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1 Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) Kredytodawcy lub pośrednika kredytowego  
 

Kredytodawca: Smartney Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
KRS 0000747738, NIP 527-285-90-12 

Adres:  
(siedziba) 

ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 

Numer telefonu:  
(informacja ma charakter opcjonalny) 22 528 88 88 

Adres poczty elektronicznej:  
(informacja ma charakter opcjonalny) 

kontakt@smartney.pl 

Numer faksu:  
(informacja ma charakter opcjonalny) 

Nie dotyczy 

Adres strony internetowej:  
(informacja ma charakter opcjonalny) 

www.smartney.pl 

  

Pośrednik kredytowy:* Nazwa Agenta  

Adres:  
(siedziba) 

Nie dotyczy 

Numer telefonu:  
(informacja ma charakter opcjonalny) 

Nie dotyczy 

Adres poczty elektronicznej:  
(informacja ma charakter opcjonalny) Nie dotyczy 

Numer faksu:  
(informacja ma charakter opcjonalny) Nie dotyczy 

Adres strony internetowej:  
(informacja ma charakter opcjonalny) 

Nie dotyczy 

2  Opis głównych cech kredytu  

Rodzaj kredytu Pożyczka 

Całkowita kwota kredytu  
Maksymalna kwota/suma wszystkich środków pieniężnych, które 
zostaną Pani/Panu udostępnione (jeżeli nie przewidziano 
maksymalnej kwoty) 

_________________ zł 

Terminy i sposób wypłaty kredytu  
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan środki pieniężne 

 Po zawarciu umowy, Kredytodawca 
bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 72 
godziny, wypłaca kredyt jednorazowo 
przelewem na Pana/Pani rachunek bankowy 

Czas obowiązywania umowy XX miesięcy 

Zasady i terminy spłaty kredytu 

Będzie Pani/Pan musiała/ł dokonać spłaty  
na następujących warunkach:  
- kwota, liczba i częstotliwość płatności rat 
kredytu konsumenckiego:  
XX zł, XX rat miesięcznych 
 
Każda kwota zapłacona przez Kredytobiorcę 
będzie zaliczana kolejno na poczet: odsetek, 
kwoty kredytu, odsetek za opóźnienie. 

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 
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Całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta  
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które Kredytodawca 
udostępnia Pani/Panu, oraz wszelkie koszty, które zobowiązana/y 
będzie Pani/Pan ponieść w związku z umową o kredyt 

(suma całkowitego kosztu kredytu  
i całkowitej kwoty kredytu) 
________________ zł  

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*  
- opis towaru lub usługi:  
- cena: 

Nie dotyczy 

Wymagane zabezpieczenia kredytu*  
Zabezpieczenie, jakie będzie Pani/Pani musiała/ł przedstawić w 
związku z umową o kredyt 

- rodzaj zabezpieczenia kredytu:  
Nie dotyczy 

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 Panią/Pana 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 

3  Koszty kredytu  

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej 
zmiany 

- stopa oprocentowania kredytu:  
9% w stosunku rocznym 
 
Stopa zmienna, wyliczana jako stopa referencyjna Narodowego 
Banku Polskiego (NBP) powiększona o 10 punktów procentowych, 
nie większa jednak niż wysokość odsetek maksymalnych  
w rozumieniu art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego tj. dwukrotności sumy 
stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych (odsetki 
maksymalne). Na dzień sporządzenia formularza wysokość stopy 
referencyjnej NBP wynosi 1%, a wysokość odsetek maksymalnych 
wynosi 9%. W przypadku obniżenia stopy referencyjnej NBP stopa 
oprocentowania ulega obniżeniu o wartość, o którą zmieniono 
stopę referencyjną NBP. W przypadku podwyższenia stopy 
referencyjnej NBP, stopa oprocentowania może ulec 
podwyższeniu o wartość, o którą zmieniono stopę referencyjną 
NBP. W żadnym wypadku stopa oprocentowania nie przekracza 
wysokości odsetek maksymalnych. Informacja o zmianie stopy 
oprocentowania i jej nowa wysokość zostanie przekazana 
Pani/Panu na trwałym nośniku i dodatkowo w Strefie Klienta. 
Podana stopa oprocentowania jest jedyną stosowaną do umowy 
kredytu konsumenckiego. 

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 
Pani/Panu w porównaniu oferowanych kredytów 

- rzeczywista roczna stopa oprocentowania:  
XX% 
 
- reprezentatywny przykład: 
Nie dotyczy 
 
- założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania: 

• stopa oprocentowania jest zmienna w czasie obowiązywania 
umowy; 

• wypłata kredytu następuje jednorazowo; 
• prowizja związana z udzieleniem kredytu jest skredytowana; 
• spłata zgodnie z harmonogramem; 
• rok ma 365/366 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni; 
• dokładność obliczeń zaokrąglona jest do dwóch miejsc  

po przecinku. 
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Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej  
Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go  
na oferowanych warunkach jest konieczne 
zawarcie przez Panią/Pana 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. 

- obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności 
umowy ubezpieczenia:  
Nie  

- rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt:  
Nie dotyczy 

- obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej:  
Nie 

- rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt:  
Nie dotyczy 

Koszty, które zobowiązana/y będzie Pani/Pan 
ponieść w związku z umową o kredyt* 

Prowizja za udzielenie kredytu w wysokości (  ) zł  
Odsetki w wysokości (  ) 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 związku z umową* 

Nie dotyczy 

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

Zmiana stopy referencyjnej NBP lub wprowadzenie nowych 
przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów 
administracji publicznej mających zastosowanie 
do umowy. 

Opłaty notarialne* Nie dotyczy 

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. Skutki braku płatności 
mogą być dla Pani/Pana następujące: 

- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pani/Pan 
zostać obciążona/y następującymi opłatami:  
Nie dotyczy 
 
- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego:  
Maksymalna wysokość przewidziana w art. 481 § 21 Kodeksu 
cywilnego, tj. dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego 
Banku Polskiego (NBP) oraz 5,5 punktów procentowych (odsetki 
maksymalne za opóźnienie). Na dzień sporządzenia formularza 
wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie wynosi 13%. 
 
Ponadto w razie braku spłaty kredytu Kredytodawca: 

• może kontaktować się z Panią/Panem telefonicznie (w tym 
również wysyłając wiadomość SMS), mailowo, aby przekazać 
informację o zaległości; 

• wezwie Panią/Pana do niezwłocznej zapłaty zaległości; 
• może przekazać wierzytelność do obsługi przez zewnętrzny 

podmiot; 
• może rozpocząć prowadzenie działań z zakresu windykacji 

terenowej lub skierować do innych podmiotów świadczących 
takie usługi; 

• może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego 
i komorniczego; 

• może sprzedać wierzytelność wobec Pani/Pana;  
• może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem; 
• może zgłosić informacje o istniejącej zaległości do biur 

informacji gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych;  

• zgłasza informacje o istniejącej zaległości do Biura Informacji 
Kredytowej S.A. 
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4  Inne ważne informacje  

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

tak/nie:  
Tak 

Spłata kredytu przed terminem określonym 
w umowie  
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie  
do spłaty całości lub części kredytu  
przed terminem określonym w umowie 

o ile przewidziano w umowie - prowizja za spłatę kredytu przed 
terminem oraz sposób jej ustalania:  
Nie dotyczy 

Uprawnienie Kredytodawcy do zastrzeżenia 
prowizji za spłatę kredytu przed terminem* 

w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie 
poniesie Pani/Pan następujące koszty:  
Nie dotyczy 

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

została/ł Pani/Pan sprawdzona/y w bazie danych:  
• wewnętrznej bazie Kredytodawcy; 
• bazie Biura Informacji Gospodarczej S.A.; 
• bazie Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.; 
• bazie Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.; 
• bazie Związku Banków Polskich System „Dokumenty Zastrzeżone”; 
• bazie CRIF Sp. z o.o.; 
• bazie Biura Informacji Kredytowej S.A.  

W razie odmowy udzielenia kredytu na podstawie informacji 
uzyskanych z bazy danych, Kredytodawca niezwłocznie przekaże 
Pani/Panu informację o wynikach sprawdzenia i wskaże bazę lub 
bazy danych, w której dokonano sprawdzenia. 

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt  
Ma Pani/Pan prawo do otrzymania,  
na wniosek, bezpłatnego projektu umowy  
o kredyt konsumencki chyba, że w chwili,  
gdy zgłasza Pani/Pan takie żądanie, 
Kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z 
Panią/Panem umowy 

ma Pani/Pan prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza 
projektu umowy o kredyt:  
Tak 

Czas obowiązywania formularza* niniejsza informacja zachowuje ważność 1 dzień roboczy  

5 Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość  

a) dane Kredytodawcy  

Kredytodawca/w stosownych przypadkach 
przedstawiciel Kredytodawcy w państwie 
członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:* 

Dane identyfikacyjne:  
(Adres, z którego ma korzystać Konsument)  
Smartney Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

Adres:  
(siedziba) 

 ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 

Numer telefonu:  
(informacja ma charakter opcjonalny) 

 22 528 88 88 

Adres poczty elektronicznej:  
(informacja ma charakter opcjonalny) 

kontakt@smartney.pl 

Numer faksu:  
(informacja ma charakter opcjonalny) Nie dotyczy 

Adres strony internetowej:*  
(informacja ma charakter opcjonalny) 

 www.smartney.pl 
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Rejestr* 

(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność Kredytodawcy 
wraz z podaniem numeru w tym rejestrze)  
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, nr KRS 0000747738 

Organ nadzoru* Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

b) dane dotyczące umowy Nie dotyczy 

Odstąpienie od umowy* 

- ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:  
Tak  
 
- sposób odstąpienia od umowy:  
poprzez dostarczenie Kredytodawcy oświadczenia o odstąpieniu 
według wzoru z załącznika nr 3 do umowy, pocztą na adresy 
wskazane w punkcie poniżej  

- adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy:  

a.  ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 
b. kontakt@smartney.pl, skan podpisanego oświadczenia 

o odstąpieniu. 
- termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy:  

14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin jest zachowany, jeżeli 
przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 
zostało wysłane na jeden 
z powyższych adresów  

 
- skutki nieskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy: 
 obowiązek wywiązania się przez Panią/Pana z zobowiązań 
wynikających z umowy zgodnie z jej postanowieniami 

Wybór prawa właściwego*  
Do zawartej z Panią/Panem umowy o kredyt 
będzie miało zastosowanie prawo: 

prawo polskie  

Postanowienie umowy dotyczące wyboru 
prawa właściwego lub właściwego sądu* 

(Wskazanie właściwego postanowienia umowy)  
 prawo właściwe: rozdział 13 ust. 1 umowy, właściwy sąd: rozdział 11 
ust. 8 umowy 

Prawo właściwe dla zobowiązań 
pozaumownych wynikających z kontaktów 
handlowych mających miejsce przed 
zawarciem umowy: 

Nie dotyczy 

Język umowy/język komunikacji* 

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

c) dane dotyczące odwołań  

mailto:kontakt@smartney.pl
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Pozasądowe rozstrzyganie sporów 

- przysługuje Pani/Panu prawo korzystania z pozasądowego 
rozstrzygania sporów: Tak 
 
- zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów  
1. ma Pani/Pan prawo złożyć reklamację do Kredytodawcy w trybie 

opisanym w Umowie kredytu konsumenckiego.  
2. może Pani/Pan skorzystać z pozasądowego rozwiązywania 

sporów konsumenckich z Kredytodawcą przed: 
- sądem polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego  

(www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny), 
- Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl/). 
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