FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO
1.

Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca (Pożyczkodawca)

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
Comfort Credit sp. z o.o.
Ul. Rynek 12/2
47-300 Krapkowice

Adres
Numer telefonu

Ul. Rynek 12/2
47-300 Krapkowice
+48 77 4749 777, +48 533 908 888

Adres poczty elektronicznej:

biuro@comfortcredit.pl

Numer faksu:

Brak

Adres strony internetowej:

www.comfortcredit.pl

Pośrednik kredytowy
Adres

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Numer telefonu

Nie dotyczy

Adres poczty elektronicznej:

Nie dotyczy

Numer faksu:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:

Nie dotyczy

2.

Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu
Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani
udostępnione
Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki
pieniężne
Czas obowiązywania umowy

Zasady i terminy spłaty kredytu

Pożyczka gotówkowa
…………….. zł

Pożyczka zostanie wypłacona przelewem na wskazane konto
bankowe lub w gotówce do rąk Klienta/Pożyczkobiorcy w terminie do
2 dni od zawarcia umowy i ustanowienia zabezpieczeń wskazanych
w Umowie pożyczki pieniężnej.
Umowa zawarta jest na czas ……………..miesięcy do dnia całkowitej
spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi należnościami.
Będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących
warunkach: ustalonych miesięcznych ratach. Kwota, liczba i
częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego: spłata kredytu
nastąpi w formie ……………..ustalonych miesięcznych rat w wysokości
……………..zł, natomiast wysokość ostatniej rata wynosi ……………..zł, w
terminach wskazanych w Harmonogramie Spłat.
Odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:
1) Odsetki Umowne;
2) Opłata Przygotowawcza;
3) Prowizja;
4) Kwota z tytułu Pożyczki;

KRS: 0000652202 REGON: 366086305, NIP: 7543133921, Bank Zachodni WBK nr rachunku 95 1090 2590 0000 0001 3381 5025, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu; Kapitał zakładowy: 200 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Strona 1 z 4

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.
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*: - opis
towaru lub usługi; - cena.
Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w
związku z umową o kredyt.

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.
3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

Po zaspokojeniu powyższych wierzytelności Pożyczkodawcy, objętych
wszystkimi Ratami, pokrywane będą inne zobowiązania powstałe z
tytułu lub w związku z umową Pożyczki.
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta ……………..zł

Nie dotyczy
Rodzaj zabezpieczenia kredytu:
1) Weksel in blanco nie na zlecenie
2) Poręczenie*
3) Dyspozycja złożona Pracodawcy (Zleceniodawcy)
upoważniająca do dokonywania potraceń z należnych im
wynagrodzeń kolejnych spłat rat pożyczki*
4) Zastaw/Zastaw rejestrowy ustanowiony na rzeczy
ruchomej*
Nie dotyczy

Stopa oprocentowania pożyczki: ……………..stała.
Stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej
zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: nie dotyczy.

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.

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

Wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania
umowy: (Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy
oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy) nie
przewiduje
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: ……………..%
Reprezentatywny przykład: nie dotyczy.
Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania:
1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta,
tj. czas o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy;
2. Pożyczkodawca i Klient wypełnią zobowiązania wynikające z
Umowy w terminach przewidzianych w Umowie;
3. Kwoty wypłacane i spłacane przez Strony na podstawie Umowy nie
muszą być równe ani nie muszą być płacone w równych odstępach
czasu;
4. Datą początkową będzie data udostępnienia Pożyczki;
5. Odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone
będą w latach lub ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, w
przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście
równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni;
6. Wynik obliczenia podaje się z dokładnością do co najmniej jednego
miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występuje po wybranym
przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5 (pięć),
cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa lub równa 5 (pięć), cyfrę
poprzedzającą zwiększa się o 1 (jeden).
7. Umowa wypłacona: ……………..
Data pierwszej raty: ……………..
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy
ubezpieczenia: nie dotyczy.
Rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotycz
Obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: nie dotyczy.
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Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść
w związku z umową o kredyt*

……………..zł

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu
dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*
Koszty korzystania z kart kredytowych*
Inne koszty, które Konsument zobowiązany jest ponieść w
związku z umową*
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą
ulegać zmianie*

Nie dotyczy.

Opłaty notarialne*
Skutek braku płatności
Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje
(np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego
rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i może utrudnić
otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności mogą być dla
Pani/Pana następujące:

Nie dotyczy.
W przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać
obciążony/a następującymi opłatami:
W ramach działań monitoringowo-windykacyjnych Pożyczkodawca
może podjąć następujące działania w stosunku do każdego
przeterminowanego zadłużenia: monity telefoniczne (w tym również
za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS lub automatycznych
wiadomości głosowych) w odstępie czasu – co 5 dni kalendarzowych,
upomnienie pisemne lub odbyć wizytę w miejscu zamieszkania
Klienta w celu wezwania go do zapłaty, a w przypadku niezastania
Klienta podjąć próbę kontaktu w miejscu jego zatrudnienia informując każdorazowo Klienta o wymaganym zadłużeniu i
obowiązku zapłaty, w odstępie czasu – co 14 dni kalendarzowych. Jeśli
została ustanowiona, Pożyczkodawca może też zrealizować
dyspozycję dla pracodawcy (zleceniodawcy), o której mowa w § 5 ust.
1 pkt 2 Umowy w przypadku każdorazowego zaistnienia opóźnienia w
spłacie przekraczającego 30 dni. Działania windykacyjne
podejmowane są dla każdego istniejącego zobowiązania
przeterminowanego z osobna. Niedotrzymanie przez Klienta
warunków Umowy może skutkować podjęciem przez Pożyczkodawcę
wyżej wymienionych czynności monitoringowo-windykacyjnych, przy
czym włączanie kolejnych działań monitoringowo-windykacyjnych
następuje w razie stwierdzenia bezskuteczności któregokolwiek z
poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia
przeterminowanego.
Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego:
W przypadku gdy Klient nie spłaci w terminie poszczególnych Rat lub
ich części lub innej kwoty związanej z Umową, niespłacona kwota
staje się zadłużeniem przeterminowanym. Od każdego zadłużenia
przeterminowanego Pożyczkodawca nalicza odsetki za opóźnienie za
każdy dzień opóźnienia w wysokości rocznej stopy oprocentowania
zadłużenia przeterminowanego równej stopie odsetek
maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2
Kodeksu cywilnego, zwane Odsetkami za Opóźnienie. W dniu
zawarcia Umowy Odsetki za Opóźnienie maksymalne wynoszą 14% w
skali roku. W przypadku zmiany stopy referencyjnej NBP, z dniem jej
wejścia w życie, odpowiedniej zmianie ulega roczna stopa Odsetek za
Opóźnienie. Informacja o aktualnej stopie referencyjnej NBP jest
publikowana w Dzienniku Urzędowym NBP. Aktualna wysokość
Odsetek za Opóźnienie jest dostępna poprzez stronę internetową
Pożyczkodawcy: www.comfortcredit.pl

4.

Nie dotyczy.
Opłata przygotowawcza w wysokości: …………….. zł
Prowizja w wysokości: ……………..zł
Po wcześniejszej spłacie pożyczki Całkowity Koszt ulega obniżeniu o
te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania
Umowy, chociażby Klient poniósł je przed tą spłatą. Kosztami, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym, są opłaty i prowizje. Z tytułu
wcześniejszej spłaty Pożyczki Pożyczkodawca nie pobiera żadnych
prowizji ani opłat dodatkowych.

Inne ważne informacje

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo
do odstąpienia od umowy.
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części
kredytu przed terminem określonym w umowie.
Uprawnienie Kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę
kredytu przed terminem*

Tak

Tak

W przypadku spłaty kredytu/pożyczki przed terminem określonym w
umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty: nie dotyczy.
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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.
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania na wniosek, bezpłatnego
projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie
Kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu
konsumenckiego.
Czas obowiązywania formularza*
5.
A.

Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:
Biuro Informacji Gospodarczych InfoMonitor
Związku Banków polskich System „Dokumenty Zastrzeżone”
Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Dlugi.info
Portal przeswietl.pl
Baza System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza
projektu umowy o pożyczkę.

Niniejsza informacja zachowuje ważność:
przez siedem dni od dnia jej wydania konsumentowi.
Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

Dane Kredytodawcy

Kredytodawca:*

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
Comfort Credit sp. z o.o.

Adres:

Ul. Rynek 12/2, 47-300 Krapkowice

Numer telefonu:

+48 77 4749777

Adres poczty elektronicznej:

biuro@comfortcredit.pl

Numer faksu:

Brak

Adres strony internetowej*:

www.comfortcredit.pl

Rejestr*

Wskazanie organu, który zarejestrował działalność Kredytodawcy
wraz z podaniem numeru w tym rejestrze) VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w
Opolu, nr: 0000652202
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Organ nadzoru*
B.

Dane dotyczące Umowy
Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: tak.
Sposób odstąpienia od umowy: poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy pożyczki (ze względów
dowodowych). Oświadczenie powinno zostać złożone w siedzibie
Pożyczkodawcy.
Termin: 14 dni od dnia doręczenia Kredytobiorcy podpisanego
przez obie strony egzemplarza umowy.
Skutki:
1. Brak wypłaty środków przez Pożyczkodawcę - brak.
2. Wypłata środków przez Pożyczkodawcę:
(a) obowiązek zwrotu otrzymanych środków;
(b) obowiązek spłaty odsetek za okres od wypłaty środków do dnia
ich zwrotu.
Umowa pożyczki podlega prawu polskiemu.

Wybór prawa właściwego:*
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*
Język umowy:*

Wskazanie właściwego postanowienia umowy:
§ 16 ust. 7
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 prawo korzystania z poza sądowego
rozstrzygania sporów: nie dotyczy.
Zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania
sporów: nie dotyczy.
* Kredytodawca/pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja
dotyczy danego kredytu lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu/pożyczki nie dotyczy.

KRS: 0000652202 REGON: 366086305, NIP: 7543133921, Bank Zachodni WBK nr rachunku 95 1090 2590 0000 0001 3381 5025, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu; Kapitał zakładowy: 200 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Strona 4 z 4

