FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:

Giantus Sp. z o.o.

Adres (siedziba):
Numer telefonu:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

ul. Tadeusza Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki
607 603 356, 87 777 00 02
info@giantus.pl
www.giantus.pl

Pośrednik kredytowy:

Nie dotyczy

Adres:

Nie dotyczy

2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu
Całkowita kwota kredytu

Kredyt Konsumencki - Pożyczka

Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty)
wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

0,00 zł

Terminy i sposób wypłaty kredytu

Przelewem na konto bankowe wskazane we wniosku o przyznanie pożyczki w terminie do 72 godzin
od momentu akceptacji wniosku o przyznanie pożyczki
_dni
od dnia zawarcia umowy pożyczki
- będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach: poprzez dokonywanie spłaty
Pożyczki / rat Pożyczki (w przypadku pożyczki ratalnej) w datach ich wymagalności na rachunek
bankowy o nr 54 1090 2776 0000 0001 3632 5261, wskazując w tytule przelewu swój numer PESEL
- kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego: spłata jednorazowa w

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

Czas obowiązywania umowy
Zasady i terminy spłaty kredytu

wysokości 0,00 zł, płatna do dnia 01-01-1970

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 kredyt

-odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: Wszelkie roszczenia Pożyczkodawcy
wobec Pożyczkobiorcy pokrywane są w następującej kolejności: (1) odsetki za czas opóźnienia, (2)
Odsetki (oprocentowanie pożyczki), (3) Prowizja, (4) kwota wypłacona (kapitał Pożyczki).
(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu)

0,00 zł

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

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
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

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach
jest konieczne zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w
szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy. Jeżeli koszty tych
usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględnione w
rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z
umową o kredyt*
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania
wpłat i wypłat środków pieniężnych*
Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty kredytowej)*

- stopa oprocentowania kredytu: _
%
- stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy
oprocentowania: stała %
-wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy (Jeżeli umowa o kredyt
przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy) nie dotyczy
- rzeczywista roczna stopa oprocentowania: RRSO = 0,000
_
%
- reprezentatywny przykład:
Całkowita kwota pożyczki – 0,00 zł
Odsetki – 0,00 zł
Prowizja – 0,00 zł
Całkowita kwota do zapłaty – 0,00 zł
Okres obowiązywania umowy – dni - spłata jednorazowa (bez rat)
RRSO – 0,000 %
- założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
- rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oblicza się zgodnie ze wzorem matematycznym
zamieszonym w Załączniku nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim,
- do celów obliczenia RRSO uwzględnia się Całkowity koszt pożyczki
- umowa pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta,
- datą początkową będzie data wypłaty pożyczki,
- odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach
roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni.

Nie dotyczy

Prowizja – _0,00
Odsetki – _ 0,00
Nie dotyczy
Nie dotyczy

zł
zł

Suma kosztów –

0,00 zł

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z
umową*
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać
zmianie*
Opłaty notarialne*
Skutek braku płatności
Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np.
sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych
lub nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu. Skutki braku
płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

W przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem strony internetowej Pożyczkodawcy,
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty jednorazowej Opłaty Rejestracyjnej w kwocie 1,00 zł
dokonywanej w celu weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy i potwierdzenia rejestracji
Pożyczkobiorcy w systemie Pożyczkodawcy.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
W przypadku opóźnienia Pożyczkodawca nalicza odsetki za nieterminową płatność pożyczki, w
wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Na
dzień wydania niniejszego formularza informacyjnego odsetki z tytułu opóźnienia wynoszą
________
11.2 % w stosunku rocznym.
W przypadku zaległości Pożyczkobiorcy z zapłatą w terminie za okres płatności możliwość
wypowiedzenia umowy przez Pożyczkodawcę z terminem wypowiedzenia wynoszącym 7 dni, a tym
samym skierowanie sprawy do postępowania sądowo-windykacyjnego.

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

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę
kredytu przed terminem*
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
Nie dotyczy
Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. lub/i Biuro Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o
kredyt konsumencki, chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie,
kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy

Tak

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność od

2021-05-05 do 2021-05-12
_

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) dane kredytodawcy
Kredytodawca:*
Adres: (siedziba)
Numer telefonu:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
Rejestr*
Organ nadzoru*
b) dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy*

Giantus Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki
607 603 356, 87 777 00 02
info@giantus.pl
www.giantus.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000726954
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pożyczkobiorca uprawniony jest do odstąpienia bez podania przyczyny od Umowy Pożyczki w
terminie czternastu (14) dni od daty jej zawarcia. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od
Umowy Pożyczki poprzez złożenie na adres siedziby Pożyczkodawcy oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy według załączonego wzoru.
W razie skutecznego odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie Pożyczkodawcy
kwotę udostępnionej Pożyczki wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia spłaty
Pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty Pożyczki i zapłaty wszystkich kosztów wynikających z
niniejszej Umowy jeżeli minął termin do odstąpienia.

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

Prawo polskie

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub
właściwego sądu*
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z
kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:
Język umowy/język komunikacji*
c) dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Prawem
właściwym jest prawo polskie.
Prawo polskie
Polski
- przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: Tak
- zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów:
Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację do Pożyczkodawcy w trybie opisanym w Umowie
Pożyczki. Pożyczkobiorca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.
Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Pożyczki
zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe
informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie
internetowej www.rf.gov.pl. Istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

