PROMESA
Nr. A1_K12_22168/TEST/Cen/2020
Wystawiona w Warszawie dnia 29.07.2020
PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924,
NIP 5223074239, REGON 365709589
reprezentowana przez:
Wojciecha Kołacz – Członka Zarządu,
deklaruje wstępnie udzielenie:
Wojciech Kowalski legitymującym się numerem PESEL 82120511642, posiadającym dowód osobisty
seria i numer dowodu CBD174653, adres zamieszkania 02-486 Warszawa, Warszawska 5,
zwanemu dalej „Wnioskodawcą“,
pożyczki gotówkowej w wysokości 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy zero złotych zero groszy).
1. Pożyczka przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań Wnioskodawcy wynikających z umowy
pożyczki, zawartej przez Wnioskodawcę z którąkolwiek instytucją pożyczkową, wymienioną w
Załączniku nr 1 do niniejszej Promesy (tzw. pożyczka refinansująca).
2. Całkowita kwota pożyczki zostanie wypłacona na rachunek instytucji pożyczkowej, u której
pożyczkodawca posiada zobowiązanie, wynikające z zawartej umowy pożyczki.
3. PSF Loans sp. z o. o. określa następujące warunki zawarcia umowy pożyczki refinansującej:
a) Wnioskodawca będzie dokonywał regularnej spłaty zadłużenia, wynikającego z zawartej z PSF
Loans sp. z o. o. umowy pożyczki Nr. A1_K12_22168/TEST/Cen/2020 przez co rozumie się brak
opóźnienia z zapłatą jakiejkolwiek należności o więcej niż 30 dni.
b) Na dzień zawarcia umowy pożyczki refinansującej nie będą występować okoliczności
uzasadniające wypowiedzenie przez PSF Loans sp. z o. o. umowy pożyczki,
c) Ocena zdolności kredytowej dokonana przez PSF Loans sp. z o. o. będzie uzasadniać udzielenie
Wnioskodawcy pożyczki refinansującej,
d) Wnioskodawca ustanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki refinansującej w formie przewłaszczenia
na zabezpieczenie pojazdu.
4. Niniejsza Promesa została wystawiona na podstawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, złożonego
przez Wnioskodawcę i jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty jej wystawienia.
5. Niniejsza Promesa staje się bezskuteczna, jeżeli ujawnione zostaną okoliczności wskazujące, że
została wydana na podstawie nieprawdziwego oświadczenia Wnioskodawcy.
6. PSF Loans sp. z o. o. zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo do odmowy udzielenia Wnioskodawcy
pożyczki refinansującej, w przypadku zaprzestania przez PSF Loans sp. z o. o. z jakiejkolwiek
przyczyny, prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich
lub wydania przepisów prawa negatywnie wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej
przez PSF Loans sp. z o. o. jako kredytodawcy.
7. Ważność Promesy można dodatkowo potwierdzić na infolinii Autokapital.pl pod numerami telefonów:
22 777-49-87 do 89.
Za PSF Loans Sp. z o.o.

……………………………………………………….

Załącznik nr 1
Lista akceptowanych przez PSF Loans Sp. z o. o. instytucji pożyczkowych:
1. PSF Loans sp. z o. o. siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486
Warszawa
2. Autokapital.pl 2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486
Warszawa,

