
  

PEŁNOMOCNICTWO

Ja,                                                                                                             legitymujący/-a się dowodem osobistym seria                                     

i numer                                                                            działając we własnym imieniu w związku z zamiarem zawarcia umowy kredytu 

konsumenckiego                                                                                                               , niniejszym udzielam pełnomocnictwa                

(„Pełnomocnik”) do zawarcia w formie pisemnej  umowy kredytu konsumenckiego z 

  

z Limitem Ogólnym w wysokości                                    PLN 

(słownie:                                                                                        ) („Umowa Ramowa”).

W ramach zawarcia Umowy Ramowej, Pełnomocnik upoważniony jest do  podpisania umowy ramowej. Pełnomocnik może dokonywać 

również innych czynności, które okażą się niezbędne przy zawieraniu Umowy Ramowej.

Pełnomocnik umocowany jest do zawarcia w moim imieniu i na moją rzecz Umowy Ramowej. Oświadczam ponadto, iż mam świadomość na jakich 

zasadach zostanie udzielona pożyczka, gdyż zostały mi wcześniej przedstawione warunki jej udzielenia podczas asysty przedkontraktowej, 

w udostępnionym mi integralnym z przedmiotową Umową Ramową formularzu informacyjnym oraz w dniu zaakceptowania przeze mnie 

własnoręcznym podpisem Regulamin Udzielania Pożyczek

Jestem świadomy, że                                                                                                 , w związku z zawarciem Umowy Ramowej na 

podstawie niniejszego pełnomocnictwa, będzie występował/ła  jako mój Pełnomocnik  i wyrażam na to zgodę.

Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone Pełnomocnikowi w sposób dobrowolny. W trakcie aplikowania o udzielenie kredytu 

konsumenckiego                                                                                    przekazała mi informację o możliwości zawarcia Umowy 

Ramowej osobiście na tych samych warunkach - bez potrzeby udzielania pełnomocnictwa.

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania.

Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa
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