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I.

DEFINICJE

1) eMonero

–

spółka

pod

firmą:

„P2P

LENDING

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, mieszcząca się pod adresem: 01-402
Warszawa, ul. E. Ciołka 10 lok. 214, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem: 0000597369,
REGON 363563526, NIP 952-214-24-36, o kapitale zakładowym w wysokości
300.000,00 złotych,
2) Serwis – system rozwiązań, powiązań oraz aplikacji internetowych udostępnionych na
stronie www.emonero.pl służących Użytkownikowi do korzystania z usług oferowanych
przez eMonero,
3) Strona – strona internetowa eMonero znajdująca się pod adresem www.emonero.pl,
4) Rejestracja – ciąg czynności dokonywanych zgodnie z instrukcją ujawnioną na
Stronie, w trakcie których osoba chcąca uzyskać dostęp do Serwisu lub prawo do
korzystania z usług oferowanych przez eMonero udostępnia swoje dane osobowe
określone w formularzu rejestracyjnym, które zostają zewidencjonowane w Karcie
Użytkownika; Rejestracja przebiega dwu etapowo: w pierwszym etapie Użytkownik
uzyska dostęp do Serwisu, bez możliwości korzystania z usług, dopiero kolejny etap
rejestracji umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usług oferowanych przez eMonero;
5) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, to
jest osoba powyżej 18 roku życia, która nie została ubezwłasnowolniona częściowo lub
w całości, spełniająca następujące kryteria:
a) stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
b) obywatelstwo polskie,
c) ważny dowód osobisty wydany na terytorium Polski,
d) aktywny rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terenie Polski,
e) jest rezydentem podatkowym w Polsce,
f) nie prowadzi działalności gospodarczej,
g) pozytywne przeszła proces Rejestracji i posiada Kartę Użytkownika w Serwisie,
h) osoba spełniająca warunki uprawniające do korzystania z Serwisu zastrzeżone w
niniejszym Regulaminie dla Pożyczkodawcy lub Pożyczkobiorcy,
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6) Karta Użytkownika – indywidualny zbiór danych i informacji dot. Użytkownika, które
go identyfikują w Serwisie, powstała po pierwszym etapie Rejestracji,
7) Profil – zbiór informacji danego Użytkownika zewidencjonowanych na Karcie
Użytkownika,
8) Pożyczkodawca – Użytkownik, zawierający za pośrednictwem eMonero Umowy
Pożyczki z innymi osobami fizycznymi, jako osoba udzielająca pożyczek, która
dokonała wpłaty na ten cel na rachunek bankowy wskazany przez eMonero i spełnia
warunki zakreślone w rozdziale „Zasady inwestowania w Serwisie”
9) Pożyczkobiorca – Użytkownik w wieku od 18 do 75 roku życia, zawierający za
pośrednictwem eMonero Umowy Pożyczki z innymi osobami fizycznymi, jako osoba
biorąca na własność określoną ilość pieniędzy, która spełnia warunki określone w
„Zasadach udzielania pożyczek w Serwisie”,
10)Umowa Pożyczki – umowa nazwana uregulowana w postanowieniach art. 720 i
następnych Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą dający pożyczkę (Pożyczkodawca)
zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę (Pożyczkobiorca)
określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy
powiększoną o należności określone w Umowie Pożyczki,
11)Pożyczka lub Kwota Pożyczki – łączna kwota pieniężna udostępniona przez
Pożyczkodawców danemu Pożyczkobiorcy,
12)Mikropożyczka

–

konkretna

kwota

pieniężna

udostępniona

przez

jednego

Pożyczkodawcę danemu Pożyczkobiorcy, nie większa niż 100,00 złotych,
13)Kwota do Wypłaty – kwota ostatecznie wypłacona Pożyczkobiorcy po zawarciu Umów
Pożyczek,
14)Cesja (przelew) wierzytelności – umowa nazwana uregulowana w postanowieniach
art. 509 i następnych Kodeksu cywilnego polegająca na przeniesieniu przez
wierzyciela na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu wobec dłużnika,
15)Biuro

Informacji

Kredytowej

–

oznacza

biuro

gromadzące

informacje

o

zobowiązaniach osób fizycznych/prawnych prowadzone przez spółkę pod firmą: „Biuro
Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, 02-679 Warszawa ul.
Z. Modzelewskiego 77A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego za numerem: 0000110015, NIP: 951-17-78-633,
16)Biura Informacji Gospodarczych – oznaczają biura utworzone na podstawie ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2014,
poz. 1497 ze zmianami), w tym w szczególności prowadzone przez następujące
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podmioty: „Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.” z siedzibą w Warszawie,
„Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.” z siedzibą we Wrocławiu,
„Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.” z siedzibą w Warszawie,
„Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.” z siedzibą w Krakowie.
II. CEL REGULAMINU:
1) Niniejszy Regulamin jest ustalony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw z 2016 r., Nr 1030 z
dnia 15 lipca 2016 r. z ewentualnymi zmianami) i ma na celu określenie:
a) rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez eMonero,
b) warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
i) wymagań stawianych Pożyczkodawcy oraz Pożyczkobiorcy, których spełnienie
umożliwia korzystanie z usług oferowanych przez eMonero,
ii) zasad udzielania i zaciągania pożyczek za pośrednictwem eMonero,
iii) wymagań

technicznych

niezbędnych

do

współpracy

z

systemem

teleinformatycznym, który wykorzystany jest w niniejszym Serwisie,
iv) zakazu dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,
c) warunków zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną,
d) trybu postępowania reklamacyjnego,
e) treści umów zawieranych za pośrednictwem eMonero,
f) innych warunków, których spełnienie jest niezbędne do skorzystania z usług
oferowanych przez eMonero.
2) Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.
3) Korzystanie z Serwisu wiąże się z zakazem dostarczania przez Użytkownika lub
osobę, która ubiega się o status Użytkownika lub korzysta ze Strony, treści o
charakterze bezprawnym, to jest w szczególności treści mogących zakłócić działanie
Strony lub Serwisu, danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub danych
innej osoby, a także treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub mogące
wprowadzić w błąd eMonero lub innych Użytkowników,
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4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują
przepisy powszechnie obowiązujące w Polsce, w tym w szczególności ujęte w
Kodeksie cywilnym.
III.WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU EMONERO
1) W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i Strony dostarczanego konieczne jest
spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) używanie przeglądarki internetowej Internet Explorer 9.0 (lub nowszej), Mozilla
Firefox 11.0 (lub nowszej), Chrome 28.0 (lub nowszej), Opera 18.0 (lub nowszej),
Microsoft Edge (lub nowszej) i Safari 7 (lub nowszej),
b) korzystanie z JavaScript i Cookies.
Ze względów bezpieczeństwa danych Użytkowników, Serwis zaleca korzystania z
najnowszych dostępnych wersji przeglądarek.
2) eMonero nie gwarantuje prawidłowości działania Serwisu i Strony na urządzeniach
mobilnych.
3) Komputer, z którego Użytkownik loguje się do Serwisu, musi być wyposażony w
legalne oprogramowanie, a także na bieżąco aktualizowane oprogramowanie
antywirusowe i firewall.
4) Przeglądarka, z której korzysta Użytkownik, powinna zawierać odpowiednie
ustawienia w zakresie bezpieczeństwa na poziomie co najmniej „średni”.
5) Używanie nieaktualizowanych wersji oprogramowania może narazić Użytkownika na
utratę lub ujawnienie udostępnianych danych. eMonero nie ponosi odpowiedzialności
za

szkody

powstałe

w

związku

z

nieaktualizowanym

lub

nielegalnym

oprogramowaniem.
6) Użytkownik, korzystający z Serwisu lub Strony, winien zezwolić na obsługę Cookies.
Wyłącznie obsługi Cookies może spowodować trudności w korzystaniu z usług
eMonero, zaś eMonero nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w związku z wyłączeniem obsługi Cookies.
7) Korzystanie z Serwisu oraz świadczenie usług przez eMonero odbywa się z
wykorzystaniem protokołu bezpieczeństwa SSL, będącego szyfrowaną wersją
protokołu HTTP, co gwarantuje bezpieczeństwo danych wprowadzonych przez
Użytkownika do Serwisu.
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8) Możliwość korzystania z Serwisu istnieje po pozytywnym zakończeniu pierwszego
etapu Rejestracji, zalogowaniu się przez Użytkownika za pomocą indywidualnego
loginu oraz hasła albo za pośrednictwem serwisu Facebook.
9) Możliwość korzystania z usług Serwisu, w tym udzielenie Pożyczki lub jej zaciągnięcie,
istnieje po pozytywnym zakończeniu obydwu etapów Rejestracji, zalogowaniu się
przez Użytkownika za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła albo za
pośrednictwem serwisu Facebook.
IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ
EMONERO
1) eMonero jest platformą internetową pozwalającą skojarzyć osoby zainteresowanie
zaciągnięciem pożyczki z osobami dysponującymi kapitałem na ich udzielenie. W
związku z czym, eMonero świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w
szczególności na odpłatnym:
a) podjęciu się czynności faktycznych i prawnych umożliwiających osobie posiadającej
środki pieniężne ich pożyczenie innym osobom fizycznym, które to czynności
obejmują w szczególności weryfikację: tożsamości potencjalnych pożyczkobiorców,
wiarygodności potencjalnego pożyczkobiorcy, historii ujawnionego zadłużenia,
ocenę ryzyka spłaty pożyczki przez danego Użytkownika, pośredniczenie w
udzieleniu Umowy Pożyczki, a następnie jej wykonaniu: przekazaniu środków
pieniężnych pożyczkobiorcom oraz zwrot kwoty pożyczki wraz z należnymi
prowizjami i odsetkami do Pożyczkodawców,
b) podjęciu

się

czynności

faktycznych

i

prawnych

umożliwiających

osobie

zainteresowanej zaciągnięciem pożyczki uzyskanie jej od innych osób fizycznych,
dysponujących środkami pieniężnymi, w tym w szczególności: ustalenie osób, które
zawrą Umowę Pożyczki z zainteresowanym, pośredniczenie w udzieleniu Pożyczki,
a następnie jej wykonaniu: przekazaniu środków pieniężnych pożyczkobiorcom
oraz zwrot kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami,
c) dochodzeniu roszczeń Pożyczkodawców od Pożyczkobiorców,
d) nabyciu od Pożyczkodawcy wierzytelności wobec Pożyczkobiorców (cesja/przelew
wierzytelności).
2) eMonero świadczy usługi w drodze elektronicznej polegające na:
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a) założeniu i utrzymywanie Karty Użytkownika, w tym: weryfikacji tożsamości
Użytkownika, przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o udzielenie pożyczek,
b) pośredniczeniu w zawieraniu Umów Pożyczek,
c) wykonywaniu Usług Windykacyjnych.
3) Korzystanie z usług eMonero jest dobrowolne i możliwe wyłącznie po spełnieniu
warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
4) eMonero zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia jakichkolwiek usług dla danej
osoby fizycznej bez podstania uzasadnienia i przyczyny.
5) Szczegółowe zasady świadczenia usług przez eMonero zostały określone w dalszych
częściach niniejszego Regulaminu.
V. PROCES REJESTRACJI W SERWISIE
1) Korzystanie z usług eMonero oraz Serwisu, w tym udzielenie pożyczki z wkładu
wniesionego przez Pożyczkodawcę lub zaciągnięcie pożyczki, możliwe jest wyłącznie
po przejściu całego procesu (dwóch etapów) Rejestracji i pozytywnym zweryfikowaniu
tożsamości rejestrującego.
2) Rejestracja obejmuje dwa etapy:
a) ETAP PIERWSZY obejmuje:
(i)

założenie Karty Użytkownika w Serwisie, tj. wprowadzenie podstawowych
danych osobowych (imię, nazwisko) oraz danych kontaktowych (telefon
kontaktowy, adres e-mail) wymaganych przez formularz rejestracyjny,

(ii)

wyrażenie zgody lub złożenie oświadczeń wskazanych w trakcie procesu
rejestracyjnego,

(iii)

złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu,

b) ETAP DRUGI obejmuje:
(i)

podanie dalszych danych osobowych celem uzupełnienia Karty Użytkownika
w Serwisie,

(iv)

przelanie z osobistego rachunku bankowego kwotę 0,01 złotych (jeden
grosz) na rachunek bankowy eMonero, podany w procesie rejestracyjnym,
celem weryfikacji tożsamości Użytkownika.

Po zakończeniu pierwszego etapu Rejestracji, Użytkownik ma dostęp do wszystkich
zakładek Serwisu, bez możliwości udzielenia Pożyczki lub jej uzyskania.
Cały proses Rejestracji może być dokonany jednocześnie.
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3) Możliwość rejestracji możliwa jest również za pośrednictwem Strony i infolinii eMonero.
Wówczas osoba zamierzająca założyć Kartę Użytkownika wypełnia formularz w
zakresie danych kontaktowych, zaś dalsza część rejestracji może nastąpić za
pośrednictwem infolinii eMonero.
4) eMonero dokonuje weryfikacji danych ujawnionych w formularzu rejestracyjnym z
danymi z przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w ust. 2 lit. b) pkt iv). Jakakolwiek
niezgodność w zakresie danych, która nie zostanie wyjaśniona w drodze rozmowy
telefonicznej,

poprawiona

przez

eMonero

lub

przez

samego

rejestrującego,

uniemożliwia pozytywne zakończenie procesu Rejestracji i korzystanie z Serwisu/usług
Serwisu.
5) eMonero świadczy usługi w oparciu o dane ujawniane przez Użytkowników i nie ponosi
odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych, w tym zatajenie
prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika.
6) Dany etap procesu rejestracyjnego uznaje się za pozytywnie zakończony po
otrzymaniu informacji od eMonero o zarejestrowaniu Użytkownika w Serwisie.
7) eMonero zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania osoby fizycznej, która
przeszła proces rejestracyjny, bez podania przyczyny lub uzasadnienia.
8) Każdy Użytkownik może mieć tylko jedną Kartę Użytkownika w Serwisie.
9) Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności danych umożliwiających
zalogowanie się do Serwisu na jego Kartę Użytkownika. eMonero nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niezabezpieczeniem lub
ujawnieniem danych umożliwiających osobie trzeciej dostęp do Karty Użytkownika w
Serwisie.
10)Karta Użytkownika obejmuje jego Profil, w którym ewidencjonowane są dane osobowe
dotyczące

Użytkownika,

a

także

informacje

dotyczące

w

szczególności:

udzielonych/zaciągniętych pożyczek i ich statusu, danych kontrahentów Użytkownika
oraz ewentualnie środki, jakimi dysponuje Użytkownik mający status Pożyczkodawcy.
11)Użytkownik może być Pożyczkodawcą i/lub Pożyczkobiorcą.
12)Rejestracja w Serwisie nie gwarantuje uzyskania pożyczki ani jej udzielenia.
13)Karta Użytkownika może zostać zlikwidowane:
a) w każdym momencie przez Użytkownika;
b) przez eMonero w przypadku:
(i)

ujawnienia, iż Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub dane innej osoby,
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(ii)

ujawnienia,

iż

Karta

Użytkownika

jest

wykorzystywana

lub

została

wykorzystana przez osoby trzecie,
(iii)

ujawnienia, iż Użytkownik w dniu zawarcia Umów Pożyczek prowadził
działalność gospodarczą lub ją rozpoczął,

(iv)

nie

spłacenia

Pożyczki

w

terminach

określonych

w

Umowach

Pożyczek/Umowie Pożyczki,
(v)

nie korzystania przez Użytkownika z Usług Serwisu przez okres dłuższy niż
12 miesięcy,

(vi)

wypowiedzenia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie
prowadzenia Karty Użytkownika przez którąkolwiek ze Stron.

Usunięcie Karty Użytkownika nie ma wpływu na obowiązki Użytkownika wobec
eMonero, określone w niniejszym Regulaminie, oraz wynikające z Umów Pożyczek i
jest czynnością techniczną.
14)W przypadku likwidacji lub usunięcia Karty Użytkownika brak możliwości ponownego
założenia Karty przez tę samą osobę. Jednakże dana osoba może zwrócić do
eMonero o przywrócenie posiadanej Karty, która została zlikwidowana lub usunięta.
eMonero nie gwarantuje, iż Karta zostanie przywrócona.
15)Z chwilą zakończenia pierwszego etapu Rejestracji (to jest w chwili otrzymania
powiadomienia), Użytkownik zawiera z eMonero umowę na świadczenie usług drogą
elektroniczną w zakresie prowadzenia Karty Użytkownika w Serwisie.
16)Zakończenie pierwszego etapu Rejestracji oznacza akceptację wzorów umów
stosowanych przez eMonero:
a) Umowę Pożyczki,
b) Umowę Cesji (Przelewu) Wierzytelności,
c) umów na świadczenie usług drogą elektroniczną, których warunki określa niniejszy
Regulamin.
17)Użytkownik jest uprawniony do zaktualizowania danych ujawnianych w swoim Profilu w
każdym czasie po ponownym przejściu procesu weryfikacji.
VI. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ
POŻYCZKODAWCÓW NA POŻYCZKI
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1) Po

przejściu

obydwu

etapów

Rejestracji,

Pożyczkodawca

ma

możliwość

wykorzystania posiadanych środków pieniężnych na udzielanie pożyczek osobom
fizycznym za pośrednictwem eMonero.
2) Pożyczkodawca dokonuje wpłaty na rachunek bankowy eMonero wskazany w Profilu
Użytkownika wyłącznie w celu przekazania środków na udzielenie pożyczek.
3) eMonero ewidencjonuje wpłaty na Profilu Pożyczkodawcy, informując go o zakresie
wykorzystanych środków.
4) Minimalna kwota wpłaty przez Pożyczkodawcę wynosi 100,00 (sto) złotych,
maksymalnie 4.000,00 (cztery tysiące) złotych („Limit Wpłaty”) i może zostać
dokonana wyłącznie raz w roku podatkowym (tj. raz w okresie od 1 stycznia do 31
grudnia danego roku). W następnym roku podatkowym, wpłata może być ponowiona.
5) Wpłaty dokonane poniżej minimalnej wysokości wpłaty lub wpłaty ponad Limit Wpłaty
a także środki wpłacone w innym celu, niż na poczet udzielania pożyczek, zostaną
zwrócone na rachunek bankowy Pożyczkodawcy niezwłocznie, nie dłużej niż w
terminie 3 dni roboczych.
6) W przypadku notorycznego powtarzania się wpłat w innym celu, niż na poczet
udzielania pożyczek, eMonero jest uprawnione do blokady rachunku bankowego, z
którego wpłaty są dokonywane.
7) Środki wpłacone przez Pożyczkodawcę zostaną wykorzystane wyłącznie w celu
udzielania pożyczek innym Użytkownikom Serwisu w okresie 90 kolejnych dni. Środki,
które nie zostaną wykorzystane na udzielenie pożyczek zostaną zwrócone na
rachunek bankowy Pożyczkodawcy w terminie 14 dni od dnia ww. terminu. Środki
zwrócone nie mogą być ponownie wpłacone na rachunek bankowy eMonero, z
zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.
8) Dokonanie wpłaty na poczet udzielenia pożyczek za pośrednictwem eMonero
oznacza, iż Pożyczkodawca:
a) zawiera z eMonero odpłatną umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną,
określonych w Rozdziale IV. ust. 1 lit. a) Regulaminu – dotyczącą odpłatnego
pośrednictwa w udzielaniu pożyczek, jako Pożyczkodawca,
b) upoważnia eMonero do wyselekcjonowania osób, z którymi Pożyczkodawca
zawrze Umowy Pożyczki,
c) wyraża zgodę na zawarcie Umów Pożyczek z dowolnymi osobami, jeżeli tylko
eMonero uznało je za wiarygodnych Pożyczkobiorców,
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d) upoważnia eMonero do pośredniczenia w zawarciu Umów Pożyczek drogą
elektroniczną i doprowadzeniu do ich zawarcia,
e) automatycznie zawiera drogą elektroniczną za pośrednictwem eMonero Umowy
Pożyczki z osobami wytypowanymi przez eMonero, w chwili wskazanej przez
eMonero,
f) upoważnia eMonero do przekazania środków Pożyczkobiorcom,
g) upoważnia eMonero do przyjmowania wpłat od Pożyczkobiorców dokonywanych
na poczet spłaty Pożyczek,
h) upoważnia eMonero do zatrzymania z wpłat, dokonywanych przez Pożyczkobiorcę
celem spłaty zobowiązań z Umowy Pożyczki, prowizji należnej eMonero od
Pożyczkodawcy za świadczenie usług pośrednictwa w udzielaniu pożyczek,
i) upoważnia eMonero do renegocjacji warunków zawartych Umów Pożyczek, w
szczególności w zakresie przesunięcia terminu spłaty,
j) wyraża zgodę na przedłużenie terminu spłaty mikropożyczki przez danego
Pożyczkobiorcę w przypadku otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
9) eMonero, w ramach świadczenia odpłatnych usług pośrednictwa przy udzielaniu
pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy, zobowiązane jest do:
a) weryfikacji historii ujawnionego zadłużenia Użytkownika, który zainicjował za
pośrednictwem Serwisu proces wnioskowania o udzielenie pożyczki, w biurach
informacji gospodarczych gromadzących właściwe informacje oraz w innych
bazach danych,
b) ustalenia przebiegu spłat pożyczek zaciągniętych w Serwisie oraz analizy działań
Użytkownika,
c) weryfikacji wiarygodności potencjalnego pożyczkobiorcy,
d) wyselekcjonowania Użytkowników, którzy zainicjowali za pośrednictwem Serwisu
proces wnioskowania o udzielenie pożyczki, którzy zawrą Umowy Pożyczki z
Pożyczkodawcą,
e) pośredniczenia

w

zawarciu

Umów

Pożyczek

przez

Pożyczkodawców

i

Pożyczkobiorców,
f) pośredniczenia w przekazaniu kwot pożyczek Pożyczkobiorcom,
g) pośredniczenia w przekazywaniu spłat kwot Pożyczek przez Pożyczkobiorców
Pożyczkodawcom.
10) eMonero informuje Pożyczkodawcę na bieżąco o środkach wykorzystanych na
udzielenie pożyczek.
11

11) eMonero nie gwarantuje, iż wszystkie środki wpłacone przez Pożyczkodawcę zostaną
pożyczone.
12) Kwota wpłacona przez Pożyczkodawcę zostanie podzielona na mniejsze kwoty w
wysokości do 100,00 złotych przy czym eMonero będzie każdorazowo dążyło do
podzielenia danej wpłaty na części do 10,00 złotych. Kwoty, na które zostanie
podzielona wpłata Pożyczkodawcy przez eMonero, będą stanowiły przedmiot Umów
Pożyczek (tzw. mikropożyczkę) zawieranych przez Pożyczkodawcę. Oznacza to, iż
wpłata dokonana przez Pożyczkodawcę zostanie rozdysponowana na szereg
mikropożyczek, udzielanych Użytkownikom Serwisu za pośrednictwem eMonero,
celem zmniejszenia ryzyka braku zwrotu udzielonych mikropożyczek.
13) Tytułem

wynagrodzenia

Pożyczkodawca

za

zapłaci

pośrednictwo

eMonero

eMonero

wynagrodzenie

w

w

udzieleniu

wysokości

pożyczek,

i

terminach

określonych w Rozdziale IX Regulaminu.
14) eMonero

nie

gwarantuje

zwrotu

danej

pożyczki

przez

Pożyczkobiorców

i

Pożyczkodawca oświadcza, iż jest świadomy ryzyka związanego z aktywnością w
niniejszym

Serwisie.

eMonero

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

szkody

Pożyczkodawcy związane z pożyczeniem środków pieniężnych Użytkownikom. Przy
czym Pożyczkodawca może zwrócić się do eMonero o przejęcie pożyczki (pożyczek)
udzielonych przez Pożyczkodawcę za 100 % zwrotem pożyczonych środków poprzez
zawarcie umów cesji wierzytelności. Szczegółowe zasady cesji wierzytelności określa
punkt XI. Niniejszego Regulaminu „CESJA (PRZELEW) WIERZYTELNOŚCI NA
EMONERO”.
15) Pożyczkodawca nie ma wpływu na wybór osób, z którymi zawrze Umowy Pożyczki.
16) eMonero zastrzega sobie prawo do odmowy pośredniczenia przy zawarciu Umów
Pożyczek z udziałem Pożyczkodawcy bez podania przyczyny i uzasadnienia.
VII. ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK
1) Starający się o udzielenie pożyczki ma możliwość zainicjowania za pośrednictwem
Serwisu procesu wnioskowania o udzielenie pożyczki określając żądaną kwotę
pożyczki i okres na jaki ma zostać udzielona – po pozytywnym przejściu obydwu
etapów Rejestracji.
2) Warunkiem rozpoznania wniosku o udzielenie pożyczki jest dokonanie wpłaty
rejestracyjnej, umożliwiającej weryfikację osoby starającej się o uzyskanie pożyczki.
12

Jeżeli w terminie 72 h od momentu zakończenia wypełniania wniosku o udzielenie
pierwszej pożyczki na koncie eMonero nie zostanie odnotowana wpłata rejestracyjna
w wysokości 0,01 złotych, eMonero nie przystąpi do rozpoznania złożonego wniosku.
3) Wniosek o udzielenie pożyczki jest ważny 72 godziny.
4) Inicjując proces wnioskowania o udzielenie pożyczki Użytkownik, jest świadom, iż:
a) nie ma gwarancji uzyskania pożyczki,
b) eMonero podejmie czynności faktyczne i prawne zmierzające do oceny
wiarygodności Użytkownika, jako potencjalnego Pożyczkobiorcy,
c) pożyczka

zostanie

udzielona

Użytkownikowi

po

pozytywnej

weryfikacji

Użytkownika pod kątem jego wiarygodności oraz możliwości zaciągnięcia przez
niego pożyczki,
d) eMonero wyznaczy Użytkownikowi limit pożyczki możliwej do udzielenia za
pośrednictwem Serwisu (dalej „Limit Pożyczki”),
e) kwota pożyczki może być mniejsza lub równa, niż kwota żądana przez
Użytkownika lub Limit Pożyczki,
f) kwota

pożyczki

zostanie

udzielona

i

wypłacona

przez

Pożyczkodawców

wyselekcjonowanych przez Serwis za pośrednictwem eMonero, przy czym kwota
pożyczki (przedmiot danej Umowy Pożyczki) udostępniona przez jednego
Pożyczkodawcę będzie wynosiła maksymalnie 100,00 złotych, a Pożyczkobiorca
zawrze taką ilość Umów Pożyczek, których przedmiot będzie odpowiadał wartości
pożądanej (i przyznanej) pożyczki,
g) Pożyczkobiorcy zostanie wypłacona Kwota do Wypłaty, to jest Kwota Pożyczki
pomniejszona

o

wartość

wynagrodzenia

(prowizji)

należnej

eMonero

od

Pożyczkobiorcy za wykonanie usług pośredniczenia w udzieleniu pożyczki,
h) Pożyczka będzie zwrócona Pożyczkodawcom za pośrednictwem eMonero.
5) Użytkownik ma możliwość uzyskania pożyczki, jeśli spełnia warunki zakreślone w
Rozdziale I Regulaminu punkcie 9, a nadto:
a) posiada aktywną Kartę Użytkownika w Serwisie,
b) eMonero dokonało pozytywnej weryfikacji Użytkownika pod kątem możliwości
zaciągnięcia przez niego pożyczki na podstawie: ujawnionej historii zadłużenia we
właściwych

biurach

informacji

gospodarczej

gromadzących

informacje

o

zadłużeniu, informacji przekazanych pośrednictwem innych baz danych, przebiegu
spłat pożyczek zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu,
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c) eMonero dokonało oceny wiarygodności Użytkownika, jako potencjalnego
pożyczkobiorcy, na poziomie akceptowalnym,
d) Użytkownik nie posiada zaległości płatniczych związanych z jego aktywnością w
Serwisie.
6) Jeżeli określony przez eMonero Limit Pożyczki jest niższy, niż kwota o jaką wnioskował
starający się o udzielenie pożyczki, wówczas starający się o udzielenie pożyczki
określa ostateczną wysokość żądanej Kwoty Pożyczki w granicach przyznanego Limitu
Wpłaty.
7) Po zainicjowaniu przez Użytkownika procesu wnioskowania o udzielenie pożyczki i
pozytywnej weryfikacji pod kątem możliwości zaciągnięcia przez niego Pożyczki z
osobami wyselekcjowanymi przez eMonero, Użytkownik:
a) upoważnia eMonero do pośredniczenia w zawarciu Umów Pożyczek drogą
elektroniczną,
b) automatycznie zawiera z eMonero odpłatną umowę na świadczenie usług drogą
elektroniczną, określonych w Rozdziale IV. ust. 1 lit. b) Regulaminu – dotyczącą
odpłatnego pośrednictwa w udzielaniu pożyczek – na rzecz Pożyczkobiorcy,
c) automatycznie zawiera drogą elektroniczną Umowy Pożyczki z Pożyczkodawcami
wyselekcjowanymi przez eMonero w chwili wskazanej przez eMonero.
8) eMonero, w ramach świadczenia odpłatnych usług pośrednictwa przy udzielaniu
pożyczek na rzecz Pożyczkobiorcy, zobowiązane jest do:
a) weryfikacji ujawnionej historii zadłużenia Użytkownika, który zainicjował za
pośrednictwem Serwisu proces wnioskowania o udzielenie Pożyczki – w biurach
informacji gospodarczych gromadzących informacje o zadłużeniu,
b) ustalenia przebiegu spłat pożyczek zaciągniętych w Serwisie oraz analizy działań
Użytkownika,
c) oceny i weryfikacji Użytkownika, jako potencjalnego Pożyczkobiorcę,
d) wyselekcjonowania Pożyczkodawców do zawarcia Umów Pożyczek,
e) pośredniczenia

w

zawarciu

Umów

Pożyczek

przez

Pożyczkodawców

i

Pożyczkobiorców,
f) pośredniczenia w przekazaniu kwot pożyczek Pożyczkobiorcom,
g) pośredniczenia w przekazywaniu spłat kwot pożyczek i odsetek Pożyczkodawcom
przez Pożyczkobiorców.
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9) Tytułem wynagrodzenia za pośrednictwo eMonero w zawarciu Umów Pożyczek,
Pożyczkobiorca zapłaci eMonero wynagrodzenie w wysokości i terminach określonych
w Rozdziale IX Regulaminu.
10) Pożyczkobiorca nie ma wpływu na wybór osób, z którymi zawrze Umowy Pożyczki.
11) Za udzielenie pożyczki uznaje się również dobranie kwoty pożyczki przez
Pożyczkobiorcę, który nie dokonał spłaty ostatniej Pożyczki, w zakresie Limitu
Pożyczki.
12) eMonero zastrzega sobie prawo do odmowy pośredniczenia przy zawarciu Umów
Pożyczek z udziałem Użytkownika/Pożyczkobiorcy bez podania przyczyny i
uzasadnienia.
VIII. WARUNKI UMOWY POŻYCZKI I SPŁATY ZADŁUŻENIA
1) Kwota pożyczki wynosi minimalnie 100,00 złotych i maksymalnie 5.000,00 złotych, przy
czym wskazana kwota obejmuje prowizję należną eMonero od Pożyczkobiorcy za
pośredniczenie w udzieleniu Pożyczki. Pożyczkobiorca otrzymuje Kwotę do Wypłaty.
Pożyczkobiorca w momencie zainicjowania procesu wnioskowania o udzielenie
pożyczki określa żądaną kwotę.
2) Okres trwania Umów Pożyczki, to jest okres na jaki udzielona jest Pożyczka, wynosi od
1 do 30 dni kalendarzowych.
3) Serwis eMonero, w trakcie procesu wnioskowania o udzielenie Pożyczki, informuje
Użytkownika na bieżąco o wszystkich kosztach zaciągnięcia pożyczki, w tym kwoty,
jaką łącznie Pożyczkobiorca będzie musiał zwrócić.
4) Umowa Pożyczki zostaje zawarta drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę i
Pożyczkobiorcę automatycznie w momencie dopasowania osoby Pożyczkodawcy oraz
Pożyczkobiorcy przez Serwis według stosowanego algorytmu, wdrożonego na
zasadzie

dostępności

środków

Pożyczkodawcy

oraz

potrzeb

i

możliwości

Pożyczkobiorcy.
5) Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca zawierają szereg tzw. umów mikropożyczek,
których przedmiotem jest kwota maksymalnie do 100,00 złotych, przy czym
Pożyczkobiorca zawiera tyle umów mikropożyczek, by odpowiadała ona kwocie
przyznanej pożyczki. Pożyczkodawca zawiera umowy mikropożyczek w zakresie
wniesionego wkładu.
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6) Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca zostają powiadomieni o zawarciu Umów
Pożyczek za pośrednictwem Serwisu. Wszystkie zawarte Umowy Pożyczki są
ewidencjonowane na Karcie Użytkownika.
7) Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca zawierają Umowę Pożyczki, według wzoru
określonego przez eMonero.
8) eMonero wypłaci Pożyczkobiorcy Pożyczkę do dwóch dni roboczych od dnia jej
zawarcia,

pomniejszoną

o

wartość

prowizji

należną

eMonero

zgodnie

z

postanowieniami Regulaminu oraz Umowy Pożyczki.
9) W Umowie Pożyczki zostanie wskazana łączna kwota do zwrotu („Łączna Kwota
Spłaty”), która obejmuje:
a) kapitał główny („Kwota Pożyczki”),
b) odsetki od sumy pieniężnej liczone z uwzględnieniem okresu, na jaki udzielona jest
Mikropożyczka, należne Pożyczkodawcy,
c)

prowizję należną eMonero od Pożyczkobiorcy za pośredniczenie w zawarciu
Umów Pożyczek.

10)W Umowie Pożyczki zostanie/zostaną:
a) wskazana Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), to jest całkowity
koszt

pożyczki

ponoszony

przez

Pożyczkobiorcę

wyrażony

jako

wartość

procentowa Pożyczki w ujęciu rocznym,
b) określony termin wypłaty Kwoty Pożyczki, która to wypłata zostanie pomniejszona o
prowizję należną od Pożyczkobiorcy dla eMonero za pośredniczenie w udzieleniu
pożyczki,
c)

określony termin spłaty Pożyczki oraz numer rachunku bankowego, na który
należy dokonać wpłaty,

d) wskazane zasady wcześniejszej spłaty Pożyczki,
e) określone zasady i koszty windykacji Pożyczki.
11)eMonero pobiera od Użytkowników zawierających Umowy Pożyczki prowizję za
pośredniczenie w udzielaniu pożyczek, przy czym prowizja należna od Pożyczkobiorcy
należna jest przy udzielaniu Pożyczki i zostaje potrącona z Kwoty Pożyczki wypłacanej
Pożyczkobiorcy, na co Pożyczkodawca wyraża zgodę.
12)Wysokość prowizji należnej eMonero została określona w Rozdziale IX Regulaminu.
13)Pożyczkobiorca w okresie trwania Umów Pożyczek, przed terminem spłaty Łącznej
Kwoty Spłaty, jest uprawniony do:
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a) dobrania kwoty Pożyczki w zakresie Limitu Pożyczki, określonego przez eMonero,
(„Kwota Dobierana”)
b) przesunięcia (przedłużenia) terminu zwrotu Łącznej Kwoty Spłaty o 7, 14 lub 30
dni, przy czym maksymalny okres na jaki można w danej chwili przesunąć termin
spłaty nie może być oddalony o więcej niż

60 dni od dnia dokonywania

przedłużenia.
Koszty dobrania Pożyczki i przesunięcia terminu zwrotu Łącznej Kwoty Spłaty zostały
określone w Rozdziale IX Regulaminu i są wskazywane Pożyczkobiorcy na bieżąco w
momencie zainicjowania procesu zmian warunków zawartych Umów Pożyczek, przy
czym prowizja należna jest eMonero z tytułu pośredniczenia w udzieleniu pożyczki w
zakresie Kwoty Dobieranej lub przesunięcia (przedłużenia) terminu spłaty.
14)Koszty dobrania Pożyczki lub przesunięcia (przedłużenia) terminu spłaty uiszczane są
przed otrzymaniem Kwoty Dobieranej lub przed zawarciem aneksu do Umów Pożyczek
w zakresie terminu spłaty. Warunkiem dokonania opisanych zmian jest dokonanie
przelewu prowizji na rachunek bankowy wskazany przez eMonero.
15) W przypadku dobrania Kwoty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, dochodzi do zawarcia:
a) Umów Pożyczek z nowymi Pożyczkodawcami z wyższymi kosztami, niż
pierwotna Umowa Pożyczki lub
b) zmiany już zawartych Umów Pożyczek, jeżeli dobranie Kwoty Pożyczki następuje
z środków dotychczasowych Pożyczkodawców.
16)Pożyczkobiorca nie ma gwarancji dobrania Pożyczki lub przedłużenia terminu spłaty.
Decyzję w tym zakresie podejmuje eMonero po ponownej weryfikacji Użytkownika.
17)Pożyczkodawca jest związany decyzją eMonero, co do udzielenia Pożyczkobiorcy
dalszej pożyczki lub przedłużenia terminu spłaty.
18)Kwota Pożyczki i Kwota Dobierana wypłacane są za pośrednictwem eMonero. Wypłata
Pożyczki i Kwoty Dobranej może zostać dokonana jednorazowo lub częściami.

Z

Kwoty Pożyczki lub Kwoty Dobieranej potrącane są prowizje należne eMonero zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Umowy Pożyczki.
19)Pożyczkobiorca jest uprawniony do wcześniejszej spłaty Pożyczki, przy czym do
zwrotu pozostaje Łączna Kwota Spłaty oraz ewentualnie Kwota Dobierana wraz z
kosztami dobrania, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu i Umowy
Pożyczki.
20)Spłata dokonana w terminie 7 dni przed umownym terminem zwrotu Łącznej Kwoty
Spłaty nie jest poczytywana za wcześniejszą spłatę.
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21)W przypadku wcześniejszej spłaty Łącznej Kwoty Spłaty, eMonero pomniejsza
wysokość

odsetek

naliczanych

od

sumy

pieniężnej

udostępnionej

przez

Pożyczkodawcę z uwzględnieniem okresu, na jaki udzielona jest Mikropożyczka.
Odsetki zostaną zmniejszone o kwotę wyliczoną z uwzględnieniem: umownej daty
spłaty Łącznej Kwoty Spłaty, planowanej daty wcześniejszej spłaty, numeru rachunku
bankowego, z którego będzie dokonywana spłata, oraz przybliżonego terminu wpłaty
środków na rachunek bankowy eMonero.
22)Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu całości Łącznej Kwoty Spłaty, w tym
Kwoty Dobieranej i kosztów związanych z dobraniem, w terminie zakreślonym w
Umowach Pożyczki.
23)Pożyczkobiorca spłaca Łączną Kwotę Spłaty za pośrednictwem eMonero na wskazany
rachunek bankowy. Należności dla Pożyczkodawcy będą wypłacane mu przez
eMonero na rachunek bankowy raz w miesiącu, zbiorczo, od wszystkich jego
Pożyczkobiorców.
24)Za termin zwrotu Łącznej Kwoty Spłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na
rachunku bankowym eMonero.
25)Wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę są zaliczane w następującej kolejności:
a) odsetki za opóźnienie w dokonaniu spłaty zobowiązań z Umów Pożyczek w
zakreślonym terminie (tzw. odsetki karne), w wysokości równej dwukrotności sumy
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych
(odsetki maksymalne), liczone od kwoty pozostałej do spłaty,
b) opłaty windykacyjne,
c) odsetki od sumy pieniężnej liczone z uwzględnieniem okresu, na jaki udzielona jest
Pożyczka (odsetki maksymalne),
d) kapitał główny (Kwota Pożyczki, w tym Kwota Dobierana).
26)Pożyczkodawca upoważnia eMonero do pobierania przysługujących mu należności z
wpłat czynionych przez Pożyczkobiorcę celem spłaty Łącznej Kwoty Spłaty, w tym
Kwoty Dobieranej wraz z kosztami dobrania, oraz zarachowywania ich zgodnie z
postanowieniami Regulaminu i Umowami Pożyczki.
27)W przypadku opóźnienia w spłacie Łącznej Kwoty Spłaty, w tym Kwoty Dobieranej
wraz z kosztami dobrania lub braku spłaty:
a) będą naliczane odsetki za opóźnienie w spłacie zobowiązania pieniężnego w
wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne) od niespłaconej
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Łącznej Kwoty Spłaty (w tym Kwoty Dobieranej) za każdy dzień opóźnienia (14 % w
skali roku),
b) eMonero

lub

Pożyczkodawca

będą

uprawnione

do

podjęcia

czynności

windykacyjnych wobec Pożyczkobiorcy,
c)

eMonero lub Pożyczkodawca będą uprawnione do dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego,

d) eMonero lub Pożyczkodawca poinformowania biur informacji gospodarczych,
gromadzących dane o zadłużeniu osób fizycznych, o zaległości Pożyczkobiorcy.
28)Zwrot Łącznej Kwoty Spłaty następuje w dniu zaksięgowania środków na rachunku
bankowym eMonero.
29)W przypadku dobrania Kwoty Pożyczki, stosuje się odpowiednio postanowienia
dotyczące zawarcia pierwszej Umowy Pożyczki.
30)Strony zawierające Umowy Pożyczki oświadczają, iż wyrażają zgodę na zawarcie
tychże umów w drodze elektronicznej, która wywołuje skutki prawne, tożsame jak
umowy zawarte w tradycyjny sposób. Oznacza to, iż Strony nie mogą powoływać się
na nieważność umów zawartych w drodze elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
31)Zmiany Umowy Pożyczki dokonane bez pośrednictwa eMonero nie wpływają na
zobowiązania Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy wobec eMonero.
32)Zwrot Łącznej Kwoty Spłaty lub jakiejkolwiek jej części poza serwisem eMonero nie
wpływa na zobowiązania Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy wobec eMonero.
33) W przypadku, gdy Łączna Kwota Spłaty lub jej część zostały przekazane bez
pośrednictwa eMonero Pożyczkodawcy, eMonero jest uprawnione do żądania od
Pożyczkodawcy dowodu spłaty w postaci: potwierdzenia przelewu podpisanego
cyfrowo przez bank prowadzący rachunek bankowy lub oświadczenia Pożyczkodawcy
złożonego w formie aktu notarialnego o otrzymaniu spłaty w danej wysokości.
IX.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

1) Akceptacja Regulaminu w momencie Rejestracji oznacza, iż Użytkownik akceptuje
następujące stawki opłat i prowizji obowiązujące w Serwisie oraz usługach przez niego
świadczonych:
Czynność

Wysokość opłaty lub prowizji

Termin
zapłaty
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1.

prowizja dla eMonero za

0 % Kwoty Pożyczki

w dniu spłaty

0 % Kwoty Pożyczki

w dniu

pośredniczenie w zawarciu
Umów Pożyczek należna od
Pożyczkodawcy, płatna przez
Pożyczkobiorcę
2.

prowizja dla eMonero za
pośredniczenie w zawarciu

przekazania

Umów Pożyczek należna od

Pożyczki

Pożyczkobiorcy – za pierwszą
pożyczkę wypłaconą za
pośrednictwem eMonero
3.

prowizja dla eMonero za

25 % Kwoty Pożyczki

w dniu

pośredniczenie w zawarciu

przekazania

Umów Pożyczek należna od

Pożyczki

Pożyczkobiorcy – za drugą i
każdą kolejną pożyczkę
wypłaconą za pośrednictwem
eMonero
4.

5.

6.

prowizja dla eMonero za

24 % Kwoty Dobieranej

przed

pośredniczenie w zawarciu

zawarciem

Umowy Pożyczki w przypadku

Umowy

dobrania Kwoty Pożyczki

Pożyczki w

należna od Pożyczkodawcy

zakresie Kwoty

płatna przez Pożyczkobiorcę

Dobieranej

prowizja dla eMonero za

13 % Kwoty Pożyczki

przed

pośredniczenie w zmianie

zawarciem

terminu spłaty Łącznej Kwoty

aneksu do

Spłaty o 7 dni należna od

Umowy

Pożyczkobiorcy

Pożyczki

prowizja dla eMonero za

19 % Kwoty Pożyczki

przed
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7.

8.

pośredniczenie w zmianie

zawarciem

terminu spłaty Łącznej Kwoty

aneksu do

Spłaty o 14 dni należna od

Umowy

Pożyczkobiorcy

Pożyczki

prowizja dla eMonero za

25 % Kwoty Pożyczki

przed

pośredniczenie w zmianie

zawarciem

terminu spłaty Łącznej Kwoty

aneksu do

Spłaty o 30 dni należna od

Umowy

Pożyczkobiorcy

Pożyczki

odsetki od pożyczonej sumy

10 % w ujęciu rocznym od

pieniężnej należne

łącznie pożyczonego kapitału

Pożyczkodawcy od

(odsetki maksymalne wynoszą

Pożyczkobiorcy

dwukrotność wysokości odsetek

w dniu spłaty

ustawowych ogłaszanych przez
Ministra Sprawiedliwości w
obwieszczeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej
9.

prowizja dla eMonero za

Polskiej „Monitor Polski”)
0 % Kwoty Dobieranej

przy wypłacie

pośredniczenie w zawarciu

środków w

Umowy Pożyczki w przypadku

zakresie Kwoty

dobrania Kwoty Pożyczki

Dobieranej

należna od Pożyczkobiorcy
10.

opłata za Usługi Windykacyjne

2 zł – SMS upominawczy

roszczeń z tytułu zawartych

5zł – telefon upominawczy

Umów Pożyczek należne

30zł – monit listowny

eMonero od Pożyczkobiorcy

Łączny koszt upomnień nie

w dniu spłaty

może przekroczyć 55 złotych.
11.

Odsetki za nieterminową
płatność Pożyczki należne

Dwukrotność wysokości odsetek

w dniu spłaty

ustawowych za opóźnienie – 14% (wartość
na dzień 02.02.2016r.). W sytuacji gdyby

Pożyczkodawcy od

zmiana wysokości odsetek maksymalnych

Pożyczkobiorcy

za opóźnienie następująca w dowolnym
momencie trwania Umowy miała prowadzić
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do pobierania przez Pożyczkodawcę
odsetek w wysokości przekraczającej
wysokość odsetek maksymalnych za
opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie,
obniży oprocentowanie do wartości
odpowiadającej nowej wysokości odsetek
maksymalnych za opóźnienie. Jeżeli
zmiana odsetek maksymalnych za
opóźnienie będzie polegać na ich
podwyższeniu, Pożyczkodawca jest
uprawniony do naliczenia odsetek za
zwłokę na podstawie tej zmienionej
wysokości, zawiadamiając o tym
Pożyczkobiorcę, na trwałym nośniku
pozwalającym na jego zapisanie lub

12.

Koszty postępowania
sądowego i egzekucyjnego

wydrukowanie.
Koszty postępowania sądowego i

w dniu spłaty

egzekucyjnego są pobierane w wysokości
zgodnej z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności ustawą z dnia 28
lipca 2005 roku o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1025 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o komornikach sądowych i
egzekucji (Dz. U. z 2011 r., nr 231, poz.
1376 ze zm.) jak również pozostałe koszty
określone przepisami prawa.

X. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU UMÓW POŻYCZEK
1) Każdy Pożyczkodawca może zlecić eMonero wykonanie odpłatnych czynności
windykacyjnych polegających na dochodzeniu niespłaconej części Łącznej Kwoty
Spłaty (w tym Kwoty Dobieranej) oraz innych należności Pożyczkodawcy, dalej jako
„Usługi Windykacyjne”.
2) Zlecenie świadczenia Usług Windykacyjnych eMonero może nastąpić w każdym czasie
współpracy Stron za pośrednictwem Karty Użytkownika w Serwisie. Zlecenie może być
w każdej chwili odwołane przez Pożyczkodawcę, przy czym eMonero zachowuje prawo
do otrzymania wynagrodzenia, jeżeli eMonero przystąpiło do świadczenia Usług
Windykacyjnych.
3) Świadczenia Usług Windykacyjnych rozpoczyna się na 7 dni przed terminem spłaty
Łącznej Kwoty Spłaty, chyba, że ich zlecenie nastąpi później. Wówczas eMonero
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przystępuje do świadczenia Usług Windykacyjnych niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu
2 dni roboczych.
4) Zlecenie świadczenia Usług Windykacyjnych przez eMonero jest jednoznaczne z
upoważnieniem eMonero do wykonywania wszelkich czynności windykacyjnych w
imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy.
5) W ramach świadczenia Usług Windykacyjnych, eMonero zobowiązuje się do:
a) wysyłania wiadomości SMS i wiadomości mailowych o zbliżającym się terminie
spłaty Łącznej Kwoty Spłaty
b) wysyłania wiadomości SMS i wiadomości mailowych o upłynięciu terminu spłaty
Łącznej Kwoty Spłaty
c) kontaktu telefonicznego z Pożyczkobiorcą,
d) wysłania listem poleconym (przesyłką priorytetową) wezwania do zapłaty Łącznej
Kwoty Spłaty w terminie 14 dni.
6) eMonero jest uprawnione do zlecenia czynności windykacyjnych innym podmiotom.
7) Wyniki podejmowanych czynności windykacyjnych będą ujawniane w Karcie
Użytkownika.
8) Opłata za wykonanie Usług Windykacyjnych będzie doliczone do zadłużenia
Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca upoważnia eMonero do pobrania opłaty za Usługi
Windykacyjne z kwot wpłaconych przez Pożyczkobiorcę.
XI. CESJA (PRZELEW) WIERZYTELNOŚCI NA EMONERO
1) Każdy

Pożyczkodawca

może

zawrzeć

z

eMonero

umowę

cesji

(przelewu)

wierzytelności przysługujących mu z Umów Pożyczek wobec Pożyczkobiorców.
2) Umowa cesji (przelewu) wierzytelności może zostać zawarta najpóźniej w terminie do
90 dnia po dniu wymagalności (tj. dniu, do którego powinna nastąpić spłata) zwrotu
Łącznej Kwoty Spłaty.
3) Użytkownik, już w trakcie procesu Rejestracji, może wyrazić zgodę na zawarcie umów
cesji (przelewu) wierzytelności z przyszłych i ewentualnie zawartych Umów Pożyczek.
Wówczas, Użytkownik zobowiązuje się, iż w okresie: od 90 dnia po dniu wymagalności
zwrotu Łącznej Kwoty Spłaty, nie później niż do 91 dnia po dniu wymagalności zwrotu
Łącznej Kwoty Spłaty, zawrze z eMonero Umowę cesji (przelewu) wierzytelności z
zawartych Umów Pożyczek.
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4) Przed zawarciem Umowy cesji wierzytelności, to jest przed 90 dniem od dnia upływu
wymagalności zwrotu Łącznej Kwoty Spłaty, Pożyczkodawca może w każdej chwili
zrezygnować z opcji zawarcia Umów cesji wierzytelności w przyszłości – co do jednej z
udzielonych pożyczek, do wszystkich lub części.
5) Pożyczkobiorca wyraża zgodę na cesję należności wynikających z zawartych Umów
Pożyczek.
6) Cesja (przelew) wierzytelności oznacza przeniesienie na rzecz eMonero wierzytelności
wynikających z Umowy (Umów) Pożyczki zawartych przez Pożyczkodawcę – za
wynagrodzeniem. Cesja (przelew) wierzytelności skutkuje tym, iż Pożyczkodawca nie
jest już wierzycielem Pożyczkobiorcy, a staje się nim eMonero.
7) Zawarcie umowy cesji (przelewu) wierzytelności następuje według wzoru Umowy Cesji
Wierzytelności znajdującego się na Stronie Serwisu może nastąpić w każdym czasie
współpracy Stron za pośrednictwem Karty Użytkownika w Serwisie.
8) Warunki cesji (przelewu) wierzytelności określa Umowa Cesji Wierzytelności.
9) Wysokość wynagrodzenia należnego Pożyczkodawcy w związku z zawarciem Umowy
Cesji Wierzytelności wynosi 100 % kwoty udostępnionej przez Pożyczkodawcę.
XII. CZAS TRWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I
SPOSÓB ICH ROZWIĄZANIA
1) Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są na czas nieokreślony.
2) Rodzaje umów zawieranych drogą elektroniczną w Serwisie:
a) umowa dot. założeniu i utrzymywania Karty Użytkownika,
b) umowa pośredniczenia w udzielaniu Pożyczek: na rzecz Pożyczkodawcy lub
Pożyczkobiorcy,
c) umowa na świadczenie Usług Windykacyjnych
3) Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę zawartą drogą elektroniczną za
wypowiedzeniem złożonym drugiej Stronie:
a) pisemnie, lub
b) elektronicznie za pośrednictwem Karty Użytkownika w Serwisie, lub
c) elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4) Prawo odstąpienia od Umów, wymienionych w punkcie 2), przez eMonero możliwe jest
w przypadku:
a) ujawnienia, iż Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub dane innej osoby,
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b) ujawnienia, iż Karta Użytkownika jest wykorzystane przez osoby trzecie,
c) ujawnienia, iż Użytkownik w dniu zawarcia Umów Pożyczek prowadził działalność
gospodarczą lub ją rozpoczął,
d) nie spłacenia Pożyczki w terminach określonych w Umowach Pożyczek/Umowie
Pożyczki.
5) Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez eMonero w terminie 21 dni od dnia
ujawnienia przyczyny uprawniającej eMonero do odstąpienia od danej umowy.
6) Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez eMonero:
a) pisemnie, lub
b) elektronicznie za pośrednictwem Karty Użytkownika w Serwisie, lub
c) elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7) Użytkownik może odstąpić od umów, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od
dnia ich zawarcia bez podania przyczyny. Oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu
może zostać złożone:
a) Pisemnie na adres siedziby eMonero, lub
b) elektronicznie za pośrednictwem Karty Użytkownika w Serwisie, lub
c) elektronicznie

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

eMonero:

emonero@emonero.pl
eMonero na Koncie Użytkownika w Serwisie udostępnia treść oświadczenia o
odstąpieniu od każdej z umów zawartych przez Użytkownika.
8) Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7, eMonero jest uprawnione do
wstrzymania się ze świadczeniem usług w zakresie:
a) pośrednictwa w udzielaniu pożyczek, chyba, że Użytkownik w trakcie procesu
Rejestracji złoży oświadczenie, iż rezygnuje z przysługującego mu prawa
odstąpienia,
b) świadczenia Usług Windykacyjnych, chyba, że Pożyczkodawca w momencie ich
zlecania złoży oświadczenie, iż rezygnuje z przysługującego mu prawa odstąpienia.
9) Wypowiedzenie którejkolwiek z umów, o których mowa w ust. 2, lub usunięcie Karty
Użytkownika nie ma wpływu na należności eMonero od Użytkownika: Pożyczkodawcy
lub Pożyczkobiorcy oraz obowiązki wynikające z Umów Pożyczek.
10)Odstąpienie od umów, o których mowa w ust. 2, oznacza, iż dana umowa uznawana
jest za nigdy nie zawartą.
XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
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1) Użytkownik lub osoba starająca się o uzyskanie statusu Użytkownika ma prawo
składać reklamacje dot. działania Serwisu i usług świadczonych przez eMonero za jego
pośrednictwem.
2) Reklamacja może zostać złożona w następujący sposób:
a) pisemnie w siedzibie Spółki,
b) pisemnie poprzez przesłanie reklamacji na adres siedziby Spółki,
c) ustnie poprzez infolinię Serwisu,
d) elektronicznie

za

pomocą

poczty

elektronicznej

Spółki

–

na

adres:

reklamacje@emonero.pl
e) elektronicznie za pośrednictwem Karty Użytkownika.
3) Reklamacja winna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie
numeru kontaktowego oraz adresu e-mail umożliwiającego kontakt z reklamującym,
zwięzły opis problemu i przyczyny składania reklamacji, wskazanie pożądanego
sposobu rozpatrzenia reklamacji przez eMonero oraz ewentualnie zgodę na
przedstawienie

sposobu

rozpatrzenia

reklamacji

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja musi
zawierać podpis reklamującego.
4) eMonero niezwłocznie przystąpi do rozpoznania Reklamacji, nie później niż w terminie
30 dni od dnia dostarczenia reklamacji eMonero. W przypadkach szczególnie
skomplikowanych, eMonero zastrzega prawo do przedłużenia terminu na rozpoznanie
reklamacji, nie dłuższego niż 60 dni od dnia dostarczenia reklamacji eMonero,
informując reklamującego o szacunkowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz
przyczyn rozpoznania jej z przekroczeniem 30 dniowego terminu.
5) eMonero zawiadomi reklamującego o sposobie rozpoznania reklamacji Użytkownika w
formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Użytkownik wyraził
zgodę na taką formę komunikacji.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Rejestracja w Serwisie możliwa jest wyłącznie po zaakceptowaniu treści niniejszego
Regulaminu.
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2) Rejestracja w Serwisie oznacza zaakceptowanie treści Regulaminu, warunków
świadczenia usług

przez eMonero

drogą elektroniczną oraz wzorów umów

zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
3) Regulamin może zostać zmieniony przez eMonero w każdym czasie w drodze
publikacji na Stronie oraz poinformowania Użytkowników o zmianie za pośrednictwem
Kart Użytkowników. Zmiana Regulaminu wymaga akceptacji przez Użytkownika
nowego brzmienia Regulaminu. W przypadku, gdy Regulamin nie zostanie
zaakceptowany

przez

Użytkownika,

Użytkownika

obowiązują

dotychczasowe

postanowienia Regulaminu, przy czym kolejna wpłata środków lub zaciągnięcie
kolejnej pożyczki będzie wymagało zgody Regulaminu w nowym brzmieniu. Brak
akceptacji nowego brzmienia Regulaminu będzie uniemożliwiał korzystanie z usług
eMonero.
4) Użytkownicy oświadczają, iż składają oświadczenia woli za pośrednictwem drogi
elektronicznej, które wywołują skutki prawne przewidziane dla danych czynności
prawnych.
5) Prawem właściwym dla praw i obowiązków osób korzystających z Serwisu jest prawo
polskie.
6) Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu
Ustawy jest Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów.
7) eMonero przetwarza dane osobowe osób korzystających z Serwisu na zasadach
określonych w Regulaminie Przetwarzania Danych Osobowych.
8) W przypadku usunięcia Karty Użytkownika, eMonero będzie przechowywało i
przetwarzało dane Użytkownika celem uniemożliwienia założenia przez osobę, której
Karta Użytkownika została usunięta, kolejnej Karty.
9) Udostępnienie danych osobowych odbywa się dobrowolnie i ma na celu umożliwienie
Użytkownikowi korzystanie z usług oferowanych przez Serwis.
10)Użytkownik w każdym czasie, również po usunięciu Karty Użytkownika, ma dostęp do
ujawnionych danych osobowych oraz ich weryfikacji (w tym poprawienia).
11)Użytkownik upoważnia eMonero do udostępniania informacji o historii zadłużenia oraz
sposobu spłaty pożyczek, zaciągniętych za pośrednictwem eMonero, instytucjom
gromadzącym informacje w tym zakresie, w tym: Biurom Informacji Gospodarczych
oraz do Biura Informacji Kredytowych.
12)Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wystąpienie przez
eMonero do Biura Informacji Kredytowych oraz do Biur Informacji Gospodarczych z
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żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku w zakresie gromadzonym przez
dane Biuro.
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