
Umowa pożyczki  
FIX20 

zawarta w myśl odpowiednich postanowień ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu cywilnego (zwanego 
dalej „KC”) 

 
Strony umowy:  
 
GLOCIN LIMITED 
z siedzibą: Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, OL9 6HZ Manchester, Wielka Brytania, REGON: 
108 18 518 
reprezentowana przez: Aleš Kohoutek, dyrektora 
e-mail: office@glocin.com  
(dalej „pożyczkobiorca”) 
 
i 
 
imię i nazwisko lub nazwa firmy: 
data urodzenia lub REGON: 
miejsce zameldowania lub siedziba: 
kontaktowy adres e-mail: 
(dalej „pożyczkodawca”) 
(pożyczkobiorca i pożyczkodawca razem zwani dalej „Strony umowy”) 

 
zawierają w podanym niżej dniu, miesiącu i roku niniejszą 

 
UMOWĘ POŻYCZKI (dalej „Umowa”):  

 
I 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić pożyczki 
Pożyczkobiorcy w Voucherach TRN (zwanych dalej TRN) na łączną kwotę __________________ 
TRN (zwaną dalej „pożyczką’’). 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki pożyczkodawcy w ciągu 24 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszej Umowy wraz z odsetkami zgodnie z artykułem II niniejszej Umowy. 

3. Pożyczka zostanie udzielona pożyczkobiorcy w sposób określony w art. III niniejszej Umowy, w 
momencie zawarcia niniejszej Umowy. 
 

II 
Spłata pożyczki i odsetki  

1. Strony Umowy ustalają odsetki w wysokości 20% rocznie od wartości pożyczki udzielonej w 
ramach niniejszej Umowy, przy czym pożyczkodawca ma prawo do proporcjonalnej części 
(1/365) odsetek rocznych zawsze po upływie każdego dnia kalendarzowego okresu 



obowiązywania niniejszej Umowy, z tym że wysokość bieżącej składowej prowizji jest 
rejestrowana na osobistym koncie pożyczkodawcy w Intranecie (dalej „Odsetki”). 

2. Odsetki zostaną wypłacone Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę wraz z kwotą główną pożyczki 
w TRN na jego rachunek handlowy w Intranecie. 

3. Pożyczka zostanie wypłacona pożyczkodawcy na jego rachunek handlowy automatycznie w 
Intranecie – przelewem z rachunku pożyczkobiorcy na rachunek handlowy pożyczkodawcy w 
pierwszym dniu po zwyczajnym zakończeniu Umowy.  

4. Na mocy oddzielnej deklaracji, pożyczkodawca może zrzec się prawa do bieżącej wypłaty 
odsetek na rzecz fundacji GLOCIN, po wyrażeniu zainteresowania taką możliwością. 

 
III 

Zawarcie umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie zamówienia złożonego przez pożyczkodawcę w 
Intranecie. Zamówienie oznacza wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym 
Pożyczkodawca m.in. podaje kwotę pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy. Najniższa wysokość 
pożyczki wynosi 250 TRN i dalej wielokrotność tej kwoty (tj. 500 TRN, 750 TRN, 1000 TRN itp.). 

2. Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie w chwili kliknięcia przez pożyczkodawcę przycisku 
„Kup” na końcu formularza zamówienia.  

3. Warunkiem zawarcia Umowy jest wystarczająca kwota dostępna na koncie pożyczkodawcy 
w Intranecie, tj. co najmniej kwota odpowiadająca wysokości pożyczki. Jeśli pożyczkodawca nie 
dysponuje wystarczającą kwotą, nie będzie miał on możliwości kliknięcia na przycisk, który 
powoduje zawarcie Umowy, a pożyczkodawca zostanie wezwany do zwiększenia dostępnych 
środków. 

4. W chwili zawarcia Umowy następuje automatyczny transfer pożyczki z rachunku handlowego 
pożyczkodawcy na rachunek pożyczkobiorcy.  

5. Jeżeli przelew zysku zgodnie z ust. 4 nie powiedzie się np. z powodu problemu technicznego, 
niniejsza Umowa nie wejdzie w życie. 

  
 

IV  
Postanowienia konsumenckie 

1. Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie wyłącznie do pożyczkodawcy będącego 
konsumentem. Jeśli zatem w niniejszym artykule używany jest termin „konsument”, oznacza on 
pożyczkodawcę. 

2. Pożyczkobiorca informuje niniejszym konsumenta, że rygor niniejszej Umowy podlega 
systemowi prawa cywilnego. Umowę tę zawiera się zdalnie za pomocą środków komunikacji na 
odległość. Zdalna komunikacja nie jest związana z żadnymi kosztami środków porozumiewania 
się na odległość poza bieżącym kosztem połączenia z Internetem, ewentualnie bieżącymi 
kosztami konsumenta związanymi z komunikacją za pośrednictwem telefonu lub innego sprzętu. 

3. Podpisując niniejszą Umowę konsument oświadcza, że przed jej zawarciem został pouczony o 
podatkach, opłatach i innych kosztach związanych z przedmiotem świadczenia.  

4. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od zawarcia 
niniejszej Umowy, bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek sankcji. W takim przypadku 
pożyczkobiorca zwraca konsumentowi wszelkie płatności otrzymane od niego w tych samych 



środkach płatniczych, jakie konsument wykorzystał do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, 
o ile konsument wyraźnie nie określi inaczej. Formularz odstąpienia od umowy jest dostarczany 
konsumentowi wraz z niniejszą Umową. 

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek poinformować 
obsługę klienta pożyczkobiorcy po wprowadzeniu osobistego kodu PIN za pośrednictwem jednej 
z poniższych możliwości: 

i. na stronie https://help.glocinservices.com 
ii. osobiście lub pisemnie pod adresem 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, 

Republika Czeska 
w formie jednostronnej czynności prawnej (listownie, e-mailem). W celu odstąpienia od Umowy 
konsument jest uprawniony do skorzystania z formularza odstąpienia, którego wzór jest 
dostępny w Intranecie. 

6. Konsument ponadto przyjmuje do wiadomości, że jeżeli pomiędzy pożyczkobiorcą a 
konsumentem dojdzie do sporu konsumenckiego, którego nie uda się rozstrzygnąć w drodze 
porozumienia, jest on uprawniony do złożenia wniosku o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego 
sporu do wyznaczonego pozasądowego organu ds. rozstrzygania sporów konsumenckich, tj. 
Czeskiej Inspekcji Handlowej, Inspektorat Centralny – dział ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, 
Republika Czeska, e-mail: adr@coi.cz, www: adr.coi.cz.  

7. W przypadku powstania sporu konsumenckiego między pożyczkobiorcą a konsumentem 
będącym obywatelem państwa innego niż Republika Czeska, jeśli konsument nie zdecyduje się 
na postępowanie według art. 6 niniejszego ustępu, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2015, konsument jest uprawniony do wniesienia powództwa 
do sądów Republiki Czeskiej lub do sądów kraju, w którym jest zameldowany.  

8. Dane kontaktowe pożyczkobiorcy: 
GLOCIN LIMITED  
z siedzibą w: Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, Wielka 

Brytania OL9 6HZ, REGON: 108 18 518 
adres dostawy w Republice Czeskiej:  

GLOCIN LIMITED-Czech branch, 8. pěšího pluku 2173,  
738 01 Frýdek-Místek, Republika Czeska 

    e-mail: office@glocin.com  web: https://www.glocin.com 
 

V 
Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych 

1. W związku z zawarciem niniejszej Umowy pożyczkobiorca nieniejszym informuje 
pożyczkodawcę, który jest osobą fizyczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych, że na podstawie niniejszej Umowy pożyczkobiorca przetwarza jego 
dane osobowe i inne dane udostępnione mu przez pożyczkodawcę w celu realizacji wzajemnych 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz obowiązków prawnych, takich jak 
prowadzenie księgowości, składanie zeznań podatkowych, informowanie swoich klientów itp. 

2. Dane te będą przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do realizacji celu ich 
przetwarzania, tj. przez okres określony w ustawie.  

3. Pożyczkodawca ma obowiązek udostępnić dane osobowe w celu realizacji Umowy i prowadzenia 
księgowości. Dane osobowe Pożyczkodawcy zostaną następnie przekazane osobom trzecim, 



przy czym w takim wypadku dane osoby trzecie spełnią wszystkie techniczne i organizacyjne 
warunki zachowania poufności udostępnionych danych osobowych. 

4. Pożyczkodawca przyjmuje do wiadomości, że ma prawo zażądać informacji o tym, jakie dane 
osobowe są przetwarzane i w jaki sposób, ma prawo zażądać udostępnienia kopii tych danych, 
dostępu do nich, ich aktualizacji lub sprostowania, zażądać ograniczenia lub usunięcia takich 
danych, wykonania prawa do sprzeciwu wobec ich wykorzystania, a w przypadku wątpliwości 
dotyczących przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych ma 
prawo zwrócić się do Pożyczkobiorcy lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma również 
prawo zażądać od Pożyczkobiorcy wyjaśnienia, w jaki sposób jego dane są dalej przetwarzane 
lub złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli podejrzewa, że jego dane 
osobowe są przetwarzane w sprzeczności z rozporządzeniem.  

5. Postanowienia niniejszego art. Umowy nie mają zastosowania do pożyczkodawcy, który jest 
osobą prawną. 

6. Niniejsza Umowa jest archiwizowana przez pożyczkobiorcę od czasu jej zawarcia, a także po jej 
realizacji. Umowa jest archiwizowana w formie, w jakiej została zawarta, tj. w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Intranetu. Dostęp do zarchiwizowanych umów posiada 
wyłącznie pożyczkobiorca, względnie podmiot upoważniony przez pożyczkobiorcę do 
archiwizacji. Podmioty te nie są uprawnione do udostępniania umów osobom trzecim, z 
wyjątkiem sytuacji, w której nastanie obowiązek ustawowy takiego udostępnienia. 

 

VI 
AML 

1. Pożyczkodawca zobowiązany jest poddać się identyfikacji i kontroli w rozumieniu ustawy nr 
253/2008 Dz.U., ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(dalej „Ustawa AML”), w przypadku, gdy pożyczkobiorca niniejszym oświadcza, że jest 
podmiotem odpowiedzialnym działającym zgodnie z AML i jako podmiot odpowiedzialny jest 
zobowiązany do przeprowadzenia identyfikacji i kontroli pożyczkodawcy.  

2. Identyfikacja i kontrola pożyczkodawcy zostanie przeprowadzona przez obsługę klienta 
pożyczkobiorcy, zanim nawiąże on z pożyczkodawcą stosunek handlowy wynikający z ustawy 
AML.  

3. Identyfikacja i kontrola pożyczkodawcy zgodnie z ustawą AML może być również zapewniona 
poprzez identyfikację pośrednią, którą w Republice Czeskiej dokonuje CzechPoint.  

 
VII 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres 24 miesięcy.  
2. Pożyczkodawca zobowiązuje się ponadto do należytego wywiązywania się z obowiązków 

podatkowych określonych w przepisach prawa podatkowego w kraju, w którym jest rezydentem 
podatkowym. 

3. Pożyczkodawca oświadcza i zapewnia Pożyczkobiorcę, że środki, z których udzielono pożyczki, 
nie pochodzą z działalności przestępczej. 

4. Niniejsza Umowa, jak również stosunki prawne między Stronami umowy wynikające z niniejszej 
Umowy, które nie są wyraźnie określone w jej treści, podlegają prawu Republiki Czeskiej, z 
wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie spory Stron umowy dotyczące niniejszej Umowy (w tym 



spory dotyczące jej ważności) będą rozstrzygane przez sądy Republiki Czeskiej. Niniejsze 
postanowienie nie narusza postanowień art. IV Ustaleń konsumenckich ani postanowień 
żadnych innych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. 

5. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona i uzupełniona wyłącznie w formie pisemnych aneksów, 
które będą wyraźnie oznaczone jako aneksy i zatwierdzone przez obie Strony umowy. 

6. Do celów niniejszej Umowy za formę pisemną uważa się również wiadomość e-mail (lecz 
wyłącznie przy wykorzystaniu wyżej wymienionych adresów e-mail Stron umowy), przy czym nie 
jest wymagany zatwierdzony podpis elektroniczny. 

7. Ewentualna niewykonalność lub nieważność któregokolwiek artykułu, ustępu lub postanowienia 
niniejszej Umowy nie ma wpływu na wykonalność lub ważność pozostałych postanowień 
niniejszej Umowy. W przypadku, gdy którykolwiek taki artykuł, ustęp lub postanowienie z 
jakiejkolwiek przyczyny wygaśnie (w szczególności z powodu sprzeczności z mającymi 
zastosowanie przepisami prawa i innymi normami prawnymi), Strony umowy zobowiązują się 
do skonsultowania i uzgodnienia dopuszczalnego pod względem prawnym sposobu realizacji 
założeń zawartych w tej części Umowy, która wygasła. 

8. Strony umowy oświadczają, że niniejsza Umowa jest przejawem ich prawdziwej i wolnej woli. 
Strony umowy uznają niniejszą Umowę za zgodną z dobrymi obyczajami i zgodnie oświadczają, 
że niniejsza Umowa nie została zawarta pod naciskiem ani w warunkach, które byłyby wyraźnie 
na niekorzyść jednej ze Stron. 

9. Strony umowy oświadczają, że uważnie zapoznały się z treścią niniejszej Umowy, rozumieją 
Umowę, zgadzają się ze wszystkimi jej częściami i są świadome wszelkich praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy. 

10. Niniejsza Umowa zawarta jest w formie elektronicznej. Tekst Umowy można w razie potrzeby 
pobrać a następnie zarchiwizować i wydrukować. 

 


