
 

Załącznik nr 1. do Umowy Pożyczki FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY UMOWY POŻYCZKI 

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) POŻYCZKODAWCY 

 

Pożyczkodawca: DOLSAT Sp. z o.o.  

Adres (siedziba)  ul. Wojska Polskiego 23c; 97-400 Bełchatów  

Numer telefonu:  +48447120000 

Adres poczty elektronicznej: biuro@dolsat.pl 

Numer faksu: +48446327354 

Adres strony internetowej: www.dolsat.pl 

2. Opis głównych cech pożyczki 

 

Rodzaj pożyczki Pożyczka gotówkowa 

Całkowita kwota pożyczki - Suma wszystkich środków 

pieniężnych, które zostaną udostępnione Pożyczkobiorcy 
1 000 PLN 

Terminy i sposób wypłaty pożyczki 

 

Pożyczka zostanie wypłacona przez Pożyczkodawcę gotówką w momencie 

zawierania Umowy pożyczki w siedzibie Pożyczkodawcy  

Czas obowiązywania umowy 30 dni 

Zasady i terminy spłaty kredytu 

Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę 

wymagalnych należności gotówką w punkcie kasowym mieszczącym się w 

Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Pożyczkodawcy w jednej racie w 

wysokości 1 000 zł wraz z odsetkami w terminie 30 dni od dnia zawarcia 

Umowy Pożyczki. 

Opłata prowizyjna jest pobierana z góry w momencie zawierania Umowy 

pożyczki w kwocie  99,90 zł brutto. 

Odsetki w wysokości maksymalnych odsetek kapitałowych, co stanowi 

wartość 16,85 zł dla wskazanego okresu pożyczki. 

Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę - Suma 

wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca 

udostępnia Pożyczkobiorcy oraz wszelkie koszty, które 

zobowiązany będzie Pożyczkobiorca ponieść w związku z Umową.  

(suma całkowitego kosztu pożyczki i całkowitej kwoty pożyczki) 

1 116,75 PLN  

 

Wymagane zabezpieczenia pożyczki Zabezpieczenie jakie 

Pożyczkobiorca będzie musiał przedstawić w związku z Umową  

Rodzaj zabezpieczenia pożyczki: 

Nie są wymagane żadne zabezpieczenia ani poręczenia  

3. Koszty pożyczki 

 

Stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany 

Stopa oprocentowania pożyczki:  

maksymalne odsetki kapitałowe 20,5 % 

Stopa stała  

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 

Całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, 

wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w 

stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc w porównaniu 

oferowanych pożyczek.  

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO: 242,05 %  

Reprezentatywny przykład: 1 000 PLN pożyczki na 30 dni, bez 

ubezpieczenia lub poręczenia. Założenia przyjęte do obliczenia 

rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: oprocentowanie stałe, 

terminowa spłata pożyczki 

Koszty, które Pożyczkobiorca zobowiązany będzie ponieść w 

związku z Umową pożyczki  
116,75 PLN  

4. Inne ważne informacje 

 

Skutek braku płatności: W przypadku opóźnienia w spłacie rat pożyczki Pożyczkodawca jest uprawniony do podjęcia działań upominawczo-

windykacyjnych zgodnie ze wskazaną niżej kolejnością, których koszt każdorazowo ponosi Pożyczkobiorca. Za każdy wysłany monit 

zawiadamiający o wystąpieniu opóźnienia Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do zapłaty Pożyczkodawcy opłaty upominawczej w 

wysokości: 

a. 24,90 zł brutto, za wysłanie pierwszego monitu po upływie 3 (trzy) dni od wystąpienia opóźnienia. 

b. 29,90 zł brutto za wysłanie drugiego monitu po upływie 14 (czternastu) dni od wystąpienia opóźnienia. 

W przypadku, gdy opóźnienie spłaty należności przekroczy 30 dni Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do zapłaty Pożyczkodawcy 

opłaty upominawczej w wysokości 39,90 zł brutto za wysłanie wezwania przedsądowego. 

Łączne miesięczne koszty ponoszone przez Klienta w związku z prowadzonymi wobec niego działaniami upominawczo - windykacyjnymi nie 

mogą przekroczyć 100,00 zł. Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie określonych w art. 

481 §2(1) Kodeksu Cywilnego, tj. wysokości nie przekraczającej dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki 

maksymalne za opóźnienie). 

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo Odstąpienia od Umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki, zgodnie ze 

wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki załączonym do Umowy pożyczki 

Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w umowie  

 


