Zawarcie Umowy przez Internet
Przy zawarciu umowy w formie elektronicznej (przez Internet za pośrednictwem strony internetowej
www.igotowka.pl) strony ustalają następujące zasady składania oświadczeń woli:
1. Bank udostępnia złożenie wniosku o kredyt gotówkowy w formie formularza elektronicznego na stronie
internetowej („Wniosek”) http://www.igotowka.pl albo telefonicznie, za pośrednictwem Contact Center,
tj. systemu obsługi telefonicznej Banku.
2. Do złożenia Wniosku lub zawarcia umowy kredytu gotówkowego przez Internet („Umowa”) przez Internet
konieczne jest spełnienie przez Klienta wymogów technicznych: dostępność na przeglądarkach: Chrome,
Safari, Firefox, Internet Explorer od 8+,Opera, na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS,
Android i Windows 8.
3. Klient nie może dostarczać do Banku treści o charakterze bezprawnym.
4. We Wniosku Klient wskazuje swój adres poczty elektronicznej („adres e-mail”) oraz numer telefonu, za
pośrednictwem których odbywa się komunikacja z Bankiem w celu zawarcia Umowy i przekazania przez Bank
wymaganych ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 1497, ze zm.),
informacji oraz podaje informacje dotyczące swojej sytuacji finansowej niezbędne do podjęcia wstępnej
decyzji kredytowej.
5. We Wniosku Klient może zadecydować o zawarciu Umowy w oddziale Banku albo przez Internet, przy czym
zawarcie Umowy przez Internet możliwe jest wyłącznie w przypadku wniosku indywidualnego dla oferowanej
przez Bank kwoty kredytu.
6. Po otrzymaniu Wniosku Bank podejmuje wstępną decyzję kredytową i informuje o niej Klienta na adres email.
7. W razie wyboru zawarcia Umowy przez Internet wszystkie dokumenty podpisywane są elektronicznie:
1) przez Bank – podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem,
2) przez Klienta – poprzez dołączenie danych identyfikujących do wymaganych przez Bank dokumentów,
tj. imienia i nazwiska, adresu Klienta, numeru Umowy.
8. Zawarcie Umowy przez Internet w formie elektronicznej następuje z wykorzystaniem polecenia przelewu
z banku z siedzibą w Polsce, służącego weryfikacji tożsamości Klienta.
9. W celu zawarcia Umowy przez Internet Klient powinien:
1) wypełnić Wniosek na stronie internetowej Banku, , albo za pośrednictwem Contact Center,
2) przesłać prawidłowo wypełniony, kompletny Wniosek za pośrednictwem strony internetowej Banku, albo
za pośrednictwem Contact Center,
3) w terminie wskazanym przez Bank w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta na adres email oraz
zgodnie instrukcją zawartą w tej wiadomości dołączyć dane identyfikujące,
4) dostarczyć dokumenty do oceny zdolności kredytowej wskazane przez Bank w wiadomości email wysłanej
do Klienta na adres email; dokumenty mogą zostać przedstawione w wersji oryginalnej w Oddziale lub
w formie pliku załączone na spersonalizowanej stronie internetowej wskazanej przez Bank,
5) wykonać przelew kwoty 1 zł ze swojego indywidualnego rachunku prowadzonego przez bank z siedzibą
w Polsce na rachunek Banku w kwocie, na nr rachunek oraz w terminie wskazanym przez Bank
w wiadomości email wysłanej do Klienta na adres email; tytuł przelewu musi zawierać frazę wskazaną
przez Bank w wiadomości email, a dane podane we Wniosku muszą być zgodne z danymi posiadacza
rachunku, z którego nastąpiło zasilenie rachunku Banku.
10. Bank zwraca kwotę przelewu 1 zł na rachunek, z którego został dokonany przelew na rachunek Banku
w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania kwoty przelewu.
11. Po otrzymaniu przez Bank wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 9 ppkt 4 oraz zweryfikowaniu
tożsamości Klienta na podstawie przelewu z banku z siedziba w Polsce, Bank podejmuje ostateczną decyzję
kredytową najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych i gdy jest ona pozytywna – podpisuje Umowę. Bank informuje
Klienta o ostatecznej decyzji kredytowej oraz przesyła podpisaną przez Bank Umowę w formie trwałego
nośnika informacji (pliku PDF) na adres email.
12. Za dzień zawarcia Umowy przyjmuje się dzień przesłania przez Bank Klientowi Umowy na adres e-mail.
13. Wypłata środków pieniężnych z Kredytu następuje na numer rachunku, z którego Kredytobiorca dokonał
przelewu 1 zł na rachunek Banku w celu weryfikacji swojej tożsamości.
14. Umowa zawierana w formie elektronicznej spełnia wymóg formy pisemnej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2016, poz. 1988 z późn zm.) oraz § 3 pkt 1 lit. b Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania,
przechowywania i zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi sporządzanych na
elektronicznych nośnikach informacji (Dz.U. 2004, Nr 236 poz. 2364 ze zm.).
15. Umowa jest zawierana w języku polskim.

