
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub pośrednika kredytowego 

Pożyczkodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) 

Adres (siedziba): Wierzyciel Spółka Akcyjna (WRZ), 43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 
27 

Numer telefonu: (32) 738-79-60; (32) 738-08-47 

Adres poczty elektronicznej: biuro@wierzycielsa.pl 

Numer faksu: (32) 738-79-99 

Adres strony internetowej: www.wierzycielsa.pl 

Pośrednik pożyczkowy: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) 

Adres (siedziba): Helikon Sp. z o.o., 43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 27 

Numer telefonu: (32)738-53-24 

Adres poczty elektronicznej: biuro@helikon.net.pl 

Numer faksu: (32)738-53-25 

Adres strony internetowej: www.helikon.net.pl 

Pośrednik pożyczkowy: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) 

Adres (siedziba): Jedna z współpracujących z Helikon Sp. z o.o. agencji pośrednictwa 
finansowego zlokalizowana na terenie Polski. 

2. Opis głównych cech pożyczki: 

Rodzaj pożyczki: pożyczka pieniężna (umowa kredytu konsumenckiego, ukk) 

Całkowita kwota pożyczki: 
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione: 

11 000,00 zł 

Terminy i sposób wypłaty pożyczki: 
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne: 

w dniu zawarcia ukk na rachunek bankowy nr:_ 

Czas obowiązywania umowy: w przypadku terminowej spłaty umowa obowiązuje przez 48 
miesięcy od daty zawarcia ukk 

Zasady i terminy spłaty pożyczki: - będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących 
warunkach: spłata w ratach miesięcznych na rachunek bankowy 
WRZ podany w ukk, 
- kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego: 
Kwota raty: 367,09 zł; 
Liczba rat: 48 
Częstotliwość spłaty: miesięczna 
- odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: 
Spłaty zobowiązań Klienta na rzecz Pożyczkodawcy zaliczane są w 
następującej kolejności na poczet: 
1) opłat i prowizji, 
2) kosztów poniesionych przez Pożyczkodawcę powstałych z 

przyczyn obciążających Klienta, 
3) odsetek od należności przeterminowanych, 
4) wymagalnych odsetek od należności nieprzeterminowanych, 

począwszy od najwcześniej wymagalnych, 
5) wymagalnych rat pożyczki, począwszy od najwcześniej 

wymagalnych, 
6) raty pożyczki w dniu jej płatności. 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz 
wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o 
pożyczkę: 

(suma całkowitego kosztu pożyczki i całkowitej kwoty pożyczki) 
17 620,30 zł 

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności 
- opis towaru lub usługi: 
- cena: 

nie dotyczy 

Wymagane zabezpieczenie pożyczki: 
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o pożyczkę 

- rodzaj zabezpieczenia pożyczki: 
poręczenie wekslowe 
 

Informacja czy umowa o pożyczkę przewiduje gwarancję spłaty 
całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie: 
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o pożyczkę, płatności dokonywane przez 
Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty pożyczki, ale będą wykorzystywane do 
zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o pożyczkę lub w 
umowie dodatkowej, to umowa o pożyczkę nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty 

nie dotyczy 
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pożyczki wypłaconej na jej podstawie 

3. Koszty pożyczki: 

Stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany - stopa oprocentowania pożyczki: 10,00% 
- stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej 
zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: stopa zmienna 
(4-krotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP) 
- wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania 
umowy (jeżeli umowa o pożyczkę przewiduje różne stopy 
oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy): stopa 
oprocentowania pożyczki nieprzeterminowanej, stopa 
oprocentowania pożyczki przeterminowanej, oprocentowanie 
należności z tytułu niewykupionego weksla na zabezpieczenie 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 
Jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez konsumenta, 
wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w 
stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w 
porównaniu oferowanych kredytów 

- rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 28,56% 

- reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki: 2 200,00 zł; 
Liczba rat: 18; Częstotliwość spłat: miesięczna; Wysokość raty: 
244,68 zł; Stopa oprocentowania pożyczki: 10,00 %; Sfinansowana 
przez Pożyczkodawcę prowizja z tytułu udzielenia pożyczki: 
1 874,07 zł; Odsetki od całkowitej kwoty pożyczki powiększonej o 
sfinansowaną prowizję: 330,11 zł; Całkowita kwota do zapłaty: 
4 404,18 zł; RRSO:169,27% 

- założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania: nie ulega zmianie wysokość stóp procentowych 
NBP 

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej: 
Do uzyskania pożyczki konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią 
umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej 
umowy 

- obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy 
ubezpieczenia: nie dotyczy; 
- rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy; 
- obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: nie dotyczy; 
- rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: nie dotyczy. 

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w 
związku z umową o pożyczkę: 

 

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu 
dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych: 

Nie dotyczy z uwagi na fakt wcześniejszego posiadania rachunku, o 
którym mowa w punkcie 2 

Koszty korzystania z kart kredytowych: nie dotyczy 

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z 
umową: 

prowizja w kwocie: 3 473,68 zł; 
odsetki w kwocie: 3 146,62 zł. 

Warunki, na jakich koszty związane z umową o pożyczkę mogą 
ulegać zmianie: 

Zmiana wysokości stóp procentowych NBP 

Opłaty notarialne: nie dotyczy 

Skutek braku płatności: 
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące: 

- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać 
obciążony/a następującymi opłatami: 
1) koszty: za powiadomienie telefoniczne o powstałych zaległościach 
– 5zł, za powiadomienie w postaci wiadomości SMS o powstałych 
zaległościach – 5 zł, upomnienie, zawiadomienie pożyczkobiorcy, 
poręczyciela o wymagalności zadłużenia (opłata pobierana od 
każdego pisma) – 15 zł, wezwanie do zapłaty (opłata pobierana od 
każdego pisma) – 25 zł, wypowiedzenie umowy pożyczki (opłata 
pobierana od każdego pisma) – 25 zł, wezwanie do wykupu weksla 
(opłata pobierana od każdego pisma) – 25 zł; 
2) odsetki od należności przeterminowanych; 
3) koszty postępowań sądowych oraz egzekucyjnych w 
szczególności określone na podstawie następujących przepisów 
prawa: ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz.U. Nr 43 z 1964r. poz. 296 ze zm.) oraz stosownych 
przepisów wykonawczych, ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 z 2005r. poz. 1398 
ze zm.) oraz stosownych przepisów wykonawczych, ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 
133 z 1997r. poz. 882 ze zm.) oraz stosownych przepisów 
wykonawczych, Dekretu z dnia 26 października 1950r. o 
należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym 



(Dz.U. Nr 49 z 1950r. poz. 445 ze zm.) oraz stosownych przepisów 
wykonawczych, ustawy z dnia 26 maja 1982r. – Prawo o 
adwokaturze (Dz.U. Nr 123 z 2002r. poz. 1058 ze zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. 
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez 
Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z 
urzędu (Dz.U. Nr 163 z 2002r. poz. 1348 ze zm.), ustawy z dnia 6 
lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 123 z 2002r. poz. 1059 
ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 
września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz 
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej 
udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 
163 z 2002r. poz.1349 ze zm.) 
- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: 10,00% 

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 pożyczki przed terminem określonym w umowie: 
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części 
pożyczki przed terminem określonym w umowie: 

TAK 

Uprawnienie pożyczkodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę 
pożyczki przed terminem: 

W przypadku spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie 
poniesie Pan/Pani następujące koszty: bez kosztów 

Sprawdzenie w bazie danych: 
Jeżeli pożyczkodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu 
konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych 
pożyczkodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać 
Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz 
wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano: 

Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: 
BIG INFOMONITOR S.A., KRD BIG S.A., REJESTR DŁUŻNIKÓW 
ERIF BIG S.A. 

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt: 
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego 
projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie 
pożyczkodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu 
konsumenckiego: 

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego 
projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie 
pożyczkodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu 
konsumenckiego. 

Czas obowiązywania formularza: Niniejsza informacja zachowuje ważność od ____________ :  
do ____________ . (4 dni) 

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

a) dane pożyczkodawcy  

Pożyczkodawca Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) 

Adres (siedziba): Wierzyciel Spółka Akcyjna, 43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 27 

Numer telefonu: (32) 738-79-60; (32) 738-08-47 

Adres poczty elektronicznej: biuro@wierzycielsa.pl 

Numer faksu: (32) 738-79-99 

Adres strony internetowej: www.wierzycielsa.pl 

Rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 
Gospodarczy KRS – numer KRS 190266  

Organ nadzoru: nie dotyczy 

b) dane dotyczące umowy  

Odstąpienie od umowy: - ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: TAK; 
- sposób odstąpienia od umowy: przesłanie oświadczenia o 
odstąpieniu w formie pisemnej na adres Wierzyciel S.A.; 
- termin: 14 dni od zawarcia umowy; 
- skutki: konieczność zwrotu całkowitej kwoty pożyczki wraz z 
należnymi odsetkami (dzienna kwota odsetek: 3,06 zł). 

Wybór prawa właściwego: 
Do zawartej z Panem/Panią umowy o pożyczkę będzie miało 
zastosowanie prawo: 

 

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego: Wskazanie właściwego postanowienia umowy: prawo polskie 

Język umowy: Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o pożyczkę 
zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim 
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c) dane dotyczące odwołań  

Pozasądowe rozstrzyganie sporów: - przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego 
rozstrzygania sporów: spory rozstrzygają sądy powszechne; 
- zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania 
sporów: nie dotyczy 

 

 

 

Potwierdzam odbiór formularza informacyjnego:                      Stwierdzam własnoręczność podpisów złożonych w mojej obecności: 

 

…………………………………………………………………………………             ………………………………………………………………………………… 
                (podpis Klienta)                   (podpis pośrednika wraz z pieczątką imienną z numerem PESEL) 

 


