FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU
KONSUMENCKIEGO
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika
kredytowego
Kredytodawca:

VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS:
0000321413, NIP: 779-234-90-40, REGON:
301012869 („Pożyczkodawca”)

Adres:

ul. Głogowska 31/33 (II piętro), 60-702 Poznań

Numer telefonu:

61 64 94 400

Adres poczty elektronicznej:

info@visset.pl

Adres strony internetowej:

www.visset.pl

Pośrednik kredytowy:*

ASETIA SP. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu
KRS 0000442888 („Pośrednik”)

2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu

Pożyczka pieniężna

Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków
pieniężnych, które zostaną
Panu/Pani udostępnione

1 000,00 zł

Terminy i sposób wypłaty
kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie
otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Wypłata Pożyczki następuje w dniu zawarcia Umowy
Pożyczki, przelewem na Pana/Pani rachunek
bankowy („Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy”).

Czas obowiązywania umowy

Umowa Pożyczki zostaje zawarta na okres 30 dni,
licząc od daty wypłaty Pożyczki.

Zasady i terminy spłaty kredytu

W przypadku zawarcia Umowy Pożyczki i wypłaty
Całkowitej Kwoty Pożyczki będzie Pan/Pani
zobowiązany(a) do spłaty na rzecz Pożyczkodawcy
Całkowitej Kwoty do Zapłaty. Spłata Całkowitej Kwoty
do Zapłaty powinna nastąpić w Terminie Spłaty
Pożyczki. Termin Spłaty Pożyczki przypada w 30 dniu,
licząc od daty wypłaty Pożyczki. O zachowaniu
Terminu Spłaty decyduje data wpływu środków na

Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy. W przypadku,
gdy Termin Spłaty Pożyczki przypada w dniu
ustawowo wolnym od pracy, uznaje się, że Termin
Spłaty Pożyczki przypada w pierwszy dzień roboczy
przypadający po tym dniu.
Przedłużenie Terminu Spłaty może nastąpić na
warunkach określonych w Ogólnych Warunkach
Umowy Pożyczki („OWUP”) i wiąże się z częściowym
anulowaniem Rabatu oraz koniecznością uiszczenia
Opłaty
Prolongacyjnej
oraz
dodatkowego
Oprocentowania Pożyczki za okres, o który
przedłużono termin Spłaty Pożyczki zgodnie z Tabelą
Kosztów Prolongacyjnych, stanowiącą załącznik do
Umowy Pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie
prawo do zaliczania wpłat dokonanych przez
Pana/Panią tytułem spłaty Całkowitej Kwoty do
Zapłaty w następującej kolejności:
• Opłata Prolongacyjna
• Prowizja Pożyczkodawcy,
• Oprocentowanie Zadłużenia Przeterminowanego,
• Oprocentowanie Pożyczki,
• Całkowita Kwota Pożyczki.
Całkowita kwota do zapłaty przez
konsumenta
Jest to suma wszystkich środków
pieniężnych, które kredytodawca
udostępnia Panu/Pani oraz
wszelkie koszty, które
zobowiązany/a będzie Pan/Pani
ponieść w związku z umową o
kredyt

Całkowita Kwota do Zapłaty na dzień zawarcia
Umowy Pożyczki wynosi 1 000,00 zł

Kredyt wiązany lub w formie
odroczonej płatności*

NIE DOTYCZY

-opis towaru lub usługi:
-cena:
Wymagane zabezpieczenia
kredytu*
Zabezpieczenie jakie będzie
Pan/Pani musiał/a przedstawić w
związku z umową o kredyt

TAK. Zabezpieczenie spłaty Pożyczki stanowi
Poręczenie udzielane przez Invesystem sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu („Poręczyciel”) na warunkach
określonych w Umowie Zlecenia zawartej przez

Pana/Panią z Poręczycielem oraz OWUZ. Udzielenie
Poręczenia wiąże się z koniecznością uiszczenia
Prowizji Poręczyciela w wysokości określonej w
Umowie Zlecenia, z uwzględnieniem rabatu
przyznanego przez Poręczyciela. Na dzień zawarcia
Umowy Pożyczki kwota należna Poręczycielowi z
tytułu Prowizji Poręczyciela wynosi 0 zł.
Informacja czy umowa o kredyt
przewiduje gwarancję spłaty
całkowitej kwoty kredytu
wypłaconej na jej podstawie*
Jeżeli zgodnie z postanowieniami
umowy o kredyt płatności
dokonywane przez Pana/Panią nie
są zaliczane do spłaty całkowitej
kwoty kredytu, ale będą
wykorzystywane do zgromadzenia
kapitału przez okresy i na zasadach
określonych w umowie o kredyt lub
w umowie dodatkowej, to umowa o
kredyt nie przewiduje gwarancji
spłaty całkowitej kwoty kredytu
wypłaconej na jej podstawie

NIE DOTYCZY

3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu
oraz warunki jej zmiany

Oprocentowanie Pożyczki jest zmienne i wynosi
każdorazowo dwukrotność wysokości odsetek
ustawowych, o których mowa w Kodeksie Cywilnym
(odsetki maksymalne). Oprocentowanie Pożyczki na
dzień zawarcia Umowy Pożyczki wynosi 10 % w skali
roku. Wysokość odsetek ustawowych i tym samym
wysokość Oprocentowania Pożyczki jest uzależniona
od wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego. W przypadku zmiany wysokości odsetek
ustawowych w wyniku zmiany wysokości stopy
referencyjnej, Oprocentowanie Pożyczki ulegnie
odpowiednio podwyższeniu lub obniżeniu do
wysokości aktualnie obowiązujących odsetek
maksymalnych,
o czym
zostanie Pan/Pani
niezwłocznie powiadomiony(a). Oprocentowanie
Pożyczki jest naliczane z uwzględnieniem Rabatu
przyznanego przez Pożyczkodawcę.

Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu
ponoszony przez konsumenta,
wyrażony jako wartość procentowa
całkowitej kwoty kredytu w
stosunku rocznym przedstawiona
aby pomóc Panu/Pani w
porównaniu oferowanych kredytów

RRSO: 0 %
Podana wartość RRSO odnosi się do przykładu
reprezentatywnego wskazanego w tym formularzu.
Reprezentatywny przykład:
Całkowita Kwota Pożyczki: 1 000,00 zł
Termin Spłaty: 30 dni, licząc od daty wypłaty
Pożyczki.
Założenia przyjete do obliczenia RRSO:
• Umowa Pożyczki jest pierwszą umową pożyczki
zawieraną z Pożyczkobiorcą,
• Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy Rabatu
w wysokości 100% całkowitego Kosztu Pożyczki,
• Umowa Pożyczki będzie obowiązywać przez
okres, na który została zawarta, przy czym datą
początkową będzie data wypłaty Pożyczki,
• Pożyczkodawca
i
Pan/Pani
wypełnią
zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki w
terminach w niej określonych, w szczególności
nie nastąpi opóźnienie w spłacie Całkowitej
Kwoty do Zapłaty lub Przedłużenie Terminu
Spłaty;

Obowiązek zawarcia umowy
dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne
jest zawarcie przez Pana/Panią
umowy dodatkowej, w
szczególności umowy
ubezpieczenia lub innej umowy.

TAK. Pożyczkodawca może udzielić Panu/Pani
Pożyczki, jeżeli zawarł(a) Pan/Pani z Poręczycielem
Umowę Zlecenia oraz zaakceptował(a) treść
obowiązujących w dniu zawarcia Umowy Zlecenia
Ogólnych Warunków Umowy Zlecenia („OWUZ”).

Koszty, które zobowiązany/a
będzie Pan/Pani ponieść w
związku z umową o kredyt*

Będzie Pan/Pani zobowiązany(a) do zapłaty na rzecz
Pożyczkodawcy kosztów w łącznej kwocie 281,86 zł,
w tym: Prowizji Pożyczkodawcy w kwocie 273,65 zł
oraz Oprocentowania Pożyczki w kwocie 8,21 zł.
Pożyczkodawca udziela Panu/Pani Rabatu w kwocie
281,86 zł, w tym: od kwoty Prowizji Pożyczkodawcy
273,65 zł oraz od kwoty Oprocentowania Pożyczki
8,21 zł.
W związku z udzielonym Rabatem na dzień zawarcia
Umowy
Pożyczki
łączna
kwota
należna
Pożyczkodawcy
tytułem
kosztów
Pożyczki
(„Całkowity Koszt Pożyczki”) wynosi 0,00 zł, w tym:

tytułem Prowizji Pożyczkodawcy 0,00 zł oraz tytułem
Oprocentowania Pożyczki 0,00 zł.

Koszty prowadzenia jednego lub
kilku rachunków w celu
dokonywania wpłat i wypłat
środków pieniężnych*

NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z kart
kredytowych*

NIE DOTYCZY

Inne koszty, które konsument
zobowiązany jest ponieść w
związku z umową*

Opłata Weryfikacyjna w kwocie 1,00 zł.

Warunki, na jakich koszty związane
z umową o kredyt mogą ulegać
zmianie*

W przypadku zmiany wysokości odsetek ustawowych
w wyniku zmiany wysokości stopy referencyjnej,
Oprocentowanie Pożyczki ulegnie odpowiednio
podwyższeniu lub obniżeniu do wysokości aktualnie
obowiązujących odsetek maksymalnych, o czym
zostanie Pan/Pani niezwłocznie powiadomiony.

Opłaty notarialne*

NIE DOTYCZY

Skutek braku płatności

W razie niewywiązania się przez Pana/Panią z
obowiązku spłaty Całkowitej Kwoty do Zapłaty w
Terminie
Spłaty
Pożyczki
Pożyczkodawca
uprawniony będzie do:
•
naliczenia odsetek za opóźnienie w
wysokości
Oprocentowania
Zadłużenia
Przeterminowanego;
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 Pożyczki wynosi 14 % w skali roku;
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 Pan/Pani zostanie
niezwłocznie powiadomiony/na;
anulowania udzielonego Rabatu w całości;
żądania
od
Poręczyciela
wykonania
zobowiązań wynikających z udzielonego
Poręczenia;
zlecenia
windykacji
należności
firmie
windykacyjnej;
przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią
w drodze przelewu na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym;
dochodzenia
roszczenia
na
drodze
postępowania sądowego i egzekucji, co może
skutkować obciążeniem Pana/Pani 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.);
przekazania
informacji
gospodarczych
dotyczących
Pana/Pani
wymagalnych
zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki
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.).

4. Inne ważne informacje:
Odstąpienie od umowy

Może Pan/Pani bez podania przyczyny odstąpić od
Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od jej zawarcia.
Termin do odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli
przed jego upływem złoży Pan/Pani Pożyczkodawcy
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.

Spłata kredytu przed terminem
określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo, w każdym czasie, do spłaty
całości lub części Całkowitej Kwoty do Zapłaty przed
Terminem Spłaty Pożyczki.

Uprawnienie kredytodawcy do
zastrzeżenia prowizji za spłatę
kredytu przed terminem*

NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi
Panu/Pani udzielenia kredytu
konsumenckiego na podstawie
informacji zawartych w bazie
danych kredytodawca niezwłocznie
zobowiązany jest przekazać
Panu/Pani bezpłatną informację o
wynikach tego sprawdzenia oraz
wskazać bazę danych, w której
tego sprawdzenia dokonano

Może Pan/Pani zostać sprawdzony(a) w
następujących bazach danych:

Prawo do otrzymania projektu
umowy o kredyt konsumencki,
jeżeli w ocenie kredytodawcy
spełnia Pan/Pani warunki do
udzielenia kredytu
konsumenckiego

TAK. Ma Pan/Pani prawo do otrzymania od
Pośrednika
niepodpisanego
informacyjnego
egzemplarza Umowy Pożyczki wraz z wszystkimi
załącznikami, tj. OWUP, Wzorem Oświadczenia o
Odstąpieniu od Umowy oraz Tabelą Kosztów
Prolongacyjnych („Załączniki”).

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja jest ważna przez okres 1 dnia
roboczego od dnia otrzymania.

•
•
•
•

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
S.A. z siedzibą w Warszawie;
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą w Warszawie;
Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na
odległość

a) dane kredytodawcy
Kredytodawca:*

VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS:
0000321413, NIP: 779-234-90-40, REGON:
301012869 („Pożyczkodawca”)

Adres: (siedziba)

ul. Głogowska 31/33 (II piętro), 60-702 Poznań

Numer telefonu: (informacja ta ma
charakter opcjonalny)

61 64 94 400

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

info@visset.pl

Numer faksu: (informacja ta ma
charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:*
(informacja ta ma charakter
opcjonalny)

www.visset.pl

Rejestr*

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000321413

Organ nadzoru*

Organem Nadzoru Właściwym w sprawach ochrony
konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.

b) dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy*

Może Pan/Pani bez podania przyczyny odstąpić od
Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od jej zawarcia.
Termin do odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli
przed jego upływem złoży Pan/Pani Pożyczkodawcy
lub
Pośrednikowi
oświadczenie o odstąpieniu. Dla zachowania terminu
wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego
upływem na adres siedziby Pożyczkodawcy lub
Pośrednika: ul. Głogowska 31/33 (II piętro),
60-702 Poznań, lub na adres email wskazany
na Stronie Internetowej: info@visset.pl. Jeżeli nie
skorzysta Pan/Pani z prawa do odstąpienia od
Umowy Pożyczki, w przypadku wypłaty Całkowitej

Kwoty Pożyczki będzie Pan/Pani zobowiązany(a) do
spłaty na rzecz Pożyczkodawcy Całkowitej Kwoty do
Zapłaty.
Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy
o kredyt będzie miało zastosowanie
prawo:

NIE DOTYCZY

Postanowienie umowy dotyczące
wyboru prawa właściwego*

NIE DOTYCZY

Język umowy*

Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania
umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią
porozumiewać w języku polskim.

c) dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie
sporów

Przysługuje Panu/Pani 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.

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja
dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.

