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PRZEDMIOT FINANSOWANIA

Marka
WertyrfgdescvbhnjWertyrfgdescvbhnj
Numer nadwozia
WertyrfgdescvbhnjWertyrfgdescvbhnj
Cena sprzedaży pojazdu brutto
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Model
WertyrfgdescvbhnjWertyrfgdescvbhnj

Typ
Rok produkcji

999999999

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wkład własny
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
WARUNKI POŻYCZKI

Typ pożyczki

Numer rachunku do spłaty pożyczki

Całkowita kwota pożyczki (łącznie z prowizją od udzielenia pożyczki)
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Liczba rat pożyczki

Okres obowiązywania Umowy Pożyczki

Prowizja od udzielenia pożyczki (zawarta w kwocie pożyczki)
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnh miesięcyg
Oprocentowanie pożyczki w stosunku rocznym na dzień zawarcia umowy
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Miesięczna rata pożyczki bez opłat za usługi dodatkowe wynosi:
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Miesięczna opłata za zarządzanie umową:

Roczna stopa oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego na dzień
podpisania Umowy Pożyczki wynosi:
11,2%
Miesięczna rata pożyczki wraz z opłatą za zarządzanie umową i opłatami za
usługi dodatkowe:
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Całkowita kwota pożyczki (bez prowizji od udzielenia pożyczki) wynosi:104 567
00 PLN.

Na dzień udzielenia pożyczki rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi:

Całkowity koszt pożyczki wynosi

Data wymagalności pierwszej raty: zgodnie z Harmonogramem spłat 04 567 00 PLN.

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Całkowita kwota do zapłaty na dzień zawarcia Umowy Pożyczki
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Nazwa dodatkowej usługi, za którą pobierana
jest opłata
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

USŁUGI DODATKOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ POŻYCZKI
Okres
Opłata
Nazwa dodatkowej usługi, za którą pobierana
miesiące
miesięczna
jest opłata
Wertyr
Wertyr
Wertyr
Wertyr
Wertyr
Wertyr

Wertyr
Wertyr
Wertyr
Wertyr
Wertyr
Wertyr

Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg

Okres
miesiące

Opłata
miesięczna

Wertyr
Wertyr
Wertyr
Wertyr
Wertyr
Wertyr

Wertyr
Wertyr
Wertyr
Wertyr
Wertyr
Wertyr

W przypadku pożyczki balonowej 50/50, podane powyżej wysokości opłat za usługi dodatkowe nieobjęte Umową Pożyczki dotyczą całego okresu finansowania
(składka roczna). W pozostałych przypadkach opłaty te są wartościami w ujęciu miesięcznym.
§ 1 OPIS WARUNKÓW POŻYCZKI
1. Zasady uruchomienia oraz spłaty pożyczki: Pożyczkodawca uruchamia pożyczkę w następnym dniu roboczym po podpisaniu Umowy Pożyczki poprzez
dokonanie przelewu kwoty pożyczki przeznaczonej na zakup pojazdu (pomniejszonej o Prowizję od udzielenia pożyczki) na wskazany na dokumencie
sprzedaży rachunek Autoryzowanego Dystrybutora. Od dnia dokonania przelewu naliczane są należne Pożyczkodawcy odsetki. Do obliczenia należności z
tytułu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni. (a) Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty, na rachunek Pożyczkodawcy prowadzony
w Société Générale S.A. Oddział w Polsce, pożyczki wraz z odsetkami w równych miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych, każda zawierająca
odpowiednio spłatę kapitału oraz odsetek, przy czym pierwsza rata wymagalna będzie z upływem 30 dni, licząc od dnia dokonania przelewu kwoty pożyczki
przeznaczonej na zakup pojazdu na rachunek Autoryzowanego Dystrybutora, (b) Wysokość i termin wymagalności spłat kolejnych rat kapitałowo –
odsetkowych zostaną ustalone zgodnie z powyższymi zasadami w Harmonogramie spłat. Spełnienie świadczenia przez Pożyczkobiorcę z tytułu spłaty raty
pożyczki następuje w dniu, w którym środki pieniężne wpłynęły na rachunek wskazany w Umowie Pożyczki. Jeżeli spełnienie świadczenia z tytułu spłaty
raty pożyczkowej nastąpi przed terminem określonym w Harmonogramie spłaty, wpłacone przez Pożyczkobiorcę środki pieniężne zostają zaliczone na
poczet spłaty raty pożyczki w terminie określonym w Harmonogramie spłaty. W przypadku, gdy termin spłaty raty przypada w dniu niebędącym dniem
roboczym, Pożyczkobiorca dokona spłaty w najbliższym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po terminie spłaty, (c) Pożyczkobiorca zobowiązuje
się do terminowego regulowania płatności, również w przypadku, gdy nie może korzystać z pojazdu, na który udzielono pożyczkę, niezależnie od przyczyn,
z jakich niemożność ta wynika, (d) Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie
Pożyczki.
2. Warunki zmiany stopy oprocentowania:
a. Wysokość oprocentowania pożyczki w trakcie trwania Umowy Pożyczki ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki oprocentowania trzymiesięcznych
pożyczek na polskim rynku międzybankowym – WIBOR 3M (zwanej dalej stawką WIBOR 3M), na następujących warunkach:
1) Oprocentowanie pożyczki ulegnie zmianie o wartość, o którą zmieniła się stawka WIBOR 3M ogłoszona w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca
danego kwartału kalendarzowego w stosunku do stawki WIBOR 3M przyjętej do wyznaczenia oprocentowania pożyczki na dzień zawarcia Umowy – z
tym zastrzeżeniem, że zmiana oprocentowania nie nastąpi jeżeli wskazana wyżej różnica stawek WIBOR 3M będzie mniejsza niż 0,10 punktu
procentowego. Zmienione oprocentowanie pożyczki będzie obowiązywało począwszy od pierwszej raty wymagalnej w następnym kwartale.
2) Pierwsza zmiana stopy oprocentowania może nastąpić z końcem miesiąca kończącego drugi pełny kwartał kalendarzowy po zawarciu Umowy, ze
skutkiem od terminu płatności najbliższej raty.
3) Kolejne zmiany oprocentowania pożyczki będą dokonywane zgodnie z powyższymi zasadami, przy czym podstawą kolejnej zmiany oprocentowania
będzie każdorazowo stawka WIBOR 3M ogłoszona w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału kalendarzowego poprzedzającego ostatnią
zmianę oprocentowania pożyczki.
4) Oprocentowanie pożyczki nie ulega zmianie w ostatnich trzech miesiącach trwania Umowy.
5) Oprocentowanie pożyczki nie może przyjąć wartości ujemnej.
W przypadku oficjalnego ogłoszenia zniesienia stawki WIBOR 3M lub faktycznego, trwałego (tj. przekraczającego okres trzech kolejnych miesięcy
kalendarzowych) zaprzestania publikacji tego wskaźnika, określone w powyższych punktach zasady dokonywania zmian oprocentowania pożyczki stosowane
będą odpowiednio przy wykorzystaniu wskaźnika referencyjnego, który zostanie wskazany w przepisach prawa lub w inny sposób oficjalnie ogłoszony jako
zastępujący wskaźnik WIBOR 3M. Jeżeli taki nowy wskaźnik nie zostanie wskazany lub ogłoszony, na takich samych zasadach będzie wykorzystywana stopa
referencyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP).
b. W przypadku, gdy bieżąca wysokość stopy oprocentowania pożyczki przekroczy dwukrotność stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5 (trzy i pół) punktu
procentowego (tj. maksymalną dozwoloną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej), Pożyczkodawca obniży nominalną stopę oprocentowania do
w/w dozwolonej wysokości. W przypadku wzrostu stopy referencyjnej NBP, po jej wcześniejszym spadku, Pożyczkodawca podwyższy nominalną stopę
oprocentowania pożyczki, jednak nie więcej niż do wysokości stopy oprocentowania wynikającej z Umowy Pożyczki, w szczególności z zasad opisanych w
podpunktach 1)- 5) powyżej.
c. W przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania, Pożyczkobiorca otrzyma od Pożyczkodawcy w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku
informację o tej zmianie zawierającą szczegółowe określenie stopy oprocentowania, wysokości raty pożyczki po dokonaniu zmiany stopy oprocentowania oraz o
liczbie i częstotliwości rat, o ile ulegają one zmianie.
d. Zmiana stopy oprocentowania powoduje zmianę wysokości odsetek oraz wysokości rat kapitałowo - odsetkowych. W przypadku zmiany stopy
oprocentowania pożyczki Pożyczkodawca rozpocznie naliczanie odsetek wg nowej stopy od daty wymagalności najbliższej przyszłej raty.
e. Zmiana stopy oprocentowania pożyczki w trybie określonym w pkt (a) i (b) nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy Pożyczki.
f. W przypadku niezaakceptowania zmian oprocentowania, Pożyczkobiorca ma prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki w terminie
14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w punkcie (c), z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. Do czasu rozwiązania Umowy
Pożyczki, pożyczka będzie oprocentowana według ostatniej, zaakceptowanej przez Pożyczkobiorcę stawki oprocentowania.
g. Pożyczkobiorca przez cały okres obowiązywania Umowy Pożyczki ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty.
Harmonogram spłaty zawiera określenie terminu, wysokości raty pożyczki z wyodrębnieniem jej poszczególnych składników, w szczególności kapitału, odsetek
oraz wszelkich innych kosztów pożyczki, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść („Harmonogram spłaty”). Informacje zawarte w Harmonogramie spłaty
obowiązują do momentu zmiany stopy oprocentowania lub wszelkich innych kosztów pożyczki składających się na wysokość raty pożyczki.
3. Oprócz opłat wskazanych na pierwszej stronie Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca może pobierać inne opłaty określone w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik do
Umowy. Tabela Opłat nie ulega zmianie przez cały okres trwania Umowy Pożyczki.
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4. Jeżeli Umowa Pożyczki dotyczy pakietu łączącego w sobie pożyczkę oraz niektóre Usługi dodatkowe (co wskazano na pierwszej stronie umowy w rubryce
„Typ pożyczki”) - Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że warunki finansowe pożyczki wskazane w niniejszej Umowie obowiązują tylko pod
warunkiem korzystania przez Pożyczkobiorcę z tych Usług dodatkowych przez cały okres trwania Umowy Pożyczki. W związku z powyższym, w przypadku
rezygnacji przez Pożyczkobiorcę w czasie trwania Umowy Pożyczki z jednej lub kilku Usług dodatkowych wchodzących w skład ww. pakietu, w celu
zrekompensowania zwiększonego poziomu ryzyka kredytowego Pożyczkodawca będzie uprawniony do podwyższenia raty pożyczki - poprzez zmianę stopy
procentowej służącej do ustalenia wysokości raty o 1,5 (jeden i pół) punktu procentowego za każdą usługę wchodzącą w skład ww. pakietu, z której
zrezygnował Pożyczkobiorca – co spowoduje odpowiednie podwyższenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i całkowitego kosztu pożyczki. W takim
wypadku Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy nowy Harmonogram spłat uwzględniający zmianę stopy procentowej.
5.
Kolejność zaliczania wpłat:
Wpłaty pochodzące od Pożyczkobiorcy rozliczane są w następującej kolejności:
1) należności Pożyczkodawcy wynikające z rat kapitałowo-odsetkowych wraz ze składkami ubezpieczeniowymi i usługami dodatkowymi oraz opłaty wynikające
z Tabeli Opłat (poza opłatą wskazaną w ppkt 2) doliczane do raty pożyczki (przy czym wszystkie ww. należności uważa się za naliczone na 14 dni przed
terminem ich wymagalności), a także opłaty wynikające z Tabeli Opłat (poza opłatą wskazaną w ppkt 2), które nie są doliczane do raty pożyczki; należności są
pokrywane poczynając od najstarszych pod względem momentu naliczenia, a jeśli zostały naliczone w tym samym momencie - proporcjonalnie;
2) opłaty za listowne monity informujące o opóźnieniach w płatności naliczane zgodnie z Tabelą Opłat w przypadkach określonych w Umowie Pożyczki,
poczynając od najstarszych pod względem terminu naliczenia;
3) ostatnia płatność rozliczająca pożyczkę.
6.
Przedterminowa spłata pożyczki:
a. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki bezpośrednio na rachunek pożyczki przed terminem określonym w
Umowie Pożyczki. W przypadku spłaty całości pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty,
które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy Pożyczki, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą. W przypadku spłaty części
pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio.
b. W przypadku częściowej wcześniejszej spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca składa jednocześnie dyspozycję co do sposobu dokonania rozliczenia częściowej
spłaty. Rozliczenie może polegać w zależności od wyboru Pożyczkobiorcy na skróceniu okresu trwania Umowy Pożyczki przy zachowaniu dotychczasowej
wysokości raty pożyczki lub zmniejszeniu wysokości raty pożyczki przy zachowaniu obowiązującego okresu trwania Umowy Pożyczki. Jeżeli ww. dyspozycja
została złożona wcześniej niż 21 dni przed terminem wymagalności kolejnej raty pożyczki, zmiana harmonogramu spłat pożyczki nastąpi w terminie spłaty tej
raty. W razie późniejszego złożenia dyspozycji zmiana harmonogramu nastąpi w terminie wymagalności kolejnej raty pożyczki. W razie niezłożenia ww.
dyspozycji środki wpłacone przez Pożyczkobiorcę bezpośrednio na rachunek pożyczki w kwocie większej niż należna wynikająca z Harmonogramu spłat
zostaną zaliczone na poczet kolejnych rat wraz z nadejściem terminu ich wymagalności. W przypadku, jeżeli Pożyczkobiorca ma zaległości w spłacie
zadłużenia, wcześniejsze częściowe spłaty zaliczane są według kolejności spłat określonej w ust. 5 powyżej.
c. W przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca składa jednocześnie dyspozycję wcześniejszej spłaty.
7. Umowa Pożyczki może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem następujących warunków:
a. Okres wypowiedzenia Umowy Pożyczki wynosi 30 dni.
b.. Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Pożyczki w następujących przypadkach:
1) niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie Pożyczki lub Regulaminie udzielania pożyczek na zakup pojazdów PSA
Consumer Finance Polska Sp. z o.o. zwanego dalej „Regulaminem”;
2) stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, na podstawie aktualnych dokumentów lub innych informacji pozyskanych od Pożyczkobiorcy, utraty przez
Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej;
3) stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że Pożyczkobiorca świadomie złożył Pożyczkodawcy oświadczenie lub dokumenty niezgodne ze stanem faktycznym
lub prawnym co do okoliczności istotnych dla zawarcia lub wykonywania Umowy Pożyczki;
4) zaginięcia albo całkowitego zniszczenia przedmiotu, na zakup którego udzielono pożyczki i który jest przedmiotem zabezpieczenia jej spłaty;
5) dokonania przez Pożyczkobiorcę przeniesienia udziałów w prawie własności lub obciążenia finansowanego pojazdu na rzecz osoby trzeciej, przed
całkowitą spłatą wszystkich należności Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki;
6) ziszczenia się warunku zawieszającego przewłaszczenia na zabezpieczenie, o którym mowa w § 9 lub § 10 Regulaminu;
7) gdy Pożyczkobiorca nie zapłaci w terminach wynikających z Umowy Pożyczki pełnych rat pożyczki za co najmniej dwa pełne okresy płatności;
8) nie zawarcia przez Pożyczkobiorcę umów ubezpieczenia wymaganych Umową Pożyczki lub Regulaminem oraz nieprzedłożenia Pożyczkodawcy polisy
ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
9) niedokonania przez Pożyczkobiorcę opłaty na pokrycie kosztów ubezpieczenia spłaty finansowania, jeżeli było ono wymagane przez Pożyczkodawcę jako
warunek udzielenia pożyczki na podstawie niniejszej Umowy.
c. W razie zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek wypowiedzenia, Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki po uprzednim,
pisemnym wezwaniu Pożyczkobiorcy do dopełnienia obowiązków wynikających z Umowy Pożyczki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem
jej wypowiedzenia.
d. W okresie wypowiedzenia Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności wobec Pożyczkodawcy z tytułu
udzielonej pożyczki oraz innych kosztów i opłat naliczonych przez Pożyczkodawcę zgodnie z Umową Pożyczki oraz Tabelą Opłat, związanych z dochodzeniem
przez Pożyczkodawcę należności z tytułu pożyczki.
8. Uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty pożyczki:
a. niespłacenie rat pożyczki wraz z odsetkami w terminie ustalonym w Umowie Pożyczki lub spłacenie jej w niepełnej wysokości powoduje powstanie
zadłużenia przeterminowanego, od którego są pobierane odsetki w maksymalnej wysokości określonej wzorem: 2 * (stopa referencyjna NBP + 5,5%) w
stosunku rocznym. Stopa referencyjna może ulec zmianie zgodnie z decyzjami NBP. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego naliczane są od kwoty
zaległego kapitału, za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia powstania zaległości, do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia przeterminowanego
włącznie, Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę o zaległościach w spłacie pożyczki oraz o rozpoczęciu naliczania odsetek od zadłużenia
przeterminowanego.
b. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca będzie uprawniony do naliczenia: (i)
kosztów monitów określonych w Tabeli Opłat, które na dzień zawarcia Umowy Pożyczki mogą wynosić łącznie 10 PLN; (ii) kosztów postępowania sądowego;
kosztów postępowania egzekucyjnego, oraz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
c. w przypadku powstania zaległości w spłacie jakichkolwiek zobowiązań wobec Pożyczkodawcy z tytułu Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo
przystąpić do windykacji należności, w szczególności przekazać wierzytelność do windykacji zewnętrznej firmie windykacyjnej współpracującej z
Pożyczkodawcą w tym zakresie.
d. w przypadku dochodzenia przez Pożyczkodawcę wymagalnych należności, Pożyczkodawca uprawniony będzie do sprzedaży pojazdu (zarówno w przypadku
jego przewłaszczenia jak i za zgodą Pożyczkobiorcy, gdy do przewłaszczenia nie dojdzie) oraz zaspokojenia z ceny sprzedaży wszystkich wymagalnych w dniu
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sprzedaży należności. W pierwszej kolejności Pożyczkodawca pokrywa koszty sprzedaży pojazdu wynikające z ewentualnych zobowiązań podatkowych.
Następnie pokrywane są należności wg stanu z dnia sprzedaży, wynikające bezpośrednio z Umowy Pożyczki.
§ 2 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając Pożyczkodawcy lub
Autoryzowanemu Dystrybutorowi stosowne oświadczenie na piśmie, zgodnie z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, stanowiącym
Załącznik nr 3 do Umowy Pożyczki.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu Pożyczkodawcy odsetek należnych mu od dnia wypłaty pożyczki do dnia
całkowitej spłaty kwoty pożyczki wynikającej z odstąpienia od Umowy. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki. Kwota odsetek od pożyczki należnych w stosunku dziennym wynosi 120,00 PLN.
3. W przypadku, gdy przedmiot pożyczki został wydany Pożyczkobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Pożyczki, a Pożyczkobiorca
skorzystał z tego prawa, Autoryzowany Dystrybutor zachowuje roszczenie o zapłatę przez Pożyczkobiorcę ceny sprzedaży, chyba że Pożyczkobiorca
niezwłocznie zwróci pojazd będący przedmiotem pożyczki, a Autoryzowany Dystrybutor go przyjmie; w takim przypadku umowa o nabycie pojazdu wygasa.
Warunki dotyczące przyjęcia przez Autoryzowanego Dystrybutor pojazdu będącego przedmiotem pożyczki określa umowa między Autoryzowanym
Dystrybutorem a Pożyczkobiorcą.
4. Jeżeli z Umową Pożyczki związana jest usługa dodatkowa świadczona przez Pożyczkodawcę lub osobę trzecią - na podstawie umowy między tą osobą a
Pożyczkodawcą, w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki, odstąpienie to jest skuteczne także wobec umowy o usługę dodatkową.
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§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Jeżeli Autoryzowany Dystrybutor nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania
tego zobowiązania nie odniosło skutku, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od
Pożyczkodawcy. W takim przypadku odpowiedzialność Pożyczkodawcy jest ograniczona do wysokości pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy.
Rozwiązanie Umowy Pożyczki następuje z chwilą spłaty całej kwoty zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi Pożyczkodawcy odsetkami, prowizjami i
opłatami lub na skutek wypowiedzenia.
Zmiany do Umowy Pożyczki są dokonywane na piśmie w formie aneksu, za wyjątkiem zmian rachunku bankowego Pożyczkodawcy, zmian dotyczących
oprocentowania oraz zmian Harmonogramu spłaty z powodu spłaty lub zmiany oprocentowania pożyczki, które nastąpią w trybie przewidzianym w Umowie
Pożyczki i w Regulaminie. Załączona do Umowy Tabela Opłat stanowi integralną część Umowy Pożyczki.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie Pożyczki mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu
cywilnego oraz inne właściwe, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
W przypadku powołania Pożyczkobiorcy do odbycia czynnej służby wojskowej, Pożyczkobiorcy (i/lub jego małżonkowi - jeśli dotyczy) nie przysługuje prawo
do zawieszenia spłaty pożyczki przewidziane w art. 131 ust. 1 pkt 2 oraz art. 131 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 827 ze zm.). Pożyczkobiorca zobowiązany jest do kontynuowania w tym czasie spłaty
zadłużenia w wysokości i na zasadach określonych w Umowie Pożyczki.
Pożyczkobiorca ma prawo do złożenia reklamacji:
a) w formie pisemnej: pocztą lub kurierem na adres Pożyczkodawcy 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a,
b) w formie elektronicznej na adres: bok@psa-finance.com,
c) za pośrednictwem internetowego Portalu Klienta pod adresem: www.e-psafinance.pl,
d) ustnie: telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta albo osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy.
Złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane kontaktowe: numer umowy lub numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko
Pożyczkobiorcy.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w w/w terminie okres ten może ulec wydłużeniu do maksymalnie 60 dni, o czym Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę z odpowiednim
wyprzedzeniem, wyjaśniając przyczynę opóźnienia, wskazując okoliczności wymagające dalszego ustalenia oraz określając przewidywany termin udzielenia
odpowiedzi na reklamację.
Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej albo - za zgodą Pożyczkobiorcy – pocztą elektroniczną.
Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń przez Pożyczkobiorcę może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji.
Wszystkie spory wynikające z wykonywania Umowy Pożyczki, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość ustalona zostanie zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Pożyczkobiorca może również złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do Rzecznika Finansowego, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823 z późn. zm.). Informacje o trybie tego postępowania znajdują się na stronie internetowej Rzecznika
Finansowego: www.rf.gov.pl.
Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Pożyczkobiorca może w każdej sprawie skontaktować się z Pożyczkodawcą w formie elektronicznej, na adres: bok@psa-finance.com. Pożyczkodawca
informuje, że wymagany przez art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim adres do doręczeń elektronicznych zgodny z ustawą z dnia 18 listopada
2020 r. o doręczeniach elektronicznych zostanie udostępniony na stronie internetowej Pożyczkodawcy: http://e-psafinance.pl niezwłocznie po wdrożeniu
przez właściwego ministra rozwiązań technicznych umożliwiających uzyskanie ww. adresu.

§ 4 OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy Pożyczki i potwierdza otrzymanie wraz z Umową
Pożyczki wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że:
(a)
Otrzymał od Pożyczkodawcy informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania;
(b)
Uzyskał od Pożyczkodawcy wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości;
(c)
Jest świadomy ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem, w szczególności ryzyka stóp procentowych, polegającego na tym że wskutek
zmiany stopy oprocentowania pożyczki ulegnie zmianie wysokość raty pożyczki. Oznacza to, że wzrost stopy oprocentowania spowoduje zwiększenie raty
pożyczki, natomiast obniżenie stopy oprocentowania skutkować będzie zmniejszeniem raty pożyczki.
3. Pożyczkobiorca oświadcza, że w umowie łączącej go z zakładem ubezpieczeń, który wystawił polisę, nie ma zawartej klauzuli wyłączającej lub
ograniczającej możliwość przelewu praw stwierdzonych tą polisą na rzecz osoby trzeciej.
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4. Pożyczkobiorca oświadcza, iż dane zawarte w Umowie Pożyczki dotyczące Pożyczkobiorcy są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a
także, że znana jest mu treść art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej z tytułu
przedkładania fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów, bądź nierzetelnych oświadczeń.
5. Pożyczkobiorca nie wyraża zgodyna wystawianie przez Pożyczkodawcę faktur VAT w formie elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym. Powyższa zgoda obejmuje również ewentualne faktury i noty korygujące oraz duplikaty. Faktury VAT będą
udostępniane Pożyczkobiorcy w formacie PDF za pośrednictwem portalu internetowego Pożyczkodawcy, po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnego
loginu i hasła, które zostaną przekazane Pożyczkobiorcy po wypłacie środków z tytułu Umowy Pożyczki. Udostępnienie faktury na portalu nastąpi nie później
niż w ciągu pięciu dni od daty jej wystawienia. O udostępnieniu faktury Pożyczkobiorca będzie każdorazowo powiadamiany za pośrednictwem wiadomości email lub wiadomości SMS wysłanej na adres e-mail / numer telefonu wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o pożyczkę lub na inny adres / numer
wskazany w czasie trwania Umowy.
§ 5 OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE USŁUG DODATKOWYCH
Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że może skorzystać z usług ubezpieczeniowych, jak i innych usług (zwanych dalej „Usługami dodatkowymi”)
proponowanych klientom Pożyczkodawcy przez współpracujących z Pożyczkodawcą partnerów handlowych przy okazji lub w związku z nabyciem pojazdu
finansowanego pożyczką udzieloną przez Pożyczkodawcę. Każdorazowo wymaganym będzie zawarcie przez Pożyczkobiorcę odrębnych umów ze
świadczącymi w/w usługi. W przypadku skorzystania z Usług dodatkowych, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uiszczania należności za wybrane Usługi
dodatkowe wraz ze spłatą pożyczki, w wysokościach i w terminach określonych w Harmonogramie spłat ustalonym zgodnie z zasadami przewidzianymi w §
1 ust. 2 Umowy Pożyczki i na warunkach opisanych w niniejszym oświadczeniu, właściwych umowach o Usługi dodatkowe, w Umowie Pożyczki i
Regulaminie, które stosuje się odpowiednio. Należności te zwiększają kwotę wpłaty z tytułu spłaty pożyczki, ale nie są finansowane pożyczką - chyba że
strony Umowy Pożyczki uzgodnią inaczej. Pożyczkodawca nie jest odpowiedzialny wobec Pożyczkobiorcy z tytułu dodatkowych usług nieobjętych Umową
Pożyczki, które to regulowane są odrębnymi umowami, za wyjątkiem sytuacji, kiedy to na podstawie tych odrębnych umów na Pożyczkodawcę nałożone
zostały określone obowiązki. W przypadku rozwiązania Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca może zrezygnować z usług dodatkowych, a Pożyczkodawca z ich
obsługi na zasadach przewidzianych w stosownych umowach i ogólnych warunkach umownych regulujących poszczególne Usługi dodatkowe. Rezygnacja z
każdej Usługi Dodatkowej powinna zostać przesłana Pożyczkodawcy na piśmie wskazującym numer Umowy Pożyczki.
§ 6 PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH*
W związku z zawartą przeze mnie umową ubezpieczenia OC, NW, Auto Casco (dalej zwaną „Umową Ubezpieczenia Komunikacyjnego”) związaną z pojazdem,
którego zakup był finansowany zgodnie z Umową Pożyczki, zobowiązuję się do wpłaty należnych z tytułu Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego składek
ubezpieczeniowych na rzecz Pożyczkodawcy, który został do tego upoważniony przez ubezpieczyciela, w wysokości i na zasadach przewidzianych w Umowie
Ubezpieczenia Komunikacyjnego wraz ze spłatą pożyczki, zgodnie z Harmonogramem spłat.
* Dotyczy tylko wyboru wariantów rekomendowanych przez Pożyczkodawcę, o ile Pożyczkobiorca nie opłacił polisy we własnym zakresie.
§ 7 ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI
1. Sposoby zabezpieczeń pożyczki:
I. Zabezpieczenia obowiązkowe.
(a) Cesja praw z polisy Auto Casco. Pożyczkobiorca ceduje za zgodą i na rzecz Pożyczkodawcy do czasu całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań
wynikających z Umowy Pożyczki, wszystkie prawa majątkowe Pożyczkobiorcy wynikające z umowy ubezpieczenia komunikacyjnego Auto Casco odnoszące się
do przedmiotu określonego na pierwszej stronie Umowy Pożyczki.
(b) Częściowe przewłaszczenie na zabezpieczenie, o którym mowa w §9 Regulaminu – w przypadku zawarcia przez Strony umowy przewłaszczenia
częściowego, albo całkowite przewłaszczenie na zabezpieczenie, o którym mowa w §10 Regulaminu – w przypadku skorzystania z tego prawa przez
Pożyczkodawcę. Typ zastosowanego przewłaszczenia: Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
II. Zabezpieczenia dodatkowe
(proszę o wstawienie znaku „X” we właściwych pozycjach zgodnie z decyzją kredytową oraz złożenie parafy obok zaznaczonych pól)

□

(c)
Poręczenie spłaty pożyczki. Osoba trzecia (Poręczyciel) na podstawie podpisanej z Pożyczkodawcą umowy poręczenia zobowiązuje się do spłaty
wszystkich należności Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki.

□

(d)
Zastaw rejestrowy. W celu dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca na podstawie zawartej z Pożyczkodawcą umowy ustanawia
zastaw rejestrowy na przedmiocie określonym w § 1 Umowy Pożyczki.
(e)

□ Depozyt karty pojazdu. Pożyczkobiorca ma obowiązek wysłać kartę pojazdu listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od daty zawarcia

Umowy Pożyczki na adres: ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa. Pożyczkodawca po otrzymaniu karty pojazdu zdeponuje ją do czasu całkowitej spłaty
przez Pożyczkobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki. Po tym terminie karta zostanie niezwłocznie zwrócona Pożyczkobiorcy. W
przypadku nieotrzymania karty pojazdu w w/w terminie Pożyczkodawca naliczy opłatę zgodnie z Tabelą Opłat, co nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku
przekazania karty pojazdu. Pożyczkodawca zachowuje również w takim wypadku prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki, z powodu niedotrzymania przez
Pożyczkobiorcę warunków Umowy.

□

(f)
Weksel in blanco z deklaracją wekslową. Pożyczkodawca może wypełnić weksel w przypadku niedotrzymania warunków określonych w Umowie lub
Regulaminie, zgodnie z treścią deklaracji wekslowej. Weksel opatrzony będzie klauzulą „nie na zlecenie”. Po całkowitym rozliczeniu i zakończeniu Umowy
Pożyczki weksel zostanie bezzwłocznie zwrócony Pożyczkobiorcy.
2.

Pożyczkobiorca ponosi wszelkie opłaty związane z ustanowieniem i obsługą przewidzianych w niniejszej Umowie zabezpieczeń pożyczki, w
szczególności: (a) Koszty ubezpieczenia; (b) Koszty związane z wpisem Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy jako współwłaścicieli pojazdu w dowodzie
rejestracyjnym - w przypadku częściowego przewłaszczenia na zabezpieczenie; (c) Koszty opłat sądowych związanych z wpisem zastawu do rejestru
zastawów, jego ewentualną zmianą oraz wykreśleniem, a także związanymi z tymi czynnościami wpisami w dowodzie rejestracyjnym pojazdu – w przypadku
zastosowania tego zabezpieczenia.
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3.

Warunki przejścia własności pojazdu na Pożyczkobiorcę w przypadku zawarcia umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie: (a) W przypadku
terminowej spłaty pożyczki wraz z odsetkami Pożyczkodawca zobowiązany jest do zwrotu osobie dającej zabezpieczenie, rzeczy, dokumentów i innych
przedmiotów, w których posiadanie Pożyczkodawca wszedł z tytułu udzielonego mu zabezpieczenia, jak również do dokonania innych czynności związanych
z ustaniem stosunku prawnego powstałego w wyniku zawarcia umowy ustanawiającej zabezpieczenie. (b) Własność pojazdu przeniesionego przez
Pożyczkobiorcę na Pożyczkodawcę zostanie przeniesiona na Pożyczkobiorcę po niezwłocznej zapłacie przez Pożyczkobiorcę wszelkich należności z tytułu
Umowy Pożyczki i po złożeniu odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie przez Pożyczkodawcę; oświadczenie Pożyczkodawcy dotyczące przeniesienia
na Pożyczkobiorcę przewłaszczonego pojazdu nastąpi w terminie 30 dni od dnia spłaty przez Pożyczkobiorcę wszelkich należności wynikających z Umowy
Pożyczki.
Pożyczkobiorca potwierdza otrzymanie załączników:
1)

Tabela Opłat dla czynności związanych z
obsługą
udzielonych
pożyczek
konsumenckich,

2)

Regulamin udzielania pożyczek na zakup
pojazdów PSA Consumer Finance Polska Sp. z
o.o. dla Pożyczki Konsumenckiej

3)

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
Pożyczki

Umowę w formie papierowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Umowa w formie dokumentu elektronicznego, podpisana przez Pożyczkodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zostanie doręczona
Pożyczkobiorcy/Współpożyczkobiorcom za pośrednictwem portalu internetowego Pożyczkodawcy www.e-psafinance.pl (zakładka „Strefa Klienta”) oraz
będzie dostępna u Pożyczkodawcy przez cały okres trwania Umowy. Dokument ten łącznie z papierowym egzemplarzem Umowy podpisanym przez
Pożyczkobiorcę/Współpożyczkobiorców stanowić będzie prawnie wiążącą Umowę Pożyczki (art. 78 § 1 zdanie drugie oraz art. 781 Kodeksu cywilnego).
Pożyczkobiorca/Współpożyczkobiorcy wspólnie oświadcza/ją, że otrzymał/li jeden podpisany przez siebie papierowy egzemplarz niniejszej Umowy.



Podpis Pożyczkobiorcy / Współpożyczkobiorców: ……………………………………..

Podpis Pożyczkodawcy:

Wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego małżonka niniejszej Umowy Pożyczki
Czytelny podpis małżonka Pożyczkobiorcy / Współpożyczkobiorców
(pełne imię i nazwisko):

Podpisy zostały złożone w mojej obecności, po sprawdzeniu przeze
mnie tożsamości osób, które je złożyły
Podpis przedstawiciela Autoryzowanego Dystrybutora



Pieczęć Autoryzowanego Dystrybutora
Numer Autoryzowanego Dystrybutora

FNMLC159/04/10/2021

OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH DO UMOWY POŻYCZKI NR Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhy
1. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o. danych osobowych Pożyczkobiorcy zawartych w Umowie
Pożyczki w celach niezbędnych do jej zawarcia oraz prawidłowej realizacji, tj.:
 oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, na podstawie przepisów Prawa bankowego oraz
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,





2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

podjęcia, na wniosek Pożyczkobiorcy, działań zmierzających do zawarcia Umowy Pożyczki,
wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Pożyczkodawcę zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

zarządzania ryzykiem, monitorowania zobowiązania w ramach prawnie uzasadnionego interesu Pożyczkodawcy polegającego na obsłudze oraz
zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy Pożyczki,
 rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń w ramach prawnie uzasadnionego interesu Pożyczkodawcy polegającego na
rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami,
 sprawozdawczych, statystycznych i analiz, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Pożyczkodawcy polegającego na przygotowaniu produktów
oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie zobowiązaniem Pożyczkobiorcy oraz portfelem wierzytelności
Pożyczkodawcy wobec jego klientów,
 przeprowadzania postępowań windykacyjnych i zabezpieczających na podstawie przepisów prawa, w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Pożyczkodawcy polegającego na dochodzeniu roszczeń wynikających z Umowy Pożyczki,
 realizacji usług dodatkowych we współpracy z podmiotami trzecimi, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych
polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy Pożyczki.
Wyrażenie zgody w powyższym zakresie jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy Pożyczki oraz jej prawidłowego wykonywania.
Administratorem danych osobowych jest Pożyczkodawca - PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a.
Dane osobowe Pożyczkobiorcy będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych w ust. 1
oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji Podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń
wynikających z Kodeksu Cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Pożyczki Pożyczkodawca będzie przetwarzał dane osobowe Pożyczkobiorcy o ile będą istniały
podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub zgody udzielonej przez Pożyczkobiorcę.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: dane-osobowe@psafinance.com lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa), we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pożyczkodawca informuje, że podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe mogą być przekazywane do:
a) Banque PSA Finance S.A. z siedzibą w 2-10, Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy (Francja), działającego poprzez Banque PSA Finance S.A.
Oddział w Polsce w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, oraz PSA Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Domaniewska 44a, w zakresie w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy Pożyczki oraz konieczne do realizacji
Umowy;
b) WertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhygWertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
oraz Autoryzowanego Dystrybutora, którego adres wskazano
na pierwszej stronie Umowy Pożyczki, w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy Pożyczki oraz realizacji Umowy;
c) Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (BIK), na podstawie zgody Pożyczkobiorcy;
dane te będą przetwarzane w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym
instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;
d) Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 48b, 54-202 Wrocław oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, w celu wykonywania obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa;
e) biur informacji gospodarczej, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, w celach przewidzianych w tej ustawie;
f)
podmiotów świadczących na rzecz Pożyczkodawcy usługi wspierające identyfikację i weryfikację tożsamości klientów, w celu wypełnienia
przez Pożyczkodawcę obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Dane osobowe Pożyczkobiorcy mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą, w szczególności: zakładom ubezpieczeń, brokerom i
agentom ubezpieczeniowym, firmom windykacyjnym, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne. Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty
współpracujące odbywa się w celu prawidłowego wykonania umowy Pożyczki oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych.
Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora danych dostępne są na stronie internetowej: http://epsafinance.pl/dane-osobowe.
Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania
danych, prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Pożyczkodawcy, prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi oraz prawo
wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.

□

Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę zawartych w Umowie Pożyczki danych osobowych w celu oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z zawartej z Pożyczkodawcą Umowy Pożyczki.

□

Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Pożyczkodawcę dla celów marketingowo – promocyjnych
Pożyczkodawcy po rozwiązaniu/wygaśnięciu Umowy Pożyczki.

□

Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podmiotom wskazanym w ust. 5 pkt a)-b) oraz w ust. 6 w celach
marketingowo-promocyjnych oraz na przetwarzanie danych przez te podmioty w tych celach, w tym także po rozwiązaniu/wygaśnięciu niniejszej Umowy.

□ Pożyczkobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Pożyczkobiorca ma prawo wycofania w dowolnym momencie ww. zgód na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.



Podpis/y Pożyczkobiorcy/Współpożyczkobiorców: ………………………………………
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......................, dnia........
Pełnomocnictwo
Ja/My niżej podpisany/i,
Imię
Nazwa dokumentu
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Ulica
Wertyrfgdescvbhnjkioplkijmnhyg
Kod pocztowy
ertyrfgdescvbh

POŻYCZKOBIORCA
Nazwisko
Seria i numer dokumentu
9999999999
Nr domu

PESEL
Nr mieszkania
9

Miejscowość 05-789

niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000618642, o numerze NIP 521-37-35-679, ("Pożyczkodawca")
do zawarcia w moim/naszym imieniu z wybranym przez Pożyczkodawcę zakładem ubezpieczeń umowy ubezpieczenia AutoCasco pojazdu o numerze VIN 12345678901234567, na zakup którego Pożyczkodawca udzielił mi/nam pożyczki na
podstawie Umowy pożyczki nr 1234567890 z dnia 21/11/2011 - w sytuacji braku aktualnej wymaganej przez
Pożyczkodawcę umowy ubezpieczenia AC tego pojazdu, i nie zawarcia umowy ubezpieczenia na wezwanie Pożyczkodawcy,
zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu udzielania pożyczek na zakup pojazdów PSA Consumer Finance Polska Sp. z
o.o.. Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa Pożyczkodawca może zawrzeć umowę ubezpieczenia Auto-Casco
finansowanego pojazdu na okres nie dłuższy niż rok.
Niniejsze pełnomocnictwo wygaśnie z chwilą rozwiązania Umowy pożyczki, o której mowa powyżej.
Niniejsze pełnomocnictwo zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone dnia ............................................r. w..........................

Podpis Pożyczkobiorcy / Współpożyczkobiorcy:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wypełnia osoba przyjmująca pełnomocnictwo:
Osoba przyjmująca pełnomocnictwo (imię i nazwisko)
Adres e-mail:

Numer telefonu:

Stwierdzam,
iż
podpis/y
Pożyczkobiorcy/
Współpożyczkobiorcy zostały złożone w mojej obecności,
po sprawdzeniu przeze mnie tożsamości osób, które je (data, czytelne imię i nazwisko i podpis przedstawiciela)
złożyły

Tabela Opłat PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o. dla czynności
związanych z obsługą udzielonych pożyczek konsumenckich, obowiązująca od 04.10.2021 r.
TABELA OPŁAT (kwoty brutto)
Rodzaj czynności

Opłata

Miesięczna opłata za zarządzanie obejmująca:
1.

Potwierdzenie salda umowy pożyczki

2.

Przygotowanie zestawienia/zaświadczenia/opinii zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy

3.

Zmianę harmonogramu spłat (zmiana terminu płatności, skrócenie, wydłużenie umowy, itp.)

4.

Wysłanie symulacji zmiany harmonogramu

5.

Przystąpienie do długu lub przejęcie długu (zmiana Pożyczkobiorcy)

6.

Zarejestrowanie zmiany statusu prawnego Pożyczkobiorcy

7.

Rozliczenie wcześniejszego zakończenia umowy niezależnie od przyczyny wcześniejszego zakończenia

13 PLN - w
przypadku wyboru
faktury elektronicznej
18 PLN – w
przypadku wyboru
faktury papierowej

Czynności administracyjne
wezwanie do dostarczenia do Pożyczkodawcy karty pojazdu albo innych dokumentów wymaganych zgodnie z
umową pożyczki (nie więcej niż 2 wezwania w miesiącu)

5 PLN

wysłanie listownego monitu wynikającego z opóźnienia płatności (nie więcej niż 2 monity w miesiącu)

5 PLN

