do żądania zapłaty Odsetek

jest ostateczna. Pożyczkobiorca o decyzji Pożyczkodawcy

za Opóźnienie oraz obciążenia Pożyczkodawcy kosztami

zostanie powiadomiony za pośrednictwem Profilu Klienta lub

dochodzenia należności w wysokości określonej w ustawie z dnia

Adresu Email.

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 t.j. z dnia 2020.05.26).
2.

§ 10 [DODATKOWA KWOTA POŻYCZKI]

W przypadku braku spłaty w całości trzech kolejnych Rat,
Pożyczkodawca będzie uprawniony do żądania zapłaty Odsetek

1. Strony zgodnie ustalają, że w czasie trwania Umowy Pożyczki,

za Opóźnienie oraz rozwiązania Umowy Pożyczki w trybie

Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o udzielenie dodatkowej

wskazanym § 8 ust. 1 lit. a. OWUP.

kwoty Pożyczki i rozliczenie Poprzedniej Umowy Pożyczki.
2. Po pozytywnej weryfikacji przez Pożyczkodawcę wniosku,

§ 8 [OBOWIĄZYWANIE UMOWY]

o którym mowa § 10 ust. 1 OWUP, Strony zawrą nową Umowę
Pożyczki, w której dokonają rozliczenia i zamknięcia Poprzedniej

1. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać Umowę Pożyczki ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku:

Umowy Pożyczki.
3. Potwierdzenie zawarcia nowej Umowy Pożyczki następuje

a. braku spłaty trzech kolejnych Rat, zgodnie z treścią § 7 ust.

zgodnie z procedurą wskazaną w § 3 OWUP.

2 OWUP,
b. Niewypłacalności Klienta;

§ 11 [OPŁATY I KOSZTY]

c. wykreślenia Klienta z CEIDG;
d. zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez

uprawniony do obciążania Pożyczkobiorcy Opłatą weryfikacyjną

Klienta;
e. stwierdzenia
f.

1. Pożyczkodawca w ramach realizacji Umowy Pożyczki jest

dwóch

negatywnych,

nieopatrzonych

w wysokości 1,00 zł. Pożyczkodawca uprawniony jest do

sprzeciwami, wpisów w BIG lub BIK;

rezygnacji z obciążenia Opłatą Weryfikacyjną w przypadku

w przypadku, gdy jakiekolwiek oświadczenie Klienta

zawierania

wymienione w Umowie Pożyczki, w tym w OWUP okaże się

Pożyczkodawcą.

kolejnej

Umowy

Pożyczki

z

tym

samym

2. Klient we własnym zakresie ponosi koszty inicjowanych przez

nieprawdziwe.
2. W przypadku Umowy Pożyczki na podstawie ust. 1 powyżej

siebie połączeń telefonicznych, połączeń z siecią internetową

wszelkie należności wynikające z Umowy Pożyczki stają się

i koszty korespondencji z Pożyczkodawcą, a także koszty operacji

natychmiast wymagalne i mogą być dochodzone przez
Pożyczkodawcę na drodze postępowania sądowego oraz
egzekucji.

finansowych związanych ze spłatą Pożyczki lub zwrotem
środków pieniężnych na rzecz Pożyczkodawcy.
§ 12 [DANE OSOBOWE]

§ 9 [REKLAMACJE]
1. Pożyczkodawca
1.

Wszelkie reklamacje Pożyczkobiorca ma prawo składać poprzez
Adres

Email.

Termin

rozpatrzenia

reklamacji

przez

jest

administratorem

danych

osobowych

Klientów w myśl art. 4 pkt 7 RODO.
2. Pożyczkodawca

wyznaczył

Inspektora

Ochrony

Danych

Pożyczkodawcę wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,

otrzymania

z którym można skontaktować się pod adresem: iod@visset.pl

przypadkach,

zgłoszenia.

W

szczególnie

uniemożliwiających

skomplikowanych

rozpoznanie

reklamacji

lub listownie pisząc na wskazany powyżej adres pocztowy.
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3. Dane osobowe Pożyczkobiorców przetwarzane są w celu:
a. podjęcia

Umowy

wyłącznie zaufanym partnerom przetwarzającym je na zlecenie

dokumentacji

Pożyczkodawcy, w tym podmiotom świadczącym usługi

niezbędnej do jej zawarcia, obsługi złożonych Wniosków

techniczne związane z rozwijaniem i utrzymywaniem systemów

o Pożyczkę, polegającej m.in. na wsparciu w wypełnianiu

informatycznych Pożyczkodawcy oraz podmiotom świadczącym

Wniosku o Pożyczkę i weryfikacji danych zawartych we

inne usługi związane z bieżącą działalnością Pożyczkodawcy, w

Wniosku o Pożyczkę, w tym również analizy i oceny ryzyka,

szczególności podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą w

złożenia Wniosku o Pożyczkę oraz informowaniu o statusie

zakresie

Wniosku o Pożyczkę, w celu zawarcia i wykonania Umowy

świadczącym na rzecz Pożyczkodawcy usług pośrednictwa

Pożyczki obejmujących czynności i oświadczenia związane z

finansowego, dokonującym oceny kredytowej, podmiotom

zawartą

świadczącym

Pożyczki,

działań
w

zmierzających

szczególności

Umową

do

zawarcia

5. Dane osobowe Pożyczkobiorcy mogą być przekazywane

dostarczenia

Pożyczki,

informowania

o

saldzie

zobowiązań oraz przekazywania innych informacji istotnych
dla wykonania zawartej Umowy Pożyczki (na podstawie art.

zawierania

usługi

i

realizacji

księgowe

umów

i

pożyczek

podatkowe,

m.in.

firmom

windykacyjnym, kancelariom prawnym.
6. Dane osobowe nie są przekazywane przez Pożyczkodawcę poza

6 ust. 1 lit. b. RODO);

teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

b. wypełnienia ciążących na Pożyczkodawcy obowiązków

7. W związku z przetwarzaniem przez Pożyczkodawcę danych

prawnych, związanych m.in. z obowiązkami rachunkowymi

osobowych, Pożyczkobiorca oraz każda osoba, której dane są

i

przetwarzane ma prawo do:

podatkowymi,

obowiązkami

związanymi

z przeciwdziałaniem przestępstwom, w tym oszustwom

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,

i praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,

(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich

c. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń co stanowi

danych osobowych,

prawnie uzasadniony interes administratora (na podstawie

d. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,

art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu

d. analizowania

oraz

wewnętrzne

tworzenia

Pożyczkodawcy

statystyk
co

na

potrzeby

stanowi

prawnie

uzasadniony interes administratora (na podstawie art. 6 ust.

Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż
przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją

1 lit. f. RODO);

ich niepodania, może być brak możliwości złożenia Wniosku

e. oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka po wygaśnięciu

o Pożyczkę oraz brak możliwości zawarcia Umowy Pożyczki.

zobowiązania na podstawie zgody (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a. RODO).
4. Okres przetwarzania przez Pożyczkodawcę danych osobowych
Pożyczkobiorcy przetwarzanych w związku z zawartą Pożyczki to

§ 13 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1.

zapoznał się z wszystkimi jej załącznikami, w tym z OWUP

okres jej obowiązywania, a po jego upływie czas niezbędny do

i oświadcza, że powyżej wskazane dokumenty, są zrozumiałe,

zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo
obrony

przed

ewentualnymi

roszczeniami

przez

osobowe

przetwarzane

na

podstawie

udzielonej

akceptuje ich treść oraz zgadza się na przestrzeganie ich

okres

przewidziany dla tych roszczeń przepisami prawa. Dane
przez

postanowień.
2.

zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako
pierwsze. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do
momentu wniesienia przez Pożyczkobiorcę sprzeciwu lub do
momentu ich zdezaktualizowania.

Strony wyłączają zastosowanie postanowień art. 131 ust. 1 pkt
2 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Pożyczkobiorcę zgody, będą przetwarzane do czasu realizacji
celu, dla którego zostały zebrane albo do momentu cofnięcia

Pożyczkobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Pożyczki

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
3.

O ile Umowa Pożyczki lub OWUP nie stanowią inaczej, Strony
zgadzają się na prowadzenie wszelkiej korespondencji związanej
z realizacją Umowy Pożyczki za pomocą Profilu Klienta lub
Adresu Email lub Numeru Telefonu zgodnie z danymi
potwierdzonymi przy zawarciu Umowy Pożyczki. Wszelka
korespondencja doręczona tą drogą odnosi skutki prawne
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wskazane w Umowie Pożyczki i OWUP oraz wynikające
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4.

Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do organizowania
i przeprowadzania promocji skierowanych do Klientów. Udział
w promocjach jest dobrowolny.

5.

Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo potrącenia z kwoty
Pożyczki przeznaczonej do wypłaty wszelkich wymagalnych
należności do których zapłaty zobowiązany jest Klient na rzecz
Pożyczkodawcy. W takiej sytuacji nastąpi pomniejszenie kwoty
Pożyczki należnej do wypłaty o kwotę dokonanego potrącenia.
Nie powoduje to zmiany wysokość zobowiązań wynikających
z Umowy Pożyczki, w szczególności w zakresie wysokości
Całkowitej Kwoty do Spłaty określonej w Umowie Pożyczki.

6.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie Pożyczki, w tym w
OWUP, znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

7.

Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z zawarciem
i realizacją Umowy Pożyczki rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby strony pozwanej.

8.

Niniejsze OWUP mają zastosowanie do Umów Pożyczek
zawartych od dnia 1 stycznia 2021 roku.
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PEŁNOMOCNICTWO

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam spółce VISSET spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000321413, posiadającą NIP 7792349040, REGON 301012869, kapitał zakładowy
200.000,00 zł, pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie
informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego
przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej:
WYRAŻAM ZGODĘ NA:
1. Przekazanie przez spółkę VISSET sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych
osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących mnie jako
przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta, przetwarzanych w Biurze Informacji
Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro
Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez spółkę VISSET sp. z o.o. w zapytaniu, przez
okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im
przeze mnie zgody.
2. Przekazywanie przez spółkę VISSET sp. z o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji
dotyczących zobowiązania (dane przedsiębiorcy) wynikającego z zawartej ze spółką VISSET sp. z o.o. umowy, oraz
przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat
po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie
bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom
na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie spółce VISSET sp. z o.o.
przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym stanowiących tajemnice bankową dotyczących prowadzonej
przeze mnie działalności gospodarczej przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej ze spółką VISSET sp. z o.o. umowy.
3. Przekazanie przez spółkę VISSET sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych
osobowych, oraz przetwarzanie tych danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, w celu
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im
przeze mnie zgody.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do
wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie danych, jak również o możliwości odwołania w każdym czasie zgody,
złożonej w moim imieniu przez spółkę VISSET sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):
1) w celu udostępnienia przez BIK do VISSET sp z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone
zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej
i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
2) w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki.
Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej
przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum
Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest
inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub
pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa,
ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
•

przetwarzania

oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem
profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana
zgoda,

•

statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za
podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający
na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji
upoważnionych

(odbiorców

danych)

produktów

oraz

usług

wspomagających

i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym
(pożyczkowym) klientów,
•

w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem
reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Kategorie
przetwarzanych danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
•

dane identyfikujące osobę w tym: nazwa działalności, PESEL/NIP/REGON, imiona
i nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia, płeć, obywatelstwo,
informacje o prowadzonej działalności gospodarczej,

• dane adresowe i teleadresowe,
• dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, okres
i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania,
stan zadłużenia przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, decyzja kredytowa i dane
dotyczące wniosków kredytowych.

Źródło pochodzenia

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.

danych
Okres przez który dane
będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
•

dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym
profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu –
w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres
5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania
przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania,

•

dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie,

•

dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu
przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania
danych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym
do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom,
o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także
do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności
przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych
– przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy
z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa

osoby,

dane dotyczą

której

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy
lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam VISSET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska
31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000321413, posiadającą NIP 7792349040, REGON 301012869, kapitał zakładowy
200.000,00 zł, do wystąpienia z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich
zobowiązań, jako dłużnika będącego konsumentem, do następujących biur informacji gospodarczej
prowadzących działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych: Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor
S.A. z siedzibą w Warszawie, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

HARMONOGRAM SPŁATY RAT
GOTÓWKA W OBROCIE

Do Umowy Pożyczki nr [] z dnia []

Rata

Termin
Spłaty

Kapitał

Oprocentowanie
Pożyczki

Prowizja zgodnie z
Regulaminem Promocji
BONUS
Z bonusem

1
2
3
4
5
6

Bez bonusu

Wynagrodzenie Pośrednika
zgodnie z Regulaminem Promocji
„Nagroda”
Z nagrodą

Bez Nagrody

Wysokość Raty
Z bonusem
i nagrodą

Bez bonusu
i nagrody

Regulamin Promocji
„BONUS”
§ 1 DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a)

Bonus – przyznawana Uczestnikowi przez Organizatora nagroda pieniężna w wysokości wskazanej
w Kodzie Promocyjnym, przeznaczona na spłatę części zobowiązań Uczestnika względem
Organizatora, wynikających z zawartej pomiędzy Stronami Umowy Pożyczki;

b)

Kod Promocyjny – kod udostępniony Uczestnikowi przez Organizatora dający Uczestnikowi
możliwość skorzystania z Bonusu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

c)

Organizator – spółka VISSET sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 31/33,
60 – 702 Poznań wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000321413, NIP 7792349040, REGON 301012869;

d)

Promocja - oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora sprzedaż premiową polegającą
na

przyznawaniu

Uczestnikom

Bonusów

na

warunkach

określonych

w niniejszym Regulaminie;

2.

e)

Regulamin - niniejszy Regulamin Promocji „BONUS”;

f)

Strona Internetowa – strona www.visset.pl;

g)

Umowa Pożyczki – umowa pożyczki zawarta między Organizatorem a Uczestnikiem;

h)

Uczestnik - osoba, która spełnią warunki opisane w § 3 Regulaminu.

Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie takie jak nadano im
w Ogólnych Warunkach Umowy Pożyczki.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „BONUS”.
2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone
w § 3 Regulaminu.
3. Promocja trwa do odwołania.
4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Z Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które:
a) zawarły z Organizatorem Umowę Pożyczki;
b) wyraziły zgodę na warunki Promocji;
c) wyraziły zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz jego partnerów biznesowych swoich danych
osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług
oferowanych przez Organizatora oraz jego partnerów biznesowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną;
d) wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz jego partnerów
biznesowych w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń

1

końcowych

oraz

automatycznych

systemów

wywołujących

w rozumieniu

ustawy

Prawo

telekomunikacyjne.
2. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Promocji poprzez oświadczenie o rezygnacji złożone
Organizatorowi. W przypadku rezygnacji lub cofnięcia zgód, o których mowa w ust. 1 lit. c) lub d) Uczestnik
traci prawo do ewentualnego Bonusu, przy czym nie powoduje to utraty przez Uczestnika praw nabytych
przed rezygnacją.
§ 4 ZASADY PROMOCJI
1. Organizator udostępnia Uczestnikowi Kod Promocyjny.
2. Kod Promocyjny pozwala Uczestnikowi skorzystać z Bonusu, tj. daje Uczestnikowi możliwość dokonania za
pośrednictwem Bonusu spłaty części zobowiązań Uczestnika względem Organizatora, wynikających z
zawartej Umowy Pożyczki.
3. Wartość Kodu Promocyjnego wskazana jest w Harmonogramie Spłaty Rat.
4. Wartość Kodu Promocyjnego zostanie podzielona na równe części, których liczba równa jest liczbie Rat
dotyczących płatności Prowizji należnych Organizatorowi z tytułu Umowy Pożyczki.
5. Aby uzyskać prawo do skorzystania z Kodu Promocyjnego, Uczestnik zobowiązany jest dokonać spłaty danej
Raty na rzecz Organizatora najpóźniej w Terminie Spłaty Raty określonym w Umowie Pożyczki i
Harmonogramie Spłaty Rat. Jeżeli Uczestnik spłaci daną Ratę pożyczki po upływie Terminu Spłaty Raty lub
nie spłaci jej w pełnej wysokości, traci prawo do skorzystania z Kodu Promocyjnego, w części dotyczącej
danej Raty.
6. Uczestnik aktywuje możliwość skorzystania z Kodu Promocyjnego za pośrednictwem Strony Internetowej
poprzez wpisanie w odpowiednim polu ciągu znaków składających się na oznaczenie danego Kodu
Promocyjnego.
7. W wyniku skorzystania przez Uczestnika z danego Kodu Promocyjnego Organizator ustanowi na rzecz
Uczestnika

dodatnie

saldo

wierzytelności

pieniężnej

przysługującej

Uczestnikowi

w stosunku do Organizatora, w wysokości równej wysokości wartości Bonusu, przypisanego do danej Raty,
z przeznaczeniem wyłącznie na zaspokajanie wzajemnych wierzytelności Organizatora w stosunku do
Uczestnika, jakie powstały z tytułu zawartej pomiędzy Stronami Umowy Pożyczki, a następnie dokona
wzajemnego, umownego, potrącenia wzajemnych wierzytelności Uczestnika oraz Organizatora, wskutek
czego obie wierzytelności umorzą się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 1 i 2 Kodeksu
cywilnego). Uczestnik akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża jednocześnie zgodę na
dokonanie przez Organizatora potrącenia wzajemnych wierzytelności w sposób wskazany w zdaniu
poprzednim.
8. Uczestnik może aktywować i skorzystać z danego Kodu Promocyjnego na następujących zasadach:
a) jednokrotnie, co oznacza, że po wykorzystaniu danego Kodu Promocyjnego nie będzie możliwe
ponowne

dokonanie

spłaty

zobowiązań

Uczestnika

względem

Organizatora

w sposób wskazany w § 4 ust. 7 Regulaminu przy wykorzystaniu tego samego Kodu Promocyjnego;
b) do wysokości wierzytelności niższej, co oznacza, że w przypadku, jeżeli po wykorzystaniu Kodu
Promocyjnego w sposób wskazany w § 4 ust. 7 Regulaminu, Bonus nie zostałby wykorzystany w
całości, w pozostałej części wierzytelność wynikająca z Bonusu wygasa i nie jest należna;
c) celowościowo, co oznacza, że wierzytelność pieniężna przysługująca Uczestnikowi względem
Organizatora z tytułu Bonusu nie może zostać przeznaczona przez Uczestnika w sposób inny niż
wskazany w § 4 ust. 7 Regulaminu, w szczególności zaś Uczestnikowi nie przysługuje w stosunku do
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Organizatora roszczenie o wypłatę lub przekazanie równowartości Bonusu w formie gotówkowej, jak
również prawo do przelewu (przeniesienia) prawa do Bonusu na osobę trzecią.
9. Bonus

dla

Uczestnika

stanowi

nagrodę

w

ramach

sprzedaży

premiowej

organizowanej

i przeprowadzanej przez Organizatora, stanowiącą przychód z prowadzonej przez Uczestnika działalności
gospodarczej, w związku z czym Bonus, nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
10. Wierzytelność pieniężna przysługująca Uczestnikowi z tytułu Kodu Promocyjnego wygasa:
a) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu, tj. umorzenia wierzytelności
na skutek dokonania wzajemnych potrąceń;
b) w przypadku wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Pożyczki.
§ 5 REKLAMACJE
Reklamacje Uczestników dotyczące Promocji mogą być składane drogą elektroniczną na adres: info@visset.pl i
będę rozpatrywane zgodnie z treścią § 9 OWUP.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie
charakter promocyjno-informacyjny.
2. Uczestnik, który przystępuje do Promocji akceptuje treść Regulaminu.
3. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej.
4. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez
Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona
poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej ze wskazaniem
daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na adres
poczty elektronicznej Uczestnika, nie później niż na 14 dni przed datą, od której obowiązuje zmieniona treść
Regulaminu.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
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Regulamin Promocji
„NAGRODA”
§ 1 DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Nagroda - przyznawana Uczestnikowi przez Organizatora nagroda pieniężna, przeznaczona na spłatę
zobowiązań Uczestnika względem Pośrednika, z tytułu zawartej pomiędzy Uczestnikiem a
Pośrednikiem Umowy Pośrednictwa;

b) Organizator – spółka VISSET sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33,
60-702 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000321413, NIP 7792349040, REGON 301012869;

c) Pośrednik – spółka FINCROSS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33,
60-702 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000841687, NIP 7792515544, REGON 386080416;

d) Promocja - oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora sprzedaż premiową polegającą
na

przyznawaniu

Uczestnikom

Nagród

na

warunkach

określonych

w niniejszym Regulaminie;

e) Regulamin - niniejszy Regulamin Promocji „NAGRODA”;
f) Strona Internetowa – strona www.visset.pl;
g) Umowa

Pośrednictwa

–

umowa

pośrednictwa

zawarta

między

Pośrednikiem

a Uczestnikiem;

h) Umowa Pożyczki – umowa pożyczki zawarta za pośrednictwem Pośrednika między Uczestnikiem a
Organizatorem;

i) Uczestnik - osoba, która spełnia warunki opisane w § 3 Regulaminu.
2. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie takie jak nadano im
w Ogólnych Warunkach Umowy Pożyczki.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „NAGRODA”.
2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone
w § 3 Regulaminu.
3. Promocja trwa do odwołania.
4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Z Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które:
a) zawarły Umowę Pośrednictwa i nie została ona rozwiązana przez cały czas trwania Umowy Pożyczki;
b) zawarły z Organizatorem Umowę Pożyczki i nie została ona rozwiązana lub nie wygasła;
c) wyraziły zgodę na warunki Promocji;
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do ewentualnej Nagrody.
§ 4 ZASADY PROMOCJI
1. Promocja daje Uczestnikowi możliwość dokonania za pośrednictwem Nagrody spłaty zobowiązań Uczestnika
względem Pośrednika, wynikających z zawartej Umowy Pośrednictwa.
2. Wartość Nagrody jest równa wartości wynagrodzenia Pośrednika określonego w Umowie Pośrednictwa za
wykonanie Usług Pośrednictwa.

3. Wartość Nagrody zostanie podzielona na równe części, których liczba równa jest liczbie rat dotyczących
płatności wynagrodzenia Pośrednika określonych w Umowie Pośrednictwa (dalej „Raty Pośrednika”).
4. Aby uzyskać prawo do skorzystania z Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest dokonać spłaty poszczególnych
Rat wynikających z Umowy Pożyczki na rzecz Organizatora najpóźniej w terminie określonym w Umowie
Pożyczki. Jeżeli Uczestnik spłaci daną Ratę Pożyczki po upływie terminu spłaty danej Raty Pożyczki lub nie
spłaci jej w pełnej wysokości, traci prawo do skorzystania z części Nagrody przypadającej na dany miesiąc.
5. Nagroda w części dotyczącej danej Raty Pośrednika, zostanie Uczestnikowi przyznana automatycznie, z
chwilą ziszczenia się w danym miesiącu warunku wskazanego w § 4 ust. 4 Warunków Promocji.
6. W wyniku przyznania Nagrody Organizator ureguluje zobowiązanie Uczestnika względem Pośrednika
wynikające z Umowy Pośrednictwa w wysokości danej Raty Pośrednika, stanowiącej odpowiednią część
Nagrody.
7. Uczestnik może korzystać z Nagrody na następujących zasadach:
a) jednokrotnie, co oznacza, że po wykorzystaniu danej Nagrody w ramach jednej Umowy Pożyczki, nie
będzie możliwe ponowne dokonanie spłaty zobowiązań Uczestnika względem Pośrednika w sposób
wskazany w § 4 ust. 6 Regulaminu przy wykorzystaniu Nagrody;
b) celowościowo, co oznacza, że wierzytelność pieniężna przysługująca Uczestnikowi względem
Organizatora z tytułu Nagrody nie może zostać wykorzystana przez Uczestnika w sposób inny niż
wskazany w § 4 ust. 6 Regulaminu, w szczególności zaś Uczestnikowi nie przysługuje w stosunku do
Organizatora roszczenie o wypłatę lub przekazanie równowartości Nagrody w formie gotówkowej,
jak również prawo do przelewu (przeniesienia) prawa do Nagrody na osobę trzecią.
8. Nagroda

dla

Uczestnika

stanowi

nagrodę

w

ramach

sprzedaży

premiowej

organizowanej

i przeprowadzanej przez Organizatora, stanowiącą przychód z prowadzonej przez Uczestnika działalności
gospodarczej, w związku z czym Nagroda, nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
9. Wierzytelność pieniężna przysługująca Uczestnikowi z tytułu Nagrody wygasa:
a) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu, tj. z chwilą dokonania przez Organizatora
zapłaty na rzecz Pośrednika;
b) w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Pośrednictwa.
§ 5 REKLAMACJE
Reklamacje Uczestników dotyczące Promocji mogą być składane drogą elektroniczną na adres: info@visset.pl i
będę rozpatrywane zgodnie z treścią § 9 OWUP.
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§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie
charakter promocyjno-informacyjny.
2. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Promocji.
3. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej.
4. Niniejszy Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez
Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona
poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej ze wskazaniem
daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na adres
poczty elektronicznej Uczestnika, nie później niż na 14 dni przed datą, od której obowiązuje zmieniona treść
Regulaminu.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
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