POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI
Zawartej dnia _________________w miejscowości ________________ w związku z zamknięciem Aukcji
ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek
zawieranych przez Użytkowników CapitalClub.pl, pomiędzy:
Pożyczkodawcą: _____________________________________________________________________
a
Pożyczkobiorcą: ______________________________________________________________________
Na kwotę: ________________________________ zł
Wynagrodzenie z tytułu udzielenia pożyczki: ________________ zł
Cel, na który jest udzielana pożyczka: ______________________
Liczba miesięcznych rat spłaty: ________
Wysokość raty: _______________ zł
Dzień rozpoczęcia spłaty: _______________
Zabezpieczenie: ______________
Nr rachunku Pożyczkobiorcy (przeznaczony do przekazania kwoty pożyczki):
________________________________________________________
Nr rachunku Pożyczkodawcy (przeznaczony do zwrotu pożyczki oraz zapłaty wynagrodzenia):
________________________________________________________
E-mail Pożyczkodawcy: __________________
E-mail Pożyczkobiorcy: __________________
Nr tel. Pożyczkodawcy: __________________
Nr tel. Pożyczkobiorcy: __________________

…………………………….
podpis Pożyczkodawcy

Załączniki:
1. Harmonogram spłat;
2. Ogólne warunki umów pożyczek;
3. Weksel/Poręczenie wekslowe.

……………………………………
podpis Pożyczkobiorcy

HARMONOGRAM SPŁAT

Aukcja:_________________________________________________________

Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę stanowi sumę wszystkich rat.

Rata
1
2
3
4

Data płatności

Wielkość raty

OGÓLNE WARUNKI UMÓW POŻYCZEK
Zawieranych przez Użytkowników serwisu CapitalClub.pl

§1
Postanowienie wstępne
Niniejsze ogólne warunki pożyczek pieniężnych określają zasady udzielania oraz warunki spłaty pożyczek
pieniężnych. Ogólne warunki regulują też zasady wypowiedzenia umowy, a także wzajemne prawa i obowiązki
Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy.
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§2
Zakończenie Aukcji – zawarcie umowy
Do zawarcia umowy pożyczki dochodzi z chwilą zamknięcia Aukcji ogłoszonej przez Pożyczkobiorcę w serwisie
CapitalClub.pl
Umowa pożyczki zawierana jest na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów
Pożyczek.
Po zamknięciu aukcji Strony umowy pożyczki podpisują Potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki, w którym
wskazane zostają: dane stron umowy (imiona i nazwiska lub nazwy, adresy zamieszkania/siedziby, adresy email, nr telefonów), kwota pożyczki, wartość wynagrodzenia z tytułu udzielenia pożyczki, rodzaj zabezpieczenia
zobowiązań wynikających z umowy pożyczki, termin i sposób zwrotu pożyczki, wysokość oraz termin i liczbę
rat, w których pożyczka zostanie zwrócona – o ile strony nie zastrzegły obowiązku jednorazowej spłaty pożyczki,
numer rachunku bankowego Pożyczkodawcy, formę i warunki bonusu – o ile został udzielony. Potwierdzenie
sporządzane jest w 2 (dwóch) egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
Podpisanie Potwierdzenia zawarcia umowy pożyczki może nastąpić w obecności pracownika/przedstawiciela
serwisu CapitalClub.pl. W przypadku wyboru podpisania Potwierdzenia umowy pożyczki w obecności
pracownika/przedstawiciela CapitalClub.pl miejsce i czas pracownik/przedstawiciel CapitalClub.pl ustala
indywidualnie z Pożyczkobiorcą. W przypadku podpisania Potwierdzenia zawarcia umowy w obecności
pracownika/przedstawiciela serwisu CapitalClub.pl, Potwierdzenie w pierwszej kolejności podpisywane jest
przez Pożyczkobiorcę. Następnie, przesyłane jest listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera do
Pożyczkodawcy.
W przypadku, gdy Potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki nie zostanie podpisane przez Pożyczkobiorcę w
terminie 7 tygodni od zamknięcia Aukcji, umowa pożyczki wygasa.

§3
Wysokość pożyczki
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości określonej w ofercie złożonej przez Pożyczkodawcę
na Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl i zaakceptowanej przez Pożyczkobiorcę.
§4
Wysokość wynagrodzenia z tytułu udzielenia pożyczki
Z tytułu udzielenia pożyczki Pożyczkodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie złożonej
na Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl i zaakceptowanej przez Pożyczkobiorcę.
§5
Wypłata pożyczki
Pożyczkodawca dokona wypłaty kwoty pożyczki w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania
formularza Potwierdzenia zawarcia umowy pożyczki oraz otrzymania odpowiedniego dokumentu
potwierdzającego udzielenie zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy pożyczki zadeklarowanego przez
Pożyczkobiorcę w ogłoszonej Aukcji (np. weksel in blanco, umowa o ustanowieniu hipoteki, przelew (cesja)
wierzytelności, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie na
zabezpieczenie) listem poleconym.
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§6
Spłata pożyczki, zapłata wynagrodzenia oraz udzielenie bonusu
Spłata pożyczki następuje w równych ratach, płatnych miesięcznie, do dnia określonego przez strony umowy,
począwszy od miesiąca określonego przez strony umowy.
Sposób spłaty pożyczki określany jest w Aukcji ogłaszanej przez Pożyczkobiorcę.

Zapłata wynagrodzenia wskazanego w § 4 następuje w równych ratach płatnych wraz z ratami pożyczki.
Sposób zapłaty wynagrodzenia wskazanego w § 4 określany jest w Aukcji ogłaszanej przez Pożyczkobiorcę.
Zwrot pożyczki oraz zapłata wynagrodzenia wskazanego w § 4 nastąpi na rachunek bankowy Pożyczkodawcy,
przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania wpłaty na rachunku bankowym Pożyczkodawcy.
6. Pożyczka zostanie zwrócona w walucie, w jakiej została udzielona.
7. Wynagrodzenie, wskazane w § 4, zostanie zapłacone w walucie, w jakiej została udzielona pożyczka.
8. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do wcześniejszej, jednorazowej spłaty pożyczki. O zamiarze wcześniejszej
spłaty Pożyczkobiorca zawiadomi Pożyczkodawcę najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowaną datą
wcześniejszej spłaty.
9. W przypadku skorzystania z uprawnienia opisanego w § 6 ust. 8, Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do
żądania obniżenia wynagrodzenia należnego Pożyczkodawcy z tytułu udzielenia pożyczki.
10. W przypadku udzielenia bonusu przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkobiorca udziela bonusu na warunkach i w
formie określonej w Aukcji ogłoszonej przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca składa Pożyczkodawcy w formie
pisemnej oświadczenie, w którym precyzuje warunki i formę bonusu. Oświadczenie zostanie przesłane
Pożyczkodawcy wraz z Potwierdzeniem zawarcia umowy pożyczki.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.

5.

1.
2.

§7
Zabezpieczenie wekslem in blanco
W przypadku, gdy zabezpieczenie stanowić ma weksel in blanco, Pożyczkobiorca wystawi weksel in blanco i
wręczy go Pożyczkodawcy w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia Umowy lub przekaże Pożyczkodawcy
listem poleconym wysłanym w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku przekazania
weksla In blanco listem poleconym, za datę wręczenia strony uznają datę, w której list polecony z wekslem In
blanco zostanie doręczony Pożyczkodawcy.
Weksel in blanco, wystawiony na zabezpieczenie umowy, może zostać przez Pożyczkodawcę wypełniony
zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu wekslowym
W przypadku, gdy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu weksel nie zostanie wręczony lub
wysłany Pożyczkodawcy, Pożyczkodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy.
Weksel in blanco może zostać poręczony przez osoby trzecie.
§8
Porozumienie wekslowe
W przypadku, gdy zabezpieczenie roszczeń z umowy pożyczki stanowić ma weksel in blanco Pożyczkobiorca
składa do dyspozycji Pożyczkodawcy, weksel własny in blanco ze swojego wystawienia z klauzulą bez protestu.
W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków umowy pożyczki, a w szczególności w wypadku
niedotrzymania terminu spłaty pożyczki lub którejkolwiek raty pożyczki, Wierzyciel (posiadacz weksla w dacie
jego wypełnienia) ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie na sumę wekslową stanowiącą sumę
pozostałego do zapłaty zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki – łącznie z odsetkami liczonymi do dnia
wypełnienia weksla. Ponadto, Wierzyciel ma prawo opatrzyć weksel: datą płatności według swojego
uznania; miejscem płatności – przy czym miejscem płatności może być miejsce zamieszkania/siedziba
Wierzyciela albo miejsce zamieszkania/siedziba Pożyczkobiorcy lub Kraków.
O wypełnieniu weksla Wierzyciel zawiadomi Pożyczkobiorcę listem poleconym wysłanym przynajmniej na 7
(siedem) dni przed terminem płatności weksla.
Weksel podlega zwrotowi jego wystawcy niezwłocznie po zaspokojeniu wszelkich roszczeń zabezpieczonych
wekslem – przy czym zwrot nastąpi bezpośrednio do rąk wystawcy weksla (za pokwitowaniem) lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przesyłką kurierską.
W sprawach nieuregulowanych odnośnie zobowiązania wekslowego oraz praw i obowiązków wystawcy i
posiadacza weksla, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe oraz przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§9
Wypowiedzenie umowy
Pożyczkodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Pożyczkobiorcy;
W przypadku niedotrzymania terminu spłaty, którejkolwiek z rat pożyczki lub/i niespłacaniem jej w ratach w
wysokości określonej przez Strony, Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę listem poleconym do zapłaty

należności w terminie 7 dni od otrzymania wezwania wraz z ustawowymi odsetkami, pod rygorem
wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie ureguluje zaległości w powyższym
terminie, Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę pożyczki ze skutkiem natychmiastowym.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy wymagalna staje się cała kwota pożyczki oraz wynagrodzenie określone
w § 4, a Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy kwotę pożyczki oraz zapłaci wynagrodzenie określone w § 4
niniejszej umowy, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia doręczenia Pożyczkobiorcy oświadczenia o
wypowiedzeniu Umowy.

§ 10
Koszty zawarcia umowy
Wszelkie koszty powstałe wskutek zawarcia umowy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, poniesie
Pożyczkobiorca.
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§ 11
Obowiązek udzielania informacji
Pożyczkobiorca zobowiązuje się poinformować Pożyczkodawcę o każdorazowej zmianie swojego miejsca
zamieszkania/swojej siedziby adresu e-mail. Powiadomienie nastąpi niezwłocznie (nie później niż w terminie 3
dni od zmiany miejsca zamieszkania) w wiadomości e-mail wysłanej na adres Pożyczkodawcy lub serwisu
CapitalClub.pl.
W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie zawiadomi Pożyczkodawcy lub serwisu CapitalClub.pl o zmianie adresu
zgodnie z zobowiązaniem opisanym w ust. 1, korespondencja kierowana przez Pożyczkodawcę na ostatni
wskazany przez Pożyczkobiorcę adres uznana będzie za doręczoną z dniem, w którym operator pocztowy
dokona zwrotu korespondencji do nadawcy.
Pożyczkodawca zobowiązuje się poinformować Pożyczkobiorcę o każdorazowej zmianie numeru rachunku
bankowego (oraz wszelkich danych niezbędnych do dokonania prawidłowego przelewu), na który ma nastąpić
zwrot pożyczki oraz zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy. Powiadomienie nastąpi
niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni od zmiany miejsca zamieszkania) w wiadomości e-mail wysłanej
na adres Pożyczkodawcy.
§ 12
Klauzula prorogacyjna
Strony poddają wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć na tle zawartej umowy pod rozstrzygnięcie
sądowi powszechnemu rzeczowo i miejscowo właściwemu dla miejsca zamieszkania Pożyczkodawcy.
Pożyczkodawca uprawniony jest również – według swego wyboru – do dochodzenia swych roszczeń przed
Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, albo przed sądem właściwym do rozpoznawania
spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym lub sądem właściwym dla miejsca zamieszkania
pożyczkodawcy.

§ 13
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

