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Gwarancja
zawarta w dniu [___] pomiędzy:
Gwarantem:
[nazwa/imię i nazwisko]
Zamieszkały/a[adres rejestrowy/adres zamieszkania]
Numer PESEL: [numer wpisu do rejestru i nazwa rejestru/SNN]
Numer telefonu: [tel.: ]
Adres email: [adres e-mail]
Numer rachunku bankowego: [dane rachunku bankowego]

a

Wierzycielem: Ferratum Bank p.l.c. z siedzibą przy Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street,
Sliema SLM 1551, numer wpisu do rejestru maltańskiego: C 56251, numer licencji: C 56251, tel.: +48 71
716 22 22 (polska infolinia) +356 2092 7700 (maltańska infolinia); adres e-mail:info@ferratumbank.pl;
Strona internetowa: www.ferratum.pl
dalej łącznie "Strony"

1.

Definicje:

1.1

Kodeks Cywilny: Rozdział 16 Ustawodawstwa maltańskiego

1.2

Klient: osoba fizyczna, która zawarła Umowę pożyczki z Wierzycielem w celu pożyczenia środków
pieniężnych od Wierzyciela będącego ____________________________ zamieszkały/a
_________________________________;

1.3

Gwarancja: niniejsza Gwarancja udzielona przez Gwaranta Wierzycielowi na wykonanie
obowiązków Klienta wynikających z Umowy pożyczki, tj. w celu zabezpieczenia każdej kwoty
należnej od Klienta na mocy Umowy pożyczki po dokonaniu zmiany harmonogramu spłat.

1.4

Pożyczka: pożyczka udzielona przez Wierzyciela na wniosek Klienta na mocy Umowy pożyczki.

1.5

Umowa pożyczki: ramowa Umowa pożyczki zawarta na okres trzech lat w dniu
__________________ pomiędzy Klientem a Wierzycielem, mająca zastosowanie do klientów
posiadających miejsce zamieszkania w Polsce, która ma zastosowanie do wszystkich pożyczek
zawartych na jej warunkach przez Klienta i Wierzyciela. Na mocy Umowy pożyczki zmiana
harmonogramu spłaty jest możliwa wyłącznie, jeżeli wszystkie kwoty należne są zabezpieczone
na mocy gwarancji. Klient może mieć jedynie jedną otwartą pożyczkę w danym momencie, ale po
spłaceniu Pożyczki może otrzymać kolejne Pożyczki, do czasu wygaśnięcia Umowy pożyczki oraz
Klient może wnioskować o zmianę harmonogramu spłaty dla każdej z takich Pożyczek, pod
warunkiem że wszystkie należne kwoty są zabezpieczone na mocy gwarancji.

1.6

Strona lub Strony: Gwarant i Wierzyciel, łącznie albo osobno.

1.7

Zmiana harmonogramu spłat: wydłużenie terminu wymagalności Pożyczki.

1.8

Pożyczka, odnośnie której zmieniono harmonogram spłat: Pożyczka, której termin wymagalności
został wydłużony przez Wierzyciela na wniosek Klienta.

2.

Kredyt i Gwarancja:

2.1

Strony uznają, że Klient zawarł z Wierzycielem Umowę pożyczki. Na mocy Umowy pożyczki
Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę harmonogramu spłat, pod warunkiem
że wszelkie kwoty są zabezpieczone na mocy gwarancji ku zadowoleniu Wierzyciela.

2.2

Gwarant oświadcza, że Klient osobno wniósł do Gwaranta o działanie w charakterze Gwaranta a
Gwarant wyraził na to zgodę.

2.3

Gwarant oświadcza, że:
2.3.1 przekazał Wierzycielowi prawdziwe, poprawne i kompletne informacje oraz że
powiadomi Wierzyciela tak szybko jak to możliwe w przypadku każdej zmiany takich
informacji lub w przypadku zauważenia, że jakiekolwiek przedstawione informacje są
błędne lub w inny sposób niezgodne z prawdą, niepoprawne lub niekompletne;
2.3.2 przekazał prawdziwe i poprawne dane dotyczące rachunku bankowego oraz dane
pomocnicze odnoszące się do banku upoważnionego do oferowania swoich usług w
państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz że taki rachunek jest prowadzony w
imieniu własnym Gwaranta.
2.3.3 przeczytał niniejszą Gwarancję oraz Umowę pożyczki (w tym wszelkie dokumenty
stanowiące jej integralną część) w odpowiednim czasie zanim stał się nimi związany,
rozumie ich treść i zgadza się z ich postanowieniami;
2.3.4 otrzymał niniejszą Gwarancję na trwałym nośniku
2.3.5 zawarł niniejszą Gwarancję z własnej wolnej woli oraz nie zawarł Gwarancji pod
wpływem groźby, przymusu lub na uderzająco niekorzystnych warunkach w odniesieniu
do jego sytuacji osobistej i finansowej;
2.3.6 posiada zdolność do zawierania umów;
2.3.7 posiada wystarczające mienie pozwalające mu odpowiadać za przedmiot zobowiązań
objęty niniejszą Gwarancją;

2.4

Gwarant oświadcza, że nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne ("osoba
zajmująca eksponowane stanowisko polityczne" oznacza osobę fizyczną, której powierzono
prominentną funkcję publiczną (w tym (i) głowy państw, szefowie rządów, ministrowie i wiceministrowie oraz asystenci ministrów i sekretarze parlamentarni, (ii) parlamentarzyści, (iii)
członkowie sądów lub innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie
podlegają dalszemu odwołaniu, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności, (iv) członkowie
trybunałów obrachunkowych, komisji rewizyjnych, lub zarządów lub rad nadzorczych banków
centralnych, (v) ambasadorowie, charges d’affaires oraz inni urzędnicy wysokiego szczebla w
siłach zbrojnych, (vi) członkowie rad administracyjnych, zarządów lub rad nadzorczych spółek
państwowych, oraz jeżeli dotyczy dla potrzeb lit. (i)-(v), w tym stanowiska na szczeblu unijnym lub
międzynarodowym) oraz najbliższa rodzina osoby fizycznej lub osoby uznane jako bliscy
współpracownicy takich osób. Powyższe nie obejmuje urzędników średniego lub niższego
szczebla oraz osób, które przestały pełnić prominentne funkcje publiczne w okresie co najmniej
dwunastu miesięcy).

2.5

Gwarant przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wierzyciel ma prawo do identyfikacji i weryfikacji
tożsamości Gwaranta (zarówno przez samego Gwaranta oraz ze źródeł zewnętrznych), jak
również żądania innych informacji od gwaranta i / lub osób trzecich, które mogłyby być istotne dla
wierzyciela w celu podjęcia decyzji, czy zaakceptować gwaranta.

2.6

Niezależnie od postanowień art. 1931 Kodeksu Cywilnego, Wierzyciel uznaje i akceptuje, że
Gwarant może posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Maltą.

3.

Warunki gwarancji:

3.1

Gwarant zobowiązuje się wypełniać każde i wszelkie obowiązki Klienta wobec Wierzyciela
odnośnie wszelkich Pożyczek, co do których zmieniono Harmonogram spłat, wynikających z
Umowy pożyczki zawartej pomiędzy Klientem a Wierzycielem, co skutkuje solidarną
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odpowiedzialnością Klienta i Gwaranta za wykonanie wobec Wierzyciela wszelkich obowiązków, o
których mowa w Umowie pożyczki oraz obowiązków wynikających z Umowy pożyczki odnośnie
takiej Pożyczki, co do której zmieniono Harmonogram spłat. Dla uniknięcia wątpliwości, po
zmianie harmonogramu spłat Pożyczki Gwarant odpowiada wobec Wierzyciela (solidarnie z
Klientem) za wszystkie obowiązki wynikające z Umowy pożyczki odnośnie takiej Pożyczki do czasu
pełnego wykonania takich obowiązków. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe ma zastosowanie
do każdej Pożyczki, odnośnie której zmieniono harmonogram spłat na mocy Umowy pożyczki,
jeżeli taka zmiana harmonogramu została dokonana w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

3.2

Jeżeli została wprowadzona zmiana harmonogramu spłat Pożyczki a Klient nie spłaca pozostałej
do zapłaty kwoty na rzecz Wierzyciela, wynikającej z Umowy pożyczki w terminie spłaty, Gwarant
zapłaci należną kwotę na rzecz Wierzyciela w terminie 7 dni po otrzymaniu pierwszego
powiadomienia na piśmie ze wskazaniem rachunku bankowego, na który mają zostać dokonane
płatności. Gwarant niniejszym oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest bezwarunkowa. Gwarant
(niebędący konsumentem) niniejszym odstępuje i dobrowolnie zrzeka się wszelkich praw
wynikających z przepisów prawa, o ile możliwe jest dobrowolne odstąpienie od takich praw, dot.
odstąpienia od niniejszej Gwarancji na podstawie dowolnego roszczenia, jakie może mieć
Gwarant wobec Klienta, w tym roszczenia z tytułu niewykonania przez Klienta dowolnego
zobowiązania wobec Gwaranta lub na podstawie zarzutów o charakterze osobistym w stosunku
do Klienta.
Gwarant odpowiada wobec Wierzyciela za wszystkie obowiązki Klienta wynikające z Umowy
pożyczki do kwoty 3750 PLN w dowolnym momencie, jednakże jeżeli Gwarant posiada stałą
siedzibę lub adres zamieszkania w Polsce, odpowiedzialność za wszystkie obowiązki Klienta
wynikające z Umowy pożyczki trwa przez okres trzech lat od dnia ostatecznej spłaty. Zakres
odpowiedzialności Gwaranta jest ograniczony do kwoty należnej na mocy Umowy pożyczki.

3.3

Gwarant zobowiązany jest wysłać swoją pisemną zgodę na niniejszą Gwarancję do Wierzyciela
niezwłocznie po zawarciu umowy przez Gwaranta i Klienta w celu zabezpieczenia należności
wynikających z Umowy pożyczki. Podpis Gwaranta zostanie złożony na niniejszej Gwarancji w
obecności notariusza lub dwóch świadków złożenia podpisu, którzy również złożą podpis na
Gwarancji (tacy sygnatariusze przekażą Wierzycielowi dane kontaktowe oraz kopie dokumentów
tożsamości). Klient zostanie powiadomiony o doręczeniu pisemnego oświadczenia Gwaranta do
Wierzyciela. Niniejsza Gwarancja zostaje zawarta po otrzymaniu przez Wierzyciela pisemnej
zgody Gwaranta na zawarcie niniejszej Gwarancji, w obecności notariusza, oraz po
zaakceptowaniu przez Wierzyciela zawarcia niniejszej Gwarancji i otrzymaniu przez Klienta
potwierdzenia zawarcia Gwarancji z Wierzycielem.

3.4

Gwarant niniejszym dobrowolnie odstępuje od:
- korzyści z tytułu wykonania;
- jeżeli jest kilku gwarantów, gwaranci dobrowolnie odstępują od korzyści z tytułu podziału,
wskutek czego każdy gwarant ponosi odpowiedzialność za całą należną kwotę (z wyjątkiem
jeżeli dowolny z gwarantów spełni roszczenia Wierzyciela, wszyscy pozostali gwaranci zostaną
zwolnieni w zakresie spełnienia roszczenia Wierzyciela);
- (jeżeli Gwarant nie jest konsumentem) korzyść z rozmów;
- (jeżeli Gwarant nie jest konsumentem) korzyść płynąca ze zwolnienia z Gwarancji w
przypadku gdy z powodu Wierzyciela niemożliwa będzie subrogacja;
- prawo do żądania odstąpienia od niniejszej Gwarancji lub zwolnienia Gwaranta, jeżeli
płatność dokonana na rzecz Wierzyciela przez Klienta lub w jego imieniu nie jest ważna lub
musi zostać zwrócona.

3.5

Wierzycielowi przysługuje prawo do otrzymywania informacji od Gwaranta dotyczących sytuacji
finansowej Gwaranta.
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3.6

Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie informować Wierzyciela o wszelkich zmianach okoliczności
mogących mieć jakikolwiek wpływ na zdolność Gwaranta do wykonywania jego obowiązków
wynikających z niniejszej Gwarancji, w tym między innymi upadłość lub rozwiązanie Gwaranta lub
dowolna sytuacja, w której Gwarant w inny sposób zaprzestał spłacać swoje zadłużenie lub
istnieje zagrożenie, że Gwarant zaprzestanie spłacać swoje zadłużenie.

3.7

Obowiązki Gwaranta zachowują moc, Gwarant nie może liczyć na cesję oraz (jeżeli Gwarant nie
jest konsumentem) Wierzyciel nie jest związany obowiązkiem informacyjnym) (a) jeżeli
zobowiązania Klienta zostaną podwyższone lub zmniejszone lub (b) w przypadku zmiany ich
charakteru, warunków, korzystania z nich i gwarancji.

3.8

Jeżeli Gwarant nie jest konsumentem, każdy przypadek zwolnienia Gwaranta z odpowiedzialności
będzie nieważny i nieskuteczny, jeżeli jakakolwiek płatność otrzymana przez Wierzyciela i przyjęta
na poczet całości lub części kwot objętych gwarancją (i) jest unikana lub uznana za nieważną w
stosunku do wierzycieli płatników, lub (ii) będzie podlegała spłacie przez Wierzyciela na rzecz
osoby trzeciej, lub (iii) okaże się, że nie była skutecznie otrzymana przez Wierzyciela.

4.

Odpowiedzialność i niewykonanie

4.1

W przypadku niewykonania przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Gwarancji w
terminie 3 dni, a w przypadku konsumentów w terminie 7 dni, od żądania Wierzyciela,
Wierzycielowi przysługiwało będzie prawo do zlecenia osobom trzecim dochodzenia należności
od Klienta lub Gwaranta w zakresie przewidzianym przepisami prawa. Powyższe nie będzie
stanowiło uszczerbku dla prawa Wierzyciela do ściągania w drodze windykacji należności od
Klienta lub Gwaranta lub zarówno od Klienta jak i od Gwaranta w dowolnym czasie, w którym
Gwarant dopuścił się niewykonania Gwarancji (przy czym jeżeli Klient lub Gwarant spełni
roszczenie Wierzyciela, druga strona będzie zwolniona w zakresie spełnienia takiego roszczenia
Wierzyciela).

4.2

Jeżeli Gwarant nie jest konsumentem, Gwarant zobowiązany jest zrekompensować i przejąć od
Wierzyciela odpowiedzialność cywilną, na pierwsze żądanie, z tytułu wszelkich szkód i kosztów (w
tym koszty windykacji, pomocy prawnej oraz honoraria i wydatki prawników), jakie może ponieść
Wierzyciel zgodnie z niniejszą Gwarancją i Umową pożyczki. Jeżeli Gwarant jest konsumentem,
odpowiedzialność i odszkodowanie mają zastosowanie zgodnie z przepisami prawa.

5.

Prawo właściwe i sąd właściwy

5.1

Prawem właściwym dla wykładni niniejszej Gwarancji jest prawo maltańskie, przy czym w
przypadku Gwaranta będącego konsumentem zastosowanie ma obowiązkowa ochrona nadana na
mocy polskiej Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

5.2

W przypadku powstania sporu w związku z niniejszą Gwarancją, Strony najpierw przystąpią do
rozmów w celu polubownego rozwiązania sporu. W przypadku gdy rozmowy nie dadzą efektu,
który byłby zadowalający dla wszystkich Stron, Strony mogą wszcząć postępowanie wyłącznie
przed sądami maltańskimi, z zastrzeżeniem że w przypadku Gwaranta będącego konsumentem,
Gwarant będzie miał możliwość wybrania postępowania przeciwko Wierzycielowi w sądach
właściwych dla miejsca zamieszkania Gwaranta (Polska) oraz wyłącznie w takim przypadku
Wierzyciel będzie musiał wszcząć postępowanie przeciwko Gwarantowi w państwie członkowskim
UE, w którym Gwarant ma miejsce zamieszkania (Polska).

6. Ochrona danych osobowych
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6.1 Gwarant (jeżeli dotyczy) wyraża zgodę na gromadzenie przez Ferratum Bank p.l.c (Adres: Tagliaferro
Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, Malta) jego danych osobowych
zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (rozdział 440 Ustawodawstwa
maltańskiego) w celach, o których mowa w Umowie pożyczki oraz w niniejszej Gwarancji.
Wierzyciel jest administratorem danych osobowych. Gwarant (o ile dotyczy) wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Wierzyciela:
i. w celach gwarancji wynikającej z niniejszej Gwarancji;
ii. w celu identyfikacji Gwaranta i oceny jego zdolności kredytowej i sytuacji
finansowej;
iii. w celu wewnętrznej oceny i analizy, w tym w celu rozwoju i doskonalenia usług
Wierzyciela;
oraz
iv. w przypadku wymogu wynikającego z ww. Ustawy o ochronie danych
osobowych.

6.2

Gwarant upoważnia Wierzyciela do złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Długów, Biura
Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A, oraz do
innych podmiotów działających zgodnie z Ustawą z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., nr 81 poz. 530, ze zm.) w
sprawie ujawniania informacji gospodarczych dotyczących Klienta, w tym informacji w sprawie
zobowiązań Gwaranta (w tym zobowiązań, które powstały przed wejściem w życie Ustawy) oraz
przekazywania do takich biur informacji gospodarczych danych osobowych Gwaranta oraz danych
na temat zobowiązań Gwaranta wobec Wierzyciela w związku z wykonywaniem Gwarancji, z
zastrzeżeniem że Wierzyciel jest upoważniony do przekazywania takich danych wyłącznie na
mocy przepisów prawa.

6.3

Gwarant może zgodzić się na otrzymywanie od Wierzyciela informacji handlowych drogą
elektroniczną w formach dopuszczonych na mocy przepisów prawa, w tym poprzez e-mail
(zgodnie z Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wierzyciel
niniejszym informuje Gwaranta, że jego zgoda jest dobrowolna i może zostać przez niego
wycofana w dowolnym czasie.

6.4

Gwarantowi przysługuje prawo do zwrócenia się do Wierzyciela w sprawie posiadanych przez
Wierzyciela danych osobowych oraz o zażądanie poprawy lub usunięcia jego danych osobowych,
poprzez złożenie wniosku mailem na adres e-mail podany powyżej. Wszelkie pytania dotyczące
polityki prywatności można kierować na ten sam adres e-mail.

6.5

Gwarant zgadza się na przetwarzanie i przekazywanie informacji zawartych w Umowie pożyczki
oraz w Gwarancji przez Wierzyciela pracownikom Wierzyciela i Spółkom z Grupy kapitałowej
Wierzyciela (zgodnie z definicją zawartą w odpowiednich przepisach) oraz współpracownikom
biznesowym lub pośrednikom Wierzyciela w zakresie, w którym takie udostępnienie jest
konieczne do wykonywania Gwarancji oraz w zakresie objętym zgodą Gwaranta, w tym w
kontekście świadczenia usług przez osoby trzecie na rzecz Wierzyciela oraz w przypadku
przeniesienia praw i/lub obowiązków Wierzyciela. Dane osobowe mogą być również ujawnione
jeżeli oraz kiedy wymagają tego przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych. Gwarant może
przedstawić uzasadniony wniosek na piśmie o zaprzestanie przetwarzania jego danych zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych.

6.6

Gwarant może żądać wyjaśnień od Wierzyciela lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe
oraz podjąć niezbędne działania w celu przywrócenia zgodności z przepisami w przypadku
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przetwarzania danych osobowych Gwaranta z naruszeniem prywatności Gwaranta lub przepisów
prawa.
6.7

Strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka), które są przechowywane w przeglądarce
internetowej użytkownika. Ciasteczka są wykorzystywane w procesie aplikacyjnym w celu
przechowywania informacji na temat wniosków dotyczących Gwarancji oraz również w celu
ułatwienia kolejnych wizyt na stronie internetowej Wierzyciela. Przeglądarkę internetową można
dostosować w celu niedopuszczenia do otrzymywania ciasteczek przez użytkownika w czasie jego
wizyty na stronie internetowej. Jednakże, w takim przypadku nie można zagwarantować, że
wszystkie aplikacje zawarte na stronie internetowej będą w pełni dostępne dla użytkownika.

6.9

Postanowienia ust. 6.1 - 6.8 mają zastosowanie wyłącznie w przypadku Gwaranta będącego
osobą fizyczną.

7

Powiadomienia
7.1

Wszelkie powiadomienia lub inne oświadczenia wynikające pośrednio lub bezpośrednio z niniejszej
Gwarancji powinny być sporządzone w języku polskim oraz muszą zostać wysłane pocztą, faksem
lub poprzez e-mail na aktualny adres przekazany przez Strony.

8. Postanowienia różne
8.1.

W czasie obowiązywania stosunku umownego pomiędzy Stronami językiem porozumiewania się
będzie język polski.

8.2.

Warunki niniejszej Gwarancji mogą być w dowolnym czasie zmienione przez Wierzyciela wskutek
zmian legislacyjnych mających wpływ na wykonywanie niniejszej Gwarancji lub Umowy pożyczki
lub zakresu, sposobu lub formy wniesienia Gwarancji na mocy niniejszej Gwarancji, lub w
przypadku jakichkolwiek zmian opłat i innych kosztów związanych z Gwarancją. Gwarant zostanie
powiadomiony o wszelkich zmianach. Zmiany wchodzą w życie w terminie jednego miesiąca od
powiadomienia na piśmie doręczonego Gwarantowi na jego adres, numer faksu lub adres e-mail;
przy czym w przypadku Gwaranta będącego konsumentem, Gwarantowi przysługuje prawo do
wypowiedzenia Gwarancji za pisemnym powiadomieniem przed datą wejścia w życie takich
zmian. Gwarant może wypowiedzieć Gwarancję w okresie takiego miesiąca, ale wyłącznie w
przypadku braku należnych zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki odnośnie Pożyczki, co do
której zmieniono Harmonogram spłat.

8.3

Gwarant nie może przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Gwarancji
bez zgody Wierzyciela. Gwarant niniejszym zgadza się na prawo Wierzyciela do przeniesienia
praw Wierzyciela wynikających z niniejszej Gwarancji bez zgody Gwaranta oraz bez konieczności
informowania Gwaranta o takim przeniesieniu. Wierzyciel może również przenieść swoje
obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji bez zgody Gwaranta. Nieważność dowolnego z
postanowień niniejszej Gwarancji nie będzie automatycznie wpływała na ważność pozostałych
postanowień niniejszej Gwarancji. Odnośnie wszelkich nieważnych postanowień Strony
zobowiązują się zastąpić takie postanowienia postanowieniami równoważnymi pod kątem
ekonomicznym.

8.4 Gwarancja jest ważna przez okres jednego roku oraz zostanie automatycznie przedłużona na kolejne
okresy roczne, jednakże jeżeli Gwarant posiada stałe miejsce siedziby lub adres zamieszkania w
Polsce, Gwarancja jest ważna przez okres trzech lat od daty dokonania ostatecznej spłaty ostatniej
Pożyczki, odnośnie której został zmieniony harmonogram spłat, udzielonej na mocy Umowy pożyczki.
Niniejsza Gwarancja nie może zostać wypowiedziana lub wygasnąć bez wyraźnej zgody Wierzyciela
nawet w przypadku niewykonania przez Klienta umowy zawartej z Gwarantem lub z jakiegokolwiek
innego powodu. Wierzyciel ma prawo do rozwiązania niniejszej gwarancji przez uprzedzenia w
terminie siedmiu dni, jeżeli: a) Gwarant jest zagrożony upadłością lub (b) nie posiada zdolności
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kredytowej lub (c) nie jest osobą godną zaufania lub (d) nie spełnia już gwarancji udzielonej przez
wierzyciela lub (e) naruszy istotne zobowiązania względem wierzyciela lub (f) nie spełnia zasad
wprowadzonych przez wierzyciela do zaspokojenia swoich zobowiązań prawnych, w tym w ramach
prawodawstwa przeciwko praniu pieniędzy.
8.5

Gwarant może żądać od Wierzyciela informacji na temat Klienta i kwot należnych na mocy
Umowy pożyczki.

_____________________
Gwarant

________________________
Wierzyciel

Podpis świadka

____________________________________________________________
Imię i nazwisko:
Zawód:
Dane kontaktowe:
Oświadczenia
Gwarant upoważnia Wierzyciela do złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji
Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A, oraz do innych podmiotów
działających zgodnie z Ustawą z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., nr 81 poz. 530, ze zm.) w sprawie ujawniania informacji
gospodarczych dotyczących Klienta, w tym informacji w sprawie zobowiązań (w tym zobowiązań, które
wyniknęły przed wejściem w życie Ustawy) oraz przekazywania do takich biur informacji gospodarczych
danych osobowych Gwaranta oraz danych na temat zobowiązań Gwaranta wobec Wierzyciela w związku z
wykonywaniem Umowy, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 6.2 Umowy.

____________________
data i miejscowość

_____________________
podpis Gwaranta

Gwarant zgadza się na otrzymywanie od Wierzyciela informacji handlowych drogą elektroniczną w
formach dozwolonych prawem, w tym poprzez e-mail (zgodnie z Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną) oraz jest niniejszym informowany, że jego zgoda jest dobrowolna oraz może
zostać przez niego wycofana w dowolnym czasie (Gwarant nie jest zobowiązany do podpisania niniejszego
oświadczenia).

____________________
data i miejscowość

_____________________
podpis Gwaranta

7

