
Lime-Kredyt Sp. z o. o. , ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków, REGON: 361575650, NIP: 6783154750, zarejestrowana 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

KRS 0000557478. 
 

Lime Kredyt należy do grupy Lime Capital, która zapewnia pożyczki dla konsumentów w wielu regionach świata. 

Platforma kredytowa grupy Lime Capital obejmuje wiele międzynarodowych firm z branży usług finansowych, które 

działają pod marką Lime. 

 

 

 

              
           www.lime-kredyt.pl 

 
1 

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI  

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) Pożyczkodawcy lub pośrednika 

kredytowego 

Pożyczkodawca Lime-Kredyt Sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Św. 

Filipa 23/6, 31-150 Kraków, zarejestrowaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: 0000557478, NIP: 6783154750, 

REGON: 361575650, i z kapitałem zakładowym w 

wysokości 200 000,00 zł („Lime – Kredyt” lub 

„Pożyczkodawca”)  

Adres: (siedziba) ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków 

Numer telefonu 14 95 349 22) 48(+  

Adres poczty elektronicznej bok@lime-kredyt.pl  

Adres strony internetowej www.lime-kredyt.pl  

Pośrednik kredytowy Nie dotyczy 

Adres: (siedziba) Nie dotyczy 

 

2. Opis głównych cech pożyczki 

Rodzaj pożyczki Pożyczka krótkoterminowa udzielana na 

podstawie Umowy Pożyczki. 

Całkowita kwota pożyczki  

Maksymalna kwota / suma (jeżeli nie 

przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich 

Kwota Wypłacona – ….. zł. 
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środków pieniężnych, które zostaną 

udostępnione Pożyczkobiorcy  

Terminy i sposób wypłaty pożyczki Kwota Wypłacona jest wysyłana na Rachunek 

Bankowy Klienta, podany we wniosku o pierwszą 

pożyczkę, o ile Klient nie dokona później zmiany 

numeru Rachunku Bankowego na swoim Profilu 

Klienta. Wypłata pożyczki następuje po 

zaakceptowaniu po pozytywnej decyzji o 

przyznaniu pożyczki i po akceptacji przez Klienta 

warunków Umowy Pożyczki. 

W zależności od banku, w którym Klient prowadzi 

swój Rachunek Bankowy, wypłata Pożyczki może 

zostać zaksięgowana na rachunku w ciągu 

kilkunastu minut od wysłania środków przez Lime 

– Kredyt albo najpóźniej następnego dnia 

roboczego po ich wysłaniu przez Lime – Kredyt.  

Czas obowiązywania umowy Umowa Generalna Pożyczki jest zawarta na czas 

nieoznaczony.  

Okres spłaty Pożyczki wskazany jest w Umowie 

Indywidualnej Pożyczki i wynosi: ….. dni. 

Zasady i terminy spłaty pożyczki Klient zobowiązany jest do spłacenia Całkowitej 

kwoty do zapłaty wynikającej z zawartej Umowy 

Pożyczki najpóźniej do godz. 23:59 w Terminie 

Spłaty Pożyczki na Rachunek Bankowy wskazany 

przez Lime – Kredyt. Jeśli Klient dokonuje spłaty 

w inny sposób niż z wykorzystaniem opcji Blue 

Media, wówczas wymagane jest przesłanie 

dowodu przelewu na bok@lime-kredyt.pl .     

Termin Spłaty Pożyczki Klient wybiera 

samodzielnie podczas składania Wniosku o 

Pożyczkę. Maksymalny Termin Spłaty Pożyczki 

wynosi 30 dni, licząc od dnia podpisania Umowy 

Indywidualnej Pożyczki. 

Odsetki i opłaty będą podlegać spłacie w 

następujących sposób: 

1. Zobowiązanie w prowizjach 

http://www.lime-kredyt.pl/
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2. Zobowiązanie w odsetkach 

3. Kwota udzielnej pożyczki 

4. Inne płatności określone Umową Pożyczki 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta  

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, 

które Pożyczkodawca udostępnia oraz wszelkie 

koszty, które Pożyczkobiorca zobowiązany 

będzie ponieść w związku z umową pożyczki  

Dla Pożyczki udzielonej w wysokości ….. zł. 

całkowita kwota do zapłaty wynosi …..   zł. 

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej 

Płatności * 

• opis towaru lub usługi: 

• cena: 

Nie dotyczy 

Wymagane zabezpieczenia pożyczki * 

Zabezpieczenie, jakie Pożyczkobiorca będzie 

musiał przedstawić w związku z umową pożyczki  

Nie dotyczy 

Informacja czy umowa pożyczki przewiduje 

gwarancję spłaty całkowitej kwoty pożyczki 

wypłaconej na jej podstawie * 

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy 

pożyczki, płatności dokonywane przez 

Pożyczkobiorcę nie są zaliczane do spłaty 

całkowitej kwoty pożyczki, ale będą 

wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez 

okresy i na zasadach określonych w umowie 

pożyczki lub w umowie dodatkowej, to umowa 

pożyczki nie przewiduje gwarancji spłaty 

całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej 

podstawie.  

Nie dotyczy 
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3. Koszty pożyczki 

Stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki 

jej zmiany  

Od Kwoty Wypłaconej dokonanej na podstawie 

Umowy Indywidualnej Pożyczki, Pożyczkodawca 

nalicza odsetki ustawowe.  

Wysokość ustawowych odsetek wynosi: 10 % w 

skali rocznej. 

Stopa stała lub zmienna z podaniem stopy 

referencyjnej mającej zastosowanie do 

pierwotnej stopy oprocentowania:  

Wysokość stopy oprocentowania jest stała. 

Jednakże, wysokość stopy oprocentowania 

pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości 

stopy odsetek maksymalnych w przypadku 

obniżenia wysokości stopy odsetek 

maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2¹ 

Kodeksu cywilnego poniżej aktualnej wysokości 

stopy oprocentowania pożyczki. W przypadku 

późniejszego podwyższenia wysokości stopy 

odsetek maksymalnych wysokość stopy 

oprocentowania pożyczki automatycznie 

powraca do swej pierwotnej wysokości, jednakże 

nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy 

odsetek maksymalnych.  

 

Wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie 

obowiązywania Umowy  Pożyczki oraz ich okres 

stosowania: Nie dotyczy 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania  

Jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez 

Pożyczkobiorcę, wyrażony, jako wartość 

procentowa całkowitej kwoty pożyczki w 

stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc w 

porównaniu oferowanych pożyczek  

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla 

Kwoty Wypłaconej wynosi: ….. %.  

Reprezentatywny przykład: 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 

(RRSO) wynosi 1969 %,  

całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 1000 zł.,  

całkowita kwota do zapłaty 1281,1  zł.,  

oprocentowanie stałe 10 %,  
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całkowity koszt kredytu 1000  zł. (w tym: prowizja 

273  zł, odsetki 8,1 zł),  

okres kredytowania 30  dni. 

Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej 

rocznej stopy oprocentowania:  

▪ podstawą naliczania oprocentowania jest 

kwota Pożyczki (wskazana powyżej w rubryce 

„Całkowita kwota pożyczki”), 

▪ rzeczywistą roczną stopę oprocentowania 

stanowi Całkowity koszt pożyczki ponoszony 

przez konsumenta, wyrażony jako wartość 

procentowa całkowitej kwoty pożyczki w 

stosunku rocznym i oblicza się zgodnie ze 

wzorem matematycznym zamieszczonym w 

Załączniku do Ustawy o kredycie 

konsumenckim, 

▪ do celów obliczenia rzeczywistej rocznej 

stopy oprocentowania uwzględnia się 

Całkowity koszt Pożyczki ponoszony przez 

Klienta, z wyłączeniem opłat z tytułu 

niewykonania zobowiązań wynikających z 

Umowy Generalnej Pożyczki, 

▪ Umowa Pożyczki będzie obowiązywać przez 

czas, na który została zawarta, a Lime – 

Kredyt i Klient wypełnią zobowiązania 

wynikające z Umowy Pożyczki w terminach w 

niej określonych, 

▪ datą początkową będzie data wypłaty 

Pożyczki,  

▪ odstępy czasu między datami używanymi w 

obliczeniach wyrażone będą w latach lub w 

ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a 

w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 

tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. 

Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 

dni (tj. 365/12), bez względu na to, czy 

przypada w roku przestępnym, czy nie, 

▪ wynik obliczeń podaje się z dokładnością do 

co najmniej jednego miejsca po przecinku, 

przy czym jeżeli cyfra występująca po 

wybranym przez obliczającego miejscu po 

przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija 
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się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę 

poprzedzającą zwiększa się o 1. 

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej  

Czy do uzyskania pożyczki konieczne jest 

zawarcie przez Pożyczkobiorcę umowy 

dodatkowej, w szczególności umowy 

ubezpieczenia lub innej umowy  

Lime – Kredyt nie wymaga zawarcia umów o 

usługi dodatkowe. 

Koszty, które Pożyczkobiorca będzie zobowiązany ponieść w związku z umową pożyczki * 

Koszty prowadzenia jednego lub kilku 

rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat 

środków pieniężnych * 

Nie dotyczy  

Koszty korzystania z kart kredytowych * Nie dotyczy  

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest 

ponieść w związku z umową pożyczki * 

Koszty te podane są w Tabeli Kosztów dla 

Pożyczek, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy 

Indywidualnej Pożyczki.  

Lime – Kredyt nalicza prowizję od Kwoty 

Wypłaconej przyznanej w ramach Umowy 

Indywidualnej Pożyczki, która w przypadku 

niniejszej Pożyczki wynosi ….. zł. 

W przypadku braku płatności w Terminie Spłaty 

lub zgodnie z Harmonogramem Spłat Pożyczki, 

Klient będzie zobowiązany do zapłaty należności 

określonych poniżej w punkcie "Skutek braku 

płatności". 

 

Warunki, na jakich koszty związane z pożyczką 

mogą ulegać zmianie * 

Pożyczkodawca uprawniony jest do zmiany Tabeli 

Kosztów dla Pożyczki w przypadku:  

a) wzrostu cen konsumpcyjnych o nie mniej niż 

0,5%, który jest ustalany na podstawie 

kwartalnego wskaźnika cen usług 

konsumpcyjnych (tj. inflacja) publikowanego 
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przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Zmiana dokonywana jest nie częściej niż raz na 

kwartał, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dniu publikacji wskaźnika z 

którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za 

okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości 

opłat ze względu na wzrost cen i usług 

konsumpcyjnych do dnia dokonania zmiany;  

b) wprowadzenia przez Pożyczkodawcę do oferty 

nowych usług, przy czym jakakolwiek zmiana 

Tabeli Kosztów nie może mieć wpływu na 

warunki obsługi Kwoty Wypłaconej dokonanej 

przed wejściem w życie zmiany.  

Opłaty notarialne * Nie dotyczy  

Skutek braku płatności  Brak spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętej 

Pożyczki w ustalonym w Terminie Spłaty lub 

zgodnie z Harmonogramem Spłat Pożyczki lub 

jeśli spłata nastąpiła w niepełnej wysokości, 

powoduje powstanie zadłużenia 

przeterminowanego, od którego naliczane są 

odsetki za opóźnienie.  

Pożyczkodawca może naliczyć odsetki za 

opóźnienie w spłacie kwoty pożyczki („Odsetki 

maksymalne za opóźnienie”), których roczna 

stopa wynosi dwukrotność wysokości równej 

sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku 

Polskiego i 5,5 (zgodnie z  art. 481 § 2¹ Kodeksu 

Cywilnego). 

W dniu zawarcia Umowy Generalnej Pożyczki 

wynosi ona 14 %. 

W razie braku spłaty Zadłużenia, Pożyczkodawca: 

▪ może wypowiedzieć Umowę Pożyczki z 

zachowaniem 30-dniowego terminu 

wypowiedzenia, 

▪ może przekazać sprawę do obsługi firmom 

windykacyjnym współpracującym z 

Pożyczkodawcą, 
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▪ może zgłosić informacje o istniejącej 

zaległości do Biur Informacji Gospodarczej 

zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i 

wymianie danych gospodarczych, 

▪ zgłasza informacje o istniejącej zaległości do 

Biura Informacji Kredytowej S.A., 

▪ może wystąpić na drogę sądową w celu 

dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej 

pożyczki. 

 

4. Inne ważne informacje 

Odstąpienie od umowy  

Czy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy 

Ramowej Pożyczkobiorca ma prawo do 

odstąpienia od umowy? 

Czy w terminie 14 dni od udzielonej Pożyczki 

Pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od 

niej? 

Tak 

Spłata pożyczki przed terminem określonym w 

umowie  

Czy Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie 

do spłaty całości lub części pożyczki przed 

terminem określonym w umowie? 

Tak 

 

Uprawnienie pożyczkodawcy do zastrzeżenia 

prowizji za spłatę pożyczki przed terminem * 

Nie dotyczy  

Brak prowizji za spłatę Pożyczki przed terminem 

określonym w Umowie Indywidualnej Pożyczki. 

Sprawdzenie w bazie danych  

Jeżeli Pożyczkodawca odmówi Pożyczkobiorcy 

udzielenia pożyczki konsumenckiej na podstawie 

informacji zawartych w bazie danych 

Pożyczkodawcy niezwłocznie zobowiązany jest 

przekazać Pożyczkobiorcy bezpłatną informację 

Na podstawie udzielonych w trakcie 

wnioskowania o pożyczkę zgód i upoważnień, 

Lime – Kredyt może sprawdzić informacje o 

Kliencie w następujących bazach danych: 

▪ Wewnętrzny zbiór danych Lime – Kredyt Sp. 

z o.o.,  
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o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę 

danych, w której tego sprawdzenia dokonano  

▪ Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor 

S.A.,  

▪ Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji 

Gospodarczej S.A.,  

▪ ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., 

▪ Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,  

▪ Biuro Informacji Kredytowej S.A., 

▪ Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków 

Polskich. 

W razie podjęcia decyzji negatywnej na 

podstawie informacji uzyskanych z bazy danych, 

Lime – Kredyt niezwłocznie przekaże informację z 

odmową udzielenia pożyczki Klientowi 

wnioskującemu o Pożyczkę. 

Prawo do otrzymania projektu umowy pożyczki  

Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na 

wniosek, bezpłatnego projektu Umowy 

Ramowej, jeżeli w ocenie Pożyczkodawcy 

Pożyczkobiorca spełnia warunki do udzielenia 

pożyczki konsumenckiej  

Klient ma prawo do otrzymania bezpłatnego 

egzemplarza projektu Umowy Generalnej 

Pożyczki.  

Wzór Umowy Generalnej Pożyczki jest dostępny 

na stronie www.lime-kredyt.pl .  

Czas obowiązywania formularza* Informacje zawarte w niniejszym formularzu 

zachowują ważność przez 1 dzień, licząc od 

momentu jego otrzymania.  

 

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług 

finansowych na odległość 

a) Dane Pożyczkodawcy 

POŻYCZKODAWCA Lime-Kredyt Sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Św. 

Filipa 23/6, 31-150 Kraków, zarejestrowaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: 0000557478, NIP: 6783154750, 

http://www.lime-kredyt.pl/
http://www.lime-kredyt.pl/


Lime-Kredyt Sp. z o. o. , ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków, REGON: 361575650, NIP: 6783154750, zarejestrowana 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

KRS 0000557478. 
 

Lime Kredyt należy do grupy Lime Capital, która zapewnia pożyczki dla konsumentów w wielu regionach świata. 

Platforma kredytowa grupy Lime Capital obejmuje wiele międzynarodowych firm z branży usług finansowych, które 

działają pod marką Lime. 
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REGON: 361575650, i z kapitałem zakładowym w 

wysokości 200 000,00 zł („Lime – Kredyt” lub 

„Pożyczkodawca”) 

Adres siedziby ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków 

Numer telefonu 14 95 349 22) 48(+  

Adres e-mail bok@lime-kredyt.pl  

Adres strony internetowej * www.lime-kredyt.pl  

Rejestr * Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: 0000557478 

Organ nadzoru * Nie dotyczy 

b) Dane dotyczące umowy 

Odstąpienie od umowy * Klient ma prawo do odstąpienia:  

Tak 

Sposób oświadczenia o odstąpieniu:  

• złożenie oświadczenia o odstąpieniu na 

piśmie na adres korespondencyjny 

Pożyczkodawcy wskazany w Umowie 

Generalnej oraz niniejszym formularzu, 

lub na adres poczty elektronicznej 

bok@lime-kredyt.pl, który wskazany jest 

także na stronie internetowej www.lime-

kredyt.pl , według wzoru załączonego do 

Umowy Generalnej w terminie:  

14 dni od zawarcia Umowy Generalnej Pożyczki – 

dla odstąpienia od Umowy Generalnej Pożyczki,  

http://www.lime-kredyt.pl/
mailto:bok@lime-kredyt.pl
http://www.lime-kredyt.pl/
mailto:bok@lime-kredyt.pl
http://www.lime-kredyt.pl/
http://www.lime-kredyt.pl/


Lime-Kredyt Sp. z o. o. , ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków, REGON: 361575650, NIP: 6783154750, zarejestrowana 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

KRS 0000557478. 
 

Lime Kredyt należy do grupy Lime Capital, która zapewnia pożyczki dla konsumentów w wielu regionach świata. 

Platforma kredytowa grupy Lime Capital obejmuje wiele międzynarodowych firm z branży usług finansowych, które 

działają pod marką Lime. 
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Skutki złożenia oświadczenia o odstąpieniu: 

obowiązek zwrotu kapitału wynikającego z 

zawartej Umowy Indywidualnej Pożyczki na 

otrzymany przy jej zawarciu indywidualny numer 

rachunku rozliczeniowego niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 30 dni od dnia 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu;  

brak innych kosztów związanych z odstąpieniem;  

W razie opóźnienia w zwrocie Pożyczki, 

Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do  zapłaty 

odsetek maksymalnych za opóźnienie 

naliczanych począwszy od 31. dnia po dniu 

złożenia oświadczenia o Odstąpieniu. 

Wybór prawa właściwego do zawartej z Panią / 

Panem umowy pożyczki będzie miało 

zastosowanie prawo * 

Prawo polskie. 

Postanowienie umowy dotyczące wyboru 

prawa właściwego * 

Prawo polskie. 

Język umowy * W okresie obowiązywania Umowy Pożyczki 

strony będą porozumiewać się w języku polskim. 

c) Dane dotyczące odwołań 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów Podmiotem uprawnionym do pozasądowego 

rozstrzygania sporów konsumenckich pomiędzy 

Pożyczkobiorcą a Lime – Kredyt jest Rzecznik 

Finansowy. Szczegółowe informacje znajdują się 

na stronie internetowej Rzecznika Finansowego 

dostępnej pod adresem https://rf.gov.pl. 

Na podstawie § 1 ust. 1 Regulaminu Sądu 

Polubownego przy Komisji Nadzoru 

Finansowego, istnieje również możliwość 

pozasądowego rozstrzygania sporów 

wynikających z Umowy Generalnej Pożyczki 

przed tym Sądem. Podstawą do poddania sporu 

pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF 

http://www.lime-kredyt.pl/
https://rf.gov.pl/


Lime-Kredyt Sp. z o. o. , ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków, REGON: 361575650, NIP: 6783154750, zarejestrowana 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

KRS 0000557478. 
 

Lime Kredyt należy do grupy Lime Capital, która zapewnia pożyczki dla konsumentów w wielu regionach świata. 

Platforma kredytowa grupy Lime Capital obejmuje wiele międzynarodowych firm z branży usług finansowych, które 
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jest zgoda stron (zapis na Sąd Polubowny lub 

umowa o przeprowadzenie mediacji przed 

Sądem Polubownym). Szczegółowe warunki 

rozpoznawania sporów między uczestnikami 

rynku finansowego a ich klientami określone są w 

Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF 

dostępnym na stronie internetowej Komisji 

Nadzoru Finansowego: 

www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny 

 

 

 

* Kredytodawca wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danej pożyczki, lub 

wskazuje, że dana informacja tego rodzaju pożyczki nie dotyczy. 

http://www.lime-kredyt.pl/
http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny

