UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

Niniejsza Umowa Pożyczki Odnawialnej („Umowa”) została zawarta pomiędzy:
1)

FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 62, 00–844 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000653925, o numerze NIP 6762519005, o numerze REGON
366127470, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 PLN („Finiata”); oraz

2)

Klient;

zwane będą dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich oddzielnie „Stroną”.
STRONY UZGADNIAJĄ co następuje:
1.

DEFINICJE
W niniejszej Umowie:
„Okres Dostępności” oznacza stały okres sześciu miesięcy, licząc od dnia uiszczenia opłaty
abonamentowej za udostępnienie Klientowi Limitu Pożyczkowego (zgodnie z opisem w
Punkcie 2.4 (a)), przy czym taki okres dostępności może zostać przedłużony zgodnie z
Punktem 8.1 niniejszej Umowy.
„Dzień Roboczy” oznacza dzień (inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od
pracy w Polsce), w którym banki prowadzą działalność operacyjną w Polsce.
„Wniosek o Wypłatę” oznacza wniosek o przyznanie i wypłatę Pożyczki, złożony przez
Klienta do Finiata za pośrednictwem Platformy lub e-mailem na adres: service@finiata.pl. W
celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, pierwszy Wniosek o Wypłatę może zostać złożony
tylko po tym, jak Klient: (a) wpłacił z góry opłatę abonamentową na rzecz Finiata w terminie
określonym w Umowie i w indywidualnej wysokości określonej w Warunkach Finansowania,
za udostępnienie Klientowi Limitu Pożyczkowego (b) dokończył proces rejestracji i
weryfikacji opisany w Regulaminie; oraz (c) otrzymał Warunki Finansowania.
„Limit Pożyczkowy” oznacza maksymalną łączną kwotę Pożyczki, która może zostać
przyznana Klientowi przez Finiata na warunkach niniejszej Umowy, określoną w Warunkach
Finansowania.
„Okres Prolongaty” oznacza okres siedmiu (7) dni przypadających bezpośrednio po
Terminie Spłaty należnej i wymagalnej kwoty Pożyczki (zgodnie z Harmonogramem Spłaty),
w którym Klient może spłacić tę kwotę Pożyczki bez naliczania dodatkowych opłat za
opóźnienie.
„Pożyczka” oznacza określoną kwotę pieniędzy, która jest przekazywana przez Finiata
Klientowi jako pożyczka z tytułu Umowy Pożyczki na podstawie Wniosku o Wypłatę.

„Umowa Pożyczki” oznacza umowę pożyczki w rozumieniu art. 720 Kodeksu Cywilnego
zawartą w sposób dorozumiany pomiędzy Finiata jako pożyczkodawcą a Klientem jako
pożyczkobiorcą, poprzez złożenie przez Klienta Wniosku o Wypłatę oraz wypłatę przez
Finiata wnioskowanej Pożyczki.
„Niespłacona Kwota Pożyczki” oznacza, w dowolnym czasie, nominalną kwotę wypłaconej
Pożyczki, która nie została spłacona i jest nierozliczona.
„Platforma” oznacza platformę internetową Finiata: www.finiata.pl.
„Termin Spłaty” oznacza termin na dokonanie spłaty określony na podstawie
Harmonogramu Spłaty i niezależnie czy przypada na Dzień Roboczy czy też nie. Oznacza to,
że Termin Spłaty może przypaść na sobotę/niedzielę lub na dzień wolny od pracy.
„Harmonogram Spłaty” oznacza harmonogram spłaty przekazany Klientowi przez Finiata
po pierwszej wypłacie Pożyczki. Harmonogram Spłaty zostanie załączony do Umowy
Pożyczki i przekazany za pośrednictwem Platformy.
„Regulamin” oznacza regulamin świadczenia usług Finiata Sp. z o.o. opublikowany na
Platformie.
„Warunki Finansowania” oznacza warunki potencjalnego finansowania, wraz
z odnoszącymi się do nich zindywidualizowanymi warunkami ustalania cen, które może
zostać udzielone zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Warunki Finansowania zostaną
przekazane Klientowi przez Finiata za pośrednictwem platformy dla każdego przypadku
osobno, po dokonaniu przez Klienta procesu rejestracji i weryfikacji opisanego w
Regulaminie.
2.

ODNAWIALNA LINIA FINANSOWANIA

2.1

Finiata niniejszym przyznaje Klientowi Limit Pożyczkowy, z którego Klient może skorzystać
w celu uzyskania Pożyczki.

2.2

W trakcie Okresu Dostępności może istnieć tylko jedna Pożyczka udzielona Klientowi przez
Finiata do wysokości Limitu Pożyczkowego. Pożyczka udzielona przez Finiata na podstawie
kolejnego Wniosku o Wypłatę, zastępuje i rozwiązuje istniejącą Pożyczkę.

2.3

Limit Pożyczkowy zostaje przyznany na czas Okresu Dostępności, z zastrzeżeniem, iż Finiata
może, według swojego wyłącznego uznania, zmienić Limit Pożyczkowy na żądanie Klienta
(w kolejnym Wniosku o Wypłatę). Zmieniony Limit Pożyczkowy przyznany przez Finiata na
podstawie kolejnego Wniosku o Wypłatę, zastępuje i rozwiązuje istniejący Limit
Pożyczkowy.

2.4

Finiata przyzna Klientowi Pożyczkę określoną we Wniosku o Wypłatę, o ile spełnione zostały
wszystkie poniższe warunki:
(a)

w odniesieniu do pierwszego Wniosku o Wypłatę, Klient zapłacił z góry (tj. za
pierwszy miesiąc Okresu Dostępności) na rzecz Finiata opłatę abonamentową za
udostępnienie Klientowi Limitu Pożyczkowego, zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy i w indywidualnej wysokości określonej w Warunkach Finansowania;

(b)

Wniosek o Wypłatę został prawidłowo złożony przez Klienta;
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(c)

za wyjątkiem pierwszego Wniosku o Wypłatę, każdy kolejny Wniosek o Wypłatę jest
składany w trakcie Okresu Dostępności;

(d)

kwota Pożyczki żądana we Wniosku o Wypłatę nie przekracza Limitu Pożyczkowego
(w przypadku, gdy kwota Pożyczki określona we Wniosku o Wypłatę przekroczy Limit
Pożyczkowy, Pożyczka zostanie przyznana do wysokości Limitu Pożyczkowego) i jest
nie niższa niż Niespłacona Kwota Pożyczki (w odniesieniu do istniejącej Pożyczki);

(e)

Klient nie opóźnia się ze spłatą jakiejkolwiek płatności należnej z tytułu lub
w związku z niniejszą Umową;

(f)

Klient nie narusza żadnego zobowiązania określonego w Punkcie 7 (Zobowiązania
Klienta) niniejszej Umowy.

2.5

Każda Pożyczka udzielona zgodnie z Punktem 2.4 w związku z Punktem 2.2 powyżej,
zostanie wypłacona przez Finiata w kwocie pomniejszonej o Niespłaconą Kwotę Pożyczki
(jeśli istnieje) na rachunek bankowy Klienta wskazany Finiata przez Klienta za
pośrednictwem Platformy lub we Wniosku o Wypłatę, pod warunkiem, że wypłata takiej
kwoty nie spowoduje przekroczenia Limitu Pożyczkowego.

2.6

Postanowienia rozdziałów 3-4 i 6-10 Regulaminu mają zastosowanie do usług świadczonych
przez Finiata w ramach lub w związku z niniejszą Umową (mutatis mutandis).

3.

OPŁATY I ODSETKI

3.1

Klient zapłaci na rzecz Finiata miesięczną opłatę abonamentową, płatną za korzystanie z
pożyczki i zagwarantowany Limit Pożyczkowy. Opłata abonamentowa będzie płatna kartą
płatniczą w miesięcznych ratach za każdy miesiąc Okresu Dostępności, zgodnie z warunkami
niniejszej Umowy i w indywidualnej wysokości określonej w Warunkach Finansowania.
Niezależnie od uiszczenia opłaty abonamentowej za udostępnienie Klientowi Limitu
Pożyczkowego (zgodnie z opisem w Punkcie 2.4 (a)), każda kolejna miesięczna rata będzie
płatna w dniu przypadającym jeden miesiąc po dacie rozpoczęcia Okresu Dostępności.

3.2

Klient zapłaci na rzecz Finiata opłatę administracyjną za korzystanie z Platformy, która
będzie płatna tylko za wykorzystywaną Pożyczkę, wypłaconą przez Finiata na podstawie
właściwego Wniosku o Wypłatę. Opłata administracyjna będzie obliczana codziennie w
oparciu o rok kalendarzowy liczący 365 dni, a w każdym przypadku będzie obliczana na
podstawie rzeczywistej liczby dni, które upłynęły do ostatecznej i bezwarunkowej spłaty
Pożyczki. Opłata administracyjna będzie płatna miesięcznie w dniu przypadającym jeden
miesiąc po dacie rozpoczęcia Okresu Dostępności i w każdym następnym miesiącu. Opłata
administracyjna jest równa 25 % rocznie jako opłata stała, niezależna od ryzyka (razem z
VAT).

3.3

Każda Niespłacona Kwota Pożyczki będzie oprocentowana według zależnej od ryzyka
stawki. Odsetki będą płatne tylko od wykorzystywanej Pożyczki, wypłaconej przez Finiata na
podstawie Wniosku o Wypłatę. Oprocentowanie według indywidualnej stawki jest określone
w Warunkach Finansowania w dopuszczalnej ustawowo wysokości. Odsetki są naliczane w
okresach miesięcznych od dnia, w którym Pożyczka została wypłacona Klientowi i obliczane
są codziennie w oparciu o rok kalendarzowy liczący 365 dni, a w każdym przypadku
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obliczane są na podstawie faktycznej liczby dni, które upłynęły do ostatecznej i
bezwarunkowej spłaty Pożyczki. Odsetki będą płatne miesięcznie, w dniu przypadającym
jeden miesiąc po dacie rozpoczęcia Okresu Dostępności i w każdym następnym miesiącu.
3.4

Niezależnie od powyższego, w przypadku powstania jakiejkolwiek wymagalnej i zaległej
płatności, Klient zapłaci na rzecz Finiata opłatę za opóźnienie, obliczoną od zaległych kwot,
począwszy od ósmego dnia po Terminie Spłaty określonej w Harmonogramie Spłaty (po
zakończeniu Okresu Prolongaty). Jeżeli płatność jest wymagalna i zaległa od 30 dni, opłata
za opóźnienie będzie płatna za całość pozostałej kwoty Pożyczki wraz z opłatami
abonamentowymi, odsetkami i opłatami administracyjnymi za korzystanie z Platformy.
Opłata za opóźnienie jest równa 2 % tygodniowo (wyłączając należny VAT).

4.

SPŁATA POŻYCZKI

4.1

Klient spłaci Pożyczkę (wraz naliczonymi odsetkami i opłatami) w miesięcznych ratach,
należnych i płatnych w każdym Terminie Spłaty przypadającym w okresie sześciu miesięcy
od dnia wypłaty Pożyczki, określonym w Harmonogramie Spłaty.

4.2

Harmonogram Spłaty jest aktualizowany przez Finiata każdorazowo, gdy miesięczne raty
spłaty muszą zostać ponownie obliczone w związku z wypłatą nowej Pożyczki lub
przedterminową spłatą Pożyczki.

5.

DOBROWOLNA PRZEDTERMINOWA SPŁATA
Klient może w dowolnym momencie dokonać przedterminowej spłaty całości lub części
Pożyczki. Każda przedterminowa spłata zostanie dokonana wraz z odsetkami naliczonymi
od przedpłaconej kwoty. Każda przedterminowa kwota spłaty zostanie przeznaczona w
pierwszej kolejności na spłatę wszelkich niezapłaconych opłat oraz wymagalnych i
niezapłaconych odsetek, a po takim odliczeniu zostanie wykorzystana na spłatę
wymagalnej, ale niezapłaconej kwoty głównej.

6.

MECHANIZM SPŁATY

6.1

Wszelkie kwoty należne i płatne przez Klienta w ramach lub w związku z niniejszą Umową,
zostaną uiszczone na rachunek bankowy podany przez Finiata Klientowi, przy zachowaniu
następującej hierarchii metod spłaty, za pomocą: (a) karty płatniczej (w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r., pozycja 1876, ze zmianami)),
(b) dostawcy usług płatniczych P24; lub (c) przelewu bankowego.

6.2

Jeśli Finiata otrzyma płatność w wysokości niewystarczającej do wywiązania się
z obowiązku zapłaty wszelkich kwot należnych i płatnych przez Klienta z tytułu lub
w związku z niniejszą Umową, Finiata przeznaczy otrzymaną płatność na zaspokojenie
zobowiązań Klienta z zachowaniem następującej kolejności:
(a)

w celu spłaty wszelkich naliczonych wymagalnych odsetek za zwłokę, które nie
zostały zapłacone;
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(b)

w celu spłaty wszelkich naliczonych wymagalnych odsetek, które nie zostały
zapłacone oraz wszelkich niezapłaconych prowizji, opłat, kosztów oraz wydatków
Finiata;

(c)

w celu spłaty wymagalnej i niezapłaconej kwoty głównej.

6.3

Wszelkie płatności dokonywane na podstawie niniejszej Umowy będą wolne od zaliczek na
poczet podatku lub odliczeń na poczet obecnych lub przyszłych podatków, ceł lub innych
opłat.

6.4

Jeśli Klient jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dokonania takiej zaliczki lub
odliczenia, w takim wypadku ustala się, iż Klient zapłaci Finiata taką dodatkową kwotę,
która umożliwi Finiata uzyskanie kwoty, która byłaby mu należna w sytuacji, gdyby Klient
nie był zobowiązany do takiego potrącenia lub odliczenia.

7.

ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
Klient zobowiązuje się zapewnić, by:
(a)

Pożyczka oraz opłata abonamentowa zostaną spłacone (wraz z naliczonymi
odsetkami i należnymi opłatami) w terminie, zgodnie z Harmonogramem Spłaty;

(b)

żaden niespłacony dług Klienta lub Klient jako dłużnik pozostający w zwłoce
z płatnością swoich długów nie został zarejestrowany w rejestrze Biura Informacji
Kredytowej (Przedsiębiorcy), Krajowym Rejestrze Długów, Rejestrze Dłużników ERIF
BIG S.A. lub Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor; ani też osoba fizyczna
reprezentująca Klienta w procesie rejestracji na Platformie (lub jej dług) nie jest
ujawniona jako dłużnik pozostający w zwłoce z płatnością swoich długów w rejestrze
Biura Informacji Kredytowej (Klienci Indywidualni), Krajowym Rejestrze Długów,
Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. lub Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor;

(c)

ocena punktowa BIK (Klienci Indywidualni) w odniesieniu do: (i) Klienta będącego
osobą fizyczną, lub (ii) osoby fizycznej reprezentującej Klienta w procesie rejestracji
na Platformie, nie będzie wynosić 0 ze względu na nieprzestrzeganie zobowiązań;

(d)

Klient pozostanie wypłacalnym i zarejestrowanym zgodnie z polskim prawem
przedsiębiorcą; oraz

(e)

zawarcie umowy nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek obowiązujących
przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowania
terroryzmu (CTF), znajomości klienta (KYC), a także ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO).

8.

OKRES DOSTĘPNOŚCI / ROZWIĄZANIE UMOWY

8.1

Limit Pożyczkowy jest przyznawany na stały okres sześciu (6) miesięcy, rozpoczynający się
w dniu uiszczenia opłaty abonamentowej za udostępnienie Klientowi Limitu Pożyczkowego
(zgodnie z opisem w Punkcie 2.4 (a)). Według swojego wyłącznego uznania, Finiata może
automatycznie przedłużyć Okres Dostępności na kolejne sześć (6) miesięcy pod warunkiem,
iż Umowa nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze Stron za wypowiedzeniem złożonym
w terminie trzydziestu (30) dni przed upływem pierwotnego Okresu Dostępności.
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8.2

Niezależnie od Punktu 8.1 powyżej, Finiata może wypowiedzieć niniejszą Umowę z ważnej
przyczyny ze skutkiem natychmiastowym i zażądać natychmiastowej spłaty Pożyczki (wraz
z naliczonymi odsetkami i opłatami). W szczególności, za ważną przyczynę uznaje się
wystąpienie któregokolwiek z poniższych zdarzeń:
(a)

złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Klienta lub wszczęto jakiekolwiek
postępowanie restrukturyzacyjne wobec Klienta;

(b)

Klient zalega z zapłatą jakiejkolwiek płatności, wymagalnej na podstawie niniejszej
Umowy przez okres dłuższy niż trzydziestu (30) Dni Roboczych, pomimo otrzymania
zawiadomienia o naruszeniu wzywającego do naprawienia takiego naruszenia;

(c)

Klient nie wypełnia któregokolwiek ze swoich zobowiązań określonych w Punkcie 7
niniejszej Umowy i taka sytuacja trwa dłużej niż siedem (7) Dni Roboczych, pomimo
otrzymania zawiadomienia o naruszeniu wzywającego do naprawienia takiego
naruszenia.

9.

ZAWIADOMIENIA

9.1

Jakiekolwiek zawiadomienie w związku z niniejszą Umową będzie dokonywane: (i) faksem,
a następnie w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą kurierską, za potwierdzeniem
odbioru, na adresy wskazane poniżej; lub (ii) w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą
kurierską, za potwierdzeniem odbioru, na adresy wskazane poniżej; lub (iii) w formie
pisemnej doręczonej osobiście; lub (iv) za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków
elektronicznych (a w szczególności, poprzez zamieszczenie jej na bezpiecznej stronie
internetowej).

9.2

Adresy:
(a)

Adres i adres e-mail Finiata dla wszelkich doręczeń wynikających lub związanych z
niniejszą Umową są następujące:
info@finiata.pl

lub każdy inny adres, o którym Finiata powiadomi drugą Stronę z wyprzedzeniem co
najmniej dziesięciu (10) dni.
(b)

Adres i adres e-mail Klienta dla wszelkich doręczeń wynikających lub związanych z
niniejszą Umową jest adresem e-mail dostarczonym Finiata przez Klienta w trakcie
procesu rejestracji zgodnie z Punktem 3 Regulaminu, lub każdy inny adres, o którym
Klient powiadomi drugą Stronę z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciu (10) dni.

10.

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

10.1

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.

10.2

Strony uzgadniają, że wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku lub w związku
z niniejszą Umową, w tym spory dotyczące jej istnienia, skuteczności, obowiązywania,
ważności, wygaśnięcia lub stosunków prawnych powstałych na mocy niniejszej Umowy,
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Finiata.
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11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1

Opóźnienie ani zaniechanie wykonania jakiegokolwiek uprawnienia przez Finiata na mocy
niniejszej Umowy nie będzie wpływało negatywnie na istnienie takiego uprawnienia ani nie
będzie traktowane jako zrzeczenie się tego uprawnienia. Jednorazowe bądź częściowe
skorzystanie z danego uprawnienia w żadnym przypadku nie wyłącza możliwości
korzystania z tego uprawnienia w inny sposób lub dalszego korzystania z tego uprawnienia
ani nie wyłącza możliwości korzystania z innego uprawnienia.

11.2

W razie uznania całkowitej lub częściowej nieważności poszczególnych postanowień
niniejszej Umowy, pozostałe jej postanowienia pozostają ważne, z zastrzeżeniem art. 58 § 3
Kodeksu Cywilnego.

11.3

Finiata może przenieść całość lub część swoich praw lub zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy bez konieczności uzyskania zgody Klienta.

11.4

Klient nie może przenieść całości lub części swoich praw lub zobowiązań wynikających z
niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Finiata.

11.5

Niniejsza Umowa została sporządzona w polskiej wersji językowej.

11.6

Niniejsza Umowa i Umowa Pożyczki dotycząca pierwszej Pożyczki udzielonej Klientowi
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy są zawierane z chwilą złożenia przez Klienta
pierwszego Wniosku o Wypłatę oraz zaakceptowania przez Finiata takiego żądania wypłaty,
którego akceptacja jest potwierdzona przez wypłatę Pożyczki określonej w pierwszym
Wniosku o Wypłatę. Każda następna Umowa Pożyczki zostanie zawarta poprzez złożenie
przez Klienta Wniosku o Wypłatę dokonanie przez Finiata wypłaty wnioskowanej Pożyczki.
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