Regulamin udzielania pożyczek na zakup pojazdów PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o.
dla Pożyczki Konsumenckiej („Regulamin”)
Regulamin określa warunki udzielania przez Pożyczkodawcę Klientom
indywidualnym (konsumentom) pożyczek na cele niezwiązane z
działalnością gospodarczą. Postanowienia Regulaminu stosuje się także
odpowiednio do umów służących zabezpieczeniu spłaty tych pożyczek
zawieranych przez Pożyczkodawcę z Pożyczkobiorcami, niezależnie od
tego, czy Pożyczkobiorca udzielający zabezpieczenia zawarł
równocześnie Umowę Pożyczki.
§1
Definicje
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
Pożyczkodawca

PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o.

Całkowity koszt
pożyczki

całkowity koszt pożyczki - wszelkie koszty, które
Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w
związku z Umową Pożyczki, w szczególności:
a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli
są znane pożyczkodawcy oraz
b) koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich
poniesienie jest niezbędne do uzyskania pożyczki
- z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych
ponoszonych przez Pożyczkobiorcę.

Dzień roboczy

Umowa Pożyczki

umowa, zawarta na podstawie niniejszego
Regulaminu, na podstawie której Pożyczkodawca
udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki;

§2
Forma Umowy Pożyczki
Zawarcie, zmiana oraz rozwiązanie Umowy Pożyczki, jak również
składane przez którąkolwiek ze stron Umowy Pożyczki oświadczenia woli
wymagają formy pisemnej, chyba, że postanowienia Umowy Pożyczki,
Regulaminu lub przepisów prawa przewidują inną formę. Pożyczka
udzielana jest w złotych polskich (PLN) w formie bezgotówkowej,
przelewem na rachunek bankowy Autoryzowanego Dystrybutora z
przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pojazdu.
§3
Kolizja postanowień
W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy Pożyczki a Regulaminem,
obowiązującymi będą postanowienia Umowy Pożyczki.
§4
Zmiana treści Regulaminu

oznacza każdy dzień (poza sobotą, niedzielą i
dniami ustawowo wolnymi od pracy), w którym
Pożyczkodawca prowadzi działalność;

1. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384
Kodeksu cywilnego.

Pożyczkobiorca

osoba fizyczna, która zawarła z Pożyczkodawcą
Umowę Pożyczki lub umowę służącą
zabezpieczeniu spłaty udzielonej pożyczki;

§5
Obowiązki Pożyczkobiorcy (Poręczyciela)

Poręczyciel

podmiot który zawarł z Pożyczkodawcą umowę
poręczenia służącą zabezpieczeniu spłaty
udzielonej pożyczki;

Regulamin

Niniejszy Regulamin udzielania pożyczek na
zakup pojazdów PSA Consumer Finance Polska
Sp. z o.o. dla Pożyczki Konsumenckiej;

Rzeczywista Roczna
Stopa Procentowa

całkowity koszt pożyczki ponoszony przez
Pożyczkobiorcę,
wyrażony
jako
wartość
procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku
rocznym;

Tabela Opłat

zestawienie
opłat
pobieranych
przez
Pożyczkodawcę w związku z udzieleniem i
wykorzystaniem pożyczki, stanowiąca załącznik
do Umowy Pożyczki;

2. Regulamin nie ulega zmianie przez cały okres trwania Umowy
Pożyczki.

1. W okresie kredytowania Pożyczkobiorca zobowiązany jest do
spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminach płatności
wynikających z Umowy Pożyczki i Harmonogramu spłat oraz
uiszczania wszelkich opłat i prowizji z tytułu udzielonej pożyczki.
2. Pożyczkobiorca oraz Poręczyciel zobowiązują się do rzetelnego i
zgodnego z prawdą:
a) podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,
adresu do doręczania korespondencji;
b) przedstawienia aktualnych dokumentów potwierdzających
tożsamość, ew. również stwierdzających prawo do
reprezentowania Pożyczkobiorcy i Poręczyciela oraz
dokumentów określających jego małżeński ustrój majątkowy;
c) przedstawienia, na żądanie Pożyczkodawcy - zgłoszone w
razie zalegania Pożyczkobiorcy ze spłatą jakichkolwiek kwot z
tytułu Umowy Pożyczki - dokumentów dotyczących
posiadanych ruchomości i nieruchomości, ustanowionych na
nich zastawów i hipotek, a także stanu zadłużenia z innych
tytułów prawnych oraz informacji o wszczęciu postępowania
egzekucyjnego, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
lub upadłościowego dotyczącego jego osoby.
3. Pożyczkobiorca i Poręczyciel są zobowiązani do niezwłocznego
poinformowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach
dotyczących informacji udzielonych zgodnie z ust. 2, w
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szczególności o zmianie nazwiska lub adresu wskazanego w
Umowie Pożyczki.
4. Pożyczkodawca jest uprawniony do badania wiarygodności i
zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przez cały okres
obowiązywania Umowy Pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany
jest do przedłożenia na żądanie Pożyczkodawcy dokumentów i
informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej
Pożyczkobiorcy.
5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia
otrzymania stałego dowodu rejestracyjnego pojazdu przesłać do
Pożyczkodawcy jego kopię.
6. Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie
poinformować Pożyczkodawcę o:
a) zmianach dokonanych w pojeździe wymagających istotnej
ingerencji w pojazd, a w szczególności skutkujących zmianą
homologacji;
b) zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu;
c) każdym wypadku zagrożenia, kwestionowania, naruszenia lub
próby naruszenia fizycznego posiadania pojazdu lub prawa do
pojazdu przez jakąkolwiek osobę trzecią (w tym instytucje
publiczne). Ponadto Pożyczkobiorca zobowiązuje się
poinformować na piśmie taką osobę trzecią o
przewłaszczeniu pojazdu na zabezpieczenie i o jego
skutkach.

1.

2.

3.

§6
Obowiązki Pożyczkodawcy
Pożyczkodawca przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy Pożyczki i
umów zabezpieczających spłatę pożyczki, zobowiązany jest
postępować zgodnie z przepisami prawa, zasadami współżycia
społecznego oraz powstrzymywać się od takiego wykonywania
przysługujących mu praw, które mogłyby być sprzeczne z ich
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.
§7
Zabezpieczenia pożyczki
4.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Pożyczkobiorca, który zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki
jest zobowiązany do zabezpieczenia spłaty pożyczki.
Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia pożyczki
może być dokonana na wniosek Pożyczkobiorcy pod warunkiem,
że nie zostanie zagrożona spłata pożyczki wraz z odsetkami.
W trakcie realizacji przysługującego Pożyczkodawcy prawa z
tytułu posiadanego zabezpieczenia, Pożyczkobiorca dający
zabezpieczenie jest zobowiązany współdziałać z Pożyczkodawcą
w zakresie realizacji zabezpieczenia.
W przypadku zaległości w spłacie należności przez
Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca powiadomi o tym Poręczyciela,
wraz z żądaniem wywiązania się z zawartej umowy poręczenia.
W przypadku terminowej spłaty pożyczki wraz z odsetkami
Pożyczkodawca zobowiązany jest do zwrotu osobie dającej
zabezpieczenie rzeczy, dokumentów i innych przedmiotów, w
których posiadanie Pożyczkodawca wszedł z tytułu udzielonego
mu zabezpieczenia, jak również do dokonania innych czynności
związanych z ustaniem stosunku prawnego powstałego w wyniku
zawarcia umowy o ustanowienie zabezpieczenia.
Na żądanie Pożyczkodawcy Pożyczkobiorca jest zobowiązany do
przedłożenia dowodów przeprowadzonych napraw przedmiotu
zabezpieczenia.

5.

6.

§8
Przelew praw z umowy ubezpieczenia
7.

W przypadku przelewu praw z umowy ubezpieczenia Auto Casco
(AC) pojazdu, na zakup którego udzielono pożyczki,
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do:
a) zapewnienia, aby przez cały okres trwania Umowy Pożyczki
pojazd podlegał ubezpieczeniu AC do wartości rynkowej od
wszelkich ryzyk, obejmującemu swym zakresem w
szczególności ryzyko uszkodzenia, szkody całkowitej,
kradzieży i rabunku pojazdu - obowiązującemu w każdym
państwie, w którym pojazd ma być użytkowany;
b) przedkładania Pożyczkodawcy w dniu rejestracji pojazdu oraz
w całym okresie obowiązywania Umowy Pożyczki - nie
później niż na 7 dni przed zakończeniem bieżącej polisy:
i. kopii polisy na kolejny okres ubezpieczenia (wraz z
dowodem jednorazowego opłacenia składki z góry za
cały ten okres w przypadku, kiedy składka nie jest
finansowana w ramach Umowy Pożyczki),
ii. dowodu dokonania na rzecz Pożyczkodawcy przelewu
praw do odszkodowania wynikających z umowy
ubezpieczenia AC.
Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku
wyboru polisy innej niż rekomendowana przez Pożyczkodawcę, w
pełni odpowiada za właściwy dobór zakresu ryzyk objętych
umową ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdu.
W przypadku braku aktualnej wymaganej przez Pożyczkodawcę
umowy ubezpieczenia AC pojazdu i nie zawarcia umowy
ubezpieczenia na wezwanie Pożyczkodawcy, Pożyczkodawcy
przysługuje prawo zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu
Pożyczkobiorcy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Pożyczkobiorcę, na okres nie dłuższy niż 1 rok. Prawo to
przysługuje Pożyczkodawcy także w kolejnych okresach
ubezpieczenia.
W powyższej sytuacji Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do
zwrotu poniesionych kosztów związanych z zawarciem umowy
ubezpieczenia. W przypadku jednoczesnego ubezpieczenia
pojazdu przez Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę w
okolicznościach opisanych w niniejszym ustępie, umowa
ubezpieczenia zawarta przez Pożyczkodawcę pozostaje w mocy.
W przypadku zdarzenia rodzącego odpowiedzialność zakładu
ubezpieczeń z tytułu zawartej z nim przez Pożyczkobiorcę umowy
ubezpieczenia, o której mowa powyżej w ust. 1 powyżej,
Pożyczkobiorca
zobowiązany
jest
do
niezwłocznego
powiadomienia o tym fakcie Pożyczkodawcy. W takim przypadku
należna od zakładu ubezpieczeń kwota z tytułu ubezpieczenia
zostanie zaliczona na spłatę pożyczki chyba, że Pożyczkobiorca
złoży wniosek o przeznaczenie kwoty odszkodowania na
usunięcie szkód powstałych w pojeździe, a stan techniczny
pojazdu to uzasadnia. W takim wypadku Pożyczkobiorca
zobowiązany jest dostarczyć Pożyczkodawcy pozytywny wynik
ponownego badania technicznego pojazdu oraz nową polisę
ubezpieczeniową AC z przelewem praw z polisy na
Pożyczkodawcę.
Jeżeli kwoty przekazane Pożyczkodawcy przez zakład
ubezpieczeń tytułem spełnienia świadczenia odszkodowawczego
będą wyższe niż łączna wartość wszystkich zobowiązań
Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorcy
przysługuje zwrot nadwyżki.
W przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego zakładu
ubezpieczeń, z którym Pożyczkobiorca zawarł umowę
ubezpieczenia AC, ogłoszenia jego upadłości albo wprowadzenia
w nim zarządu komisarycznego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest
do zawarcia umowy ubezpieczenia z innym zakładem
ubezpieczeń uzgodnionym z Pożyczkodawcą oraz dokonania
przelewu praw wynikających z tej umowy na rzecz
Pożyczkodawcy.
Koszty ubezpieczenia pojazdu ponosi Pożyczkobiorca.
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§9
Częściowe przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem
zawieszającym
(obowiązuje w przypadku zastosowania tego typu zabezpieczenia
w Umowie Pożyczki
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy
Pożyczkobiorca, na zasadach określonych w umowie
przewłaszczenia
na
zabezpieczenie,
przenosi
na
Pożyczkodawcę udział wynoszący 49/100 w prawie własności
pojazdu (przewłaszczenie częściowe).
W przypadku zastosowania przewłaszczenia częściowego
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych
czynności w celu dokonania przez właściwy Wydział Komunikacji
odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, na
zakup którego udzielona jest pożyczka.
Pożyczkodawca przejmuje pozostały udział wynoszący 51/100
części w prawie współwłasności pojazdu w przypadku:
a) wypowiedzenia Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę, lub
b) w którym Pożyczkobiorca pozostaje w 25-dniowej zwłoce z
zapłatą co najmniej 50% raty pożyczki, licząc od daty
wymagalności raty pożyczki, lub
c) w którym Pożyczkobiorca lub współwłaściciel finansowanego
pojazdu złoży osobie trzeciej oświadczenie woli o zamiarze
przeniesienia lub obciążenia udziału we własności pojazdu,
bez uprzedniej zgody Pożyczkodawcy na takie przeniesienie
lub obciążenie, lub
d) wydania przez sąd lub inny organ prawomocnego orzeczenia,
uprawniającego
do
wszczęcia
egzekucji
wobec
Pożyczkobiorcy albo współwłaściciela finansowanego
pojazdu, lub
e) zajęcia pojazdu przez uprawnione organy (w szczególności
prokuratora lub policję) w przypadkach przewidzianych
prawem.
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do:
a) dostarczenia Pożyczkodawcy potwierdzenia przeniesienia
prawa własności udziału w przedmiocie przewłaszczenia
(kopia dowodu rejestracyjnego oraz umowa przewłaszczenia
z pieczęcią organu rejestrującego) ;
b) niezbywania i nieobciążania przedmiotu przewłaszczenia bez
zgody Pożyczkodawcy;
c) utrzymania przedmiotu przewłaszczenia w należytym stanie
oraz dokonywania wszelkich napraw przedmiotu
przewłaszczenia w autoryzowanych stacjach obsługi
właściwych dla marki pojazdu (jedynie w wyjątkowych
przypadkach dopuszczone jest dokonywanie napraw lub
konserwacji w innych niż autoryzowane stacje obsługi, pod
warunkiem, że stacja ta daje gwarancję należytego ich
wykonania).
W przypadku ziszczenia się warunku zawieszającego
określonego w ust. 3 własność pojazdu przechodzi w pozostałej
części na Pożyczkodawcę, wskutek czego Pożyczkodawca staje
się jedynym właścicielem pojazdu. Pożyczkobiorca na żądanie
Pożyczkodawcy jest zobowiązany do natychmiastowego wydania
pojazdu Pożyczkodawcy lub osobie przez niego wskazanej.
Jeżeli Pożyczkobiorca po przejściu udziału we własności pojazdu
na Pożyczkodawcę zgodnie z ust. 5 niezwłocznie zapłaci
wszelkie wymagalne należności z tytułu Umowy Pożyczki, udział
równy 51/100 we własności pojazdu - po złożeniu odpowiedniego
oświadczenia przez Pożyczkodawcę - przejdzie z powrotem na
Pożyczkobiorcę.
Pożyczkodawca uprawniony jest do zaspokojenia się z
przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie według
własnego wyboru przez przejęcie, po uprzednim potrąceniu
wszystkich należności publicznoprawnych (w tym podatków)
związanych z daną czynnością, kwot netto uzyskanych z tytułu

sprzedaży przedmiotu przewłaszczenia dokonanej przez
Pożyczkodawcę w trybie licytacji.
8. Zaspokojenie się Pożyczkodawcy w sposób określony w ust. 7
może nastąpić jedynie po sporządzeniu opinii niezależnego
rzeczoznawcy, w której zostanie określona wartość przedmiotu
przewłaszczenia stanowiąca podstawę do wskazania ceny, za
jaką przedmiot będzie wystawiony na licytację.
9. Jeżeli kwota netto otrzymana przez Pożyczkodawcę ze sprzedaży
przedmiotu zabezpieczenia będzie wyższa niż łączna wartość
wszystkich zobowiązań wobec Pożyczkodawcy z tytułu
zabezpieczonej przez przedmiot przewłaszczenia Umowy
Pożyczki, powiększonych o poniesione przez Pożyczkodawcę
koszty sprzedaży przedmiotu przewłaszczenia, Pożyczkobiorcy
przysługuje zwrot nadwyżki.
§ 10
Całkowite przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem
zawieszającym
(obowiązuje w przypadku zastosowania tego typu zabezpieczenia
w Umowie Pożyczki)
1. W przypadku zastosowania całkowitego przewłaszczenia na
zabezpieczenie pod warunkiem zawieszającym, ziszczenie się
warunku zawieszającego nastąpi w dniu:
a) wypowiedzenia Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę, lub
b) w którym Pożyczkobiorca pozostaje w 25-dniowej zwłoce z
zapłatą co najmniej 50% raty pożyczki, licząc od daty
wymagalności raty pożyczki, lub
c) w którym Pożyczkobiorca lub współwłaściciel finansowanego
pojazdu złoży osobie trzeciej oświadczenie woli o zamiarze
przeniesienia lub obciążenia własności pojazdu bez
uprzedniej zgody Pożyczkodawcy na takie przeniesienie lub
obciążenie, lub
d) wydania przez sąd lub inny organ prawomocnego orzeczenia,
uprawniającego
do
wszczęcia
egzekucji
wobec
Pożyczkobiorcy albo współwłaściciela finansowanego
pojazdu, lub
e) zajęcia pojazdu przez uprawnione organy (w szczególności
prokuratora lub policję) w przypadkach przewidzianych
prawem.
2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do:
a) niezbywania i nieobciążania przedmiotu przewłaszczenia bez
zgody Pożyczkodawcy;
b) utrzymania przedmiotu przewłaszczenia w należytym stanie
oraz dokonywania wszelkich napraw przedmiotu
przewłaszczenia w autoryzowanych stacjach obsługi
właściwych dla marki pojazdu (jedynie w wyjątkowych
przypadkach dopuszczone jest dokonywanie napraw lub
konserwacji w innych niż autoryzowane stacje obsługi, pod
warunkiem, że stacja ta daje gwarancję należytego ich
wykonania).
3. W przypadku ziszczenia się warunku zawieszającego określonego
w ust. 1 własność pojazdu przechodzi w całości na
Pożyczkodawcę. Pożyczkobiorca na żądanie Pożyczkodawcy jest
zobowiązany do natychmiastowego wydania pojazdu
Pożyczkodawcy lub osobie przez niego wskazanej.
4. Jeżeli Pożyczkobiorca po przejściu własności pojazdu na
Pożyczkodawcę zgodnie z ust. 2 niezwłocznie zapłaci wszelkie
wymagalne należności z tytułu Umowy Pożyczki, własność
pojazdu - po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez
Pożyczkodawcę - przejdzie z powrotem na Pożyczkobiorcę.
5. Sposoby zaspokojenia się Pożyczkodawcy z pojazdu
przewłaszczonego na zabezpieczenie oraz warunki, na jakich to
zaspokojenie może się odbyć, zostały wskazane w § 9 ust. 7-9.
§ 11
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Rozliczenie Umowy Pożyczki
W przypadku, gdy po ostatecznym rozliczeniu pożyczki powstanie
nadpłata po stronie Pożyczkobiorcy, jest on zobowiązany złożyć do
Pożyczkodawcy dyspozycję, o której mowa w § 12, dotyczącą zwrotu
środków pieniężnych ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na
który mają być one przelane. Jeżeli Pożyczkobiorca w okresie 14 dni od
dnia wygaśnięcia umowy nie złoży wyżej wymienionej dyspozycji,
Pożyczkodawca ma prawo przesłać środki pieniężne za pośrednictwem
Poczty Polskiej na ostatni podany przez Pożyczkobiorcę adres – po
potrąceniu opłat pobieranych z tego tytułu przez Pocztę Polską.

rozmów telefonicznych z Pożyczkobiorcą oraz przechowywania
ich na elektronicznych nośnikach informacji, a także do
wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych.
6. Prawem właściwym dla oceny powstałych pomiędzy
Pożyczkobiorcą i Pożyczkodawcą stosunków prawnych jest prawo
polskie.

Regulamin obowiązuje od dnia 4 października 2021 r.

§ 12
Dyspozycja Pożyczkobiorcy
1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do udzielania dyspozycji
dotyczących obsługi jego pożyczki pisemnie, drogą telefoniczną
lub za pośrednictwem Internetu. Składając dyspozycję
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do podania wymaganych przez
Pożyczkodawcę informacji niezbędnych dla prawidłowej
identyfikacji Pożyczkobiorcy.
2. W przypadku powstania wątpliwości co do treści udzielonej przez
Pożyczkobiorcę dyspozycji dotyczącej obsługi pożyczki
wynikającej z niepełnego lub niewyraźnego ich przekazania lub
wypełnienia, Pożyczkodawca jest uprawniony do odmowy
realizacji dyspozycji, o czym winien niezwłocznie poinformować
Pożyczkobiorcę.
3. Oświadczenia Pożyczkobiorcy zawarte na formularzach dowodu
wpłaty lub przelewu bankowego nie stanowią dyspozycji w
rozumieniu ust. 1 powyżej.
§ 13
Odpowiedzialność solidarna
1. W przypadku zawarcia Umowy Pożyczki przez więcej niż jednego
Pożyczkobiorcę, wszyscy oni zobowiązani są solidarnie do spłaty
zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki.
2. W razie śmierci Pożyczkobiorcy zobowiązanie do spłaty pożyczki
przechodzi na spadkobierców Pożyczkobiorcy z chwilą otwarcia
spadku.
§ 14
Postanowienia różne
1. Z tytułu udzielonej pożyczki Pożyczkodawca nalicza i pobiera
prowizje i opłaty określone w Umowie Pożyczki oraz w Tabeli
Opłat stanowiącej załącznik do Umowy Pożyczki.
2. Pożyczkodawca powiadomi Poręczyciela o zmianie warunków
pożyczki w trakcie trwania umowy.
3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu lub postanowień
zawartych w Umowie Pożyczki nie prowadzi do nieważności
pozostałych postanowień Regulaminu lub Umowy Pożyczki. W
takim przypadku strony winny brać pod uwagę cel, który przez
takie postanowienia chciały osiągnąć.
4. Wszelka korespondencja Pożyczkodawcy dotycząca Umowy
Pożyczki przesyłana jest na adres do korespondencji wskazany
przez Pożyczkobiorcę w Umowie Pożyczki lub na inny adres
wskazany przez Pożyczkobiorcę po zawarciu Umowy Pożyczki. W
przypadku niepoinformowania Pożyczkodawcy o zmianie
nazwiska lub adresu do korespondencji - korespondencja
wysyłana jest na ostatni adres i nazwisko podane
Pożyczkodawcy.
5. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do przekazywania
informacji dotyczących zobowiązań Pożyczkobiorcy telefonicznie
na podany przez Pożyczkobiorcę numer telefonu oraz nagrywania
za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich
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