Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego
MOZIPO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:

MOZIPO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
nr KRS: 0000702073, NIP: 7010765624,
REGON: 368733269

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

Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
(+48) 735 440707
info@mozipo.pl

Pośrednik kredytowy*:

Mozipo Holding LTD z siedzibą na Cyprze, zarejestrowana w
Ministerstwie Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departamencie
Rejestrów Spółek i Oficjalnym Odbiorniku Nikozja pod nr. HE
350731

Adres

182 Arch. Makarios Avenue III 182, EURIPIDES BUSINESS
CENTER, 2nd floor, Office 02, 3027, Limassol, Cyprus

Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Numer faksu
Adres strony internetowej

www.mozipo.pl

info@mozipogroup.com
www.mozipogroup.com

2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu

Pożyczka gotówkowa

Całkowita kwota kredytu

5.000 PLN

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

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

Po wydaniu pozytywnej decyzji przez Pożyczkodawcę o udzieleniu
Pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż
JEDEN DZIEŃ ROBOCZY, przekazuje przelewem bankowym kwotę
Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

Czas obowiązywania umowy

12 mies.
Umowa o linię kredytową jest ważna na czas nieokreślony.

Zasady i terminy spłaty kredytu

W przypadku udzielenia Pożyczki, będzie Pan/i zobowiązany/a do
zwrotu Pożyczki wraz z odsetkami, wszelkimi opłatami i prowizjami
w łącznej kwocie 7.974,96 PLN w Terminie Spłaty Pożyczki,
tj. do dnia 2019-04-13. Kwota raty: 664,58 PLN, liczba rat: 12,
częstotliwość rat: 1 miesiąc.
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Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będzie
zaliczana kolejno na poczet:
a) w pierwszej kolejności - kosztów związanych z dochodzeniem
roszczeń o wykonanie zobowiązań (jeżeli występują) wraz ze
wszelkimi opłatami poniesionymi przez Spółkę w związku z
odzyskiwaniem należności;
b) w drugiej kolejności - jakichkolwiek odsetek za opóźnienie
naliczonych od jakiekolwiek części Kredytu, które musiały być
pokryte przez pozostające do zapłacenia Raty;
c) w trzeciej kolejności - Rat. Jeżeli Płatność nie wystarcza do
pokrycia Raty w całości, Płatność zostanie zaliczona w następującej
kolejności: na poczet Pozostałych Kosztów, odsetek, a następnie
spłaty Kredytu.
Całkowita kwota do zapłaty przez
konsumenta

7.974,96 PLN

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

Kredyt wiązany lub w formie
odroczonej płatności*

NIE DOTYCZY

- opis towaru lub usługi
- cena

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

NIE DOTYCZY

Zabezpieczenie, jakie będzie Pan/Pani
musiał/a przedstawić w związku z umową o
kredyt

Informacja, czy umowa o
kredyt przewiduje gwarancję
spłaty całkowitej kwoty kredytu
wypłaconej na jej podstawie*

NIE DOTYCZY

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 okreś- lonych w umowie o kredyt
lub w umowie dodatkowej, to umowa o
kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty
całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej
podstawie

3. Koszty kredytu

2018-04-13
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Stopa oprocentowania kredytu oraz
warunki jej zmiany

10,00% (stała)

Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 152,72%

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

Na przykład, jeśli uzyskasz pożyczkę w wysokości 5.000 PLN
(kwota kredytu) na okres 12 miesięcy z 10,00% odsetkiem rocznej
stopy procentowej, a także opłata wstępna w wysokości 1.250,04
PLN zostaną rozłożone na równe raty i 120,83 PLN/mies. opłatę
administracyjną, jeśli płacisz raty miesięczne, a kredyt jest wypłacany
natychmiast, wówczas całkowita kwota do zapłaty wyniesie 7.974,96
PLN, RRSO - 152,72%, a miesięczna rata 664,58 PLN.
Wybór innego terminu umowy lub kwoty kredytu lub w zależności od
wyników oceny zdolności kredytowej, może powodować, że warunki
kredytu konsumenckiego mogą się różnić.

Obowiązek zawarcia umowy
dodatkowej

NIE DOTYCZY

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 te zostaną naliczone:

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

NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z instrumentów
płatniczych (np. karty kredytowej)*

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

Warunki, na jakich koszty związane
z umową o kredyt mogą ulegać
zmianie*

W przypadku zmiany umowy kredytowej, po zatwierdzeniu przez
Klienta nowych Szczególnych Warunków umowy o kredyt (tj. w
przypadku refinansowania, płatności dnia wypłaty składki), koncesje
udzielone Klientowi mogą przestać obowiązywać.

2018-04-13

1.250,04 PLN opłata wstępna, która będzie rozłożona na raty w
równych częściach
120,83 PLN/mies. opłata administracyjna
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Opłaty notarialne*

NIE DOTYCZY

Skutek braku płatności

W razie braku płatności zostanie Pani/Pan obciążona/obciążony
następującymi kwotami:
14,00% stopa odsetek za opóźnienie (roczna)

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

4. Inne ważne informacje
Odstąpienie od umowy

TAK

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od
umowy

Spłata kredytu przed terminem
określonym w umowie

TAK

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*

NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych

TAK

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

Zostanie Pan/i sprawdzony/a w bazie danych:

Prawo do otrzymania projektu
umowy o kredyt

Ma Pan/i prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu
Umowy.

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;
CRIF Services Sp. z o.o.;
Biuro Informacji Kredytowej S.A.;
BIG InfoMonitor S. A.

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

Czas obowiązywania formularza*

2018-04-13

Niniejsza informacja zachowuje ważność od 2018-04-13 do
2018-04-14.
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5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) dane kredytodawcy
Kredytodawca/w stosownych
przypadkach przedstawiciel
kredytodawcy w państwie
członkowskim, w którym Pani/Pan
mieszka*

MOZIPO sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie
nr KRS: 0000702073, NIP: 7010765624,
REGON: 368733269

Adres (siedziba)
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Numer faksu
Adres strony internetowej*

Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
(+48) 735 440707
info@mozipo.pl

Rejestr*

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702073

Organ nadzoru*

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

www.mozipo.pl

b) dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy*

Ma Pan/i prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od
daty jej zawarcia. Odstąpienia dokonuje się poprzez przesłanie
oświadczenia o odstąpieniu na adres Pożyczkodawcy: Mozipo sp.
z o.o. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, lub adres poczty
info@mozipo.pl.
Jeżeli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia, ma obowiązek
niezwłocznie zwrócić Spółce kwotę udostępnionego Kredytu wraz
odsetkami za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu,
nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy. Zwrot powinien nastąpić przelewem
bankowym w PLN na rachunek Spółki wskazany na Stronie
Internetowej, a Klient ma obowiązek wskazać swój numer PESEL w
tytule przelewu.
Skutkiem nieskorzystania z prawa odstąpienia od Umowy w
powyższym terminie, jest utrata tego uprawnienia w pozostałym
okresie obowiązywania Umowy oraz konieczność wywiązania się
przez Panią/Pana ze zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Wybór prawa właściwego*

POLSKIE

Do zawartej z Panem/Panią umowy o
kredyt będzie miało zastosowanie prawo

2018-04-13
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Postanowienie umowy dotyczące
wyboru prawa właś- ciwego lub
właściwego sądu*

W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Prawo właściwe dla zobowiązań
pozaumownych wynikających z
kontaktów handlowych mających
miejsce przed zawarciem umowy

NIE DOTYCZY

Obowiązujący język

Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.
Za Pani/Pana zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt
zamierzamy się z Panią/Panem porozumiewać w języku polskim.

c) dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Ma Pan/i prawo złożyć reklamacje w sprawach dotyczących
świadczonej Przez Pożyczkodawcę Usługi, zgodnie z Rozdziałem 17
Umowa kredytu na Stronie Internetowej www.mozipo.pl
Pożyczkodawca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania
sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do
rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy jest Rzecznik Finansowy.
Kontakt do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl/polubowne.
Istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy
danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.
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