FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY
KREDYTU KONSUMENCKIEGO
Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy
Kredytodawca:

Grupa Kapitałowa Parkmar Inkasso S.A.

Adres: (siedziba firmy)

40-098 Katowice, Plac Kaczyńskich 5

nr wpisu KNF                             

RIP 000017

Numer telefonu:                                              
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

666 303 390

Adres poczty elektronicznej:                                
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:                                
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

z dnia

biuro@parkmar.com.pl
www.parkmar.com.pl

1a. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pośrednika kredytowego.
Pośrednik kredytowy:

Parkmar Inkaso Marta Piechocka

Adres: (siedziba firmy)

85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 11

nr wpisu KNF                             

RPK000022

Numer telefonu:                                              
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

52 345 55 88

Adres poczty elektronicznej:                                
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

biuro@parkmar.pl

Adres strony internetowej:                                
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.parkmar.pl

z dnia 30.08.2017

Art. 28. 1. Przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki, pośrednik kredytowy jest zobowiązany przekazać konsumentowi, na trwałym nośniku,
informacje, o których mowa w art. 7 ust. 4 i 5 UKK, oraz:
Informację o wysokości ewentualnych kosztów czynności
faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem,
oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem umowy
o kredyt konsumencki.

Pośrednik kredytu konsumenckiego nie będzie pobierał żadnych opłat

Informację, czy pośrednik kredytowy otrzymuje
wynagrodzenie od kredytodawcy.

Pośrednik kredytu konsumenckiego otrzymuje wynagrodzenie od Kredytodawcy

2. Opis głównych cech kredytu konsumenckiego
Gotówkowy

Rodzaj kredytu konsumenckiego.
Całkowita kwota kredytu konsumenckiego. Suma wszystkich
środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione,
nieobejmująca kredytowanych kosztów kredytu
konsumenckiego, które kredytodawca udostępnia
konsumentowi na podstawie umowy o kredyt konsumencki.
Terminy i sposób wypłaty kredytu konsumenckiego.

1000,00 zł

W dniu podpisania umowy cała kwota kapitału kredytu konsumenckiego zostanie
wypłacona przez uprawnionego przedstawiciela Kredytodawcy lub zostanie
przekazana na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta.

30 dni

Czas obowiązywania umowy.

Zasady i terminy spłaty kredytu konsumenckiego.

Spłata nastąpi jednorazowo w terminie określonym w umowie kredytu
konsumenckiego. Kredytodawca zobowiązany jest do zapłaty: wypłaconego kapitału
kredytu konsumenckiego, opłat i prowizji związanych z zawarciem umowy kredytu
konsumenckiego, odsetki od dnia zawarcia umowy kredytu konsumenckiego do dnia
całkowitej spłaty kredytu konsumenckiego
* Kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego:
                      jednorazowo,
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy kredytu
1000,00
zł
konsumenckiego i wypłaty środków.
* Odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: jednorazowo,
w terminie 30 stu dni od dnia zawarcia umowy kredytu konsumenckiego i wypłaty
środków.

Rachunek bankowy instytucji pożyczkowej służący do zwrotu
rat kredytu konsumenckiego lub jego całkowitej jednorazowej
spłaty

SANTANDER 30 1090 2268 0000 0001 2306 8965

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 konsumencki.

1000,00 zł

Nie dotyczy

Kredyt konsumencki wiązany lub w formie odroczonej płatności

www.parkmar.com.pl
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Rodzaj zabezpieczenia kredytu konsumenckiego: weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, dyspozycja z art. 91 kodeksu
pracy.

Wymagane zabezpieczenia kredytu konsumenckiego.                            
*Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku
z umową o kredyt konsumencki.

Informacja, czy umowa o kredyt konsumencki przewiduje
gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego
wypłaconej na jej podstawie. Jeżeli zgodnie z postanowieniami
umowy o kredyt konsumencki, płatności dokonywane przez
Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty calkowitej kwoty kredytu
konsumenckiego, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia
kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o
kredyt konsumencki lub w umowie dodatkowej, to umowa o
kredyt konsumencki nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej
kwoty kredytu konsumenckiego wypłaconej na jej podstawie.

Umowa nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego.
Płatności dokonywane przez Konsumenta będą wykorzystywane do całkowitej spłaty
kwoty kredytu konsumenckiego.

3. Koszty kredytu konsumenckiego
• Oprocentowanie kredytu konsumenckiego:          %
w skali roku.
0
• Stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do
%
pierwotnej stopy oprocentowania: wysokośc stopy referencyjnej 0
stopa referencyjna stała w okresie związania z umową pozyczki
• Wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy:
stała stopa referencyjna
(Jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania w
danych okresach obowiązywania umowy)

Stopa oprocentowania kredytu konsumenckiego oraz warunki
jej zmiany.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jest to całkowity
koszt kredytu konsumenckiego ponoszony przez konsumenta,
wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu  
konsumenckiego w stosunku rocznym przedstawiona aby
pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów
konsumenckich.

• Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 0,00%
• Reprezentatywny przykład: 0,00%
• Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
kapitał kredytu konsumenckiego, ilość rat, częstotliwość płatności rat, okres spłaty,
całkowita kwota do zapłaty (w tym suma wszystkich kosztów i opłat ponoszonych
przez konsumenta).

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: nie

Do uzyskania kredytu konsumenckiego konieczne jest zawarcie przez
Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia
lub innej umowy.

• Rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy
• Obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: nie

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku
z umową o kredyt konsumencki*                                           
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w
związku z umową*.

• Odsetki –
0,00 zł
art. 359 kc odsetki ustawowe = stopa referencyjna NBP +             %
0,0
(stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą
0
0
0
0,0
          %
zatem odsetki ustawowe wynoszą            %
+            %
=             %)
2 odsetki ustawowe w rozumieniu art.
art. 359 kc odsetki umowne = maksymalnie        x
359 kc (w dniu zamieszczania niniejszego wpisu odsetki ustawowe wynoszą            %
0
0,000
0
zatem maksymalne odsetki umowne wynoszą            %
tj.               %
dziennie)
• Koszt ustanowienia kredytu konsumenckiego – 0,00 zł
• Prowizja –

0,00 zł

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

nie
Niedotyczy
dotyczy

Koszt korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty
kredytowej).

Niedotyczy
dotyczy
nie

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

Konsument nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnych innych kosztów z tytułu
zawarcia umowy o kredyt konsumencki.

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

Nie dotyczy

Opłaty notarialne.

Nie dotyczy
Odsetki karne za zwłokę w zapłacie należności:

11,2
• Oprocentowanie karne wynosi              %
w skali roku.
art. 481 kc – odsetki ustawowe za opóźnienie  = suma stopy referencyjnej Narodowego
Banku Polskiego i
Skutek braku płatności.

5,5

punktów procentowych.

stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą

0.1 % zatem ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 0.1 % +

5,5 % = 5.6 %
2
art. 481 kc – odsetki umowne za opóźnienie = maksymalnie         x
odsetki ustawowe (na

0,031
dzień zamieszczania wpisu maksymalnie 11,2
          % tj.                    %
dziennie)
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Brak uregulowania zadłużenia w terminie umownym uruchamia procedury
prewencyjne, a następnie windykacyjne, które zostaną zlecone podmiotowi
zewnętrznemu oraz naliczanie odsetek karnych z tytułu niewykonania zobowiązań
umownych.
Działania prewencyjne  są związane z wykonaniem postanowień umowy kredytu
konsumenckiego i prowadzeniem negocjacji mających na celu spłatę zadłużenia
wynikającego z umowy kredytu konsumenckiego bez konieczności przekazania
sprawy do działu windykacji.
Działania windykacyjne podejmowane są po bezskutecznym upływie okresu, w
którym podejmowane były działania prewencyjne nie doprowadzając  do wykonania
postanowień umownych.

Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

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 konsumenckiego przed terminem określonym w umowie.

Tak

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub
części kredytu konsumenckiego przed terminem określonym w
umowie.

W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed terminem określonym w umowie
poniesie Pan/Pani następujące koszty: koszt ustanowienia kredytu konsumenckiego,
prowizję i inne opłaty oraz odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu konsumenckiego
do dnia spłaty kredytu konsumenckiego.

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę
kredytu konsumenckiego przed terminem*

Kredytodawca nie zastrzega opłat, prowizji za dokonanie spłaty kredytu
konsumenckiego przed terminem.

Sprawdzenie w bazie danych.

Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: Krajowego Rejestru Długów, Biurze
Informacji Gospodarczej InfoMonitor, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
oraz: Grupa Kapitałowa Parkmar Inkasso S.A.

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.

Kredytodawca, w przypadku odmowy udzielenia kredytu konsumenckiego udostępni
niezwłocznie, bezpłatnie Kredytobiorcy informacje odnośnie wyniku przeprowadzonej
weryfikacji w bazach danych oraz wskaże bazy danych, w których tego sprawdzenia
dokonano.

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt konsumencki.

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o
kredyt konsumencki.

Czas obowiązywania formularza.*

Niniejsza informacja zachowuje ważność
od

20.02.2021

do

27-02-2021

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) dane kredytodawcy
Dane identyfikacyjne
Kredytodawca:

Grupa Kapitałowa Parkmar Inkasso S.A.

Adres:

40-098 Katowice, Plac Kaczyńskich 5

nr wpisu KNF                             

RIP 000017

Rejestr:

KRS 0000528462

Organ nadzoru:

z dnia

Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa,
www.knf.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1,
00-030 Warszawa, www.uokik.gov.pl

b) dane dotyczące umowy

Odstąpienie od umowy*

paczka. ver. 3a.04

• Sposób odstąpienia od umowy: Konsument chcąc dokonać odstąpienia od umowy
kredytu konsumenckiego powinien złożyć do siedziby Kredytodawcy w formie pisemnej
odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego, którego wzór zostanie mu wręczony
z chwilą zawierania umowy kredytu konsumenckiego przez Kredytodawcę.
• Termin: w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kredytu konsumenckiego
• Skutki: zapłata odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu konsumenckiego do dnia
spłaty kredytu konsumenckiego.
• Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak

www.parkmar.com.pl
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Wybór prawa właściwego:

Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

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

Rzeczpospolitej Polskiej
Wskazanie właściwego postanowienia umowy:

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego.*

§ 9 pkt 1 Regulaminu Udzielania Pożyczek Grupy Kapitałowej Parkmar Inkasso S.A.

Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki
zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim.

Język umowy.
c) dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów.

TAK,
jest za
za zgodą
zgodąstron
stron(zapis
(zapisnanaSąd
Sąd
TAK, Pozasądowe
Pozasądowe rozstrzyganie
rozstrzyganie sporów możliwe jest
Polubowny
umowao oprzeprowadzenie
przeprowadzenie
mediacji
przed
Sądem
Polubownym)
Polubowny lub umowa
mediacji
przed
Sądem
Polubownym)
w
w
Sądzie
Polubownym
przyprzy
Okręgowej
Izbie RadcówInspektorze
Prawnych Inspekcji
w Bydgoszczy
Stałym
Sądzie
Polubownym
Śląskim Wojewódzkim
ul.
Gdańskaw68/6,
85-021 ul.
Bydgoszcz.
Handlowej
Katowicach
Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Szczegółowe zasady
Szczegółowe
zasady
rozpoznawania
sporów między
przedsiębiorcami
a ichna
klientami
rozpoznawania
sporów
między przedsiębiorcami
a ich
klientami dostępne
stronie
określone
są www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,staly-sad-polubowny
w Regulaminie Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców
internetowej:
Prawnych w Bydgoszczy dostępnym na stronie internetowej:
www.oirp.bydgoszcz.pl

(podpis przedsiębiorcy)
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