FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:

Dane identyfikacyjne:
LTU Finance Sp. z o.o.

Adres:

Ul. Cieszyńska 3A lok. 308-309
15-371 Białystok

Numer telefonu:

Infolinia: +48 85 871 00 49

Adres poczty elektronicznej:

info@smartpozyczka.pl

Numer faksu:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:

www.ltufinance.pl

Pośrednik kredytowy:*

Dane identyfikacyjne:
AVENTUS Group Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, p. III, 15-888 Białystok.

Adres:

Numer telefonu:

+48 85 871 00 49

Adres poczty elektronicznej:

info@smartpozyczka.pl

Numer faksu:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej:

www.smartpozyczka.pl

2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu
Całkowita kwota kredytu
Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano
maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych,
które zostaną Panu/Pani udostępnione
Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani
środki pieniężne

Czas obowiązywania umowy

Zasady i terminy spłaty kredytu

Kredyt konsumencki

1000 zł

Przelew Kwoty Pożyczki następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 24
godzin od momentu podjęcia przez Pożyczkodawcę pozytywnej decyzji o
udzieleniu Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. Jeżeli
dzień następny po dniu udzielenia pożyczki jest sobotą, niedzielą bądź dniem
ustawowo wolnym od pracy, przelew może wpłynąć na rachunek bankowy
Pożyczkobiorcy na kolejny dzień roboczy.
Umowa Pożyczki zostaje zawarta na czas określony do dnia zwrotu przez
Pożyczkobiorcę Kwoty do Spłaty (tj. kwoty wypłaconej na rzecz Pożyczkobiorcy
wraz ze wszelkimi należnymi Pożyczkodawcy opłatami, prowizjami oraz
odsetkami, wynikającymi z Umowy Pożyczki).
– będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:
Spłata powinna być dokonana w formie jednorazowego przelewu do dnia 202102-10. Kwota do Spłaty powinna zostać zwrócona nie później niż w Terminie
Spłaty. Za dzień zwrotu Kwoty do Spłaty uznaje się dzień uznania Rachunku
Bankowego Pośrednika przelaną Kwotą do Spłaty.

– kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego: nie
dotyczy.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych,
które kredytodawca udostępnia Panu/Pani, oraz
wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie
Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

– odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: Każda
wpłata od Pożyczkobiorcy będzie w następującej kolejności zaliczona na
a. Koszty dochodzenia zwrotu Kwoty do Spłaty
b. odsetki za opóźnienie;
c. Prowizję;
d. Kwotę Pożyczki,
(suma całkowitego kosztu kredytu i całko witej kwoty kredytu)
Pożyczka na warunkach promocyjnych:
1160,85 zł (Kwota Pożyczki 1000 zł+ Prowizja 154,93 zł + odsetki kapitałowe
5,92 zł)
Pożyczka na warunkach standardowych:
1160,85 zł (Kwota Pożyczki 1000 zł+ Prowizja 154,93 zł + odsetki kapitałowe
5,92 zł)

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*
– opis towaru lub usługi:
– cena:
Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Zabezpieczenie, jakie będzie Pan/Pani musiał/a
przedstawić w związku z umową o kredyt
Informacja, czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję
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 o kredyt lub w umowie
dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji
spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej
podstawie.

Nie dotyczy

– rodzaj zabezpieczenia kredytu:
Nie dotyczy

Nie dotyczy

3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej
zmiany

– stopa oprocentowania kredytu: na warunkach promocyjnych RSO 7,20%
– stopa oprocentowania kredytu: na warunkach standardowych RSO 7,20 %
– stopa stała, na warunkach standardowych: zmienna uzależniona od stopy
referencyjnej NBP (art. 359 § 2(1) KC
– wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy
oraz ich okres stosowania: Po przekroczeniu Terminu Spłaty Promocja wygasa
i obowiązuje stopa oprocentowania zmienna 11,2 %.
(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych
okresach obowiązywania umowy)

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 na warunkach promocyjnych …….. %
RRSO na warunkach promocyjnych 0 %
reprezentatywny przykład pożyczki na warunkach promocyjnych: RRSO
(Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 0%, przy założeniach:
całkowita kwota pożyczki 600 zł, całkowita kwota do spłaty 600 zł, RSO
(roczna stopa oprocentowania) zmienne oprocentowanie wynosi 0% (art.
359 § 21 KC – odsetki maksymalne), całkowity koszt 0 zł, w tym Prowizja 0 zł,
odsetki kapitałowe 0 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni.
RRSO na warunkach standardowych 513.92%

reprezentatywny przykład: RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania)
wynosi 513.92%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, całkowita
kwota do spłaty 1160.85 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) zmienne
oprocentowanie wynosi 7,2% (art. 359 § 21 KC – odsetki maksymalne),
całkowity koszt 160.85 zł, w tym Prowizja 154,93 zł, odsetki kapitałowe 5.92
zł, czas obowiązywania umowy 30 dni.
założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
1. całkowita kwota pożyczki
2. całkowity koszt pożyczki
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
–
Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych
warunkach jest konieczne zawarcie przez Pana/Panią –
umowy dodatkowej, w szczególności umowy –
ubezpieczenia lub innej umowy. Jeżeli koszty tych usług
nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględnione w
rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść
w związku z umową o kredyt*

3. okres obowiązywania umowy
obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy
ubezpieczenia: tak/nie
rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy
obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: tak/nie – rodzaj usługi
dodatkowej oraz jej koszt: nie dotyczy

Pożyczka na warunkach promocyjnych:
Prowizja 154,93 zł + odsetki kapitałowe 5,92 zł
Pożyczka na warunkach standardowych:
Prowizja 154,93 zł + odsetki kapitałowe 5,92 zł

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu
dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*
Nie dotyczy
Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty
kredytowej)*

Nie dotyczy

Inne koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w Nie dotyczy
związku z umową*
Warunki, na jakich koszty związane z umową
o kredyt mogą ulegać zmianie*

Koszt pożyczki udzielonej na warunkach promocji może ulec zmianie, jeżeli nie
zostanie zwrócona w wyznaczonym w umowie terminie. Koszt pożyczki
udzielonej w standardowych warunkach nie ulega zmianie przez okres
obowiązywania.
Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany wysokości kosztów związanych z
Umową Pożyczki w razie zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, wydania rekomendacji, wniosków, zaleceń
lub wytycznych przez organy państwowe - w zakresie koniecznym do realizacji
Umowy Pożyczki w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa.

Opłaty notarialne*
Nie pobiera się
Skutek braku płatności
Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego
rzeczy ruchomych lub nieruchomości) : i może utrudnić otrzymanie kredytu.
a) w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami:
Jeżeli pożyczka udzielona jest na warunkach Promocji, wraz z upływem terminu zwrotu, warunki promocji wygasają, należne do zwrotu są
standardowe koszty, tj. prowizja oraz odsetki kapitałowe zgodnie z symulacją umowy pożyczki oraz Tabelą Opłat i Prowizji.
po upływie terminu spłaty, pożyczkodawcy należne są odsetki za opóźnienie w wysokości dwu krotności odsetek ustawowych za opóźnienie
określonych w art. 481 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), tj. na dzień przesłania Formularza
w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczone od kwoty pożyczki
oraz wszelkich należnych pożyczkodawcy kosztów.
b) stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego 11,2 % w skali roku
c) Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:
- Wierzyciel może wystąpić przeciwko Panu/Pani z roszczeniem o zapłatę na drogę postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego, co
spowoduje wzrost kosztów,
- Pani/Pana zobowiązanie może zostać ujawnione w biurach informacji gospodarczej.
.

4. Inne ważne informacje
Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani
prawo do odstąpienia od umowy:

tak/nie

Spłata kredytu przed terminem określonym w
o ile przewidziano w umowie – prowizja za spłatę kredytu przed terminem oraz
sposób jej ustalania:
umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub nie przewidziano
części kredytu przed terminem określonym w umowie
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie
Pan/Pani następujące koszty:
spłatę kredytu przed terminem*
Nie jest pobierana prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty.
Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu
konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w
bazie danych, jest zobowiązany niezwłocznie przekazać
Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego
sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego
sprawdzenia dokonano

Został/a Pan/Pani sprawdzony/-a w bazie danych prowadzonych przez:
1. Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (Krajowy Rejestr
Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Siedzikówny 12, 51-214
Wrocław) i/lub
2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul.
Lublańska 38, 31-476 Kraków
3. Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej - https://www.creditcheck.pl/uczestnicy/
4. Kaczmarski Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty
Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt Ma ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu
Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego umowy o kredyt
projektu umowy o kredyt konsumencki, chyba że w chwili tak
gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie, kredytodawca nie
wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy
Czas obowiązywania formularza*

1.

niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia jej otrzymania przez adresata do
upływu 72 godzin

Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy
Kredytodawca/w stosownych przypadkach
przedstawiciel kredytodawcy w państwie

Dane identyfikacyjne:
LTU Finance Sp. z o.o.

członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*
Adres:

Ul. Cieszyńska 3A lok. 308-309
15-371 Białystok

Numer telefonu:
+48 85 871 00 49
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

info@smartpozyczka.pl

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

brak

Adres strony internetowej:*
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Rejestr*

www.ltufinance.pl

(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy
wraz z podaniem numeru w tym rejestrze)

Kredytodawca wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000611492.
Organ nadzoru*

Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl.
Powstańców Warszawy 1.

b) dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy*

- ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: tak
- sposób odstąpienia od umowy: Pożyczkobiorca wykonuje prawo do
odstąpienia poprzez przekazanie oświadczenia o odstąpieniu drogą
pisemną, elektroniczną bądź telefoniczną
- adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
Ul. Cieszyńska 3A lok. 308-309
15-371 Białystok
- termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy: Termin wynosi
14 dni od daty zawarcia umowy. Termin jest zachowany jeżeli, przed jego
upływem oświadczenie zostanie wysłane na adres pożyczkodawcy
- skutki nieskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy:
Umowa obowiązuje niezmiennie.

Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt
będzie miało zastosowanie prawo:
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa
właściwego lub właściwego sądu*
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych
wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce
przed zawarciem umowy:
Język umowy/język komunikacji*

polskie

(Wskazanie właściwego postanowienia umowy)
Ramowa Umowa Pożyczki oraz każda Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i
zgodnie z nim winna być interpretowana.

–
–

informacje i warunki umowy będą podawane w języku: polskim
za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy
się z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim

c) dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

– przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania
sporów: tak/nie
Przysługuje prawo do złożenie reklamacji na usługi finansowe, świadczone
przez pożyczkodawcę. Zasady dotyczące reklamacji zostały uregulowane
Ramowej Umowie Pożyczki
– zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów
Pożyczkodawca informuje, iż Rzecznik Finansowy jest organem właściwym do
prowadzenia postępowania z zakresu pozasądowego rozstrzygania sporów
powstałych na gruncie umowy łączącej konsumenta z Pożyczkodawcą. Wszelkie
informacje dotyczące zasad postępowania dostępne są na stronie internetowej
Rzecznika Finansowego www. rf.gov.pl.
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
21.05.2013 r. , Pożyczkobiorca ma prawo skorzystać z Europejskiej Platformy
Rozwiązywania Sporów Online, zwanej Platformą ODR. Platforma została
utworzona z myślą o zapewnieniu konsumentom internetowego rozwiązania
sporów wynikających z umów zawieranych z przedsiębiorcami za
pośrednictwem internetu. Aby skorzystać z Platformy ODR wystarczy kliknąć w
link : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

*

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje,
że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.”

