
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 

 

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy 

Kredytodawca: 
 

Minicredit sp. z o.o. 

Adres: 

(siedziba) 
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa 

Numer telefonu: 

(informacja opcjonalna) 
+48 888 444 852 

Adres poczty elektronicznej: 

(informacja opcjonalna) 
info@minicredit.pl 

Numer faxu: 

(informacja opcjonalna) 
Nie dotyczy 

Adres strony internetowej: 

(informacja opcjonalna) 
www.minicredit.pl 

2. Opis glównych cech kredytu 

Rodzaj kredytu: Pożyczka gotówkowa 

Całkowita kwota kredytu: 

(suma wszystkich środków pieniężnych, które 
zostaną Panu/Pani udostępnione) 

 ...........PLN 
Ostateczna wysokość całkowitej kwoty pożyczki zależeć 
będzie od oceny Klienta przez Pożyczkodawcę oraz 
wyborów Klienta w zakresie opłat opcjonalnych 

Terminy i sposób wypłaty kredytu: 

( w jaki sposób i w jakim terminie otrzyma 
Pan/Pani środki pieniężne) 

Wypłata środków pieniężnych następuje niezwłocznie, w 
terminie nie dłuższym niz 14 dni od wydania pozytywnej 
decyzji o udzieleniu pożyczki, w formie przelewu na 
rachunek bankowy Pożyczkobiorcy (wskazany przez 
Pożyczkobiorcę). Moment wpłynięcia kwoty pożyczki na 
konto bankowe Pożyczkobiorcy zależny jest od sesji 
bankowych banku, w którym Pożyczkobiorca posiada 
rachunek. 

Czas obowiązywania umowy: 

 

Umowa pożyczki zawierana jest na czas określony do dnia 
terminu spłaty wskazanego w zapisach umowy pożyczki, 
stanowiący ilość dni kalendarzowych: 30 dni. 

Termin spłaty pożyczki to 30 dni od dnia wypłaty 
całkowitej kwoty pożyczki. 



Zasady i terminy spłaty kredytu: 

Pełna spłata całkowitej kwoty pożyczki wraz z wszystkimi 
dodatkowymi kosztami będzie następowała w terminie 
30 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki. 

Otrzymywane środki pieniężne będą zaliczane przez 
Pożyczkodawcę według następującej kolejności: koszty 
związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, 
jeśli takie powstały zgodnie z Umową Pożyczki; Odsetki za 
opóźnienie, jeśli takie powstały zgodnie z Umowa; 
Odsetki kapitałowe; Prowizja, kwota Pożyczki. 

Całkowita kwota do zapłaty przez 
konsumenta:  

Jest to suma wszystkich środków 
pieniężnych, które kredytodawca udostępnia 
Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które 
zobowiązany/a bedzie Pan/Pani ponieść w 
zwiazku z umową o kredyt 

 

 ............ zł 

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej 
płatności* 

- opis towaru lub usługi: 

- cena: 

Nie dotyczy 

Wymagane zabezpieczenia kredytu* 

Zabezpieczenie, jakie będzie Pan/Pani 
musial/a przedstawić w związku z umową o 
kredyt 

Nie dotyczy 

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje 
gwarancje 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 dodatkowej, to 
umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji 
spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej 
na jej podstawie 

Nie dotyczy 

3. Koszty kredytu 

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki 
jej zmiany 

Roczna stopa oprocentowania Pożyczki („RSO") jest 
zmienna i wynosi na dzień sporządzenia niniejszego 
formularza 20% w skali roku. 

Roczna stopa procentowa jest jako dwukrotność sumy 
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 



punktów procentowych, (odsetki maksymalne- 
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych zgodnie z 
art. 359 § 2(1) Kodeksu cywilnego). 

Wysokość RSO Pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej 
wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku 
obniżenia wysokości stopy referencyjnej Narodowego 
Banku Polskiego.  

W przypadku późniejszego podwyższenia wysokości stopy 
odsetek maksymalnych wysokość RSO Pożyczki 
niezwłocznie powraca do swej pierwotnej wysokości, 
jednakże nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy 
odsetek maksymalnych 

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 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania - RRSO: ......% 

Reprezentatywny przykład Pożyczki: Pożyczka 
2500 zł na 30 dni, RRSO wynosi 317,60%; 
całkowita kwota pożyczki: 2500 zł; 
oprocentowanie zmienne: 20%; całkowity koszt 
pożyczki: 311,65 zł, w tym: Prowizja 252,55 zł, 
Odsetki 41,10 zł; okres obowiązywania umowy: 
30 dni; całkowita kwota do spłaty: 2811,65 zł. 
(zgodnie z kalkulatorem) 

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej: 

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie 
przez Pana/Pania umowy dodatkowej w 
szczególności umowy ubezpieczenia lub innej 
umowy 

Nie dotyczy 

Koszty, które zobowiązany/a będzie 
Pan/Pani ponieść w związku z umową o 
kredyt* 

Na koszty będzie Pan/ Pani zobowiązany/a ponieść w 
związku z Umowa Pożyczki składają się: 

Odsetki zgodnie ze wskazana powyżej 
stopą oprocentowania pożyczki 

Prowizja: ..................złotych 

Koszty prowadzenia jednego lub kilku 
rachunków w celu dokonywania wpłat i 
wypłat środków pieniężnych* 

Nie dotyczy 

Koszty korzystania z kart kredytowych* Nie dotyczy 

Inne koszty, które konsument zobowiązany 
jest ponieść w związku z umową* 

Nie dotyczy 

Warunki, na jakich koszty związane z 
umową o kredyt mogą ulegać zmianie* 

Zmiana lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, 
rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów 
państwowych odnoszących się do wykonywania umowy 

Opłaty notarialne* Nie dotyczy 

Skutek braku płatności 
W braku lub w przypadku opóźnienia w płatności możesz 
zostać obciążony odsetkami za opóźnienie w wysokości 
odsetek maksymalnych, określonych art. 481 § 



Skutki braku płatności mogą być dla 
Pana/Pani następujące 

21 Kodeksu cywilnego, tj. równymi dwukrotności sumy 
aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku 
Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku 
rocznym). Na dzień 08.07.2022 roku odsetki maksymalne 
za opóźnienie wynoszą 24 % w stosunku rocznym. 

Zmiana stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie 
następuje w przypadku zmiany stopy referencyjnej 
Narodowego Banku Polskiego, odpowiednio do zmiany tej 
stopy. W przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych 
za opóźnienie, Pożyczkobiorca otrzymuje od 
Pożyczkodawcy niezwłocznie, informacje o tej zmianie ze 
wskazaniem nowej wysokości stopy odsetek 
maksymalnych za opóźnienie. 

W przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych za 
opóźnienie Pożyczkodawca nalicza odsetki według nowej 
stopy od dnia zmiany stopy referencyjnej Narodowego 
Banku Polskiego. 

Pożyczkodawca ma również prawo do podjęcia 
działań mających na celu odzyskanie swojej 
wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej 
wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot, jak 
również ma prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki 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. 

Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o 
zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji 
Gospodarczej, co może mieć negatywny wpływ na 
zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. 

2. Inne ważne informacje 

Odstąpienie od umowy  

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy 
ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od 
umowy: 

Tak 

W terminie 14 dni od zawarcia umowy Pożyczkobiorca ma 
prawo skorzystać z odstąpienia od umowy pożyczki. 

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 

Jest Pan/ Pani uprawniony/a do częściowej lub całkowitej 
spłaty pożyczki przed terminem spłaty pożyczki bez 
ponoszenia opłat lub kosztów z tego tytułu. W takim 
wypadku całkowity koszt pożyczki ulegnie obniżeniu o te 
koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono 
udostępnienie pożyczki chociażby poniósł je Pan /Pani 
przed spłatą. 

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia 
prowizji za spłatę kredytu przed terminem* 

Nie dotyczy 



Sprawdzenie w bazie danych 

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani 
udzielenia kredytu konsumenckiego na 
podstawie informacji zawartych w bazie 
danych kredytodawcy niezwłocznie 
zobowiazany jest przekazać Panu/Pani 
bezpłatną informację o wynikach tego 
sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w 
której tego sprawdzenia dokonano 

Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następującej bazie 
danych: 

Wewnętrzna baza danych Pożyczkodawcy 

Bazy danych uczestników Platformy Wymiany Informacji 
Pożyczkowej (Lista współpracujących kredytodawców: 
http://www.credit-check.pl/uczestnicy/) 

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 

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania 
egzemplarza projektu umowy o kredyt. 

Czas obowiazywania formularza 
Niniejsza informacja zachowuje ważność 30dni od daty 
wystawienia formularza. 

3. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość 

1. Informacje dotyczące kredytodawcy 

Kredytodawca   Minicredit sp. z o.o. 

Adres: 

(siedziba) 
 ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa 

Numer telefonu: 

(informacja opcjonalna) 
+48 888 444 852 

Adres poczty elektronicznej: 

(informacja opcjonalna) 
info@minicredit.pl 

Numer faxu: 

(informacja opcjonalna) 
Nie dotyczy 

Adres strony internetowej: 

(informacja opcjonalna) 
www.minicredit.pl 

Rejestr* Nie dotyczy 

Organ nadzoru* 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac 
Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa 

2. Dane dotyczace umowy 

Odstąpienie od umowy* 

Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy pożyczki w 
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy poprzez 
wysłanie wiadomości e-mail z wypełnionym i podpisanym 
własnoręcznie oświadczeniem we wzorze stanowiącym 

http://www.credit-check.pl/uczestnicy/


załącznik do umowy pożyczki zawierającym Imię i 
Nazwisko na adres: info@minicredit.pl lub wysłanie pisma 
na adres korespondencyjny: ul. Migdałowa 4, 02-796 
Warszawa Zaniechanie którejkolwiek ze wskazanych 
powyżej czynności nie stanowi złożenia skutecznego 
oświadczenia o odstąpieniu. Roszczenie Pożyczkodawcy o 
zwrot wypłaconej kwoty pożyczki staje się wymagalne w 
całości w dniu złożenia skutecznego oświadczenia o 
odstąpieniu wraz z należnościami ubocznymi wskazanymi 
powyżej.  

W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczkobiorca ma 
obowiązek/zobowiązuje się do zwrotu wypłaconej kwoty 
Pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi za okres od dnia 
wypłaty Pożyczki do dnia faktycznej spłaty Pożyczki w 
terminie 30 dni od dnia złożenia Pożyczkodawcy 
skutecznego oświadczenia o odstąpieniu. 

Wybór prawa właściwego* 

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt 
będzie miało zastosowanie prawo: 

Prawo polskie 

Postanowienie umowy dotyczace wyboru 
prawa wlasciwego* 

W kwestiach nieuregulowanych Umowy zastosowanie 
mają przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym jest 
prawo polskie. Prawo właściwe dla Umowy zostało 
określone w § 19 ust. 1 Umowy. 

Język umowy* 
Informacje i warunki umowy będą podawane w języku 
polskim 

3. Informacje dotyczące odwołań  

Pozasądowe rozstrzyganie sporów 

Przysługuje Panu/ Pani prawo złożenia reklamacji do 
Pożyczkodawcy w trybie opisanym w Umowie Pożyczki. 

Przysługuje Panu/ Pani prawo korzystania z 
pozasądowego rozstrzygania sporów. 

Spór miedzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą może 
być rozstrzygnięty w drodze pozasądowego postępowania 
przeprowadzonego na wniosek Pożyczkobiorcy przez 
Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r o rozpatrywaniu 
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 
Rzeczniku Finansowym. 

W przypadku, gdy Strony nie będą w stanie 
rozwiązać sporu polubownie, zostanie poddany on pod 
rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu. 

 

 

mailto:info@minicredit.pl

