Załącznik nr 3 do umowy
Nr {POZYCZKA.NUMER_UMOWY}

Tabela Opłat i Prowizji ważna od 16-10-2020
Koszty pożyczki:
1

Prowizja przygotowawcza

{POZYCZKA.OPLATA_POCZATKOWA} %

2

Odsetki - roczna stopa oprocentowania

3

Prowizja miesięczna za obsługę pożyczki

4

Zgoda na wydłużenie okresu kredytowania

0 zł

5

Spłata pożyczki przed terminem

0 zł

6

Udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu na wniosek organów
porządkowych i administracji oraz innym upoważnionym podmiotom

25 zł

7

Sporządzenie aneksu do umowy

25 zł

{POZYCZKA.OPROCENTOWANIE_STOPA} %
od 1,95 % do 3%

Koszty windykacji:
8

Koszt przygotowania i wysyłki wezwania do zapłaty

9

Koszt przygotowania i wysyłki nabycia prawa własności / wezwania do zwrotu
przedmiotu przewłaszczenia

10

Koszt postępowania windykacyjnego

50,00 zł
100,00 zł
8-15% zaległości

Koszty inne:
11

Koszt przygotowania i wydania zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia

25,00 zł

12

Koszt przygotowania i wydania zaświadczenia potwierdzającego wpłaty Klienta

25,00 zł

13

Opłata za anulowanie wypowiedzenia i restrukturyzację umowy (netto)

14

Koszty administracyjne odbioru / zabezpieczenia auta (netto)

15

Kara umowna za brak wydania auta

500,00 -1000,00 zł
1 000,00 zł
rynkowa stawka najmu pojazdu za każdy dzień
bezumownego korzystania z auta

Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki

Ogólne Warunki Pożyczek PSF Loans sp. z o. o.
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§ 1 Postanowienia ogólne.
Niniejsze Ogólne Warunki Pożyczek, zwane dalej „OWP” obowiązują ̨ Pożyczkobiorcę,̨ który zawarł Umowę ̨ Pożyczki („Umowę”) z 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
(„Pożyczkodawca”).
Ogólne Warunki Pożyczek (dalej „OWP”) określa zasady i warunki udzielania przez Pożyczkodawcę ̨ pożyczek, w zakresie nieuregulowanym w Umowie Pożyczki w
związku z prowadzoną przez Pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą.
OWP stanowią integralną część zawartej Umowy Pożyczki. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy Pożyczki i OWP rozstrzygające są
postanowienia Umowy Pożyczki.
Przed podpisaniem Umowy Pożyczkodawca umożliwia Pożyczkobiorcy zapoznanie się z niniejszymi OWP.
§ 2 Definicje.
Wszystkie terminy zdefiniowane w OWP, używane w (i) Umowie Pożyczki, (ii) w jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej Umowy oraz zawiadomieniach i
korespondencjach między stronami mają znaczenie nadane im w OWP.
Następujące określenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:
1) Całkowita Kwota Pożyczki– to suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na jego rachunek bankowy na
podstawie Umowy;
2) Data Spłaty Pożyczki - dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę w wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami w formie
przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zgodnie z Umową;
3) Dokumenty Pożyczki - oznaczają Umowę Pożyczki, dokumenty Zabezpieczenia oraz wszelkie umowy, oświadczenia i zaświadczenia przedstawione lub
wydane w związku z realizacją i wykonaniem Umowy;
4) Odsetki kapitałowe - odsetki naliczane wg. zmiennej stopy procentowej w czasie trwania Umowy, które w okresie, na który Pożyczka została udzielona, nie
mogą być wyższe niż wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 2(1) Kodeksu Cywilnego, tj. dwukrotności sumy stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Podstawą naliczenia odsetek jest Całkowita Kwota Pożyczki;
5) Odsetki za opóźnienie – odsetki maksymalne za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, należne Pożyczkodawcy w przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę;
6) Okres Pożyczki oznacza łączny czas trwania Umowy tj. okres od dnia jej zawarcia do przewidywanej ostatecznej spłaty Pożyczki w wraz z należnymi
odsetkami, opłatami i prowizjami;
7) Prowizja przygotowawcza oznacza jednorazową, bezzwrotną opłatę za czynności przygotowawczo/administracyjne związane z zawarciem Umowy;
8) Prowizja za obsługę Pożyczki oznacza miesięczną prowizję należną Pożyczkodawcy z tytułu udzielenia Pożyczki;
9) Przypadek Naruszenia Umowy oznacza wszelkie sytuacje wywołane przez jakikolwiek powód będący, bądź niebędący pod kontrolą Pożyczkobiorcy lub innej
osoby stanowiące naruszenie Umowy upoważniające Pożyczkodawcę do wypowiedzenia Umowy, wymienione w OWP;
10) Rachunek Pożyczkodawcy oznacza rachunek bankowy do spłaty należności wynikających z Umowy wskazany w Umowie;
11) Samochód - oznacza przedmiot zabezpieczenia;
12) Szkoda całkowita – oznacza utratę lub uszkodzenie Samochodu w stopniu powodującym, zgodnie z umową ubezpieczenia Samochodu, ekonomiczną
nieopłacalność lub techniczną niemożliwość jego naprawy;
13) Szkoda częściowa - oznacza uszkodzenie Samochodu w stopniu niestanowiącym Szkody Całkowitej;
14) Umowa Pożyczki/Umowa –umowa pożyczki, na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki;
15) OWP- niniejszy dokument, który określa zasady i warunki udzielania pożyczek oraz ich spłaty;
16) Warunki Wypłaty Pożyczki -oznacza warunki niezbędne, które winny zostać spełnione w sposób satysfakcjonujący dla Pożyczkodawcy przed dniem wypłaty
Pożyczki;
17) Zabezpieczenia - oznacza wszelkie akty i dokumenty sporządzone w dowolnym momencie lub wystawione, jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z
Umowy, jak również wszelkie pomocnicze zaświadczenia z nimi powiązane;
§ 3 Warunki Wypłaty Pożyczki.
Pożyczka zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy po łącznym spełnieniu następujących Warunków Wypłaty Pożyczki w terminie do 1 (jednego) dnia roboczego od
dnia spełnienia ostatniego z Warunków Wypłaty Pożyczki.
a)
przedłożenie przez Pożyczkobiorcę prawidłowo podpisanych dokumentów dotyczących Pożyczki, w tym dokumentów potwierdzających ustanowienie
Zabezpieczeń,
b)
przedłożenia dokumentów Samochodu potwierdzających, że Pożyczkodawca jest współwłaścicielem Samochodu w 49/100 części;
c)
stwierdzenie przez Pożyczkodawcę braku wad dotyczących Samochodu w postaci zajęć komorniczych administracyjnych, konfiskaty, ujawnionych obciążeń
lub braku legalności pochodzenia w tym poprzez weryfikację w Krajowym Rejestrze Zastawów lub Europejskim Rejestrze Pojazdów;
d)
wydanie Pożyczkodawcy do depozytu Karty Pojazdu (przy zakupie KP wymagana po otrzymaniu stałego dowodu) oraz kopii dowodu rejestracyjnego;
e)
posiadanie aktualnej i opłaconej Umowy ubezpieczenia OC,
f)
zainstalowanie w Samochodzie lokalizatora GPS o ile jest wymagany.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań, aby Warunki Wypłaty Pożyczki zostały spełnione, w tym zobowiązuje się do ustanowienia
wymaganych Zabezpieczeń, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy oraz Pożyczkobiorca zobowiązuje się
współpracować z Pożyczkodawcą w celu rejestracji Samochodu lub uzyskania wpisu w dokumentach Samochodu dokumentujących współwłasność Samochodu
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku nie spełnienia się wszystkich Warunków Wypłaty Pożyczki w terminie 14 dni od daty zawarcia
Umowy, Pożyczkodawca może jednostronnie wypowiedzieć Umowę obciążając Pożyczkobiorcę kwotą prowizji przygotowawczej oraz wszelkimi innymi kosztami
związanymi z zawarciem i rozwiązaniem Umowy, przy czym do kosztów tych należą również poniesione i udokumentowane koszty i opłaty sądowe i urzędowe
wynikające lub będące w związku z zawarciem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia Pożyczkodawcy do depozytu oryginału Karty Pojazdu z wpisaną współwłasnością Pożyczkodawcy
na adres siedziby Pożyczkodawcy. W przypadku nie wypełnienia niniejszego zobowiązania w terminie 30 dni od dnia wypłaty pożyczki, Pożyczkodawca może
jednostronnie wypowiedzieć Umowę Pożyczki.
§ 4 Zasady spłaty Pożyczki.
Odsetki od Pożyczki są płatne miesięcznie zgodnie z ostatecznym Harmonogramem Spłat Pożyczki.
Prowizja przygotowawcza jest wymagalna i płatna przez Pożyczkobiorcę zgodnie z Harmonogramem Spłaty Pożyczki. W przypadku wcześniejszej spłaty Pożyczki
(do 12 miesięcy od daty wypłaty i w przypadku wypowiedzenia Umowy), pozostała do zapłaty część prowizji przygotowawczej (nie spłacona w ratach) staje się
natychmiast wymagalna.
Prowizja za obsługę pożyczki jest wymagalna i płatna przez Pożyczkobiorcę co miesiąc, zgodnie z Ostatecznym Harmonogramem Spłat Pożyczki.
Jeżeli termin płatności należności wynikających z Umowy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, upływa on w najbliższym,
następującym po nim dniu roboczym.
Płatności należności wynikających z Umowy, Pożyczkobiorca dokonuje przelewem, na Rachunek Pożyczkodawcy.
Za datę dokonania płatności przez Pożyczkobiorcę przyjmuje się datę uznania Rachunku Pożyczkodawcy.

7.

Wszelkie płatności dokonane na poczet należności z tytułu Umowy i innych Dokumentów Pożyczki zaliczane są na pokrycie zobowiązań Pożyczkobiorcy w
następującej kolejności:
a)
koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, jeśli takie powstały zgodnie z Umową;
b)
koszty windykacji;
c)
odsetki za opóźnienie;
d)
prowizje i opłaty, naliczane zgodnie z umową
e)
kapitał.
8. Na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy złożony nie później niż na 21 dni przed zakończeniem trwania Umowy, Pożyczkodawca może wyrazić zgodę na
przedłużenie Okresu Pożyczki.
9. Przedłużenie Okresu Pożyczki, ustalenie nowej Daty Spłaty Pożyczki i nowej wartości Odsetek oraz wprowadzenie innych zmian w związku z Przedłużeniem
Okresu Pożyczki nastąpi w formie aneksu do Umowy.
10. Po uprzednim zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę wniosku o wcześniejszą spłatę Pożyczki, Pożyczkobiorca może dokonać takiej czynności. Pożyczkobiorca
poniesie koszty takiej zmiany Umowy zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji. Każde zawiadomienie o wcześniejszej spłacie dokonane przez Pożyczkobiorcę
będzie nieodwołalne i będzie zawierało datę, z którą wcześniejsza spłata ma zostać dokonana.
§ 5 Zmiana wysokości Oprocentowania, Odsetki.
1.
W ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego Okresu Pożyczki Pożyczkodawca może dokonać waloryzacji Odsetek w oparciu o nowe oprocentowanie
określone zgodnie z art. 359 kc tj. według wzoru: 2 x A = Oprocentowanie Pożyczki (gdzie A oznacza stopę równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego plus 3,5 punktów procentowych).
2.
Waloryzacja Odsetek należnych od Pożyczki może dotyczyć wyłącznie okresu Pożyczki pozostałego do Daty Spłaty Pożyczki i jest skuteczna z datą dokonania.
3.
Zmiana Oprocentowania i Odsetek będzie komunikowana Pożyczkobiorcy w drodze jednostronnego oświadczenia Pożyczkodawcy przedstawiającego nowy
Harmonogram Spłaty Pożyczki oraz nową wartość Oprocentowania i Odsetek.
§ 6 Zmiana wysokości opłat i prowizji określonych w Tabeli opłat i prowizji.
Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji określonych w Tabeli opłat i prowizji w sytuacji wystąpienia co najmniej jednego z
następujących przypadków:
a)
zmiana wysokości kosztów operacji i usług ponoszonych przez Pożyczkodawcę związanych z obsługą oferowanych produktów i związanych z nimi usług,
do których stosuje się postanowienia Tabeli opłat i prowizji
b)
zmiana przepisów dotyczących należności publicznoprawnych wpływających na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy
c)
zmiana stopy inflacji (od daty ostatniej zmiany Tabeli opłat i prowizji) o co najmniej 0,02 punktu procentowego, opublikowanej przez Główny Urząd
Statystyczny.
§ 7 Obowiązki publicznoprawne, prawo kontroli oraz ryzyka dotyczące Samochodu.
1.
Pożyczkodawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Z tytułu udzielenia Pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych
na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) i jest zwolniony
przedmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i Załącznika Nr 4, poz. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
2.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem polisy OC przesłać na adres e-mail: biuro@autokapital.pl.pl skan polisy ubezpieczenia
OC dla samochodu stanowiącego zabezpieczenie pożyczki. W przypadku nie przesłania skanu polisy OC przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca ma prawo zawrzeć
Ubezpieczenie OC za ten samochód we własnym zakresie, a kosztami ubezpieczenia obciążyć Pożyczkobiorcę, na co Pożyczkobiorca bezwarunkowo wyraża
zgodę.
3.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej Umowy do zapłaty wszelkich obciążeń i opłat należnych w związku z Umową, Samochodem oraz
ustanowieniem Zabezpieczeń oraz do zwrotu Pożyczkodawcy na pierwsze pisemne wezwanie wszelkich poniesionych przez niego obciążeń i opłat
publicznoprawnych w związku z niniejszą Umową, Samochodem lub Zabezpieczeniami, które istnieją lub powstaną po dacie zawarcia Umowy. Pożyczkodawca
nie będzie zobowiązany do ponoszenia obowiązków publicznoprawnych w związku z Umową oraz dotyczących Samochodu i w tym zakresie Pożyczkobiorca
wykona wszelkie takie obowiązki samodzielnie.
4.
Wszelkie obowiązki, ryzyka i koszty związane z własnością, posiadaniem i używaniem Samochodu są po stronie Pożyczkobiorcy, w tym obowiązek ponoszenia
opłat i dokonywania innych czynności wymaganych polskim prawem.
5.
Pożyczkobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Pożyczkodawcę o każdym zdarzeniu związanym z samochodem, a w szczególności o kradzieży
pojazdu lub Szkodzie Całkowitej pojazdu.
6.
Pożyczkobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Pożyczkodawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich lub postępowaniach organów
odnoszących się do Samochodu, równocześnie informując te osoby i organy o tym, że współwłaścicielem Samochodu jest Pożyczkodawca.
7.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do umożliwienia Pożyczkodawcy przeprowadzania kontroli stanu Samochodu, osobiście lub przez osoby trzecie upoważnione
przez Pożyczkodawcę, w miejscu i terminie uprzednio uzgodnionym przez Strony a w przypadku stwarzania trudności w uzgodnieniu, w miejscu terminie
wyznaczonym przez Pożyczkodawcę.
§ 8 Zabezpieczenia.
1.
Zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikające z Umowy Pożyczki, zostaną zabezpieczone przez:
a)
Warunkowe przeniesienie na Pożyczkodawcę na zabezpieczenie udziału w prawie własności Samochodu, wynoszącego 49/100 części, na podstawie
umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie zawartej w formie i treści zaakceptowanej przez Pożyczkodawcę, w wyniku czego Pożyczkodawca od dnia
zawarcia ww. umowy będzie współwłaścicielem Samochodu w części wynoszącej 49/100 pod warunkiem rozwiązującym spłaty przez Pożyczkobiorcę w
Dacie Spłaty Pożyczki wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy („Przeniesienie 1”);
b)
Warunkowe przeniesienie na Pożyczkodawcę na zabezpieczenie udziału w prawie własności Samochodu, wynoszącego 51/100 części, na podstawie ww.
umowy przewłaszczenia w wyniku czego własność ww. udziału w prawie własności Samochodu zostanie przeniesiona na rzecz Pożyczkodawcy pod
warunkiem zawieszającym: (i) w przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się wobec Pożyczkodawcy z zapłatą jakiejkolwiek należności wynikającej z
Umowy lub innego Dokumentu Pożyczki o 30 dni (ii) w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia Umowy w przypadkach określonych § 10 ust. 1 Umowy;
lub (iii) w dniu śmierci Pożyczkobiorcy (gdy jest on osobą fizyczną) („Przeniesienie 2”); Przeniesienie 2 nastąpi w 31 dniu opóźnienia w zapłacie przez
Pożyczkobiorcę jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy lub innego Dokumentu Pożyczki lub w dniu określonym przez Pożyczkodawcę w przypadku
wcześniejszego wypowiedzenia Umowy lub w dniu śmierci Pożyczkobiorcy (gdy jest on osobą fizyczną), bez potrzeby składania odrębnego oświadczenia
woli, na co Pożyczkobiorca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę;
c)
weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wystawiony przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy;
d)
poręczeniem udzielonym przez osobę trzecią.
2.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień danego Zabezpieczenia, Zabezpieczenia obowiązują do czasu całkowitej spłaty wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy
wynikających lub związanych z Umową.
3.
W przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się wobec Pożyczkodawcy z zapłatą jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy lub innego Dokumentu Pożyczki o
30 dni Pożyczkodawca, ma prawo uzupełnić weksel o elementy wymagane dla jego ważności, w tym uzupełnić weksel na kwotę odpowiadającą stanowi
aktualnego zadłużenia Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy wynikającym z Umowy lub innego Dokumentu opatrzyć go klauzulą ”bez protestu”, datą i
miejscem wystawienia, miejscem i terminem płatności według własnego uznania i wezwać Pożyczkobiorcę w terminie 7 dni licząc od daty jego uzupełnienia, do
jego wykupu za kwotę wskazaną na wekslu, a w razie braku płatności dochodzić zapłaty na drodze postępowania sądowego.
4.
Pożyczkodawca zawierając Umowę pożyczki kwituje odbiór weksla In blanco, a po dokonaniu przez Pożyczkobiorcę całkowitej spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi
wymagalnymi Odsetkami i innymi płatnościami i kosztami wraz ze wszelkimi odsetkami za opóźnienie i ewentualnymi kosztami, zobowiązuje się do zwrotu
weksla.
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Po dokonaniu całkowitej spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi wymagalnymi Odsetkami i innymi płatnościami i kosztami, Pożyczkodawca będzie zobowiązany
dokonać w terminie 14 dni od daty pełnego rozliczenia z Pożyczkobiorcą, zwrotnego przeniesienia udziału w tytule własności Samochodu przewłaszczonego na
zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym, poprzez przesłanie jednostronnego oświadczenia potwierdzającego całkowitą spłatę Pożyczki i wykonanie
zobowiązań z Umowy oraz w tym samym terminie zwróci Pożyczkobiorcy wystawiony przez niego w związku z Umową weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową.
Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy wszelkie koszty poniesione przez Pożyczkodawcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy, dokumentów Zabezpieczeń lub innych dokumentów powiązanych, takie jak koszty upomnień, windykacji należności lub
zabezpieczenia i odbioru Samochodu lub jego przynależności, koszty wyceny i/lub zorganizowania sprzedaży Samochodu w celu zaspokojenia się Pożyczkodawcy.
Szczegółowe warunki przeniesienia na Pożyczkodawcę na zabezpieczenie udziału w prawie własności Samochodu określone są w Umowie przewłaszczenia na
zabezpieczenie, zawieranej pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą.
§ 9 Przypadki Naruszenia Umowy i prawo do wypowiedzenia.
W dowolnym momencie po wystąpieniu, któregokolwiek z poniższych Przypadków Naruszenia Umowy, Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze
skutkiem natychmiastowym i postawić Pożyczkę wraz z innymi należnościami w tym opłatami i prowizjami w stan natychmiastowej wymagalności:
a) którekolwiek z oświadczeń Pożyczkobiorcy złożone w niniejszej Umowie okaże się niezgodne z prawdą;
b) Pożyczkobiorca udzieli informacji dotyczących stanu prawnego i technicznego Samochodu niezgodnych ze stanem faktycznym, a w znaczący sposób
wpływających na jego wartość,
c) Pożyczkobiorca złoży jakiekolwiek oświadczenie podważające ważność lub skuteczność zawarcia niniejszej Umowy lub też aktu przeniesienia udziału we
własności Samochodu,
d) Pożyczkobiorca nie wywiązuje się z przestrzegania któregokolwiek ze swych zobowiązań podjętych w niniejszej Umowie lub innych umowach związanych z
niniejszą Umową (w tym dokumentach Zabezpieczenia), w szczególności gdy Pożyczkobiorca opóźnia się wobec Pożyczkodawcy z zapłatą jakiejkolwiek
należności wynikającej z Umowy lub innego Dokumentu Pożyczki o 30 dni,
e) jakiekolwiek pozwolenie, licencja, lub inne prawo kiedykolwiek konieczne lub wymagane w celu umożliwienia Pożyczkobiorcy prowadzenia swojej
działalności lub działania zgodnego ze zobowiązaniami wynikającymi z Umowy, zostanie odwołane, wstrzymane, unieważnione lub w istotny sposób
zmienione,
f) Pożyczkobiorca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub ją zawiesi;
g) zostanie wszczęte postępowanie w celu likwidacji Pożyczkobiorcy,
h) dojdzie do zajęcia przez komornika lub zajęcia administracyjnego całej lub znaczącej części aktywów Pożyczkobiorcy i aktywa te nie zostaną zwolnione z
zajęcia w ciągu pięciu (5) Dni Roboczych;
i) dojdzie do zawarcia umowy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, fuzji lub podziału, w wyniku, których wszystkie lub znaczna część
aktywów i pasywów Pożyczkobiorcy zostaje przejęta przez inną osobę, bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy;
j) Pożyczkobiorca zbędzie, przeniesie, odda do używania, doprowadzi do konfiskaty lub w inny sposób rozporządzi Samochodem lub go obciąży z wyjątkiem
ustanowienia przewłaszczenia na rzecz Pożyczkodawcy na zabezpieczenie niniejszej Umowy;
k) którekolwiek z Zabezpieczeń wymaganych Umową uległo istotnemu pogorszeniu lub pod względem prawnym przestało być ważne albo oświadczenie lub
inny warunek określony w dokumencie Zabezpieczenia został istotnie naruszony;
l) Samochód zostanie skradziony lub wystąpi Szkoda Całkowita;
m) wystąpi okoliczność, która stanowić będzie po stronie Pożyczkobiorcy naruszenie lub niewykonanie zobowiązań z innej umowy zawartej pomiędzy
Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą i/lub ich podmiotami zależnymi Pożyczkobiorcy;
n) Pożyczkobiorca nie dokona płatności jakiejkolwiek należności publicznoprawnej dotyczącej jego działalności lub Samochodu;
o) doszło do innego niż powyższe Przypadki Naruszenia, naruszenia postanowień niniejszej Umowy.
Wypowiedzenie Umowy nastąpi za pisemnym powiadomieniem doręczonym Pożyczkobiorcy drogą pocztową lub drogą komunikacji elektronicznej.
W przypadku ziszczenia się warunku zawieszającego Przeniesienie 2 Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty całej kwoty Pożyczki wraz z innymi należnościami
wynikającymi z Umowy i innych Dokumentów Pożyczki w tym odsetek naliczonych za opóźnienie, w terminie 14 dni od dnia Przeniesienia 2.
W przypadku Szkody Całkowitej lub kradzieży Samochodu, na poczet należności wymienionych w ust. 3 zostanie zaliczone uzyskane od Ubezpieczyciela
odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia Samochodu oraz z tytułu ew. sprzedaży pozostałości po Samochodzie (cena netto).
Jeżeli kwoty wymienione w ust. 4 przewyższą kwotę należności określonych w ust. 3 wówczas nadwyżka zostanie zwrócona Pożyczkobiorcy.
Jeżeli Pożyczkobiorca nie dokona spłaty wszystkich należności w Dniu spłaty, Pożyczkodawca może dochodzić spłaty Pożyczki wraz z wszystkimi innymi
wymagalnymi należnościami na drodze postępowania sądowego. Na podstawie prawomocnego wyroku zasądzającego kwotę Pożyczki wraz z innymi
wymagalnymi należnościami, Pożyczkobiorca może być obciążony kosztami procesu na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.
§ 10 Zaspokojenie się Pożyczkodawcy z Samochodu.
Zaspokojenie się Pożyczkodawcy po przejęciu pełnej własności Samochodu może nastąpić:
a) poprzez jego zbycie na rzecz podmiotu trzeciego i spłatę należności wynikających z Umowy i innych Dokumentów Pożyczki poprzez zaliczenie uzyskanej ceny
sprzedaży na ich poczet; albo
b) poprzez zatrzymanie dla siebie przewłaszczonego Samochodu i zaliczenie wartości Samochodu określonej w wycenie rzeczoznawcy na poczet należności
wynikających z Umowy i innych Dokumentów Pożyczki.
Decyzję co do sposobu zaspokojenia się, Pożyczkodawca podejmie w terminie do 14 dni od dnia wystąpieniu okoliczności skutkujących pełnym przewłaszczeniem
Samochodu tj. Przeniesieniem 2.
Po wystąpieniu okoliczności skutkujących pełnym przewłaszczeniem Samochodu tj. Przeniesieniem 2 i podjęciu przez Pożyczkodawcę decyzji o zatrzymaniu
przewłaszczonego Samochodu dla siebie, podstawą rozliczenia Umowy będzie wartość Samochodu określona w wycenie rzeczoznawcy sporządzonej na zlecenie
Pożyczkodawcy, lecz na koszt Pożyczkobiorcy w ciągu 30 dni od dnia przejęcia posiadania Samochodu przez Pożyczkodawcę.
W przypadku, gdy przychód netto uzyskany ze sprzedaży Samochodu będzie niewystarczający dla pełnego zaspokojenia należności Pożyczkodawcy wynikających
z Umowy i innych Dokumentów Pożyczki, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany zapłacić Pożyczkodawcy różnicę w terminie 14 dni od otrzymania wezwania,
zawierającego wyliczenie tej różnicy.
W wypadku zbycia przewłaszczonego w pełni Samochodu przez Pożyczkodawcę, gdy uzyskana cena sprzedaży Samochodu przewyższy kwotę należności
wynikających z Umowy i innych Dokumentów Pożyczki, Pożyczkodawca niezwłocznie przekaże Pożyczkobiorcy różnicę pomiędzy uzyskaną ceną sprzedaży
Samochodu, a wysokością zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy na dzień otrzymania przez Pożyczkodawcę ceny sprzedaży Samochodu.
Po wystąpieniu okoliczności skutkujących pełnym przewłaszczeniem Samochodu tj. Przeniesieniem 2, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dostarczenia
Samochodu w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o nabyciu przez Pożyczkodawcę prawa własności Samochodu na swój koszt i ryzyko do miejsca i w terminie
wskazanych przez Pożyczkodawcę.
W przypadku braku spłaty zobowiązań wynikających z Umowy i nie zwrócenia Samochodu w w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, Pożyczkobiorca
nieodwołalnie upoważnia Pożyczkodawcę do wejścia do nieruchomości/ pomieszczeń zajmowanych przez Pożyczkobiorcę osobiście lub za pośrednictwem osób
trzecich działających na podstawie stosownego upoważnienia Pożyczkodawcy i do przejęcia Samochodu w posiadanie. Przedmiotowe upoważnienie pozostaje
w mocy na wypadek śmierci Pożyczkobiorcy będącego osobą fizyczną. W przypadku braku zwrotu Samochodu, Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami
przejęcia Samochodu zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Pożyczkobiorca uznaje, że przejęcie Samochodu, względnie jego unieruchomienie w tym trybie nie stanowi
naruszenia jego posiadania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie będzie w związku z tym wysuwał jakichkolwiek roszczeń wobec Pożyczkodawcy.
§ 11 Postanowienia końcowe.
Umowa Pożyczki wygasa w dacie śmierci Pożyczkobiorcy będącego osobą fizyczną.
Wszelkie potrącenia lub zaliczenia na poczet należności wynikających lub będących w związku z Umową lub innymi Dokumentami Pożyczki mogą być dokonane
przez Pożyczkodawcę bez obowiązku składania Pożyczkobiorcy oświadczenia o potrąceniu lub zaliczeniu.
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Pożyczkobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT i innych dokumentów księgowych dokumentujących daną płatności, w tym oświadczeń, wezwań i
zawiadomień drogą elektroniczną na Email wskazany w Umowie lub inny wskazany w pisemnym oświadczeniu danej Strony.
Postanowienia Umowy dotyczące odpowiedzialności Stron, poufności oraz postanowienia końcowe Umowy pozostają w mocy bez względu na ustanie
obowiązywania niniejszej Umowy.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Pożyczkodawcę o wystąpieniu jakiegokolwiek Przypadku Naruszenia Umowy, postępowaniu
sądowym, arbitrażowym lub innym postępowaniu o istotnym znaczeniu dla sytuacji Pożyczkobiorcy lub Samochodu; dokonaniu istotnych zmian w odniesieniu
do działalności gospodarczej, jak również o pojawieniu się wszelkich okoliczności, które stały się wiadome dla Pożyczkobiorcy i mogą mieć wpływ na zdolność
Pożyczkobiorcy do wypełniania zobowiązań wynikających z Umowy.
W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn wskazanych w § 9 OWP pozostaje ona w mocy w zakresie, w którym
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich obciążeń i opłat należnych w związku z niniejszą Umową.
Pożyczkodawca może na swój koszt, w każdym czasie sprzedać, przelać i/lub w inny sposób przenieść wszystkie lub część swoich praw i/lub zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy do innego podmiotu, zaś Pożyczkobiorca sporządzi i przystąpi do wszelkich dokumentów, jakich mógłby wymagać
Pożyczkodawca w celu przeprowadzenia lub dokonania takiej sprzedaży, przelewu lub przeniesienia.
Pożyczkobiorca nie może sprzedać, przelać i/lub w inny sposób przenieść swoich praw i/lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę
trzecią.
Pożyczkodawca może ujawnić na rzecz podmiotów zależnych i współpracujących z nim (konsultanci, brokerzy/agenci ubezpieczeniowi, doradcy
prawni/podatkowi, biegli audytorzy, niezależni rzeczoznawcy itp.) treść dokumentów i informacji otrzymanych od Pożyczkobiorcy, treść niniejszej Umowy oraz
informacje na temat przebiegu realizacji jej postanowień, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę. Strony zobowiązują się wzajemnie przedsięwziąć wszelkie kroki
niezbędne w celu zapewnienia, że ich pracownicy, konsultanci oraz podwykonawcy zastosują się do obowiązku zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z niniejszą Umową.
Każdy paragraf Umowy stanowi odrębne jej postanowienie. Na ile to jest możliwe, każde postanowienie Umowy będzie interpretowane w sposób zapewniający
jego ważność i skuteczność w świetle obowiązującego prawa. W razie uznania przez właściwy sąd w prawomocnym orzeczeniu, że jedno z postanowień Umowy
jest nieważne lub nieskuteczne, postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z Umowy, a wszystkie pozostałe jej postanowienia pozostaną w pełni w mocy,
zaś zamiast postanowienia uznanego za niedopuszczalne lub niemożliwe do dochodzenia uzgodnione zostanie postanowienie o podobnej treści,
odzwierciedlające pierwotny zamiar Stron w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem.
Pożyczkodawca przetwarza Dane Osobowe Pożyczkobiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie"). Pożyczkodawca jest Administratorem Danych osobowych
w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Pożyczkodawcę zawarte są w polityce prywatności oraz
prezentowane w klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia.

