ZAŁĄCZNIK NR 1:
INFORMACJE PRZEKAZYWANE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG FINANSOWYCH NA ODLEGŁOŚĆ
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imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy: „Asetia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
spółka komandytowo-akcyjna, ul. Głogowska 31/33 (II piętro), 60-702 Poznań.
organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został
zarejestrowany: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr
KRS 0000442888.
dane dotyczące instytucji udzielającej zezwolenia: nie dotyczy.
imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki
występuje: nie dotyczy.
imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż przedsiębiorca świadczący usługi finansowe na
odległość, w tym operatora środków porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec
konsumenta i tego przedsiębiorcy: nie dotyczy.
istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu: pośrednictwo w zawieraniu umów o kredyt konsumencki, o których mowa w
ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1528, z późn. zm. z instytucjami
pożyczkowymi, o których mowa w ww. ustawie.
cena lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki: opłata weryfikacyjna w kwocie 1 zł,
ryzyko związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych cech lub charakteru czynności, które mają być
wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym: zawarcie umowy o kredyt
konsumencki wiąże się z ryzykiem zmiany oprocentowania kredytu wyniku zmiany stopy odsetek maksymalnych w wyniku
zmiany wysokości stopy referencyjnej Narodowego banku Polskiego.
zasady zapłaty ceny lub wynagrodzenia: konsument jest zobowiązany do uiszczenia opłaty weryfikacyjnej przelewem ze
swojego rachunku bankowego na wskazany rachunek bankowy przed ukończeniem procesu rejestracji na stronie internetowej
i złożeniem pierwszego wniosku o pożyczkę. W przypadku kolejnego wniosku o pożyczkę, w celu weryfikacji aktualności danych
podanych podczas rejestracji, konsument może być zobowiązany do ponownego uiszczenia opłaty weryfikacyjnej.
koszty oraz termin i sposób świadczenia usługi: świadczenie usługi wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty weryfikacyjnej;
usługa jest świadczona przez czas nieoznaczony; usługa świadczona jest drogą elektroniczną.
prawo oraz sposób odstąpienia od umowy: informacja dotyczące prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 4.
wysokość ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest obowiązany zapłacić w przypadku rozpoczętego za zgodą
konsumenta świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy: nie dotyczy.
dodatkowe koszty ponoszone przez konsumenta wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli
mogą one wystąpić: konsument ponosi zwykłe koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość według stawek
stosowanych przez operatorów telekomunikacyjnych.
termin, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący: ważność informacji dotyczących
kosztów pożyczki zawartych przekazanym konsumentowi w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego
wynosi 1 dzień roboczy.
minimalny okres, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe: umowa pośrednictwa zawierana jest na
czas nieoznaczony; konsument może wypowiedzieć umowę w każdym czasie.
miejscu i sposobie składania reklamacji: reklamacje można składać pisemnie drogą pocztową na adres: ul. Głogowska 31/33
(II piętro), 60-702 Poznań oraz mailową na adres e-mail: info@asetia.pl.
Możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy: konsumentowi 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2270, z późn. zm.) jest Rzecznik Finansowy.
prawo wypowiedzenia umowy oraz skutki wypowiedzenia, w tym kary umowne: konsument może wypowiedzieć umowę w
każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym; przedsiębiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z zachowaniem
terminu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni; na skutek wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu; wypowiedzenie umowy przez
którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na zobowiązania wynikające z umów zawartych przez konsumenta za pośrednictwem
przedsiębiorcy.
fundusz gwarancyjny lub inny system gwarancyjny: nie dotyczy.
język stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem: język polski.
prawo właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy na
odległość oraz prawo właściwe do zawarcia i wykonania umowy: prawo polskie.
sąd właściwy do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy: sąd powszechny właściwy miejscowo dla miejsca
zamieszkania konsumenta (dla roszczeń przedsiębiorcy wobec konsumenta) lub siedziby przedsiębiorcy (dla roszczeń
konsumenta wobec przedsiębiorcy).

ZAŁĄCZNIK NR 2:
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, „Asetia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
spółka komandytowo-akcyjna, ul. Głogowska 31/33 (II piętro), 60-702 Poznań, adres email: info@asetia.pl, o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2

ZAŁĄCZNIK NR 3:
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–Adresat: „Asetia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna, ul. Głogowska 31/33 (II piętro),
60-702 Poznań, adres email: info@asetia.pl.
–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*)
–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–Adres konsumenta(-ów)
–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–Data
(*)

Niepotrzebne skreślić.
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