
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY 

KREDYTU KONSUMENCKIEGO 

1. Imię, nazwisko nazwa i adres siedziba kredytodawcy lub pośrednika kredytowego 

Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: 

PIXO Sp. z o.o. 

Adres: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, p.III, 15 – 888 Białystok 

Numer telefonu: Infolinia: +48 85 871 00 49 

Adres poczty elektronicznej: info@smartpozyczka.pl 

Numer faksu: Nie dotyczy 

Adres strony internetowej: www.smartpozyczka.pl 

Pośrednik kredytowy: Dane identyfikacyjne: 

Aventus Group Sp. z o.o. 

Adres: ul. Kard. St. Wyszyńśkiego 2B p.III, 15-888 Białystok 

Numer telefonu: +48 85 871 00 49 

Adres poczty elektronicznej: info@smartpozyczka.pl 

Numer faksu: nie dotyczy 

Adres strony internetowej: www.aventusgroup.pl 

2. Opis głównych cech kredytu 

Rodzaj kredytu Pożyczka gotówkowa 

Całkowita kwota kredytu 

Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani 

udostępnione 

2500 zł 

Terminy i sposób wypłaty kredytu 

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki 

pieniężne 

Przelew Kwoty Pożyczki następuje niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 24 godzin od momentu podjęcia przez 

Pożyczkodawcę pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki na 

Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. 

Czas obowiązywania umowy Umowa Pożyczki zostaje zawarta na czas określony do dnia 

zwrotu przez Pożyczkobiorcę Kwoty do Spłaty (tj. kwoty 

wypłaconej na rzecz Pożyczkobiorcy wraz ze wszelkimi 

należnymi Pożyczkodawcy opłatami, prowizjami oraz odsetkami, 

wynikającymi z Umowy Pożyczki). 

Zasady i terminy spłaty kredytu Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Kwoty do Spłaty w 

Terminie Spłaty, wynikającym z Umowy Pożyczki w formie 

jednorazowego przelewu na Rachunek Bankowy Pośrednika.  

 

Za dzień zwrotu Kwoty do Spłaty uznaje się dzień uznania 

Rachunku Bankowego Pośrednika przelaną Kwotą do Spłaty. 

 

Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci 

Pożyczkodawcy zostaną w następującej kolejności zaliczone na: 

• a. Koszty dochodzenia zwrotu Kwoty do Spłaty 

• b. Opłatę za Przedłużenie Pożyczki udzielonej na 

warunkach promocji – w razie złożenia przez 

Pożyczkobiorcę wniosku o Przedłużenie Terminu 

Spłaty. 

• c. odsetki za opóźnienie; 

• d. Prowizję; 

• e. Kwotę Pożyczki, 

 

 

Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu Kwoty do Spłaty w 

całości lub w części przed terminem spłaty.  

 

W przypadku spłaty całości lub części Kwoty do Spłaty przed 

Terminem Spłaty, koszty jej udzielenia ulegają obniżeniu o te 

koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki 

została udzielona Pożyczka.  

 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które 

kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które 

Pożyczka na warunkach Promocji: 

2500 zł + 0,01 zł Opłata Rejestracyjna w wypadku potwierdzania 



zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o 

kredyt 

rejestracji Opłatą Rejestracyjną przy złożeniu pierwszego 

Wniosku o Udzielenie Pożyczki 

Pożyczka na warunkach standardowych: 

3206.55 zł (Kwota Pożyczki + Prowizja + odsetki kapitałowe) + 

0,01 zł Opłata Rejestracyjna w wypadku potwierdzania rejestracji 

Opłatą Rejestracyjną przy złożeniu pierwszego Wniosku o 

Udzielenie Pożyczki 

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności* 

- opis towaru lub usługi: 

- cena: 

NIE DOTYCZY 

Wymagane zabezpieczenia kredytu*  

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w 

związku z umową o kredyt 

NIE DOTYCZY 

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty 

całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie* 

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności 

dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty 

całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do 

zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w 

umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt 

nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu 

wypłaconej na jej podstawie 

NIE DOTYCZY 

3. Koszty kredytu 

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany Odsetki kapitałowe naliczane są za każdy dzień 

korzystania z Pożyczki według zmiennej stopy 

oprocentowania w wysokości dwukrotności sumy stopy 

referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów 

procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych 

wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 

(odsetki maksymalne), tj. w wymiarze 10% w stosunku 

rocznym. W przypadku ustawowej zmiany wysokości 

oprocentowania, będącej wynikiem zmiany odsetek, o 

których mowa art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkodawcy należą 

się odsetki w wysokości odsetek maksymalnych, 

ustalonych w wyniku zmiany. Gdyby jednak zmiana 

doprowadziła do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek 

w wysokości przekraczającej wysokość odsetek 

maksymalnych naliczanych na podstawie niniejszej 

Umowy, Pożyczkodawca obniży ich wartość do wysokości 

obowiązujących odsetek maksymalnych. Pożyczkodawca 

o powyższych okolicznościach powiadomi Pożyczkobiorcę 

niezwłocznie przesyłając informację, na Trwałym nośniku 

za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony 

jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku 

rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu 

oferowanych kredytów. 

0.00 % 

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej NIE DOTYCZY 

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z 

umową o kredyt* 

Pożyczka na warunkach Promocji: 

Prowizja w kwocie 0.00 zł 

Odsetki kapitałowe w kwocie 0.00 zł 

Opłata Rejestracyjna * 

Pożyczka na warunkach standardowych: 

Prowizja w kwocie 686 zł 

Odsetki kapitałowe w kwocie 20.55 zł 

Opłata Rejestracyjna * 

 

*Opłata Rejestracyjna w wysokości 0,01 zł w wypadku 

potwierdzania rejestracji Opłatą Rejestracyjną nie zaś przy 

użyciu aplikacji Kontomatik. Opłata Rejestracyjna 

ponoszona jest jednorazowo podczas złożenia pierwszego 

Wniosku o Udzielenie Pożyczki. W razie udzielenia 

pożyczki zaliczana na poczet całkowitego kosztu pożyczki. 



Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania 

wpłat i wypłat środków pieniężnych* 

NIE DOTYCZY 

Koszty korzystania z kart kredytowych* NIE DOTYCZY 

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z 

umową* 

NIE DOTYCZY 

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

zmianie* 

Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany wysokości 

kosztów związanych z Umową Pożyczki w razie zmiany 

bądź wprowadzenia nowych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, wydania rekomendacji, wniosków, 

zaleceń lub wytycznych przez organy państwowe - w 

zakresie koniecznym do realizacji Umowy Pożyczki w 

sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa. 

Opłaty notarialne* NIE DOTYCZY 

Skutek braku płatności 

Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące: 

Obowiązek zapłaty kwoty odsetek za opóźnienie, w 

wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za 

opóźnienie określonych w art. 481 § 2 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 

93, ze zm.), tj. na dzień przesłania Formularza w 

wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej 

Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów 

procentowych, co stanowi 14 % w stosunku rocznym.  

 

Ponadto w razie bezskutecznego upływu Terminu Spłaty 

Pożyczkodawca ma prawo do: 

• - skierowania sprawy na drogę postępowania 

sądowego a następnie egzekucyjnego. 

• - do zamieszczenia informacji o zobowiązaniach 

Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji 

Gospodarczej, zgodnie z ustawą o udostępnianiu 

informacji gospodarczej i wymianie danych 

gospodarczych. 

• - wypowiedzenia Ramowej Umowy Pożyczki. 

4. Inne ważne informacje: 

Odstąpienie od umowy 

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

odstąpienia od umowy 

TAK 

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie 

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części 

kredytu przed terminem określonym w umowie 

TAK 

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę 

kredytu przed terminem* 

NIE DOTYCZY 

Sprawdzenie w bazie danych 

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu 

konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych 

kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani 

bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę 

danych, w której tego sprawdzenia dokonano 

TAK 

Został/a Pan/Pani sprawdzony/-a w bazie danych 

prowadzonych przez: 

• 1. Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji 

Gospodarczej S.A. (Krajowy Rejestr Długów 

Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Armii 

Ludowej 21, 51-214 Wrocław) i/lub 

• 2. ERIF (Rejestr Dłużników ERIF Biuro 

Informacji Gospodarczej S.A., ul. Plac Bankowy 

2, 00-095 Warszawa) 

• 3. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z 

siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 

Kraków 

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt 

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu 

umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia 

Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego. 

TAK 

Czas obowiązywania formularza* Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia jej 

otrzymania przez adresata do dnia zwrotu całości Kwoty 

do Spłaty przez Pożyczkobiorcę. 

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość 

a) dane kredytodawcy 
 



Kredytodawca:* PIXO Sp. z o.o. 

Adres: (siedziba) Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, p. III, 15 – 888 Białystok 

Numer telefonu: Infolinia: +48 85 871 00 49 

Adres poczty elektronicznej: info@smartpozyczka.pl 

Numer faksu: NIE DOTYCZY 

Adres strony internetowej:* http://www.smartpozyczka.pl 

Rejestr* Kredytodawca wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000530323 

Organ nadzoru* Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów 

jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 

siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Powstańców 

Warszawy 1. 

b) dane dotyczące umowy 
 

Odstąpienie od umowy* Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Ramowej Umowy 

Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki 

zawartej na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki bez 

podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. 

Odstąpienie od Umowy Pożyczki nie jest równoznaczne z 

odstąpieniem od Ramowej Umowy Pożyczki i uprawnia 

Pożyczkobiorcę do ubiegania się w przyszłości o zawarcie 

Umowy Pożyczki na podstawie Ramowej Umowy 

Pożyczki. 

Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez 

przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres 

Pożyczkodawcy albo poprzez zeskanowanie takiego 

oświadczenia i przesłanie go na adres poczty 

elektronicznej Pożyczkodawcy. 

Pożyczkobiorca, który złożył oświadczenie o odstąpieniu 

od Umowy jest zobowiązany do zwrotu Kwoty Pożyczki, 

nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

Pożyczkobiorca, który złożył oświadczenie o odstąpieniu 

od Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki jest 

zobowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 

odstąpienia, do zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami 

kapitałowymi, naliczonymi od dnia przelewu Kwoty 

Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy 

Pożyczkobiorcy do dnia poprzedzającego upływ 30 dni od 

dnia odstąpienia. 

Wybór prawa właściwego* 

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie 

prawo: 

polskie 

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego* Umowa Pożyczki Ratalnej podlega prawu polskiemu i 

zgodnie z nim winna być interpretowana. 

Język umowy Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o 

kredyt zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w 

języku: polskim. 

c) Informacje dotyczące odwołań 
 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów Spory, rozbieżności lub roszczenia związane z niniejszą 

Umową, jej naruszeniem, rozwiązaniem lub ważnością 

niniejszej Umowy, Strony rozstrzygają drogą wzajemnych 

negocjacji. Jeżeli Strony nie mogą dojść do porozumienia, 

spory, rozbieżności lub roszczenia związane z niniejszą 

Umową, jej naruszeniem, rozwiązaniem lub ważnością 

niniejszej Umowy, są rozpatrywane przez właściwy sąd 

powszechny. 

Pożyczkodawca informuje, iż Rzecznik Finansowy jest 

organem właściwym do prowadzenia postępowania z 



zakresu pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych 

na gruncie umowy łączącej konsumenta z Pożyczkodawcą. 

Wszelkie informacje dotyczące zasad postępowania 

dostępne są na stronie internetowej Rzecznika 

Finansowego www.rf.gov.pl. 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE z dnia 21.05.2013 r. , Pożyczkobiorca ma prawo 

skorzystać z Europejskiej Platformy Rozwiązywania 

Sporów Online, zwanej Platformą ODR. Platforma została 

utworzona z myślą o zapewnieniu konsumentom 

internetowego rozwiązania sporów wynikających z umów 

zawieranych z przedsiębiorcami za pośrednictwem 

internetu. Aby skorzystać z Platformy ODR wystarczy 

kliknąć w link : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 
 

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub 

wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy. 

 


