UMOWA POŻYCZKI nr [***]

Zawarta w Poznaniu dnia [***] pomiędzy ("Umowa"):
Spółką VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 55/57 lok. 5, 60-738 Poznań, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000321413, numer NIP 7792349040, Regon 301012869, reprezentowaną
przez Pośrednika, w imieniu którego działa Pan/Pani [***] – Pełnomocnik, zwaną w dalszej części niniejszej umowy
„Pożyczkodawcą”,
a
Panią/Panem [***] [***], zamieszkałym ul. [***] [***], [***] [***], nr seria i numer dow. osob. [***], nr PESEL [***], adres email [***], Numer telefonu GSM [***], działającym przy niniejszej czynności osobiście, zwaną/zwanym w dalszej części
umowy „Pożyczkobiorcą”,
zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy „Stronami”.
1. Strony zgodnie oświadczają, że Pożyczkobiorca składając Wniosek o Pożyczkę za pośrednictwem strony
internetowej Visset.pl, dokonał rejestracji oraz utworzył Konto Internetowe, za pomocą którego została zawarta
Umowa.
2. Wszelkie zdefiniowane wielkimi literami definicje użyte w Umowie odpowiadają znaczeniom, które zostały przyjęte
w poszczególnych postanowieniach Ogólnych Warunkach Umowy Pożyczki, które stanowią integralną część
Umowy.
3. Pożyczkobiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał od Pożyczkodawcy następujące
dokumenty: (a) Ogólne Warunki Umowy Pożyczki, (b) Formularz Informacyjny dotyczący Umowy, (c) Wzór
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zapoznał się z otrzymanymi dokumentami i rozumie oraz w pełni
akceptuje ich treść.
4. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w niniejszej Umowie, OWU pożyczki
pieniężnej w kwocie [***] zł (słownie: [***]).
5. Pożyczkobiorca na podstawie OWU oraz postanowień Umowy zobowiązuje się do całkowitej spłaty udzielonej
Pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia zwrotu Pożyczki,
Prowizją („Całkowita Kwota Do Zapłaty”), a w przypadku opóźnienia spłacie Pożyczki, Pożyczkobiorca
zobowiązany będzie do zapłaty także odsetek za zwłokę oraz kosztów windykacyjnych na Rachunek bankowy do
spłaty.
6. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Całkowitej Kwoty Do Zapłaty w terminie[***] dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.
7. Pożyczkodawca oświadcza, że w związku z przyznanym Rabatem, Całkowity Koszt Pożyczki na dzień zawarcia
Umowy wynosi [***] zł, na który składają się:
a. prowizja w wysokości [***] zł,
b. należne odsetki w kwocie [***] zł.
8. Pożyczkodawca przyznaje Pożyczkobiorcy Rabat w kwocie [***] zł.
9. Pożyczkodawca oświadcza, że kwota odsetek w stosunku dziennym wynosi [***] zł.
10. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Całkowita Kwota Do Zapłaty wynosi [***] zł.
11. W przypadku braku spłaty Pożyczki w terminie ustalonym w Umowie, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do
anulowania przyznanego Rabatu, a Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do spłaty Pożyczki wraz z Całkowitym
Kosztem Pożyczki, w tym Prowizją w kwocie Kosztów Maksymalnych, naliczoną zgodnie z OWU.
12. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi [***] %.
13. Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o numerze [***].

