FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:
Adres: (siedziba)
Numer telefonu:
Adres poczty elektronicznej:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Pośrednik kredytowy:*
Adres:
(siedziba)
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
AIQLABS Sp. z o.o.
ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa
22 745 26 42
kontakt@supermedic.pl
NIE DOTYCZY
www.supermedic.pl
Ratado sp. z o.o.
ul. Inflancka 19/20, 00-189 Warszawa

NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
Kredyt konsumencki na wykonanie zabiegu
medycznego/usługi medycznej lub zakup towaru w
placówce usługodawcy (umowa o kredyt wiązany art. 5
pkt. 14 ustawy o kredycie konsumenckim)

Całkowita kwota kredytu
Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano
… złotych
maksymalnej kwoty) wszystkich środków
pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione
Wypłata pożyczki nastąpi przelewem na rachunek
Terminy i sposób wypłaty kredytu
bankowy Usługodawcy, niezwłocznie po wydaniu
pozytywnej decyzji kredytowej, nie później niż w
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma
terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy
Pan/Pani środki pieniężne
Umowa Pożyczki Ratalnej zawierana jest na czas
określony do dnia terminu spłaty ostatniej raty.

Czas obowiązywania umowy

Zasady i terminy spłaty kredytu

Termin spłaty pierwszej raty
…
Termin spłaty ostatniej raty
…
Pożyczkobiorca dokonuje spłat w ratach płatnych w
terminach i kwotach określonych w Harmonogramie
Rat.
Kwota raty: …
Liczba rat pożyczki: …
Raty są płatne w okresach …
Wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę z tytułu spłaty
Pożyczki Ratalnej będą zaliczane kolejno na poczet:
• Odsetek;

• Prowizji;
• Kapitału.
W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek raty
lub w przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki
Ratalnej, kwoty płacone przez Pożyczkobiorcę z tytułu
Pożyczki Ratalnej będą zaliczane kolejno na poczet:
• Odsetek za opóźnienie;
• Odsetek;
• Prowizji;
począwszy od najdawniej wymagalnej raty, a następnie
na kapitał, począwszy od najdawniej wymagalnej raty.

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
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej
płatności*
- opis towaru lub usługi:
- cena:
Wymagane zabezpieczenia kredytu*
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*
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.
3. Koszty kredytu

… złotych

- opis usługi: Usługa medyczna/lecznicza
- cena: ……………. zł

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Roczna stopa oprocentowania Pożyczki („RSO") wynosi
na dzień sporządzenia niniejszego formularza 7% w skali
roku.

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki
jej zmiany

Jest to oprocentowanie zmienne, uzależnione od
aktualnej wysokości stopy referencyjnej Narodowego
Banku Polskiego. W przypadku zmiany wysokości stopy
oprocentowania w czasie obowiązywania Umowy,
Kredytodawca niezwłocznie powiadomi Klienta na
trwałym nośniku informację o tej zmianie na adres e-mail
na trwałym nośniku, pozwalającym na jego zapisanie lub
wydrukowanie, lub za pośrednictwem poczty. W oparciu
o RSO obliczane są odsetki kapitałowe, naliczane od
kwoty Pożyczki w czasie trwania Umowy.
Maksymalna wysokość odsetek, które Pożyczkodawca
może naliczyć w rozumieniu art. 359 §21 Kodeksu
cywilnego wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej

Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów
procentowych.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO: … %
Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 10
000 zł; czas obowiązywania umowy 36 miesięcy; spłata w
36 ratach miesięcznych po 458,77 zł każda rata;
oprocentowanie zmienne 7% rocznie; prowizja 5400 zł;
odsetki 1115,75 zł; całkowita kwota do zapłaty 16 515,76
zł; RRSO 42,75%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od
pozytywnej oceny zdolności kredytowej.
Pożyczkodawca informuje, że przy obliczeniu
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania („RRSO”)
zostały przyjęte następujące założenia:
a. RRSO, która stanowi Całkowity Koszt Pożyczki
ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako
wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki
w stosunku rocznym, oblicza się zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 do
Ustawy,
b. do celów obliczenia RRSO uwzględnia się
Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez
Pożyczkobiorcę,
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
c. stopa oprocentowania Pożyczki Ratalnej i
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez
opłaty, których zmian nie można określić w
konsumenta, wyrażony jako wartość
chwili ustalania RRSO pozostaną niezmienione
procentowa całkowitej kwoty kredytu w
przez cały okres obowiązywania Umowy
stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc
Pożyczki Ratalnej,
Panu/Pani w porównaniu oferowanych
d. Umowa Pożyczki Ratalnej będzie obowiązywać
przez czas, na który została zawarta a
kredytów
Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią
zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki
Ratalnej w terminach w niej określonych,
e. datą początkową będzie data przyznania
Pożyczki Ratalnej,
f. 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, 52 tygodnie
lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się,
że równy miesiąc ma 30,41666 dni,
g. wynik obliczeń podaje się z dokładnością, do co
najmniej jednego miejsca po przecinku, przy
czym jeżeli cyfra występująca po wybranym
przez obliczającego miejscu po przecinku jest
mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest
większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą
zwiększa się o 1.

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.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w
szczególności umowy ubezpieczenia: NIE
Rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: NIE DOTYCZY
Obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: NIE
Rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: NIE DOTYCZY

Na koszty które będzie Pan/Pani zobowiązany/-a ponieść
w związku z umową pożyczki składają się:
•
•

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani
ponieść w związku z umową o kredyt*

Odsetki zgodnie ze wskazaną powyżej stopą
oprocentowania pożyczki
Prowizja … złotych.

Prowizja oznacza pozaodsetkowy koszt Umowy Pożyczki
Ratalnej, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić w
związku z przygotowaniem, udzieleniem i obsługą
Pożyczki,
weryfikacją
zdolności
kredytowej
Pożyczkobiorcy oraz wypłatą Całkowitej Kwoty Pożyczki.
Wysokość prowizji zależna jest od długości okresu
rzeczywistego kredytowania. Prowizja płatna jest w
ratach zgodnie z Harmonogramem Rat.

Pośrednik nie pobiera od konsumenta żadnych kosztów
od czynności faktycznych i prawnych związanych z
przygotowaniem, oferowaniem zawieraniem lub
wykonywaniem umowy pożyczki.
Z tytułu świadczonych usług pośrednictwa kredytowego,
Pośrednik otrzymuje wynagrodzenie bezpośrednio od
Pożyczkodawcy.

Koszty prowadzenia jednego lub kilku
rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat NIE DOTYCZY
środków pieniężnych*
Koszty korzystania z instrumentów płatniczych
NIE DOTYCZY
(np. karty kredytowej)*
Inne koszty, które konsument jest zobowiązany
NIE DOTYCZY
ponieść w związku z umową*
Koszty związane z umową kredytu konsumenckiego
mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia nowych,
bądź nowelizacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
NIE DOTYCZY
Opłaty notarialne*
Niespłacenie przez Konsumenta kredytu zgodnie z
harmonogramem rat, w całości lub co do którejkolwiek z
rat spowoduje powstanie zadłużenia
przeterminowanego, od którego pobierane są odsetki za
opóźnienie w wysokości maksymalnej w rozumieniu art.
481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, wynoszące dwukrotność
Skutek braku płatności
sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i
Brak płatności może mieć dla Pani/Pana
5,5 punktów procentowych. Aktualna wysokość odsetek
poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych za opóźnienie wynosi 11,2% w skali roku. Zmiana
wysokości odsetek za opóźnienie następuje w przypadku
w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy
ruchomych lub nieruchomości) i może utrudnić zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego, odpowiednio do zmiany tej stopy.
otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności

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

mogą być dla Pana/Pani następujące:

W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego
AIQLABS sp. z o.o. może podejmować czynności
windykacyjne i upominawcze, a także może również
przekazać informacje dotyczące zalegania przez
Konsumenta ze spłatą zobowiązań do Biur Informacji
Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej, jak również

ma prawo do dochodzenia zwrotu kredytu na drodze
postępowania sądowego.

4. Inne ważne informacje
Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma
Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
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*

TAK

Konsument jest uprawniony do częściowej lub całkowitej
spłaty kredytu przed terminem spłaty, bez ponoszenia
opłat lub prowizji z tego tytułu.

NIE DOTYCZY

Konsument może zostać sprawdzony w bazie danych:
• Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w
Warszawie,
• Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A.
Sprawdzenie w bazie danych
z siedzibą w Warszawie,
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani
• Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z
udzielenia kredytu konsumenckiego na
siedzibą w Krakowie,
podstawie informacji zawartych w bazie danych,
• Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
jest zobowiązany niezwłocznie przekazać
•
Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji
Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach
Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie,
tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w
• wewnętrzna baza danych AIQLABS sp. z o.o.,
której tego sprawdzenia dokonano
• bazy danych uczestników Platformy Wymiany
Informacji Pożyczkowej (Lista współpracujących
kredytodawców: http://www.creditcheck.pl/uczestnicy/).

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

Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia
otrzymania przez adresata do dnia spłaty kredytu
zaciągniętego w ramach umowy kredytu
konsumenckiego.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) dane kredytodawcy
Kredytodawca/w stosownych przypadkach
AIQLABS Sp. z o.o.
przedstawiciel kredytodawcy w państwie
członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*
Adres:
ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa
(siedziba)
Numer telefonu:
22 745 26 42
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
kontakt@supermedic.pl
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Numer faksu:
NIE DOTYCZY
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Adres strony internetowej:*
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Rejestr*
Organ nadzoru*

www.supermedic.pl
Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000551150
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac
Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

b) dane dotyczące umowy

Odstąpienie od umowy*

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

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienia
dokonuje się poprzez przesłanie na adres AIQLABS sp. z
o.o. lub adres poczty elektronicznej oświadczenia o
odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od umowy
Konsument ma obowiązek zwrócić pożyczkę, nie później
niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu. Kwota odsetek należnych w stosunku
dziennym wynosi 0 %.
Odstąpienie od umowy pożyczki nie skutkuje
odstąpieniem od umowy świadczenia Usług. Umowa
świadczenia Usług pozostaje w mocy, chyba że
Konsument złoży również Usługodawcy oświadczenie o
odstąpieniu od tej umowy.

POLSKIE
Prawem właściwym jest prawo polskie. Prawo właściwe
dla Umowy zostało określone w §14 umowy pożyczki.
NIE DOTYCZY
język polski
Konsumentowi przysługuje prawo do korzystania z
pozasądowego rozstrzygania sporów. Podmiotem
uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu
powstałego pomiędzy AIQLABS sp. z o.o. a
Konsumentem, wynikającego z umowy kredytu
konsumenckiego jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do
Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje
dotyczące postępowania dostępne są na stronie
internetowej www.rf.gov.pl.
W celu rozstrzygnięcia sporu powstałego w wyniku
umowy o kredyt konsumencki istnieje także możliwość
skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej
pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/.
Platforma ODR ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez
internet sporów między konsumentami i
przedsiębiorcami.

