OGÓLNE WARUNKI UMOWY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ
KVIKU HOLDING LTD

1. UDZIELENIE POŻYCZKI
1.1. Niniejsze Warunki zostały opracowane zgodnie z aktualnym prawodawstwem Republiki
Cypryjskiej i stanowią integralną część umów pożyczki konsumenckiej zawartych przez Kviku
Holding Ltd (zwaną dalej Kredytodawcą) z osobami pragnącymi uzyskać pożyczkę od Kviku
Holding Ltd (zwanych dalej Kredytobiorcami).
1.2. Przed otrzymaniem pożyczki od Kredytodawcy Kredytobiorca jest zobowiązany zapoznać
się z niniejszymi Warunkami, Zasadami udzielania i obsługi pożyczek Kviku Holding Ltd oraz
udzielić Kredytodawcy zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, po czym Kredytobiorca
składa wniosek o pożyczkę na stronie internetowej Kredytodawcy, gdzie wskazuje dane
niezbędne do uzyskania pożyczki.
1.3. Potencjalny Klient zgadza się, że Kredytodawca przetwarza jego dane osobowe, które on
swobodnie, niezależnie i w swoim interesie przekazuje Kredytodawcy za pośrednictwem Strony,
SMS-em, ustnie i pisemnie przy użyciu dowolnych środków komunikacji. Przetwarzanie danych
osobowych oznacza wykonywanie dowolnego działania (operacji) lub zestawu działań (operacji)
za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym
zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, udoskonalanie
(aktualizacja, zmiana), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie,
udostępnianie, dostęp), w tym przekazywanie stronom trzecim (w tym podmiotom prawnym)
działającym na podstawie umów agencyjnych lub innych umów, zawartych między nimi a
Kredytodawcą, w tym w przypadku niespełnienia i / lub nienależytego wykonania zobowiązań
przez Klienta wynikających z Umowy Pożyczki, w celu podjęcia przez te strony działań
mających na celu windykację zaległości z tytułu umowy), deidentyfikacje, zablokowanie,
usunięcie i zniszczenie danych osobowych, oraz transgraniczne przesyłanie danych.
1.4. Potencjalny Klient zgadza się, że Kredytodawca ma prawo zażądać i otrzymać raport na
jego temat od wszelkich biur historii kredytowej, w tym również z udziałem stron trzecich. Prawo
do wyboru biura historii kredytowej przysługuje Kredytodawcy.
1.5. W przypadku zatwierdzenia wniosku Kredytobiorcy, Kredytodawca przesyła mu ofertę
(zwaną dalej Ofertą) zawarcia Umowy Pożyczki Konsumenckiej (zwanej dalej Umową
pożyczki).
1.6. Oferta jest uznawana za zaakceptowaną przez Kredytobiorcę, jeżeli w ciągu 1 (jednego)
dnia roboczego od daty wysłania do Kredytobiorcy Oferty Kredytobiorca podpisze ją specjalnym
kodem (podpisem elektronicznym) otrzymanym przez niego w wiadomości SMS od
Kredytodawcy.
1.7. W przypadku przyjęcia Oferty Kwota Pożyczki zostanie przekazana na konto bankowe lub
na kartę Kredytobiorcy w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, albo zostanie udzielona w gotówce.
1.8. Przyjmując Ofertę, Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty pożyczki i naliczonych
od niej odsetek (według stopy określonej w Indywidualnych warunków umowy pożyczki
konsumenckiej) za wykorzystanie pożyczki w wysokości i terminach określonych w niniejszych
Warunkach.
1.9. Przyjmując Ofertę, Kredytobiorca potwierdza, że jest znany, w pełni rozumie, zgadza się i
zobowiązuje się ściśle przestrzegać Indywidualnych warunków umowy pożyczki konsumenckiej,
Ogólnych warunków umowy pożyczki konsumenckiej Kviku Holding Ltd,

Zasad udzielenia i obsługi pożyczek Kviku Holding Ltd, które są częścią Umowy pożyczki
konsumenckiej.

2. WARUNKI POŻYCZKI
2.1. Odsetki za korzystanie z Pożyczki będą naliczane od kwoty Pożyczki od następnego dnia
po otrzymaniu Pożyczki i do dnia spłaty pełnej kwoty Pożyczki. W takim przypadku dniem
otrzymania Pożyczki będzie dzień obciążenia środków (Kwoty pożyczki) z rachunku bieżącego
Kredytodawcy.
2.2. Przy obliczaniu odsetek za korzystanie z Pożyczki przyjmuje się, że liczba dni w roku
wynosi 365/366.
2.3. Aby obliczyć kwotę Długu za wykorzystanie Pożyczki, odsetki zostaną obliczone według
stopy określonej w Indywidualnych warunków pożyczki konsumenckiej.
2.4. W przypadku braku płatności w terminie, od kwoty Pożyczki będą nadal naliczane i będą
płatne odsetki w wysokości określonej w punkcie 2.3 niniejszych Warunków, od dnia, w którym
kwota Pożyczki miała zostać zwrócona do dnia jej zwrotu Kredytodawcy.
3. SPŁATA KWOTY POŻYCZKI
3.1. Spłata kwoty Pożyczki musi zostać zrealizowana zgodnie z Harmonogramem płatności
określonym w Indywidualnych warunków Umowy pożyczki konsumenckiej.
3.2. Wcześniejsza spłata Pożyczki odbywa się zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy pożyczki
konsumenckiej Kviku Holding Ltd oraz Zasadami udzielania i obsługi pożyczek Kviku Holding
Ltd.
3.3. Kredytobiorca podejmuje ryzyko opóźnień w płatnościach przy przekazywaniu środków
Kredytodawcy za pośrednictwem osób trzecich.
3.4. Moment spłaty pożyczki będzie uważany za uznanie kwoty zadłużenia na rachunek
Kredytodawcy.
3.5. Kredytodawca wysyła środki na spłatę zadłużenia w ramach Umowy Pożyczki w
następującej kolejności:
3.5.1. zadłużenie odsetkowe;
3.5.2. dług główny;
3.5.3. kara (grzywna) w wysokości określonej zgodnie z klauzulą 12 Indywidualnych warunków
umowy pożyczki konsumenckiej;
3.5.4. odsetki naliczone za bieżący okres płatności;
3.5.5. kwota długu głównego za bieżący okres płatności;
3.5.6. wydatki Kredytodawcy związane ze spłatą zobowiązań Kredytobiorcy w ramach Umowy
pożyczki;
3.5.7. inne płatności przewidziane w Umowie pożyczki.
3.6. Kredytobiorca niniejszym wyraża zgodę (wstępna akceptacja) na to, aby Kredytodawca
pobierał z karty bankowej Kredytobiorcy, która została wykorzystana na przedpłatę, częściową
spłatę, przedłużenie lub otrzymanie Pożyczki, środki pieniężne na spłatę zadłużenia
Kredytobiorcy w ramach Umowy pożyczki, w przypadkach, gdy w dniu płatności z tytułu Umowy
pożyczki Kredytobiorca nie dokonał spłaty.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4.1. W przypadku naruszenia przez Kredytobiorcę terminu płatności w ramach Pożyczki,
Kredytodawca ma prawo żądać zapłaty kary w ustalonej wysokości.
4.2. Zapłata kary nie zwalnia Kredytobiorcy z wykonania zobowiązań dotyczących zwrotu
Pożyczki i odsetek za korzystanie z Pożyczki.
4.3. W przypadku opóźnienia przez Kredytobiorcę w spłacie Pożyczki przez ponad dwa
tygodnie, Kredytodawca ma prawo zwrócić się do agencji windykacyjnej o odzyskiwanie długu
w trybie pozasądowym lub wnioskować do sądu o ochronę naruszonych praw i uzasadnionych
interesów.
4.4. Kredytodawca, według własnego uznania, może powierzyć stronie trzeciej, która nie
posiada licencji na prowadzenie działalności bankowej, Jego prawa do roszczeń, zawierając
umowę cesji praw (cesji). Kredytobiorca niniejszym zgadza się, że strona trzecia, na którą
prawa do roszczeń mogą zostać scedowane na podstawie umowy cesji, ma prawo zażądać i
otrzymać raport na temat Kredytobiorcy z dowolnego biura historii kredytowej.

5. INFORMOWANIE KREDYTOWE
5.1. Informowanie kredytowe to usługa przekazywania Kredytobiorcy informacji o stanie
zaległości wynikającej z Umowy pożyczki i sposobach jej spłaty, przesyłanej w formie
wiadomości SMS i głosowych lub powiadomień Push na numer telefonu Kredytobiorcy
wskazany w kwestionariuszu.
5.2. Kredytobiorca ma prawo aktywować usługę w dniu zawarcia niniejszej umowy i
zrezygnować z usługi w dowolnym dniu, przez wysłanie wniosku do Kredytodawcy na adres email support.pl@kviku.com. Usługa jest odłączona od daty kolejnej płatności.
5.3. Dzięki aktywacji usługi, Kredytobiorca ma prawo do otrzymania informacji o decyzji w
sprawie sposobu rozliczenia zaległej pożyczki (następnego dnia po decyzji), otrzymywania
odpowiedzi na swoje zapytania pocztą elektroniczną na adres support.pl@kviku.com w
kolejności priorytetowej, a także zażądania oddzwonienia od Kredytodawcy za pomocą Konta
osobistego na stronie internetowej Kredytodawcy.
5.4. Usługa jest świadczona od momentu pominięcia regularnej płatności i jest świadczona w
okresie pomijania płatności. Usługę uważa się za dostarczoną w dniu płatności następującym
po pomijanej.
5.5. Usługa jest stale świadczona przez nie więcej niż 12 kolejnych okresów pomijania
płatności.
5.6. Jeśli po spłacie zaległości następna płatność zostanie pominięta, wówczas obliczenie
okresu pominięcia płatności dla świadczenia usługi odbywa się w taki sam sposób, jak od
pierwszego okresu pominięcia płatności.
5.7. Prowizja za usługę pobierana jest za wszystkie okresy pominięcia płatności, w tym jeżeli
zaległość została spłacona przed końcem okresu pominięcia płatności.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć między Kredytodawcą a
Kredytobiorcą, są kierowane do sądu.
6.3. Roszczenia wobec Kredytodawcy mogą być przesyłane do sądu zgodnie z zasadami
jurysdykcji ustanowionymi przez ustawodawstwo Republiki Cypryjskiej.

6.4. Tryb roszczeniowy rozstrzygnięcia sporu nie jest przewidziany.
6.5. W przypadku niewywiązania się Kredytobiorcy ze zobowiązań i złożenia wniosku przez
Kredytodawcę do organów sądowych, procedura windykacji (kwoty głównej, odsetek i kary)
może zostać wykorzystana w celu wydania nakazu sądowego.
6.6. Strony uzgodniły, że adresy wskazane przez nie w Umowie pożyczki są uznawane i
deklarowane przez Strony jako uzasadnione adresy, które mogą być wykorzystane przez Strony
jako adresy do realizacji korespondencji w ramach Umowy pożyczki, wysyłania wzajemnych
powiadomień podczas procedury pozasądowego / sądowego sporu, a także wyłączające
następnie prawo jednej ze Stron do powołania się na niemożność otrzymania korespondencji
na wskazany adres (w tym między innymi korespondencję wysyłaną w
pozasądowych/sądowych sporach i postępowaniach sądowych).

Załącznik nr 6 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej
•

Zgoda na przekazanie przez Zleceniodawcę numeru PESEL konsumenta oraz
danych wskazanych we wniosku konsumenta oraz IP sieci komputera, za
pośrednictwem którego złożono wniosek pozostałym kredytodawcom celem
pozyskania od nich informacji o wykonywaniu przez konsumenta zobowiązań
wynikających z zawartych umów o kredyt konsumencki oraz zanonimizowanych
informacji statystycznych
„W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania
tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Kviku Holding Ltd z siedzibą w 124
Gladstonos, Limassol, 3032; Email: support.pl@kviku.com w terminie 30 dni mojego
numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę
Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich
przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników
analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych
przez Kviku Holding Ltd i ich przetwarzanie przez Kviku Holding Ltd przez 3 lata od ich
udostępnienia.
*Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wraz z danymi
kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych:
http://www.credit-check.pl/uczestnicy

•

Zgoda na przekazanie Zleceniodawcy przez pozostałych kredytodawców informacji
o wykonywaniu przez konsumenta zobowiązań wynikających z zawartych umów o
kredyt konsumencki oraz zanonimizowanych informacji statystycznych
„W celu oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania
wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, oraz możliwości
weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie (nazwa
kredytodawcy) z siedzibą w (dokładny adres + ewentualnie dodatkowe dane kontaktowe
oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych) przez Uczestników Platformy Wymiany
Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych
informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.
*Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wraz z danymi
kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych:
http://www.credit-check.pl/uczestnicy

•

Zgoda na przetwarzanie przez Zleceniodawcę w przyszłości danych osobowych
konsumenta zawartych w umowie o kredyt konsumencki, informacji dotyczących
wykonywania zobowiązań z niej wynikających oraz danych zebranych w procesie
wnioskowania o pożyczkę
„W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do
przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kviku Holding Ltd z siedzibą w 124 Gladstonos,
Limassol, 3032; Email: support.pl@kviku.com, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat
odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Kviku Holding Ltd wynikających z zawartej
umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Kviku Holding Ltd
wierzytelności
wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt
konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z
Kviku Holding Ltd oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z
tej umowy, a także na przetwarzanie przez Kviku Holding Ltd w analizach statystycznych
przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.”

•

Potwierdzenie poinformowania konsumenta
„Potwierdzam, że zostałem poinformowany:
• o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do
przenoszenia danych;
• o prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
• o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzę, że
przetwarzanie danych mnie dotyczące narusza Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• o dobrowolności udzielenia powyższych zgód, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie
jest warunkiem zawarcia umowy o kredyt konsumencki;
• o tym, że przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie powyższych zgód
stanowi profilowanie w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie mojej zdolności kredytowej
w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy
Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii moich pożyczek oraz wynikach analiz
statystycznych;
• o tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia ze
mną umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że przysługuje mi w każdym przypadku
prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia
własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

•

Zgoda na wystąpienie przez Zleceniodawcę do Krajowego Biura Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących zobowiązań konsumenta

„Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Kviku Holding Ltd z
siedzibą w 124 Gladstonos, Limassol, 3032 do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków o ujawnienie
informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.”
•

Zgoda na przekazanie przez Zleceniodawcę do Krajowego Biura Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie informacji o wywiązywaniu się przez
konsumenta ze zobowiązań pieniężnych powstałych w związku z umową o kredyt
konsumencki
„Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam zgody Kviku
Holding Ltd z siedzibą w 124 Gladstonos, Limassol, 3032 na przekazanie do Krajowego
Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476
Kraków informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań
pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących
powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki
zawartą z Kviku Holding Ltd.”

•

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celu dokonania oceny
zdolności kredytowej.

Po kliknięciu na aktywny link „udostępnienie” powinien pojawiać się komunikat o następującej treści:
1. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej
oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Kviku Holding Ltd w terminie 60 dni mojego numeru
PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Współpracującym
Podmiotom* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii
moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników
analiz statystycznych przez Kviku Holding Ltd i ich przetwarzanie przez Kviku Holding Ltd przez
3 lata od ich udostępnienia.
2. W celu oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania
wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, oraz możliwości
weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Kviku Holding Ltd
przez Współpracujące Podmioty* w terminie 60 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych
informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.
3. W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do
przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kviku Holding Ltd, nie dłużej jednak niż przez okres
trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Kviku Holding Ltd wynikających z
zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Kviku Holding Ltd wierzytelności
wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki,
moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Kviku Holding Ltd oraz
informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na
przetwarzanie przez Kviku Holding Ltd w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych
zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

4. Wyrażam zgodę Kviku Holding Ltd, na udostępnienie moich danych teleadresowych zawartych
we wniosku o zawarcie umowy Współpracującym Podmiotom* do celu dokonywania przez nich
bieżącego, cyklicznego wzbogacania danych teleadresowych konsumentów w związku z
prowadzeniem przez nich windykacji przysługujących im od konsumentów należności oraz
możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tego wzbogacenia.
* Lista Współpracujących Podmiotów:
http://www.credit-check.pl/uczestnicy
W przypadku braku odznaczenia zgody powinien pojawiać się następujący komunikat:
„Brak wyrażenia zgody uniemożliwia dokonanie oceny Twojej zdolności kredytowej”

