UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ
zawarta w dniu _____________ r. pomiędzy:
POŻYCZKODAWCĄ:

POŻYCZKOBIORCĄ:

imię i nazwisko

imię i nazwisko

ulica, nr domu, nr mieszkania

ulica, nr domu, nr mieszkania

kod pocztowy

kod pocztowy

miejscowość

miejscowość

za pośrednictwem Serwisu eMonero.pl prowadzonego przez spółkę pod firmą: „P2P
LENDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie,
mieszczącą się pod adresem: 01-402 Warszawa, ul. E. Ciołka 10 lok. 214, wpisaną
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, dalej jako „eMonero” o
następującej treści:
§1
Postanowienia Ogólne
1) W zakresie użytym w niniejszej Umowie, następujące określenia oznaczają:
a) Serwis

–

system

rozwiązań,

powiązań

oraz

aplikacji

internetowych

udostępnionych na stronie www.emonero.pl służących do korzystania z usług
oferowanych przez eMonero,
b) Strona – strona internetowa eMonero znajdująca się pod adresem
www.emonero.pl,
c) Regulamin – zbiór postanowień regulujących zasady korzystania z usług
oferowanych przez eMonero i Serwis, określający zasady pośredniczenia
eMonero

w

zawieraniu

umów

pożyczek

przez

pożyczkodawców

i

pożyczkobiorców, prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu oraz
zasady udzielania i spłaty pożyczek,
d) Rejestracja – ciąg czynności dokonywanych zgodnie z instrukcją ujawnioną
na Stronie, w trakcie których osoba chcąca uzyskać prawo do korzystania z
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usług oferowanych przez eMonero podaje swoje dane osobowe określone w
formularzu rejestracyjnym celem założenia Karty Użytkownika,
e) 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:
(i) stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
(ii) obywatelstwo polskie,
(iii)

ważny dowód osobisty wydany na terytorium Polski,

(iv)

aktywny rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terenie
Polski,

(v) jest rezydentem podatkowym w Polsce,
(vi)

nie prowadzi działalności gospodarczej,

(vii)

pozytywne przeszła proces Rejestracji i posiada Kartę Użytkownika w

Serwisie,
(viii) osoba spełniająca warunki uprawniające do korzystania z Serwisu
zastrzeżone w Regulaminie dla Pożyczkodawcy lub Pożyczkobiorcy,
f) Karta

Użytkownika

–

indywidualny

zbiór

danych

i

informacji

dot.

Użytkownika, które go identyfikują w Serwisie, umożliwiająca korzystanie z
usług oferowanych przez eMonero i powstała po Rejestracji,
g) Profil – zbiór informacji danego Użytkownika zewidencjonowanych na Karcie
Użytkownika,
h) Pożyczkodawca – Użytkownik, zawierający za pośrednictwem eMonero
Umowy Pożyczki z innymi osobami fizycznymi, jako osoba dająca pożyczkę,
i) 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,
j) 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, która została już zawarta przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem
serwisu eMonero,
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k) Umowa Pożyczki w zakresie Kwoty Dobieranej – niniejsza Umowa,
l) Pożyczka lub Kwota Pożyczki – łączna kwota pieniężna udostępniona przez
Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy,
m) Kwota Dobierana – łączna kwota pieniężna udostępniona Pożyczkobiorcy
przez Pożyczkodawcę w okresie trwania Umowy Pożyczki, zawartej za
pośrednictwem eMonero z Pożyczkodawcą lub inną osobą fizyczną,
n) Kwota do Wypłaty – kwota ostatecznie wypłacona Pożyczkobiorcy na
podstawie niniejszej Umowy,
o) Prowizja – wynagrodzenie eMonero za świadczenie usług pośrednictwa w
zawarciu niniejszej Umowy, określone w Regulaminie, lub wynagrodzenie dla
Pożyczkodawcy za udostępnienie środków pieniężnych na udzielenie
Pożyczki w zakresie Kwoty Dobieranej,
p) Odsetki – koszt wykorzystania środków pieniężnych zależny od okresu, na
jaki nastąpiło ich udostępienie,
q) Łączna Kwota Spłaty – łączna kwota, jaką Pożyczkobiorca zobowiązany jest
zwrócić na podstawie niniejszej Umowy, obejmująca: (i) Kwotę Pożyczki w
zakresie Kwoty Dobieranej, (ii) Odsetki (iii) Prowizję dla eMonero,
r) RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), to jest
całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę wyrażony jako
wartość procentowa Kwoty Pożyczki w ujęciu rocznym,
s) Świadczenie usług pośrednictwa w zawieraniu umów pożyczek – oznacza
rodzaj usługi świadczonej przez eMonero na rzecz Stron niniejszej Umowy
polegającej na pośredniczeniu w zawieraniu umowy pożyczki, których zakres
oraz zasady określa Regulamin,
t) 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,
u) 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 podmioty: „Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.”
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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.
2) Strony zawierające niniejszą Umowę zgodnie oświadczają, iż akceptują
Regulamin udostępniony na Stronie; w przypadku sprzeczności pomiędzy
Regulaminem, a niniejszą Umową, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej
Umowy.
3) Strony zawierają niniejszą Umowę drogą elektroniczną, to jest za pośrednictwem
Serwisu, który to sposób wywołuje skutki prawne przewidziane prawem dla
Umowy Pożyczki.
4) Umowa

zostaje

zawarta

automatycznie

z

chwilą

dopasowania

osoby

Pożyczkodawcy oraz Pożyczkobiorcy przez Serwis według stosowanego
algorytmu, wdrożonego na zasadzie dostępności środków Pożyczkodawcy oraz
potrzeb i możliwości Pożyczkobiorcy. Data zawarcia Umowy została wskazana w
niniejszej Umowie.
5) Strony zgodnie oświadczają, iż wyrażają zgodę na sposób oraz moment zawarcia
niniejszej Umowy.
6) eMonero pobiera od Stron niniejszej Umowy prowizję za pośredniczenie w
udzielaniu Pożyczki w zakresie Kwoty Dobieranej, przy czym prowizja uiszczana
jest przez Pożyczkobiorcę przed zawarciem niniejszej Umowy.
7) Wysokość prowizji należnej eMonero określa Regulamin.
8) Koszty udzielenia pożyczki w zakresie Kwoty Dobieranej za pośrednictwem
eMonero określa Regulamin.
§2
Przedmiot Umowy
1) Na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść za
pośrednictwem eMonero na własność Pożyczkobiorcy ilość pieniędzy określoną
poniżej, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Łączną Kwotę Spłaty na
następujących zasadach:
WYPŁATA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ:
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Kwota Pożyczki – Kwoty

Prowizja dla eMonero od

Dobieranej

Pożyczkobiorcy:

[***]
słownie: [***]

[***]
słownie: [***]

Kwota do Wypłaty

[***]
słownie: [***]

KOSZTY UDZIELENIA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ I
KWOTA DO ZWROTU:
Odsetki:

RRSO:

Łączna Kwota Spłaty:

[***]
słownie: [***]

[***]
słownie: [***]

[***]
słownie: [***]

Prowizja dla Pożyczkodawcy

Prowizja dla eMonero od

od Pożyczkobiorcy:

Pożyczkodawcy płatna przez
Pożyczkobiorcę:

[***]
słownie: [***]

[***]
słownie: [***]

2) Na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca otrzymuje za pośrednictwem
eMonero Kwotę do Wypłaty, to jest Kwotę Pożyczki pomniejszoną o prowizję
należną od Pożyczkobiorcy dla eMonero za świadczenie usług pośrednictwa w
zakresie zawarcia niniejszej Umowy.
3) Przed zawarciem niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca dokonał z góry zapłaty
prowizji dla Pożyczkodawcy za udzielenie Pożyczki w zakresie Kwoty Dobieranej
oraz prowizji dla eMonero za pośredniczenie w zawarciu niniejszej Umowy
należnej od Pożyczkodawcy, a płatnej przez Pożyczkobiorcę.
4) Strony oświadczają, iż wyrażają zgodę na pośredniczenie eMonero w
przekazaniu Kwoty Pożyczki oraz Łącznej Kwoty Spłaty.
5) Kwota do Wypłaty zostanie wypłacona na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy,
wskazany w procesie Rejestracji, w terminie do dwóch 2 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy, przy czym eMonero zobowiązuje się do jak najszybszego
przekazania środków w granicach możliwości technicznych i organizacyjnych.
§3
Termin i zasady spłaty
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1) Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczki w zakresie Kwoty Dobieranej
za pośrednictwem eMonero wraz z kosztami jej dobrania, to jest do zwrotu
Łącznej Kwoty Spłaty, w terminie [***] dni od dnia otrzymania Kwoty do Wypłaty.
2) Pożyczkobiorca dokonuje spłaty Łącznej Kwoty Spłaty za pośrednictwem
eMonero na rachunek bankowy eMonero: [***].
3) W przypadku, gdy termin spłaty przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy,
przyjmuje się, iż termin spłaty przypada w pierwszy dzień roboczy przypadający
po tym dniu.
4) Spłata Pożyczki następuje w dniu zaksięgowania środków na rachunku
bankowym eMonero.
5) Pożyczkodawca

upoważnia

eMonero

do

pobierania

przysługujących

mu

należności z wpłat czynionych przez Pożyczkobiorcę celem spłaty Łącznej Kwoty
Spłaty oraz zarachowywania ich zgodnie z postanowieniami Regulaminu i
Umowami Pożyczki.
6) 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, jeżeli zostaną naliczone,
c) odsetki od sumy pieniężnej liczone z uwzględnieniem okresu, na jaki udzielona
jest Pożyczka (odsetki maksymalne),
d) prowizja (wynagrodzenia) należna eMonero,
e) kapitał główny (Kwota Pożyczki, w tym Kwota Dobierana).
7) Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty Łącznej Kwoty Spłaty przed terminem
spłaty.
8) W przypadku wcześniejszej spłaty Łącznej Kwoty Spłaty, Pożyczkobiorcy
zostanie pomniejszona wysokość odsetek naliczanych od sumy pieniężnej
udostępnionej przez Pożyczkodawcę. Odsetki zostaną zmniejszone o kwotę
wyliczoną

przez

eMonero

i

udostępnioną

na

Karcie

Użytkownika

z

uwzględnieniem: umownej daty spłaty Łącznej Kwoty Spłaty, planowanej daty
wcześniejszej

spłaty,

numeru

rachunku
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bankowego,

z

którego

będzie

dokonywana spłata, oraz przybliżonego terminu wpłaty środków na rachunek
bankowy eMonero.
9) Pożyczkobiorca jest uprawniony do przesunięcia terminu spłaty o o 7, 14 lub 30
dni za wynagrodzeniem należnym Pożyczkodawcy oraz prowizji należnej
eMonero za pośredniczenie w zmianie terminu spłaty. Koszty przesunięcia
terminu zwrotu Łącznej Kwoty Spłaty zostały określone w Regulaminie i
pobierane są przed zawarciem aneksu.
10)Postanowienia Regulaminu dot. Umowy Pożyczki stosuje się odpowiednio do
Umowy Pożyczki w zakresie Kwoty Dobieranej.
§4
Opóźnienie w spłacie lub brak spłaty
1) W przypadku opóźnienia w spłacie Łącznej Kwoty Zwrotu przez Pożyczkobiorcę:
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
części zobowiązania za każdy dzień opóźnienia (10 % w skali roku),
b) eMonero lub Pożyczkodawca będą uprawnione do podjęcia czynności
windykacyjnych wobec Pożyczkobiorcy, których kosztem zostanie obciążony
Pożyczkobiorca;

wysokość

opłat

za

czynności

windykacyjne

określa

Regulamin,
c) eMonero lub Pożyczkodawca będą uprawnione do dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego,
d) eMonero lub Pożyczkodawca będą uprawnione do poinformowania biur
informacji gospodarczych, gromadzących dane o zadłużeniu osób fizycznych,
o zaległości Pożyczkobiorcy, w tym w szczególności do przekazania informacji
o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej lub Biur
Informacji Gospodarczych.
2) Pożyczkodawca jest uprawniony do przelewu (cesji) wierzytelności przysługującej
mu wobec Pożyczkobiorcy, a wynikającej z niniejszej Umowy, na osoby trzecie.
§5
Postanowienia końcowe
1) Strony zobowiązują się do kontaktowania wyłącznie za pośrednictwem eMonero.
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2) Umowa zawierana jest w drodze elektronicznej, za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość.
3) Jakiekolwiek zmiany dokonane w niniejszej Umowie lub spłata Łącznej Kwoty
Zwrotu (lub jakiejkolwiek jej części) bez pośrednictwa eMonero nie mają wpływu
na zakres praw i obowiązków eMonero, w tym prawa do żądania zapłaty
wynagrodzenia w formie prowizji za świadczone usługi.
4) Obydwie Strony i eMonero zrzekają się prawa do kwestionowania niniejszej
Umowy z uwagi na formę jej zawarcia.
5) W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy lub ich część zostaną
uznane za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w
mocy.
6) Strony wyrażają zgodę na kontakt w zakresie dotyczącym wykonania niniejszej
Umowy

za

pośrednictwem

Serwisu,

Karty

Użytkownika

oraz

poczty

elektronicznej.
7) eMonero pełni funkcję administratora danych osobowych Stron wyłącznie w celu
wykonania niniejszej Umowy oraz umów zawartych z eMonero za pośrednictwem
Serwisu. Przechowywanie danych osobowych Stron po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu Umowy następuje wyłącznie w celach archiwalnych, statystycznych i
organizacyjnych dot. działalności Serwisu.
8) Umowa podlega prawu polskiemu.
9) Załącznikiem niniejszej Umowy jest Regulamin.
Pożyczkodawca:

Pożyczkobiorca:

[imię i nazwisko]

[imię i nazwisko]
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