RAMOWA UMOWA POŻYCZKI
GOTÓWKA NA SZYBKO
(dalej „Umowa Ramowa ”)

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

Spółką VISSET sp. z o.o. 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 250.000,00 zł, reprezentowaną przez Panią/Pana [•••] - Pełnomocnik, zwaną w
dalszej części Umowy „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 „Pożyczkobiorcą ”,
zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami” .
1.

Strony zgodnie oświadczają, że zamierzają na bieżąco zawierać, na warunkach określonych w Umowie Ramowej
oraz stanowiących jej integralną część załącznikach wskazanych w pkt 17 Umowy Ramowej, jednostkowe umowy
pożyczki, na podstawie których Pożyczkodawca, będzie udzielał Pożyczkobiorcy pożyczek gotówkowych
(dalej „Umowy Pożyczki”).

2.

Wszelkie zdeﬁniowane wielkimi literami deﬁnicje użyte w Umowie Ramowej lub w Umowie Pożyczki odpowiadają
znaczeniom, które zostały przyjęte w poszczególnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ramowej Umowy
Pożyczki Gotówka na Szybko (dalej „OWRUP”).

3.

Warunkiem zawarcia i realizacji Umowy Ramowej jest uprzednia rejestracja i utworzenie przez Pożyczkobiorcę
Profilu Klienta na stronie visset.pl.

4.

Pożyczki udzielane będą na podstawie Wniosku o Pożyczkę złożonego każdorazowo przez Pożyczkobiorcę
za pośrednictwem Profilu Klienta lub telefonicznie za pomocą Numeru Telefonu.

5.

Po pozytywnej weryﬁkacji Wniosku o Pożyczkę, warunki udzielania danej Pożyczki zostaną potwierdzone w treści
Umowy Pożyczki, w której określone zostanie w szczególności: kwota pożyczki, czas jej trwania, Termin Spłaty
Pożyczki oraz kwota udzielonego Rabatu.

6.

Pożyczkodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w treści Umowy Ramowej lub jej załączników, doręczając
Pożyczkobiorcy informację o dokonaniu zmiany za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na Adres Email lub
za pomocą Proﬁlu Klienta. W takim przypadku Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać Umowę Ramową
z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego, o ile
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie, złoży oświadczenie
o wypowiedzeniu Umowy Ramowej. W przypadku nieskorzystania przez Pożyczkobiorcę z powyższego prawa do
wypowiedzenia Umowy Ramowej uważa się, że Pożyczkobiorca wyraził zgodę na zmianę Umowy Ramowej lub jej
załączników. Nowe warunki Umowy Ramowej lub załączników będą miały zastosowanie do tych Umów Pożyczek,
do zawarcia których dojdzie po upływie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia powiadomienia Pożyczkobiorcy o zmianie.

7.

Umowa Ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8.

Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Ramowej z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.

9.

Wypowiedzenia Umowy Ramowej, dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej Stronie w formie elektronicznej,
przesłane na odpowiedni adres e-mail wskazany poniżej:
a. dla Pożyczkodawcy: info@visset.pl,
b. dla Pożyczkobiorcy: [•••].

10. Wypowiedzenie Umowy Ramowej pozostaje bez wpływu na już zawarte Umowy Pożyczki oraz uzgodnione w nich
warunki.
11. W przypadku gdy Strony związane były wcześniejszą ramową umową pożyczki, z dniem zawarcia Umowy Ramowej
dotychczasowa ramowa umowa pożyczki wraz z załącznikami ulega rozwiązaniu za porozumieniem Stron, co
pozostaje bez wpływu na zawarte na podstawie dotychczasowej ramowej umowy pożyczki oraz uzgodnione w nich
warunki.
12. W sprawach nieuregulowanych Umową Ramową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy Ramowej wymagają formy elektronicznej przy wykorzystaniu adresów
mailowych Stron, chyba że poszczególne postanowienia Umowy Ramowej lub jej załączniki stanowią inaczej.
14. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych kontaktowych w szczególności dotyczących siedziby ﬁrmy, adresu do
korespondencji, Adresu Email lub Numeru Telefonu, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji
tych danych na swoim Profilu Klienta.
15. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Ramowej lub jednostkowych Umów Pożyczek rozstrzygane będą
przed sądem właściwym dla siedziby pozwanego.
16. Pożyczkobiorca potwierdza, że otrzymał, zna i akceptuje następujące Załączniki do Umowy Ramowej:
Załącznik nr 1 - Ogólne Warunki Ramowej Umowy Pożyczki Gotówka na Szybko.

OGÓLNE WARUNKI RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI
GOTÓWKA NA SZYBKO
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Opłata Przygotowawcza nie jest związana z okresem na jaki
udzielona jest Pożyczka;

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ramowej

i.

„Opłata Aneksowa” – opłata uiszczana przez Pożyczkobiorcę

Umowy Pożyczki Gotówka na Szybko, zwanych dalej „OWRUP”

w wysokości wskazanej w § 8 OWRUP na rzecz

spółka

Pożyczkodawcy, w celu zmiany Terminu Spłaty Pożyczki,

pod

firmą

VISSET

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej

której

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

Pożyczkodawcę o udzielony Rabat; Termin Spłaty Pożyczki

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

określony w Umowie Pożyczki przesunięty zostaje wówczas

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII

o 30 dni;

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

j.

wysokość

może

zostać

umniejszona

przez

„Opłata Weryfikacyjna” – bezzwrotna opłata uiszczana przez

numerem KRS 0000321413, NIP 7792349040, REGON

Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy, w wysokości

301012869, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł

wskazanej w § 8 OWRUP, w celu weryfikacji poprawności

(dalej

danych podanych przez Pożyczkobiorcę;

„Pożyczkodawca”),

zawiera

umowy

pożyczki

z posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych osobami

k.

„Oprocentowanie

Pożyczki”

–

odsetki

należne

fizycznymi, prowadzącymi we własnym imieniu działalność

Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy od kwoty udostępnionej

gospodarczą (dalej „Pożyczkobiorca” lub „Klient”).

tytułem Pożyczki w wysokości wskazanej w § 5 OWRUP oraz

2. Użyte w Umowie Ramowej, niniejszych OWRUP lub w Umowie

Pożyczki oraz korespondencji pomiędzy Stronami określenia

w Umowie Pożyczki;
l.

oznaczają:
a.

narzędzia jakim jest Profil Zaufany;

„Adres Email” – zaufany adres poczty elektronicznej

m. Podpis Kwalifikowany” – kwalifikowany podpis elektroniczny

wskazany przez Klienta na Profilu Klienta;

w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

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

n. „Pożyczka”

– środki pieniężne, stanowiące pożyczkę

gospodarczej, działające na podstawie ustawy z dnia

pieniężną

9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych

z

i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2018.470 t.j.

gospodarczą, w wysokości określonej w Umowie Pożyczki;

z dnia 2018.03.02 ze zm.);
c.

„Podpis Zaufany” – podpis elektroniczny złożony przy użyciu

przeznaczoną wyłącznie na cele związane

prowadzoną

przez

Pożyczkobiorcę

działalnością

o. „Profil Klienta” – indywidualny profil Klienta na Stronie

„Biuro Informacji Kredytowej S.A.” lub „BIK” – instytucja
upoważniona do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania

Internetowej;
p. „Prowizja” – opłata z tytułu obsługi Pożyczki, którą

informacji stanowiących tajemnicę bankową, powołana na

Pożyczkobiorca

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

Pożyczkodawcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki;

Prawo Bankowe (Dz.U.2017.1876 t.j. z dnia 2017.10.09 ze

q. „Rabat” – zniżka od ustalonych w Umowie Pożyczki wartości

zm.);

Opłaty

zobowiązany

Przygotowawczej,

jest

uiścić

Prowizji,

na

rzecz

Oprocentowania

d. „Całkowita Kwota Do Zapłaty” – całkowita kwota Pożyczki

Pożyczki lub Opłaty Aneksowej, udzielana na warunkach

wraz z wszelkimi należnymi opłatami wynikającymi z treści

określonych w Umowie Pożyczki, OWRUP lub na warunkach

Umowy Ramowej i jej załączników oraz Umowy Pożyczki;

danej promocji realizowanej przez Pożyczkodawcę;

e.

f.

„Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

r.

Bankowy

bank

działający

–
na

rachunek

prowadzony

„Numer Telefonu” – zaufane numery telefonów wskazane

Rzeczypospolitej Polskiej, z którego została przelana Opłata

i Pożyczkodawca będą komunikować się ze sobą;

przez

Pożyczkobiorcy”

cywilny ( Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29 ze zm.);
przez Klienta na Profilu Klienta, za pomocą których Klient
g.

„Rachunek

terytorium

Weryfikacyjna;
s.

„Rachunek Bankowy Do Spłaty” – rachunek bankowy, na

„Odsetki za Opóźnienie” - odsetki należne Pożyczkodawcy

który Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę,

od Pożyczkobiorcy za każdy dzień opóźnienia w spłacie

wskazany w Umowie Pożyczki, w przypadku wyboru spłaty

należności wynikających z Umowy Ramowej lub Umowy

Pożyczki za pomocą przelewu bankowego;

Pożyczki;
h. „Opłata

t.

Przygotowawcza”

–

opłata

za

czynności

podejmowane w związku z udzieleniem Pożyczki, którą
Pożyczkobiorca

zobowiązany

jest

uiścić

na

rzecz

Pożyczkodawcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki;

„Strona Internetowa” – strona visset.pl, na której Klient
rejestruje się i zakłada Profil Klienta oraz składa Wnioski
o Pożyczkę;

u. „Szybkie

Płatności”

–

usługa

realizacji

transakcji

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

v.

„Termin Spłaty Pożyczki” – dzień, w którym Pożyczkobiorca

j.

uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej;

zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z wszelkimi

k.

wynik analizy ryzyka kredytowego jest akceptowalny dla

należnymi opłatami wynikającymi z treści Umowy Ramowej
oraz jej załączników i Umowy Pożyczki;

Pożyczkodawcy;
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że w trakcie procesu rejestracji,

w. „Umowa Pożyczki” – umowa pożyczki zawarta pomiędzy

tworzenia Profilu Klienta oraz składania Wniosku o Pożyczkę,

Pożyczkodawcą, a Pożyczkobiorcą w ramach Umowy

podał prawdziwe dane oraz jest świadom, że podanie

Ramowej, stanowiąca umowę pożyczki w rozumieniu

nieprawdziwych

Kodeksu cywilnego;

w błąd, prowadzące do niekorzystnego rozporządzenia jego

„Umowa Ramowa” – umowa współpracy zawarta pomiędzy

mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

x.

Pożyczkodawcą a Klientem, regulująca warunki udzielania
y.

danych wprowadzających

Pożyczkodawcę

3. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia Pożyczki oraz

Pożyczek;

kwota udzielonej Pożyczki zależą od oceny zdolności kredytowej

„Usługa Szybkiej Weryfikacji” – usługa umożliwiająca

Pożyczkobiorcy oraz analizy ryzyka kredytowego.

niezwłoczną

weryfikację

Rachunku

Bankowego

Pożyczkobiorcy, w szczególności danych osobowych Klienta

§ 3 [SPOSÓB OBSŁUGI POŻYCZKI]

oraz historii transakcji, po uprzednio wyrażonej przez
Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie
z.

1. Dokument Umowy Ramowej oraz Umowy Pożyczki jest

ww. weryfikacji i analizę kredytową;

przesyłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku niezwłocznie po

„Wniosek o Pożyczkę” – wniosek Klienta o udzielenie

zawarciu danej umowy w celu potwierdzenia jej zawarcia za

Pożyczki, złożony za pośrednictwem Profilu Klienta lub

pośrednictwem Profilu Klienta lub Adresu Email.

Numeru Telefonu.

2. Pożyczkobiorca potwierdza zawarcie Umowy Ramowej oraz

Umowy Pożyczki, poprzez:
§ 2 [WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI PRZEZ

a. kliknięcie

POŻYCZKODAWCĘ]

linku

potwierdzającego,

przesłanego

Pożyczkobiorcy w wiadomości sms na Numer Telefonu lub
w wiadomości e-mail wysłany na Adres Email

1. Pożyczkodawca może udzielić Pożyczki Klientowi, który
w szczególności:
a.

b. podpisanie Umowy Pożyczki w postaci elektronicznej za

jest obywatelem polskim z miejscem stałego zamieszkania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

b. prowadzi

c.

lub

działalność

pomocą

Podpisu

Zaufanego

i

odesłanie

jej

do

Pożyczkodawcy.

gospodarczą

na

terenie

3. Brak potwierdzenia zawarcia Umowy Ramowej lub Umowy

Rzeczypospolitej Polskiej;

Pożyczki, o którym mowa w § 3 ust. 2 OWRUP oznacza, że

dokonał rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej,

odpowiednio Umowa Ramowa lub Umowa Pożyczki nie została

a także posiada aktywny Profil Klienta;

zawarta.

d. zaakceptował i zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Ramową

4. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo uzależnienia wypłaty

wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną

Pożyczki od potwierdzenia przez Pożyczkobiorcę zawarcia

część;

Umowy Ramowej oraz Umowy Pożyczki w wersji pisemnej, na

e.

złożył prawidłowo wypełniony Wniosek o Pożyczkę;

zasadach wskazanych przez Pożyczkodawcę. Jeżeli w terminie

f.

udzielił pełnomocnictw oraz upoważnień wymaganych

7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wysłania Klientowi Umowy

zgodnie z Umową Ramową, z niniejszymi OWRUP oraz

Ramowej lub Umowy Pożyczki, Klient nie odeśle tych

Umową

g.

oceny

dokumentów podpisanych przez siebie, wypłata Pożyczki

zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego

Pożyczki,

niezbędnych

do

dokonania

zostanie wstrzymana do czasu odesłania lub podpisania

związanego z zawarciem Umowy Pożyczki na podstawie

dokumentów w sposób określony powyżej. Koszty związane

danych udostępnianych przez BIG oraz BIK;

z potwierdzeniem zawarcia Umowy Ramowej lub Umowy

dokonał przelewu Opłaty Weryfikacyjnej lub pozytywnie

Pożyczki w sposób pisemny, obciążają w całości Pożyczkobiorcę.

przeszedł Usługę Szybkiej Weryfikacji;

5. Klient nie ma prawa dokonywać żadnych zmian w tekście

h. przedłożył wszelkie inne niezbędne dokumenty wskazane

Umowy Ramowej oraz Umowy Pożyczki przesłanej mu przez

przez Pożyczkodawcę w celu weryfikacji tożsamości i oceny

Pożyczkodawcę do zatwierdzenia lub podpisania, pod rygorem

zdolności kredytowej;

uznania danej Umowy Ramowej lub Umowy Pożyczki za

spełnia inne warunki przewidziane w Umowie Ramowej,

niezawartą.

i.

OWRUP oraz w Umowie Pożyczki;
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6. Prawidłowe potwierdzenie przez Klienta treści Umowy Ramowej
oraz Umowy Pożyczki, skutkuje uznaniem danej Umowy
Ramowej lub Umowy Pożyczki za zawartą w dniu wskazanym
w jej treści, jako dzień zawarcia umowy.
7. Informacja

o

przyznaniu

lub

odmowie

maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu
cywilnego („Odsetki Maksymalne”).
2. Wysokość Odsetek za Opóźnienie jest zmienna i jest równa

wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których
bądź

zmianie

wnioskowanej kwoty Pożyczki zostanie przekazana Klientowi za
pomocą informacji na Profilu Klienta lub Numeru Telefonu lub
Adresu Email.

mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego („Odsetki Maksymalne
za Opóźnienie”).
3. Zmiana wysokości Oprocentowania Pożyczki lub Odsetek za

Opóźnienie następuje automatycznie z chwilą zmiany wysokości,

8. Wypłata Pożyczki zwykłym przelewem następuje w terminie do
7 (słownie: siedmiu) dni od chwili zawarcia Umowy Pożyczki.
9. Na wniosek Klienta możliwa jest wypłata Pożyczki Szybkimi

odpowiednio,

Odsetek

Maksymalnych

lub

Odsetek

Maksymalnych za Opóźnienie i nie stanowi zmiany warunków
Umowy Pożyczki.

Płatnościami. W takim przypadku Pożyczkodawca zastrzega

4. W przypadku zmiany wysokości Oprocentowania Pożyczki lub

sobie prawo do pomniejszenia należnej do wypłaty Pożyczki

Odsetek za Opóźnienie w czasie obowiązywania Umowy,

o opłatę za szybki przelew. Nie powoduje to zmiany wysokość

Pożyczkobiorca otrzyma niezwłocznie informację o tej zmianie,

zobowiązań w zakresie wysokości Całkowitej Kwoty do Spłaty

przekazaną przez Pożyczkodawcę za pomocą Adresu Email lub

określonej w Umowie Pożyczki. Wysokość opłaty za szybki

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

przelew jest każdorazowo wskazana na Profilu Klienta.
10. Pożyczkodawca

nie ponosi odpowiedzialności za szkodę

§ 6 [SPŁATA POŻYCZKI]

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

1. Termin Spłaty Pożyczki uważa się za zachowany z dniem wpływu

z warunkami Umowy oraz w oparciu o dane i informacje

na Rachunek Bankowy Do Spłaty kwoty Pożyczki wraz

przekazane przez Pożyczkobiorcę.

z wszystkimi wymaganymi opłatami określonymi w Umowie

11. Pożyczkobiorca podczas trwania Umowy Pożyczki zobowiązuje

się do informowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach

pomocą Szybkich Płatności, opłaty z tym związane obciążają

danych zamieszczonych na Profilu Klienta.

w całości Pożyczkobiorcę.
3. Przez cały czas

§ 4 [RABAT]
1. Pożyczkodawca

Ramowej oraz w Umowie Pożyczki.
2. W przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę spłaty Pożyczki za

obowiązywania danej Umowy Pożyczki

Pożyczkobiorca ma dostęp do bezpłatnej informacji odnośnie
może

udzielić

Pożyczkobiorcy

Rabatu

obniżającego wartość Opłaty Przygotowawczej lub Prowizji lub
Oprocentowania Pożyczki lub Opłaty Aneksowej.
2. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca

Terminu Spłaty Pożyczki i aktualnej wartości Całkowitej Kwoty
do Spłaty pozostałej do spłaty, zamieszczonej na Profilu Klienta.
4. Wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę będą zaliczane

w następującej kolejności:
a.

Opłaty wynikające z treści § 8 OWRUP,

będzie uprawniony do anulowania Rabatu, o którym mowa w § 4

b. Opłata Przygotowawcza,

pkt 1 OWRUP, w całości lub w części, o czym Pożyczkodawca

c.

zostanie niezwłocznie powiadomiony.

d. Prowizja,

Odsetki za Opóźnienie,

3. W przypadku gdy Rabat został udzielony w związku z wzięciem

e.

Oprocentowanie Pożyczki,

przez Pożyczkobiorcę udziału w promocji, to taki Rabat może

f.

Pożyczka.

zostać anulowany w całości lub w części w przypadku opóźnienia
w spłacie Pożyczki oraz w innych przypadkach wskazanych
w warunkach danej promocji, o czym Pożyczkodawca zostanie
niezwłocznie powiadomiony.
4. Przyznanie, anulowanie lub zmiana wysokości Rabatu nie

stanowi zmiany Umowy Pożyczki.
§ 5 [OPROCENTOWANIE]
1. Wysokość Oprocentowania Pożyczki jest zmienna w okresie

obowiązywania Umowy Pożyczki i jest równa stopie odsetek

§ 7 [REKLAMACJE]
1. Wszelkie reklamacje Pożyczkobiorca ma prawo składać poprzez

Adres

E-mail.

Termin

rozpatrzenia

reklamacji

przez

Pożyczkodawcę wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia
otrzymania
przypadkach,

zgłoszenia.

W

szczególnie

uniemożliwiających

skomplikowanych

rozpoznanie

reklamacji

i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, udzielenie odpowiedzi może nastąpić w
terminie do 60 dni
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2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

obejmujących czynności i oświadczenia związane z zawartą

(a) imię i nazwisko, (b) numer NIP (c) opis problemu, którego

Umową Pożyczki, informowania o saldzie zobowiązań oraz

dotyczy reklamacja.

przekazywania innych informacji istotnych dla wykonania

3. Decyzja Pożyczkodawcy w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji

jest ostateczna. Pożyczkobiorca o decyzji Pożyczkodawcy
zostanie powiadomiony za pośrednictwem Profilu Klienta lub
Adresu Email.

zawartej Umowy Ramowej lub Umowy Pożyczki (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
b. wypełnienia ciążących na Pożyczkodawcy obowiązków
prawnych, związanych m.in. z obowiązkami rachunkowymi
i

§ 8 [OPŁATY]

podatkowymi,

obowiązkami

związanymi

z

przeciwdziałaniem przestępstwom, w tym oszustwom i
praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (na

1. Pożyczkodawca w ramach realizacji Umowy Ramowej oraz
Umowy Pożyczki jest uprawniony do obciążania Pożyczkobiorcy

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);
c. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń co stanowi

opłatami i kosztami z tytułu następujących czynności:

prawnie uzasadniony interes administratora (na podstawie

a. Opłata Weryfikacyjna – 1,00 zł;

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

b. Opłata Aneksowa – 25 % kwoty Pożyczki;

d. analizowania

c. koszty dochodzenia należności w wysokości określonej
w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U.2020.935 t.j. z dnia 2020.05.26);
d. Wysłanie

zaświadczenia

o

spłacie

zobowiązania

wynikającego z Umowy Pożyczki w formie papierowej (list

wewnętrzne

oraz

tworzenia

statystyk

Pożyczkodawcy

co

na

potrzeby

stanowi

prawnie

uzasadniony interes administratora (na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f. RODO);
e. oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka po wygaśnięciu
zobowiązania na podstawie zgody (na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a. RODO).

polecony) – 50,00 zł;
e. Inne czynności wykonywane na wniosek Pożyczkobiorcy,

4. Okres przetwarzania przez Pożyczkodawcę danych osobowych

w tym w szczególności wymagające wydruku papierowego –

Pożyczkobiorcy przetwarzanych w związku z zawartą Umową

100,00 zł;

Ramową lub Umowami Pożyczki to okres ich obowiązywania,

Wypłata Pożyczki Szybkimi Płatnościami – 30,00 zł.

a po jego upływie czas niezbędny do zachowania zgodności

2. Klient we własnym zakresie ponosi koszty inicjowanych przez

z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed

siebie połączeń telefonicznych, połączeń z siecią internetową

ewentualnymi roszczeniami przez okres przewidziany dla tych

i koszty korespondencji z Pożyczkodawcą, a także koszty operacji

roszczeń przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na

finansowych związanych ze spłatą Pożyczki lub zwrotem

podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody, będą

f.

środków pieniężnych na rzecz Pożyczkodawcy.

przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały
zebrane albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego,

§ 9 [DANE OSOBOWE]
1. Pożyczkodawca

jest

które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Dane osobowe
administratorem

danych

osobowych

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

wyznaczył

Inspektora

Ochrony

Danych

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można skontaktować się pod adresem: iod@visset.pl
lub listownie pisząc na wskazany powyżej adres pocztowy.
3. Dane osobowe Pożyczkobiorców przetwarzane są w celu:
a. podjęcia

działań

zmierzających

do

zawarcia

Umowy

Ramowej lub Umowy Pożyczki, w szczególności dostarczenia
dokumentacji niezbędnej do ich zawarcia, obsługi złożonych
Wniosków o Pożyczkę, polegającej m.in. na wsparciu
w wypełnianiu Wniosku o Pożyczkę i weryfikacji danych
zawartych we Wniosku o Pożyczkę, w tym również analizy
i oceny ryzyka, złożenia Wniosku o Pożyczkę oraz
informowaniu o statusie Wniosku o Pożyczkę, w celu
zawarcia i wykonania Umowy Ramowej lub Umowy Pożyczki

przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora będą przetwarzane do momentu wniesienia przez
Pożyczkobiorcę

sprzeciwu

lub

do

momentu

ich

zdezaktualizowania.
5. Dane osobowe Pożyczkobiorcy mogą być przekazywane
wyłącznie zaufanym partnerom przetwarzającym je na zlecenie
Pożyczkodawcy, w tym podmiotom świadczącym usługi
techniczne związane z rozwijaniem i utrzymywaniem systemów
informatycznych Pożyczkodawcy oraz podmiotom świadczącym
inne usługi związane z bieżącą działalnością Pożyczkodawcy,
w szczególności podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą
w zakresie zawierania i realizacji umów pożyczek m.in.
świadczącym na rzecz Pożyczkodawcy usług pośrednictwa
finansowego, dokonującym oceny kredytowej, podmiotom
świadczącym

usługi

księgowe

i

podatkowe,

firmom

windykacyjnym, kancelariom prawnym.
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6. Dane osobowe nie są przekazywane przez Pożyczkodawcę poza
teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Ramowej, niniejszych

OWRUP, Umowie Pożyczki znajdują zastosowanie powszechnie

7. W związku z przetwarzaniem przez Pożyczkodawcę danych
osobowych, Pożyczkobiorca oraz każda osoba, której dane są
przetwarzane ma prawo do:

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego.
7. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z zawarciem i

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,

realizacją Umowy Ramowej, ORWUP lub Umowy Pożyczki

b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,

rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby strony pozwanej.

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych,

8. Niniejsze OWRUP mają zastosowanie do Ramowych Umów

Pożyczek i Umów Pożyczek zawartych od dnia 1 stycznia 2021

d. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,

roku.

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż
przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją
ich niepodania, może być brak możliwości złożenia Wniosku
o Pożyczkę oraz brak możliwości zawarcia Umowy Pożyczki.
§ 10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Pożyczkobiorca

oświadcza, że przed

zawarciem Umowy

Ramowej zapoznał się z wszystkimi jej załącznikami, w tym z
OWRUP i oświadcza, że powyżej wskazane dokumenty, są
zrozumiałe, akceptuje ich treść oraz zgadza się na przestrzeganie
ich postanowień.
2. Strony wyłączają zastosowanie postanowień art. 131 ust. 1 pkt

2 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej..
3. O ile Umowa Ramowa, OWRUP lub Umowa Pożyczki nie stanowi

inaczej,

Strony

zgadzają

się

na

prowadzenie

wszelkiej

korespondencji związanej z realizacją Umowy Ramowej, Umowy
Pożyczki za pomocą Profilu Klienta lub Adresu Email lub Numeru
Telefonu zgodnie z danymi potwierdzonymi przy zawarciu
Umowy Ramowej. Wszelka korespondencja doręczona tą drogą
odnosi skutki prawne wskazane w Umowie Ramowej lub
Umowie Pożyczki oraz OWRUP 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 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.
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