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Smartney Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie: adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747738, NIP 5272859012, REGON 380793670, kapitał zakładowy 25500.000 zł.

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO nr 2341120

zawarta w dniu 19.11.2020 r. pomiędzy:

Smartney Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000747738, NIP 5272859012, kapitał zakładowy 25.500.000 zł, zwaną dalej „Kredytodawcą” lub „Smartney”

zawarta za pośrednictwem pośrednika kredytowego

Oney Polska S.A. siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000204413, NIP 5272429317, kapitał zakładowy 5.500.000 zł, w całości wpłacony.

a Panem/Panią:

JAN KOWALSKI PESEL 70072182766
zamieszkałą/ym w:
ul. WZORCOWA 1/1 00-000 WZORCOWA

zwanym/zwaną dalej „Klientem”

Definicje:
Całkowita Kwota Kredytu – suma wszystkich środków pieniężnych, które Kredytodawca udostępnia Klientowi na podstawie Umowy.
Kod - kod kreskowy o ważności 72 godzin, przekazywany Klientowi przez pośrednika kredytowego w Serwisie pośrednika, służący
do uruchomienia Kredytu.
Kredyt – nieoprocentowana pożyczka gotówkowa udzielana Klientowi przez Kredytodawcę na dowolny cel.
Partner – podmiot, współpracujący z pośrednikiem kredytowym, wybrany przez Klienta w Serwisie pośrednika podczas składania
Wniosku o Kredyt, który umożliwa Klientowi wykorzystanie Kodu.
Prowizja – prowizja należna Kredytodawcy z tytułu udzielenia Kredytu.
Przelew weryfikacyjny – przelew z rachunku bankowego Klienta na rachunek Kredytodawcy, wykonywany w celu potwierdzenia i
weryfikacji tożsamości Klienta oraz numeru jego rachunku bankowego przy wykorzystaniu systemu Blue Media udostępnionego w
Serwisie internetowym lub samodzielnie przez Klienta poprzez złożenie dyspozycji przelewu ze swojego rachunku bankowego na
rachunek Kredytodawcy.
Rata Kredytu - kwota, którą Klient zobowiązany jest w danym miesiącu zapłacić Kredytodawcy tytułem spłaty Całkowitej Kwoty
Kredytu.
Serwis internetowy – strona internetowa Kredytodawcy pod adresem www.smartney.pl
Serwis pośrednika – strona internetowa pośrednika kredytowego pod adresem www.oneyraty.pl
Strefa Klienta – Profil Klienta w Serwisie internetowym, zakładany przy zawieraniu Umowy.
Umowa – niniejsza umowa.
Wniosek o Kredyt –wniosek Klienta o udzielenie mu przez Kredytodawcę Kredytu, złożony w Serwisie pośrednika

Rozdział 1. Przedmiot Umowy
Na warunkach opisanych w Umowie Kredytodawca udziela Klientowi Kredytu, a Klient zobowiązuje się do spłaty Całkowitej Kwoty
Kredytu.

Rozdział 2. Zawarcie Umowy
1. Warunkiem zawarcia Umowy oraz udzielenia Kredytu za pośrednictwem Serwisu pośrednika jest złożenie Wniosku o Kredyt w

Serwisie pośrednika oraz pozytywna weryfikacja tożsamości Klienta. Udzielenie Kredytu jest uzależnione od indywidualnej
oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego dokonywanej przez Kredytodawcę.

2. Po złożeniu Wniosku o Kredyt, Klient jest zobowiązany do poddania się weryfikacji swojej tożsamości w jeden z poniżej
wskazanych sposobów:

1) z użyciem narzędzia Kontomatik udostępnionego Klientowi w Serwisie internetowym
2) poprzez dokonanie Przelewu weryfikacyjnego.

3. Po dokonaniu weryfikacji tożsamości Klienta oraz poprawności jego danych, Kredytodawca informuje Klienta na adres e-mail lub
za pośrednictwem wiadomości sms na numer telefonu komórkowego, wskazane przez Klienta we Wniosku o Kredyt, o wyniku
dokonanej weryfikacji oraz niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) dokonuje zwrotu kwoty Przelewu
weryfikacyjnego na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient wykonał ten Przelew.

4. O przyznaniu lub odmowie przyznania Kredytu Klient zostaje poinformowany w Serwisie pośrednika lub lub na adres email.
5. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/osoby

działające w imieniu i na rzecz Kredytodawcy oraz osobę/osoby działające w imieniu i na rzecz Klienta, zgodnie z udzielonym
przez niego pełnomocnictwem do zawarcia Umowy w jego imieniu.

6. Po złożeniu przez Klienta Wniosku o Kredyt, w Serwisie internetowym, w Strefie Klienta utworzony zostaje profil Klienta.
7. Strefa Klienta wymaga aktywacji przez Klienta poprzez logowanie w Serwisie internetowym.
8. W Strefie Klienta Kredytodawca udostępnia Umowę w pliku pdf, szczegółowe informacje o warunkach Kredytu i warunkach jego

spłaty.
Rozdział 3. Warunki Kredytu

http://www.smartney.pl
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Numer rachunku do spłaty Kredytu

87 2030 0074 5549 0000 0234 1120

2. Kredytodawca wypłaca Kredyt na rachunek wskazany w tabeli powyżej, jako rachunek do wypłaty Kredytu, po wykorzystaniu
przez Klienta Kodu u Partnera.

3. Kredytodawca oblicza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania oraz Całkowitą Kwotę do Zapłaty przy następujących
założeniach:
a) liczba miesięcznych Rat Kredytu, Całkowita Kwota do Zapłaty, Prowizja i Stopa Oprocentowania Kredytu określone zostały

w tabeli w Rozdziale 3,
b) Stopa Oprocentowania Kredytu jest stała i wynosi 0%
c) wypłata Kredytu następuje jednorazowo,
d) Prowizja wynosi 0 zł
e) Kredytodawca oraz Klient należycie wykonują Umowę, w tym Klient spłaca Raty Kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty,
f) rok ma 365/366 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni,
g) dokładność obliczeń zaokrąglona jest do dwóch miejsc po przecinku.

4. Za czynności związane z obsługą Kredytu wykonywane przez Kredytodawcę na wniosek Klienta może zostać pobrana opłata
zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat, stanowiącą załącznik 1 do Umowy.

Rozdział 4. Oprocentowanie

Stopa Oprocentowania Kredytu wynosi 0 % i jest stała w czasie trwania Umowy.

Rozdział 5. Spłata Kredytu
1. Klient zobowiązany jest spłacać Kredyt na rachunek wskazany w Rozdziale 3 Umowy, zgodnie z harmonogramem spłaty,

stanowiącym załącznik 2 do Umowy. Harmonogram spłaty udostępniony jest również w Strefie Klienta.
2. W czasie obowiązywania Umowy Klient ma prawo do otrzymania, na swój wniosek, w każdym czasie, bezpłatnie

harmonogramu spłaty.
3. Jeżeli termin spłaty Raty Kredytu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin spłaty Raty Kredytu przesuwa

się na najbliższy dzień roboczy.
4. Kredytodawca zalicza wpłaty na spłatę Kredytu w następującej kolejności:

a) kapitał,
b) odsetki za opóźnienie

przy czym należności te są zaliczane w kolejności od najwcześniej wymagalnej Raty Kredytu.
5. Klient ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części Kredytu przed terminem, określonym w Umowie bez ponoszenia

opłat za wcześniejszą spłatę.
6. W przypadku spłaty Raty Kredytu przed terminem jej płatności lub w terminie płatności Raty Kredytu, wpłacona kwota jest w

pierwszej kolejności zaliczana na poczet wymagalnego zadłużenia zgodnie z pkt 4 powyżej, a następnie na poczet najbliższej
Raty Kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty. Jeżeli wpłacona kwota jest wyższa o co najmniej 50 zł od kwoty najbliższej
Raty Kredytu, nadwyżka jest zaliczana na poczet wcześniejszej częściowej spłaty Kredytu.

7. W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty Kredytu zgodnie z pkt 5 i 6 powyżej wysokość Raty Kredytu ulega obniżeniu, a
okres kredytowania pozostaje bez zmian.

8. Ostatnia Rata Kredytu jest ratą wyrównującą.
9. W przypadku, gdy po spłacie Kredytu i innych należności wynikających z Umowy powstanie nadpłata, Kredytodawca rozliczy z

Klientem Kredyt w terminie 14 dni od dokonania przez Klienta tej spłaty. Rozliczenie nastąpi na rachunek bankowy Klienta,
poprzez który nastąpiła weryfikacja jego tożsamości podczas wnioskowania o Kredyt , chyba że Klient w terminie 7 dni od dnia

Numer Klienta 003877775

Całkowita Kwota Kredytu 1 000,00 zł

Prowizja 0,00 zł

Całkowity Koszt Kredytu
(suma odsetek za cały okres, na jaki Umowa została zawarta i Prowizji)

0,00 zł

Całkowita Kwota do Zapłaty
(suma Całkowitej Kwoty Kredytu i Całkowitego Kosztu Kredytu)

1 000,00 zł

Stopa Oprocentowania Kredytu (stała) 0,00%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,00%

Termin i sposób wypłaty Kredytu
Przelew, bezzwłocznie po wykorzystaniu Kodu nie
później niż
72 godziny od dnia zawarcia Umowy

Czas trwania Umowy (liczba miesięcznych Rat Kredytu) 10

Wysokość miesięcznej Raty Kredytu 100,00 zł

Dzień spłaty Raty Kredytu
(decyduje data wpływu środków na rachunek Kredytodawcy)

10

Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym w przypadku odstąpienia
od Umowy

0,00 zł

Numer rachunku do wypłaty Kredytu 67 1050 0086 1000 0022 7360 7800
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spłaty wskaże inny rachunek do rozliczenia, wykonując przelew weryfikacyjny na kwotę 1 zł z rachunku, na który ma być
wypłacona nadpłata, na rachunek do spłaty Kredytu o tytule „wnioskuję o zmianę numeru konta, nr klienta 003877775”. Kwota
przelewu weryfikacyjnego zostanie Klientowi zwrócona.

10. Spłata Całkowitej Kwoty Kredytu powoduje wygaśnięcie Umowy.

Rozdział 6. Opóźnienia w spłacie Kredytu
1. Jeśli Klient opóźnia się ze spłatą części lub całości Raty Kredytu:

a. niespłacona kwota staje się należnością przeterminowaną, od której Kredytodawca nalicza odsetki karne (oprocentowanie
zadłużenia przeterminowanego)

b. Kredytodawca może kontaktować się Klientem telefonicznie (w tym również wysyłając wiadomość sms), mailowo, aby
przekazać informację o zaległości i ustalić termin spłaty zaległego zadłużenia

c. Kredytodawca wezwie Klienta do niezwłocznej zapłaty zaległości
d. Kredytodawca może przekazać wierzytelność do obsługi przez zewnętrzny podmiot
e. Kredytodawca może rozpocząć prowadzenie działań z zakresu windykacji terenowej, w tym poprzez współpracujące

podmioty świadczące takie usługi
f. Kredytodawca może rozpocząć dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i komorniczego
g. Kredytodawca może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem warunków, przewidzianych w Rozdziale 9

Umowy.
2. W przypadku opóźnienia w spłacie części lub całości Raty Kredytu, Kredytodawca zastrzega sobie mozliwość naliczenia

odsetek za czas opóźnienia. Odsetki za opóźnienie są naliczane według zmiennej stopy procentowej równej wysokości
maksymalnych odsetek za opóźnienie, określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, które na dzień zawarcia Umowy
wynoszą 11,2% w skali roku (dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów
procentowych).

3. Stopa odsetek za opóźnienie ulegnie zmianie, jeśli zmienią się maksymalne odsetki za opóźnienie, co może wpłynąć na kwotę
zobowiązania Klienta wobec Kredytodawcy.

Rozdział 7. Odstąpienie
1. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Jeśli Klient chce odstąpić od Umowy, powinien dostarczyć Kredytodawcy oświadczenie o odstąpieniu według wzoru z

załącznika nr 3 w jeden z wybranych sposobów:
a. listem wysłanym na adres Kredytodawcy,
b. emailem na adres kontakt@smartney.pl, skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu.

3. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem wyśle Kredytodawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy.

4. Umowę, od której Klient odstąpił uważa się za niezawartą.
5. Klient zobowiązany jest zwrócić Kredytodawcy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia Całkowitą Kwotę Kredytu.
6. Jeżeli Klient nie zwróci Kredytodawcy Całkowitej Kwoty Kredytu w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia, stosuje się

odpowiednio punkt pkt. 1 b)-f) Rozdziału 6 Umowy.

Rozdział 8. Zmiany w Umowie
1. Harmonogram spłaty Kredytu i Tabela Opłat są załącznikami do Umowy niewymagającymi podpisów.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy elektronicznego aneksu, chyba że Umowa stanowi inaczej. Forma elektronicznego

aneksu nie jest wymagana dla zmiany harmonogramu spłaty, odsetek za opóźnienie, numeru rachunku do spłaty lub wypłaty
Kredytu. Informcje o zmianach, niewymagających formy elektronicznego aneksu przekazywane będą przez Kredytodawcę w
Strefie Klienta i pocztą elektroniczną na adres email, wskazany przez Klienta lub na adres korespondencyjny wskazany przez
Klienta. Informacje o zmianach teleadresowych Strony Umowy mogą być przekazywane przez Kredytodawcę w Strefie Klienta,
pocztą elektroniczną lub na adres korespondencyjny, a przez Klienta w formie pisemnej na adres Kredytodawcy, telefonicznie
lub emailem na adres kontakt@smartney.pl.

3. Jeżeli w trakcie spłaty Kredytu zmieni się wysokość Rat Kredytu wskazanych w harmonogramie spłaty lub termin ich spłaty,
Kredytodawca udostępni Klientowi nowy harmonogram spłaty w Strefie Klienta.

4. Kredytodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, w jakim Kredytodawca ma obowiązek ich wprowadzenia lub
stosowania. O zmianie postanowień Umowy Kredytodawca zawiadomi Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Umowy
poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub pisemnej wraz z dokumentem nowej Umowy. Kredytodawca wskaże postanowienia,
które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy.

5. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla Klienta, jeżeli Klient nie rozwiąże Umowy na zasadach określonych w Umowie, to jest za
miesięcznym wypowiedzeniem, licząc od dnia otrzymania przez Kredytodawcę zawiadomienia o zmianie Umowy.

Rozdział 9. Rozwiązanie Umowy
1. Klient może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać przesłane:

a. listem wysłanym na adres Kredytodawcy
b. emailem na adres kontakt@smartney.pl - skan podpisanego oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem.

3. Kredytodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli Klient opóźnia się w spłacie
co najmniej dwóch pełnych Rat Kredytu. Przed wypowiedzeniem Umowy Kredytodawca wezwie Klienta do spłaty zaległego
zadłużenia wskazując jego wysokość i wyznaczając Klientowi termin nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych na spłatę tego
zadłużenia pod rygorem wypowiedzenia Umowy

4. Umowa ustaje:
a. z pływem okresu wypowiedzenia,
b. w przypadku niewykorzystania przez Klienta Kodu u Partnera w terminie 72 godzin od dnia zawarcia Umowy.

5. Do dnia upływu okresu wypowiedzenia Klient jest zobowiązany do zapłaty wszystkich należności wynikających z Umowy.
6. W przypadku braku spłaty zadłużenia w okresie wypowiedzenia, po rozwiązaniu Umowy Kredytodawca będzie naliczać odsetki

za opóźnienie od pozostałej do spłaty kwoty Kredytu, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia, stosuje się też
punkt 1 b) – f) Rozdziału 6 Umowy.

mailto:kontakt@smartney.pl
mailto:kontakt@smartney.pl
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7. Kredytodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie gdy:
a. przy zawieraniu Umowy Klient przedłożył fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo podał nieprawdziwe

informacje, mające istotne znaczenie dla przyznania mu Kredytu.
b. Klient zawarł Umowę w celu popełnienia przestępstwa lub w związku z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

8. W razie rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, stosuje się punkt 1 a) – f) Rozdziału 6 Umowy.

Rozdział 10. Ochrona danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przez Kredytodawcę oraz sposób, w jaki Kredytodawca realizuje prawa Klienta w
tym zakresie, opisane są w dokumencie Dane osobowe w Smartney Sp. z o. o., udostępnionym Klientowi przed podpisaniem
Umowy.

Rozdział 11. Reklamacje i rozwiązywanie sporów
1. Klient może złożyć reklamację:

a. pisemnie na adres Kredytodawcy,
b. ustnie - telefonicznie pod numerami: 22 528 88 88, koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora,
c. emailem na adres reklamacje@smartney.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Kredytodawcy,
d. osobiście w siedzibie Kredytodawcy.

2. Kredytodawca na wniosek Klienta potwierdza złożenie reklamacji.
3. W reklamacji klient podaje dane, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację przez Kredytodawcę, opis przedmiotu

reklamacji, określenie oczekiwań dotyczących sposobu i formy rozpatrzenia reklamacji oraz podpis, przy reklamacji w formie
pisemnej.

4. Kredytodawca odpowiada na reklamacje na piśmie lub na innym trwałym nośniku. Na wniosek Klienta Kredytodawca może
wysłać odpowiedź na reklamację Klienta pocztą elektroniczną.

5. Kredytodawca informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o
którym mowa w pkt 5 powyżej, Kredytodawca w informacji przekazywanej Klientowi, wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje
okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy i określa przewidywalny termin rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Kredytodawcę reklamacji.

7. Klient może odwołać się od decyzji Kredytodawcy w taki sam sposób, w jaki może złożyć reklamację.
8. W sprawach wynikających z Umowy Klient może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego, którym jest Sąd

właściwy miejscowo dla siedziby Kredytodawcy lub sąd miejsca wykonania Umowy
9. Klient może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z Kredytodawcą przed:

- sądem polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego
(strona internetowa: www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny),

- Rzecznikiem Finansowym (strona internetowa: www.rf.gov.pl/).
10. Zasady postępowania przed instytucjami, o których mowa w pkt 9 powyżej, określone są w regulaminach tych instytucji

dostępnych na ich stronach internetowych.
11. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

Rozdział 12. Oświadczenia Klienta
1. Klient oświadcza, że został poinformowany o wykorzystaniu podanych adresów poczty elektronicznej i numeru telefonu do

otrzymywania od Kredytodawcy wszelkich informacji związanych z realizacją Umowy w tym również:
a. informacji o zbliżającym się terminie spłaty Raty Kredytu,
b. zmianach w Umowie,
c. wysłania upomnienia w sprawie spłaty Kredytu, po upływie terminu płatności Raty Kredytu,
d. przesyłania informacji dotyczących złożonych przez Klienta reklamacji.

2. Klient oświadcza, że:
a. ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie działa pod przymusem ani pod wpływem błędu,
b. zawarte w Umowie oświadczenia i dane osobowe są zgodne z prawdą, poprawne i aktualne, a Kredytodawca może je

wykorzystywać do kontaktów z Klientem,
c. poinformuje Kredytodawcę o zmianie swoich danych osobowych, w tym nazwiska, serii i numerów dokumentów, adresów (w

tym adresów elektronicznych), numeru telefonu.
3. Kredytodawca może przenieść (sprzedać) wierzytelność wynikającą z Umowy na osoby trzecie, o czym Klient zostanie

poinformowany.

Rozdział 13. Postanowienia końcowe
1. Do Umowy stosuje się prawo polskie.
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących oryginałach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy lub ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe

postanowienia Umowy pozostają w mocy.
4. Kredytodawca i Klient uznają, że dane przesyłane poprzez wiadomość e-mail w związku z Umową są traktowane jako

oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują określone skutki prawne.

Umowa jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanymi przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu przez osobę/osoby działające w imieniu i na rzecz
Kredytodawcy oraz osobę/osoby działające w imieniu i na rzecz
Klienta, zgodnie z udzielonym przez niego pełnomocnictwem do
zawarcia umowy w jego imieniu.

_______________________________________
Klient za Kredytodawcę

file:///C:\Users\TKacprzak.ONEYFINANCE\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\EV9TPZUP\www.knf.gov.pl\dla_konsumenta\sad_polubowny
file:///C:\Users\TKacprzak.ONEYFINANCE\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\EV9TPZUP\www.rf.gov.pl\
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Smartney Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie: adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747738, NIP 5272859012, REGON 380793670, kapitał zakładowy 25500.000 zł.

(czytelnie imię i nazwisko)
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Smartney Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie: adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747738, NIP 5272859012, REGON 380793670, kapitał zakładowy 25500.000 zł.

1. ZAŁĄCZNIK 1 do UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO NR 2341120

Tabela opłat

Opłata Kwota opłaty

Oplata za wcześniejsza spłatę Kredytu 0 zł

Pakiet usług powiadomień sms 0 zł

Karencja w spłacie Kredytu (*) 30% wysokości raty

Zmiana harmonogramu spłat na wniosek Klienta(**) 50 zł

*usługa dostępna od kwietnia 2020.

**Opłaty za czynności związane z obsługą Kredytu wykonywane przez Kredytodawcę na wniosek Klienta spłacane są
przez Klienta na rachunek nr 03 1600 1462 1823 6288 9000 0004.
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Smartney Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie: adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747738, NIP 5272859012, REGON 380793670, kapitał zakładowy 25500.000 zł.

ZAŁĄCZNIK 2 do UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO NR 2341120

Harmonogram spłat Kredytu

Data sporządzenia harmonogramu 19.11.2020.

Harmonogram obowiązuje od 19.11.2020.

Całkowita Kwota Kredytu do Zapłaty 1 000,00 zł.

Numer rachunku do spłaty Kredytu

87 2030 0074 5549 0000 0234 1120

Numer rachunku do spłaty Kredytu zawarty jest w Rozdziale 2 Umowy.

Termin
spłaty raty Kwota raty w tym kapitał w tym odsetki

Kwota Kredytu
pozostała do spłaty

1 10.12.2020 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 900,00 zł
2 10.01.2021 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 800,00 zł
3 10.02.2021 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 700,00 zł
4 10.03.2021 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 600,00 zł
5 10.04.2021 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 500,00 zł
6 10.05.2021 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 400,00 zł
7 10.06.2021 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 300,00 zł
8 10.07.2021 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 200,00 zł
9 10.08.2021 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 100,00 zł
10 10.09.2021 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Dane zawarte w harmonogramie obowiązują do momentu zmiany stopy oprocentowania, obowiązującej w dniu jego sporządzenia.
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Smartney Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie: adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747738, NIP 5272859012, REGON 380793670, kapitał zakładowy 25500.000 zł.

ZAŁĄCZNIK 3 do UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO NR 2341120

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy

Smartney Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa
Tel.:+48 22 528 88 88
Adres e-mail: kontakt@smartney.pl

Dane Klienta:

Imię i nazwisko ________________________________________________________________ PESEL ______________________

adres (miasto, kod, ulica i numer) ______________________________________________________________________________

Oświadczam, że odstępuję od Umowy Kredytu konsumenckiego nr 2341120 z dnia 19.11.2020 zawartej ze Smartney Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa.

Odstępując od Umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej Kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami
za każdy dzień korzystania z kredytu, zgodnie z Rozdziałem 6 Umowy.

_______________________________________
Klient

(data, czytelnie imię i nazwisko)


