
UMOWA POŻYCZKI 

Zawarta w dniu 08.10.2021 w Warszawie (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:
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, reprezentowaną przez:
Wojciecha Kołacz – Członka Zarządu
zwaną dalej „Pożyczkodawcą”, 
e-mail Pożyczkodawcy: biuro@autokapital.pl
a
Wojciech Kowalski, legitymującym się numerem PESEL 82120511642, posiadającym dowód osobisty seria i numer dowodu CBD174653, adres
zamieszkania 02-486 Warszawa, Warszawska 5,
zwanym dalej „Pożyczkobiorcą“
łącznie dalej zwane „Stronami”
e-mail Pożyczkobiorcy:wojciech.kolacz@pro.onet.pl

§ 1 Przedmiot i Istotne Warunki Umowy
1. Na  podstawie  niniejszej  Umowy  Pożyczkodawca  udziela  Pożyczkobiorcy  pożyczki  gotówkowej  na  dowolny  cel  niezwiązany  z

działalnością gospodarczą Pożyczkobiorcy, w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zero złotych zero groszy) („Całkowita
Kwota Pożyczki”).

2. Prowizja przygotowawcza  została  określona na kwotę 900.00 zł  wartości  udzielonej  Pożyczki  tj.  900,00 zł  (słownie: dziewięćset
złotych zero groszy). 

3. Prowizja za obsługę  Pożyczki  została  określona w wysokości  14.040,00 zł (słownie:  czternaście tysięcy czterdzieści  złotych zero
groszy). Prowizja przygotowawcza oraz Prowizja za obsługę Pożyczki są wymagalne i płatne przez Pożyczkobiorcę co miesiąc, zgodnie
z Harmonogramem Spłaty Pożyczki. 

4. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy oprocentowania, która na dzień zawarcia niniejszej Umowy wynosi8.00 % w
skali roku, a łączna kwota odsetek z tego tytułu wynosi na dzień sporządzenia Umowy :  2.577,08 zł (słownie:  dwa tysiące pięćset
siedemdziesiąt siedem złotych osiem groszy).

5. Całkowity koszt pożyczki na dzień zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki wynosi 17 517,08 zł i stanowi sumę kwot wskazanych w ust. 2,
3 oraz 4 powyżej.

6. Rzeczywista  roczna  stopa  oprocentowania  na dzień́  zawarcia  Umowy  wynosi  55.40 % i  została  ustalona  w oparciu  o założenia
wskazane w Formularzu Informacyjnym. 

7. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę ̨ustalona w dniu zawarcia Umowy Pożyczki wynosi 32 517,08 zł i stanowi sumę ̨
kwot, określonych w ust. 1 i 5 powyżej. 

8. Pośrednikiem Kredytowym jest spółka pod firmą Centrala z siedzibą 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 lok 345 dokonującą
czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy. 

§ 2 Czas obowiązywania Umowy pożyczki
1. Niniejsza Pożyczka jest udzielana na okres określony w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki.
2. Dzień spłaty Całkowitej Kwoty do zapłaty przez Pożyczkobiorcę przypada na dzień 22.06.2025. Całkowita kwota do zapłaty, spłacana

jest w ratach, a Terminy Spłaty jak i  wysokość ́ każdej z rat określone zostały w Harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszej  Umowy Pożyczki.Ostateczny Harmonogram Spłat  Pożyczki  zostanie  przygotowany i  przesłany  przez Pożyczkodawcę na
wskazany adres e-mail Pożyczkobiorcy niezwłocznie po wypłacie środków i uruchomieniu Pożyczki.

§ 3 Wypłata Całkowitej Kwoty Pożyczki
Całkowita Kwota Pożyczki zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę o numerze:  po spełnieniu
Warunków Wypłaty Pożyczki, zgodnie z Umową w terminie do 1 (jednego) dnia roboczego od dnia spełnienia ostatniego z Warunków Wypłaty
Pożyczki. Warunki Wypłaty Pożyczki zostały określone w Ogólnych Warunkach Pożyczek, stanowiącym  Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy
Pożyczki. („OWP”).

§ 4 Spłata Całkowitej Kwoty do Zapłaty
1. O ile Umowa Pożyczki nie zostanie wcześniej wypowiedziana lub prolongowana, Pożyczkobiorca spłaci Pożyczkodawcy Całkowitą

kwotę do zapłaty w Dacie Spłaty określonej w ostatecznym Harmonogramie Spłat Pożyczki.
2. Całkowita kwota do zapłaty spłacana jest w ratach, a terminy spłaty jak i wysokość każdej z rat określone zostały w Harmonogramie

Spłaty Pożyczki stanowiącym  Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Pożyczki. Ostateczny harmonogram spłat zostanie przesłany na
adres e-mail pożyczkobiorcy po wypłacie środków i uruchomieniu pożyczki.

3. Pożyczkobiorca  w każdym czasie  obowiązania  niniejszej  Umowy Pożyczki  ma prawo do otrzymania na jego wniosek bezpłatnie
Harmonogramu Spłat Pożyczki.

4. Spłata Całkowitej Kwoty do zapłaty następuje przelewem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy o numerze .
5. Szczegółowe zasady dotyczące spłaty Całkowitej  kwoty do zapłaty, uregulowane zostały w OWP, stanowiącym Załącznik nr 5 do

niniejszej Umowy Pożyczki. 
§ 5 Skutki braku płatności

1. W przypadku,  gdy  Pożyczkodawca  nie  otrzyma należności  wynikających  z Umowy  i  innych  Dokumentów  Pożyczki  w datach  ich
wymagalności, będzie miał prawo naliczania Odsetek za opóźnienie oraz naliczenia opłat, wymienionych w Tabeli opłat i prowizji,
stanowiącej  Załącznik nr 4 do Umowy. Łączne, całkowite koszty ponoszone przez Pożyczkobiorcę z tytułu zaległości w spłacie nie
mogą przekroczyć kwoty odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności
sumy  aktualnej  stopy  referencyjnej  Narodowego  Banku  Polskiego  i  5,5  punktów  procentowych  w  stosunku  rocznym.  Stopa
procentowa odsetek za opóźnienie aktualna na dzień zawarcia Umowy wynosi12.00 % w skali roku;

2. Bez ograniczania uprawnień Pożyczkodawcy wynikających z Umowy w tym ust. 1- 2 powyżej, lub z przepisów obowiązującego prawa,
Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i postawić Pożyczkę wraz z innymi należnościami w
tym  opłatami  i  prowizjami  w  stan  natychmiastowej  wymagalności  w  dowolnym  momencie  po  wystąpieniu,  któregokolwiek  z
Przypadków Naruszenia Umowy, określonych w § 9 OWP, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy Pożyczki. 
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3. 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.

§ 6 Zabezpieczenia
1. Zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikające z Umowy Pożyczki, a także które mogą powstać z tytułu Umowy Pożyczki w przyszłości

zostaną zabezpieczone przez przeniesienie przez Pożyczkobiorcę na Pożyczkodawcę prawa własności Samochodu markiAUDI, model
A6 Avant [C8] TFSI Quattro Sport S tronic (Kombi Benzyna 245KM), o numerze rejestracyjnym WOYTEK, rok produkcji 2018, nr VIN
VIN123456789ZZZAAA00. Szczegółowe warunki przeniesienia na zabezpieczenie prawa własności Samochodu zostały określone w
OWP, stanowiącymZałącznik nr 5 do niniejszej Umowy Pożyczki oraz w Umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie.

2. Zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikające z Umowy Pożyczki, a także które mogą powstać z tytułu Umowy Pożyczki w przyszłości
zostaną zabezpieczone przez weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy. Szczegółowe warunki dotyczące wystawienia weksla in blanco
zostały określone w OWP stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy Pożyczki.

3.  Zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikające z Umowy Pożyczki, a także które mogą powstać z tytułu Umowy Pożyczki w przyszłości
zostaną zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez osobę trzecią.

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień danego Zabezpieczenia, Zabezpieczenia obowiązują do czasu całkowitej spłaty wszelkich
zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających lub związanych z Umową Pożyczki.

§ 7 Wcześniejsza spłata
1. Pożyczkobiorca uprawniony jest do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przez Dniem spłaty bez ponoszenia opłat lub prowizji za

wcześniejszą spłatę. Szczegółowe warunki wcześniejszej spłaty pożyczki zostały uregulowane w OWP stanowiącym Załącznik nr 5 do
niniejszej Umowy Pożyczki. 

§ 8 Prawo odstąpienia od Umowy
1. Pożyczkobiorca, bez podania przyczyny, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, co skutkuje uznaniem

Umowy Pożyczki za niezawartą. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie nie wygasa z chwilą odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od
Umowy Pożyczki jej zapisy pozostają w mocy po odstąpieniu pożyczkobiorcy od Umowy Pożyczki.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Termin do odstąpienia jest zachowany,  jeżeli  Pożyczkobiorca przed jego upływem wyśle na adres Pożyczkodawcy,  tj.  PSF Loans

Sp. z o. o.,  al.  Jerozolimskie  200  lok.  345, 02-486  Warszawa oświadczenie  o  odstąpieniu.  Pożyczkobiorca  ma  prawo  złożyć
oświadczenie o odstąpieniu również drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres biuro@autokapital.pl.

4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Całkowitej Kwoty Pożyczki wraz z
Odsetkami kapitałowymi za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia faktycznej spłaty Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkodawcy
w terminie 30 dni  od dnia złożenia Pożyczkodawcy oświadczenia o odstąpieniu.  Kwota odsetek należnych dziennie wynosi: 3.27
złotych.

5. W razie opóźnienia w zwrocie, wypłacona Pożyczkobiorcy Całkowita Kwota Pożyczki staje się zadłużeniem przeterminowanym, od
którego pobierane są  odsetki  maksymalne za opóźnienie w wysokości  równej  dwukrotności  sumy aktualnej  stopy referencyjnej
Narodowego  Banku  Polskiego  i  5,5  punktów  procentowych  (w  stosunku  rocznym),  począwszy  od  31  dnia  po  dniu  złożenia
oświadczenia  o  odstąpieniu  do  dnia  spłaty.  Wysokość  odsetek  za  opóźnienie  może  ulegać  zmianie  w  przypadku  zmiany  stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, odpowiednio do zmiany tej stopy.

§ 9 Oświadczenia i zapewnienia Pożyczkobiorcy.
1. Pożyczkobiorca  oświadcza,  że  przy  zawarciu  Umowy  Pożyczki  występuje  w  roli  konsumenta  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu

cywilnego. Umowa Pożyczki nie jest związana z prowadzoną przez Pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. O każdorazowej  zmianie adresu zamieszkania wymienionego w nagłówku Umowy Pożyczki  oraz  adresu e-mail  wymienionego w

nagłówku  Umowy  Pożyczki,  Pożyczkobiorca  obowiązany  jest  niezwłocznie  zawiadomić  Pożyczkodawcę.  Zmiana  tych  danych  nie
stanowi zmiany niniejszej Umowy Pożyczki. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu Pożyczkodawcy, pisma wysłane listem
poleconym na adres Pożyczkobiorcy wskazany w nagłówku Umowy lub wiadomości e-mail wysłany na adres wskazany w nagłówku
Umowy, uznaje się za skutecznie doręczone.

3. Pożyczkobiorca oświadcza i zapewnia, że:
a) nie są prowadzone przeciwko niemu, nie ujawnione Pożyczkodawcy, postępowania sądowe, administracyjne lub inne, które mogłyby

mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową;
b) Samochód jest wolny od jakichkolwiek wad i innych obciążeń w tym:

(i) rejestr pojazdów nie stwierdza braku legalności pochodzenia Samochodu, 
(ii) na Samochodzie nie ustanowionozastawu zwykłego, zastawu rejestrowego lub zastawu skarbowego;
(iii) samochód nie podlega zajęciu komorniczemu lub administracyjnemu, konfiskacie oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia;
(iv) samochód nie jest obciążony żadnym prawem obligacyjnym poprzez zawarcie jakiejkolwiek umowy o oddanie Samochodu do

używania (umowa najmu, dzierżawy lub inna);
c) do czasu całkowitej spłaty Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązuje się nie podejmować działań i nie zawierać jakichkolwiek umów

zmierzających lub skutkujących jakimkolwiek obciążeniem, sprzedażą lub konfiskatą Samochodu;
d) wszelkie  środki  finansowe  przeznaczone  na  spłatę  zobowiązań  wynikających  z  Umowy  będą  pochodzić  z  legalnych  źródeł;

jednocześnie Pożyczkobiorca wyraża zgodę na realizację przez Pożyczkodawcę wszelkich obowiązków nałożonych na niego jako
podmiot obowiązany przez ustawę z dnia 1 marca 2018 roku „o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” i
oświadcza,  że  będzie  z  nim  współpracował  w  tym  zakresie  i  w  związku  z  takimi  działaniami  nie  będzie  podnosił  wobec
Pożyczkodawcy jakichkolwiek roszczeń lub zarzutów. 

4. Pożyczkodawca oświadcza, iż jest instytucją pożyczkową w rozumieniu przepisów Ustawy. 
§ 10 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Pożyczkodawca zamierza się porozumiewać z Pożyczkobiorcą w języku polskim.
2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
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3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Plac Powstańców

Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
5. Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę

wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie
tego zobowiązania od Pożyczkodawcy.  

6. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów. Szczegółowe warunki oraz zasady dostępu do
tej procedury zostały określone w OWP, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

7. Na potrzeby wykonania postanowień niniejszej Umowy Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca niniejszym wskazują poniższe adresy e-mail
do doręczeń:

Imię i nazwisko: Adres e-mail:
Wojciech Kowalski wojciech.kolacz@pro.onet.pl
PSF Loans Sp. z o.o. biuro@autokapital.pl

8. Pożyczkobiorca wyraża zgodę by wszystkie dokumenty i oświadczenia związane z wykonaniem i rozliczeniem Umowy Pożyczki ,
doręczane  były  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  poprzez  ich  wysłanie  na  adres  e-mail  Pożyczkobiorcy:
wojciech.kolacz@pro.onet.pl

9. Następujące Załączniki stanowią integralną cześć Umowy:
a) Załącznik 1 - Harmonogram Spłat Pożyczki
b) Załącznik 2 – Deklaracja Wekslowa
c) Załącznik 3 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu
d) Załącznik 4 - Tabela opłat i prowizji 
e) Załącznik 5 – Ogólne Warunki Pożyczek

10. Pożyczkobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Pożyczki otrzymał i zapoznał się z:
a) Wzorem umowy pożyczki TAK NIE
b) Ogólnymi Warunkami Pożyczek TAK NIE
c) Wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy TAK NIE
d) Tabelą Opłat i Prowizji TAK NIE
e) Formularzem informacyjnym TAK NIE

11. Pożyczkobiorca oświadcza i potwierdza, że wskazane w ust. 9 i 10 dokumenty nie budzą jego wątpliwości.
12. Aktualna Tabela Opłat i Prowizji jest dostępna na stronie internetowej Pożyczkodawcy www.autokapital.pl i  może ulec zmianie w

jednym z następujących przypadków:
a) wystąpienie inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) w wysokości co najmniej 2% za poprzedni miesiąc kalendarzowy,

liczonej rok do roku, publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny,
b) zmiany  wysokości  ponoszonych  przez  Pożyczkodawcę  kosztów  w  związku  z  Umową  Pożyczki  lub  zmianą  wysokości  kosztów

ponoszonych przez Pożyczkodawcę w celu zaspokojenia się z Przedmiotu przewłaszczenia,
c) zmiany przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów nadzoru.
13. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych

okoliczności.
1. O  zmianie  Tabeli  Opłat  i  Prowizji  oraz  o  dacie  wejścia  w  życie  zmian  Pożyczkodawca  poinformuje  Pożyczkobiorcę  na  stronie

internetowej www.autokapital.pl Pożyczkodawcy oraz na trwałym nośniku, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą ich wejścia
w życie.

14. W  przypadku  zmiany  Taryfy  Opłat  i  Prowizji  w  zakresie  innym  niż  zmiana  wysokości   Odsetek  kapitałowych  lub  Odsetek  za
opóźnienie Pożyczkobiorca może skorzystać z prawa do wypowiedzenia Umowy Pożyczki.

Podpis Pożyczkobiorcy:

15.
16.
17.
18.
19.

Weryfikacja przez przyjmującego podpisy:
Potwierdzam, że sprawdziłem tożsamość podpisujących i że powyższe podpisy zostały złożone w mojej obecności, własnoręcznie.

__________________________________
(podpis osoby weryfikującej)

Podpis za PSF Loans Sp. z o.o.:

podpis:____________________
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Załącznik nr 1 do umowy

Nr A1_K12_22168/TEST/Cen/2020
HARMONOGRAM SPŁAT POŻYCZKI

Całkowita Kwota Pożyczki  15.000,00 PLN

Prowizja przygotowawcza 6% od kwoty pożyczki 900,00 PLN

Prowizja za obsługę Pożyczki 14.040,00 PLN

lp data spłaty kapitał odsetki prowizja miesięcz. prowizja przygotow. kwota do zapłaty Pozostały kapitał

1 22.07.2021 266.19 100.00 292.50 18.75 677.44 14733.81

2 22.08.2021 267.97 98.22 292.50 18.75 677.44 14465.84

3 22.09.2021 269.76 96.43 292.50 18.75 677.44 14196.08

4 22.10.2021 271.55 94.64 292.50 18.75 677.44 13924.53

5 22.11.2021 273.36 92.83 292.50 18.75 677.44 13651.17

6 22.12.2021 275.19 91.00 292.50 18.75 677.44 13375.98

7 22.01.2022 277.02 89.17 292.50 18.75 677.44 13098.96

8 22.02.2022 278.87 87.32 292.50 18.75 677.44 12820.09

9 22.03.2022 280.73 85.46 292.50 18.75 677.44 12539.36

10 22.04.2022 282.60 83.59 292.50 18.75 677.44 12256.76

11 22.05.2022 284.48 81.71 292.50 18.75 677.44 11972.28

12 22.06.2022 286.38 79.81 292.50 18.75 677.44 11685.90

13 22.07.2022 288.29 77.90 292.50 18.75 677.44 11397.61

14 22.08.2022 290.21 75.98 292.50 18.75 677.44 11107.40

15 22.09.2022 292.15 74.04 292.50 18.75 677.44 10815.25

16 22.10.2022 294.09 72.10 292.50 18.75 677.44 10521.16

17 22.11.2022 296.05 70.14 292.50 18.75 677.44 10225.11

18 22.12.2022 298.03 68.16 292.50 18.75 677.44 9927.08

19 22.01.2023 300.01 66.18 292.50 18.75 677.44 9627.07

20 22.02.2023 302.01 64.18 292.50 18.75 677.44 9325.06

21 22.03.2023 304.03 62.16 292.50 18.75 677.44 9021.03

22 22.04.2023 306.05 60.14 292.50 18.75 677.44 8714.98

23 22.05.2023 308.10 58.09 292.50 18.75 677.44 8406.88

24 22.06.2023 310.15 56.04 292.50 18.75 677.44 8096.73

25 22.07.2023 312.22 53.97 292.50 18.75 677.44 7784.51

26 22.08.2023 314.30 51.89 292.50 18.75 677.44 7470.21

27 22.09.2023 316.39 49.80 292.50 18.75 677.44 7153.82

28 22.10.2023 318.50 47.69 292.50 18.75 677.44 6835.32

29 22.11.2023 320.63 45.56 292.50 18.75 677.44 6514.69

30 22.12.2023 322.76 43.43 292.50 18.75 677.44 6191.93

31 22.01.2024 324.92 41.27 292.50 18.75 677.44 5867.01

32 22.02.2024 327.08 39.11 292.50 18.75 677.44 5539.93

33 22.03.2024 329.26 36.93 292.50 18.75 677.44 5210.67

34 22.04.2024 331.46 34.73 292.50 18.75 677.44 4879.21

35 22.05.2024 333.67 32.52 292.50 18.75 677.44 4545.54

36 22.06.2024 335.89 30.30 292.50 18.75 677.44 4209.65

37 22.07.2024 338.13 28.06 292.50 18.75 677.44 3871.52

38 22.08.2024 340.38 25.81 292.50 18.75 677.44 3531.14

39 22.09.2024 342.65 23.54 292.50 18.75 677.44 3188.49

40 22.10.2024 344.94 21.25 292.50 18.75 677.44 2843.55

41 22.11.2024 347.24 18.95 292.50 18.75 677.44 2496.31

42 22.12.2024 349.55 16.64 292.50 18.75 677.44 2146.76

43 22.01.2025 351.88 14.31 292.50 18.75 677.44 1794.88

44 22.02.2025 354.23 11.96 292.50 18.75 677.44 1440.65

45 22.03.2025 356.59 9.60 292.50 18.75 677.44 1084.06

46 22.04.2025 358.97 7.22 292.50 18.75 677.44 725.09

47 22.05.2025 361.36 4.83 292.50 18.75 677.44 363.73

48 22.06.2025 363.73 2.42 292.50 18.75 677.40 0.00
Ostateczny Harmonogram Spłat Pożyczki zostanie przygotowany i przesłany przez Pożyczkodawcę na wskazany adres e-mail Pożyczkobiorcy niezwłocznie po 
wypłacie środków i uruchomieniu Pożyczki. Rachunek do spłat: 
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Parafka Pożyczkobiorcy

Załącznik nr 2 do umowy
Nr A1_K12_22168/TEST/Cen/2020

DEKLARACJA WEKSLOWA
Dnia:08.10.2021

Do: PSF Loans Sp. z o.o.

1. Załączam do Państwa dyspozycji jeden weksel własny in blanco opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” wystawiony przez Wojciech Kowalski
legitymującym się numerem PESEL 82120511642, posiadającym dowód osobisty seria i numer dowodu CBD174653, adres zamieszkania 02-
486 Warszawa, Warszawska 5 ("Pożyczkobiorca"), który PSF Loans Sp. z o.o. ("Pożyczkodawca") upoważniony jest wypełnić łącznie do
kwoty  stanowiącej  równowartość  wszystkich  wymagalnych,  lecz  niezapłaconych  należności  przysługujących  Pożyczkodawcy  (a  w
szczególności  należności  odsetek,  prowizji,  kosztu  ustanowienia  zabezpieczeń  i  kapitału)  z  tytułu  zawartej  Umowy  Pożyczki  nr
A1_K12_22168/TEST/Cen/2020 z  dnia  08.10.2021 zawartej  pomiędzy  Pożyczkodawcą  i  Pożyczkobiorcą  ("Umowa Pożyczki"),  łącznie z
należnymi odsetkami, na wypadek, gdyby Pożyczkobiorca nie uregulował którejkolwiek z tych należności w dacie jej wymagalności zarówno
w okresie mocy wiążącej Umowy Pożyczki jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu lub w przypadku nastąpienia okoliczności, w której
Pożyczkodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy Pożyczki.

2. Pożyczkodawca jest upoważniony do opatrzenia weksla własnego datą i miejscem wystawienia, datą płatności oraz klauzulą "bez protestu"
zgodnie  z  własnym uznaniem, zawiadamiając Pożyczkobiorcę  o tym listem poleconym lub posłańcem,  wysłanym nie później  niż  na 7
(siedem) dni przed datą płatności. Weksel własny będzie płatny w mBank SA. 

3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę, aby w przypadku nie wykorzystania weksla własnego przez Pożyczkodawcę po wygaśnięciu zobowiązań
wynikających z Umowy Pożyczki oraz nie odebrania weksla w terminie 1 (jednego) miesiąca, liczonego od daty wygaśnięcia zobowiązań
został on protokolarnie zniszczony albo przekreślony przez Pożyczkodawcę i odesłany do Pożyczkobiorcy.

Podpisy Pożyczkobiorcy:

Weryfikacja przez przyjmującego weksel:
Potwierdzam, że sprawdziłem tożsamość podpisującego i że powyższy podpis został złożony w mojej obecności, własnoręcznie.

__________________________________
(podpis osoby weryfikującej)
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