Regulamin udzielania pożyczek
Skarbiec Polski Sp. z o.o.

§1
Regulamin określa tryb i zasady udzielania pożyczek przez Skarbiec Polski Sp. z o.o.
§2
Pożyczka może być udzielona Pożyczkobiorcy, który łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy o kredycie konsumenckim;
c) jest w wieku od 25 do 75 lat;
d) jest obywatelem polskim z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
e) posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia
Pożyczki;
f) uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej;
g) w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy;
h) spełnia pozostałe warunki.
§3
1. Udzielenie pożyczki następuje na wniosek Pożyczkobiorcy.
2. Wypełniony wniosek o pożyczkę należy złożyć u Doradcy Klienta w Punkcie Obsługi Klienta lub
przesłać na adres e-mail: info@skarbiec-polski.pl
3. Formularz wniosku o pożyczkę dostępny jest u Doradcy Klienta w Punkcie Obsługi Klienta lub na stronie
internetowej www.skarbiec-polski.pl w zakładce Do pobrania.
§4
Pożyczkodawca, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy jest uprawniony do
żądania od Pożyczkobiorcy przekazania dokumentów potwierdzających informacje o deklarowanych
dochodach, w szczególności: zaświadczenia o zarobkach, wyciągu z rachunku bankowego za okres trzech
ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o Pożyczkę, formularza
ZUS RMUA, odcinka wypłaty świadczenia emerytalnego lub rentowego co najmniej za jeden z trzech
ostatnich miesięcy, decyzji o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego lub decyzji o
waloryzacji świadczenia emerytalnego lub rentowego, zaświadczenia o wysokości emerytury lub renty
wystawionego przez ZUS lub KRUS (w przypadku, jeśli źródłem dochodu jest emerytura lub renta).

§5
W przypadku braku przekazania przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa w § 4, w terminie
do 7 dni od dnia złożenia Wniosku o Pożyczkę, Pożyczkodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia
Umowy i do odmowy udzielenia Pożyczki.
§6
Pożyczkodawca na podstawie złożonego przez Pożyczkobiorcę wniosku o pożyczkę oraz dokumentów
wskazanych w § 4 dokonuje oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
§7
1. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu lub odmowie przyznania Pożyczki
telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS i/lub e-mail nie później niż w następnym dniu roboczym.
2. Pożyczkodawca ustala termin i miejsce spotkania z Pożyczkobiorcą w celu dopełnienia formalności
związanych z udzieleniem pożyczki.
§8
Kwoty pożyczek, okresy spłaty, opłaty za udzielenie pożyczki zamieszczone są w Cenniku Pożyczek
dostępnym u Doradcy Klienta w Punkcie Obsługi Klienta lub na stronie internetowej
www.skarbiec-polski.pl w zakładce Do pobrania.
§9
Administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udzielenie pożyczki w rozumieniu przepisów
Ustawy o ochronie danych osobowych jest Skarbiec Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul.
Polskiego Czerwonego Krzyża 35 lok. 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000682871, NIP 956 232 46 17,
REGON 367 058 280, o kapitale zakładowym 201.000 PLN, wpłaconym w całości.
§ 10
Złożenie wniosku o pożyczkę jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z postanowieniami
niniejszego regulaminu i ich akceptacją.
§ 11
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13 października 2017 r. do odwołania.

