
 

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 

GOTÓWKA W OBROCIE 

(dalej „Umowa Ramowa”) 

 

zawarta w dniu [] w Poznaniu, pomiędzy: 

 

Spółką VISSET sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000321413, NIP 7792349040, REGON 301012869, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, 

reprezentowaną przez Panią/Pana [] – Pełnomocnik,  

zwaną w dalszej części Umowy „Pożyczkodawcą”, 

 

a 

 

Panią/Panem [], prowadzącą/-cym działalność gospodarczą pod firmą [] z miejscem prowadzenia 

działalności ul. [],[]-[] [], REGON [], NIP [], seria i numer dow. osob. [], PESEL [], 

miejsce zam. [], adres e-mail [], numer telefonu GSM [] , działającą/cym przy niniejszej czynności 

osobiście,  

zwaną/zwanym w dalszej części Umowy „Pożyczkobiorcą”, 

 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”. 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że zamierzają na bieżąco zawierać, na warunkach określonych  

w Umowie Ramowej oraz stanowiących jej integralną część załącznikach wskazanych w pkt 17 Umowy 

Ramowej, jednostkowe umowy pożyczki, na podstawie których Pożyczkodawca, będzie udzielał 

Pożyczkobiorcy pożyczek gotówkowych, których spłata następować będzie w ratach (dalej „Umowy 

Pożyczki”). 

2. Wszelkie zdefiniowane wielkimi literami definicje użyte w Umowie Ramowej lub w Umowie Pożyczki 

odpowiadają znaczeniom, które zostały przyjęte w poszczególnych postanowieniach Ogólnych 

Warunków Ramowej Umowy Pożyczki Gotówka w Obrocie (dalej „OWRUP”). 

3. Warunkiem zawarcia i realizacji Umowy Ramowej jest uprzednia rejestracja i utworzenie przez 

Pożyczkobiorcę Profilu Klienta na stronie visset.pl. 

4. Pożyczki udzielane będą na podstawie Wniosku o Pożyczkę złożonego każdorazowo przez 

Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Profilu Klienta lub telefonicznie za pomocą Numeru Telefonu.  

5. Po pozytywnej weryfikacji Wniosku o Pożyczkę, warunki udzielania danej Pożyczki zostaną 

potwierdzone w treści Umowy Pożyczki, w której określone zostanie w szczególności: kwota Pożyczki, 

czas jej trwania, Terminy Spłaty Rat oraz kwota udzielonego Rabatu. 

6. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia do Umowy Pożyczki postanowień odmiennych lub 

dodatkowych w stosunku do wskazanych w Umowie Ramowej lub jej załącznikach, o ile nie pozostają 

one w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.  



 

7. Pożyczkodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy Pożyczki bez podania przyczyny. 

8. Pożyczkodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w treści Umowy Ramowej lub jej 

załączników, doręczając Pożyczkobiorcy informację o dokonaniu zmiany za pomocą wiadomości 

elektronicznej wysłanej na Adres Email lub za pomocą Profilu Klienta. W takim przypadku 

Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać Umowę Ramową z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego, o ile w terminie 7 (słownie: siedmiu) 

dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie, złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy 

Ramowej. W przypadku nieskorzystania przez Pożyczkobiorcę z powyższego prawa do wypowiedzenia 

Umowy Ramowej uważa się, że Pożyczkobiorca wyraził zgodę na zmianę Umowy Ramowej lub jej 

załączników. Nowe warunki Umowy Ramowej lub załączników będą miały zastosowanie do tych Umów 

Pożyczek, do zawarcia których dojdzie po upływie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia powiadomienia 

Pożyczkobiorcy o zmianie.   

9. Umowa Ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

10. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Ramowej z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

11. Wypowiedzenia Umowy Ramowej, dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej Stronie w formie 

elektronicznej, przesłane na odpowiedni adres e-mail wskazany poniżej: 

a. dla Pożyczkodawcy: info@visset.pl, 

b. dla Pożyczkobiorcy: Adres Email. 

12. Wypowiedzenie Umowy Ramowej pozostaje bez wpływu na już zawarte Umowy Pożyczki oraz 

uzgodnione w nich warunki.  

13. W sprawach nieuregulowanych Umową Ramową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

14. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy Ramowej wymagają formy elektronicznej przy wykorzystaniu 

adresów mailowych Stron, chyba że poszczególne postanowienia Umowy Ramowej lub jej załączniki 

stanowią inaczej. 

15. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych kontaktowych w szczególności dotyczących siedziby firmy, 

adresu do korespondencji, Adresu Email lub Numeru Telefonu, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do 

niezwłocznej aktualizacji tych danych na swoim Profilu Klienta. Brak dokonania aktualizacji na Profilu 

Klienta skutkuje przyjęciem, iż wszelkie oświadczenia woli, w tym korespondencja, przesłane na 

wskazane adresy, uważane będą za skutecznie doręczone.  

16. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Ramowej lub jednostkowych Umów Pożyczek 

rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Pożyczkodawcy. 

17. Pożyczkobiorca potwierdza, że otrzymał, zna i akceptuje następujące Załączniki do Umowy Ramowej: 

   Załącznik nr 1 - Ogólne Warunki Ramowej Umowy Pożyczki Gotówka w Obrocie. 


