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UMOWA DOSTEPU 

DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK 

"POŻYCZKOPOSIADACZ" 

 

 

zawarta w dniu 2013-05-31 w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy: 

Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji 

Prezydenta Miasta Tychy o nr 24361, Anna Gorzawska prowadząca działalność gospodarcza na 

podstawie wpisu do ewidencji Prezydenta Miasta Tychy o nr 35771 i Grzegorzem Czebotarem 

prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji Burmistrza Miasta Bieruń o 

nr 2408 - pod firma P. U. H. "NOBILES 2" spółka cywilna Adam Zawisza, Anna Gorzawska, 

Grzegorz Czebotar z siedziba w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Batorego 77; o nr NIP: 646-24-94-

850; nr Regon: 276955883; reprezentowaną przez: 

Grzegorza Czebotara 

zwanym w dalszej części umowy „Pożyczkodawcą”, a 

Panem / Panią: Jan Pożyczkoposiadacz 

zam. 43-100 Tychy przy ul. Kwiatowa 8 

legitymującym/a się dowodem osobistym seria nr: XSV705873 wydanym przez Mera Szczebrzeszyna 

o nr Pesel 36012046709 

i o nr NIP:. . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

konto bankowe nr: PL 78 1050 1315 1000 0090 7516 3353 

zwanym/a w dalszej części umowy "Użytkownikiem" 

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zakresu usług świadczonych przez 

Pożyczkodawcę na rzecz Użytkownika wzwiązku z zawarciem niniejszej umowy. 

2. Niniejsza umowa określa zasady korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych 

droga elektroniczna przez Pożyczkodawcę 

poprzez sieć internetową za pośrednictwem serwisu internetowego pozyczkoposiadacz.pl. 
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§ 2 

DEFINICJE 

1. Dla potrzeb niniejszej umowy ustala się następujące definicje słów: 

- Pożyczkodawcą - Firma: P. U. H. "NOBILES 2" spółka cywilna Adam Zawisza, Anna 

Gorzawska, Grzegorz Czebotar z siedziba w Tychach, 43 - 100 Tychy, ul. Batorego 77 o nr 

NIP: 646-24-94-850; nr Regon: 276955883; 

- Pożyczkobiorca - każda osoba fizyczna, która zawarła z Pożyczkodawcą umowę pożyczki i 

otrzymała pożyczkę gotówkowa. 

- wpłata - każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy lub do kasy 

Pożyczkodawcy dokonany przez Pożyczkobiorcę w celu spłaty udzielonej mu przez 

Pożyczkodawcę pożyczki gotówkowej. 

- przelew - każde przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy Pożyczkodawcy z 

rachunku bankowego Użytkownika tytułem zapłaty ceny za nabycie praw majątkowych. 

Przelewem jest także przekazanie środków pieniężnych z rachunku bankowego 

Pożyczkodawcy na rachunek bankowy Użytkownika tytułem zwrotnego przeniesienia praw 

wynikających z umowy pożyczki. 

- rachunek bankowy - rachunek prowadzony dla Pożyczkodawcy i Użytkownika zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez Bank posiadający siedzibę lub oddział 

na terenie Polski. Warunkiem uznania danego rachunku bankowego za rachunek bankowy 

Użytkownika jest podanie go przez Użytkownika w niniejszej umowie. 

- dzień roboczy - każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

- Firma Windykacyjna - Firma: Pośrednictwo Finansowe "KREDYTY - Chwilówki" spółka 

z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 12, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice - Wschód 

w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 

0000293981; o nr NIP: 646-280-16-31; o nr Regon: 240782117; kapitale zakładowym w 

wysokości: 600.000,- złotych wpłaconym w całości. 

- umowa pożyczki gotówkowej - umowa, zgodnie z która Pożyczkodawcą pożycza 

Pożyczkobiorcy określoną sumę pieniędzy, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się określoną 

sumę pieniędzy w oznaczonych dniach zwrócić Pożyczkodawcy wraz z odsetkami. 

- wezwanie do zapłaty - pisemne poinformowanie Pożyczkobiorcy o upłynięciu terminu do 

zwrotu kwoty pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę. Wezwanie do zapłaty wystawiane 



 

UMOWA DOSTĘPU DO SYSTEMU SPRZEDAZY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" Strona 3 
 

jest i doręczane Pożyczkobiorcy przez Firmę Windykacyjna. Koszty wezwania do zapłaty 

obciążają Pożyczkobiorcę. 

- czynności windykacyjne - wizyty pracownika Firmy Windykacyjnej w miejscu 

zamieszkania lub w miejscu pracy Pożyczkobiorcy mające na celu odzyskanie kwoty 

pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę. Czynności windykacyjne 

prowadzone są przez pracownika Firmy Windykacyjnej. Koszty czynności windykacyjnych 

obciążają Pożyczkobiorcę. 

- przeniesienie praw majątkowych - przeniesienie roszczenia do zwrotu pożyczki 

przysługującego Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy wynikającego z zawartej umowy 

pożyczki dokonywane pomiędzy Pożyczkodawcą, a Użytkownikiem. 

- oferta - oświadczenie woli Pożyczkodawcy zawarcia umowy przeniesienia praw 

majątkowych wynikających z zawartej z Pożyczkobiorcą umowy pożyczki gotówkowej 

skierowane do Użytkownika. Oferta jest ważna dwa dni robocze. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI POŻYCZKODAWCY 

1. Pożyczkodawca zobowiązuje się do: 

a) udzielania pożyczek gotówkowych Pożyczkobiorcom, a następnie do wystawienia praw 

majątkowych wynikających z tych pożyczek na sprzedaż Użytkownikowi za pomocą serwisu 

internetowego pozyczkoposiadacz.pl 

b) wystawienia na sprzedaż praw majątkowych wynikających z tych pożyczek najwcześniej 

po upływie okresu, w którym Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

pożyczki gotówkowej. 

c) przedstawienia oferty sprzedaży pożyczki gotówkowej Użytkownikowi oraz 

powiadomienia Użytkownika o ofercie w następujący sposób: 

- wiadomością sms wysłana na jego numer telefonu, 

- wiadomością e-mail wysłana na jego adres e-mail. 

d) w przypadku zaakceptowania przez Użytkownika oferty sprzedaży pożyczki do 

niezwłocznego przeniesienia praw majątkowych wynikających z zawartej z Pożyczkobiorcą 

umowy pożyczki na podstawie umowy przeniesienia prawa majątkowego. 

2. W przypadku dokonania przez Pożyczkobiorcę wpłaty (tytułem spłaty raty bądź całości 

kwoty pożyczki w kasie Pożyczkodawcy lub na jego rachunek bankowy), po zawarciu z 

Użytkownikiem umowy przeniesienia prawa majątkowego, Pożyczkodawca zobowiązuje się 
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do niezwłocznego przekazania na rachunek bankowy Użytkownika otrzymanej raty bądź 

całości kwoty pożyczki. 

3. Pożyczkodawca w przypadku opóźnień w spłacie pożyczki przez Pożyczkobiorcę ma 

prawo do żądania zwrotnego przeniesienia praw związanych z pożyczką i zobowiązuje się do 

niezwłocznego przelewu na rachunek bankowy Użytkownika zwrotnej ceny zakupu. 

 

§ 4 

OBOWIAZKI UŻYTKOWNIKA WOBEC POŻYCZKODAWCY 

1. W przypadku podpisania przez Użytkownika niniejszej umowy, Użytkownik uzyskuje 

dostęp do serwisu internetowego pozyczkoposiadacz.pl 

Użytkownik zobowiązuje się wobec Pożyczkodawcy: 

- w przypadku zaakceptowania oferty Pożyczkodawcy przeniesienia praw majątkowych 

wynikających z umowy pożyczki gotówkowej do niezwłocznego przelania na rachunek 

bankowy Pożyczkodawcy ceny zakupu, której wysokość została określona w ofercie. 

2. W przypadku niezwrócenia przez Pożyczkobiorcę kwoty raty pożyczki w terminie 

określonym w umowie, Użytkownik zobowiązuje Pożyczkodawcę do podjęcia prób 

odzyskania należności przysługującej mu od Pożyczkobiorcy. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI POŻYCZKODAWCY NA WYPADEK NIESPŁACENIA POŻYCZKI 

1. W przypadku niezwrócenia przez Pożyczkobiorcę pożyczki w terminie określonym w 

umowie pożyczki Pożyczkodawca jest zobowiązany: 

a) po upływie 7 dni od upływu terminu zwrotu raty wezwać Pożyczkobiorcę do zwrotu raty 

pożyczki, 

b) po upływie 7 dni od upływu terminu zwrotu drugiej kolejnej raty pożyczki, wszcząć 

czynności windykacyjne przeciwko Pożyczkobiorcy. 

2. Pożyczkodawca dokona przelewu środków pieniężnych po podpisaniu przez Użytkownika 

umowy zwrotnego przeniesienia praw majątkowych na Pożyczkodawcę zgodnie z zapisami 

umowy przeniesienia praw majątkowych. 
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§ 6 

PEŁNOMOCNICTWO 

Użytkownik udziela Panu Jarosławowi Skapczykowi zamieszkałemu w Tychach 

posiadającemu nr Pesel: 76030518578 pełnomocnictwa do podpisywania w jego imieniu 

umów przeniesienia praw majątkowych z Pożyczkodawca. 

 

§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POŻYCZKODAWCY 

1. Strony umowy zgodnie ustalają, że Pożyczkodawca będzie wykonywał czynności przy 

pomocy innych osób, bądź zatrudnionych przez siebie pracowników. 

2. Pożyczkodawca ponosi pełna odpowiedzialność za działania wszystkich osób, przy 

pomocy których wykonuje niniejsza umowę, jak za działania własne. 

3. Pożyczkodawca oświadcza, że prowadzi działalność określoną postanowieniami niniejszej 

umowy na własny koszt i na własne ryzyko w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej. 

4. Pożyczkodawca jest zobowiązany, zarówno w trakcie trwania niniejszej umowy, jak i po 

jej rozwiązaniu, do naprawienia Użytkownikowi szkody powstałej przy wykonywaniu 

niniejszej umowy wynikłej z niewykonania lub niewłaściwego wykonania niniejszej umowy, 

a zwłaszcza w przypadku, gdy przeniesie na Użytkownika prawa majątkowe wynikające z 

umów pożyczek gotówkowych na osoby nieistniejące lub które zawarły umowę pożyczki 

gotówkowej posługując się fałszywymi dokumentami, jeżeli w chwili przenoszenia praw 

majątkowych nie było to wiadome, a powyższe okoliczności wynikły po zawarciu umowy 

przeniesienia praw majątkowych. 

 

§ 8 

TAJEMNICA UMOWY 

Strony niniejszej umowy zobowiązują się utrzymywać w tajemnicy wszelkie powzięte przy 

wykonywaniu niniejszej umowy informacje dotyczące Pożyczkobiorcy i nie ujawniać tych 

informacji osobie trzeciej. 
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§ 9 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę jego danych 

osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania niniejszej umowy. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie musi być 

dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście lub listem poleconym. 

3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

4. Użytkownik nie może żądać zwrotnego przeniesienia praw majątkowych na 

Pożyczkodawcę w przypadku terminowego spłacania pożyczki gotówkowej przez 

Pożyczkobiorcę. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

 

§ 12 

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej 

umowy będzie Sad Rejonowy w Tychach. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
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§ 15 

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, iż z tytułu uzyskiwanych na podstawie 

niniejszej umowy dochodów, jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Pożyczkodawca nie odpowiada za sposób rozliczenia dochodów uzyskiwanych 

na podstawie niniejszej umowy przez Użytkownika. 

 


