
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (KARTA KREDYTOWA) 

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. 

Kredytodawca: 
Adres: 
Numer telefonu: 
Adres poczty elektronicznej: 
Numer faksu: 
Adres strony internetowej: 

AIQLABS Sp. z o.o. 
ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa 
22 130 01 11 
kontakt@supergrosz.pl 
Nie dotyczy 
www.supergrosz.pl 

Pośrednik kredytowy: 
Adres: 
Adres poczty elektronicznej: 

Infostom Sp. z o.o. 
ul. Krzemionki 7, 20-314 Lublin  
22 130 01 11 
kontakt@infostom.pl 

2. Opis głównych cech kredytu 

Rodzaj kredytu Limit kredytowy 

Całkowita kwota kredytu 
Suma wszystkich środków pieniężnych, 
które zostaną Panu/Pani udostępnione 

…  złotych  

Terminy i sposób wypłaty kredytu 
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma 
Pan/Pani środki pieniężne 

Środki z tytułu przyznanego Limitu Kredytowego zostaną postawione do 
Pana/Pani dyspozycji jednorazowo na Rachunku Karty w terminie 2 dni 
roboczych od zawarcia Umowy. 

Czas obowiązywania umowy Umowę Strony zawierają na okres 36 miesięcy. Limit Kredytowy zostaje 
przyznany Panu/Pani na okres 12 miesięcy. 
Okres ważności Limitu Kredytowego może być automatycznie odnawiany 
na kolejne okresy 12 miesięczne, nie dłużej jednak niż do upływu okresu 
obowiązywania Umowy, chyba że jedna ze stron zawiadomi drugą stronę 
że postanowiła nie odnawiać Limitu Kredytowego na kolejny 12-miesięczny 
okres. 

Zasady i terminy spłaty kredytu 
 

Konsument jest zobowiązany do comiesięcznej spłaty w wysokości co 
najmniej Spłaty Minimalnej wskazanej w Zestawieniu Operacji. 
Konsument może dokonać spłaty w wysokości przewyższającej Spłatę 
Minimalną poprzez wpłatę na Rachunek Karty. 
Spłaty dokonywane przez Pana/Panią są zaliczane na poczet spłaty 
zadłużenia w następującej kolejności: 

• koszty sądowe i egzekucyjne oraz innych koszty związane z 
postępowaniem sądowym i egzekucyjnym (jeśli konsument zostanie 
nimi obciążony), 
• odsetki za opóźnienie według daty ich wymagalności,  
• odsetki według daty ich wymagalności, 
• prowizje i inne opłaty chronologicznie według daty ich 
wymagalności, 
• kwotę wykorzystanego Limitu Kredytowego. 

Całkowita kwota, do zapłaty: 
Jest to suma wszystkich środków 
pieniężnych, które kredytodawca 
udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, 
które zobowiązany/a będzie Pan/Pani 
ponieść w związku z umową o kredyt 

Konsumentowi, który dokonuje terminowej spłaty zadłużenia (w terminie 
nieprzekraczającym 20 dni od terminu płatności wskazanego w Zestawieniu 
Operacji), co najmniej w wysokości Spłaty Minimalnej, wynikającej z 
comiesięcznego Zestawienia Operacji, Kredytodawca przyznaje zwolnienie 
z długu obejmujące maksymalnie kwotę „Opłat początkowych za Kartę 
Kredytową” i stosuje niższą stawkę procentową Opłaty za korzystanie z 
Limitu Kredytowego. 

W takim wypadku Całkowita kwota do zapłaty wynosi … złotych. 
Na Całkowitą kwotę do zapłaty składają się 

a. Całkowita Kwota Limitu Kredytowego … zł, 
b. Całkowity Koszt Kredytu … zł, w tym: 

i. Odsetki kapitałowe od salda wykorzystanego Limitu 
Kredytowego … zł,  
ii. Opłata za korzystanie z Limitu Kredytowego w wysokości: … zł, 
iii. Opłaty początkowe za Kartę Kredytową w łącznej wysokości … zł 
za dwunastomiesięczny okres obowiązywania, w tym: 

- Opłata za wydanie Karty Kredytowej w kwocie …  zł, 
- Opłata za uruchomienie Limitu Kredytowego w kwocie … zł, 
- Opłata okresowa w kwocie … zł, 



- Opłata za „Pakiet dodatkowych korzyści” w kwocie … zł, 
- Opłata za „Pakiet usług dodatkowych” w kwocie …  zł. 

W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności w szczególności w 
przypadku, gdy konsument popadł w opóźnienie w spłacie Opłaty 
Minimalnej, Kredytodawca nie stosuje upustu na Opłatę za korzystanie z 
Limitu Kredytowego i Opłaty początkowe za Kartę Kredytową. 

W takim wypadku Całkowita kwota do zapłaty wynosi … złotych. 
Na Całkowitą kwotę do zapłaty składają się 

a. Całkowita Kwota Limitu Kredytowego … zł, 
b. Całkowity Koszt Kredytu …  zł, w tym: 

i. Odsetki kapitałowe od salda wykorzystanego Limitu 
Kredytowego … zł, 
ii. Opłata za korzystanie z Limitu Kredytowego w wysokości: … zł,  
iii. Opłaty początkowe za Kartę Kredytową w łącznej wysokości … zł 
za dwunastomiesięczny okres obowiązywania Umowy, w tym: 

- Opłata za wydanie Karty Kredytowej w kwocie … zł, 
- Opłata za uruchomienie Limitu Kredytowego w kwocie … zł, 
- Opłata okresowa w kwocie … zł, 
- Opłata za „Pakiet dodatkowych korzyści” w kwocie … zł, 
- Opłata za „Pakiet usług dodatkowych” w kwocie … zł, 

iv. Odsetki karne w wysokości : … zł. 

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej 
płatności: 
– opis towaru lub usługi: 
– cena: 

NIE DOTYCZY 

Wymagane zabezpieczenia kredytu 
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani 
musiał/a przedstawić w związku z umową 
o kredyt 

NIE DOTYCZY 

Informacja czy umowa o kredyt 
przewiduje gwarancję spłaty całkowitej 
kwoty kredytu wypłaconej na jej 
podstawie 
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy 
o kredyt, płatności dokonywane przez 
Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty 
całkowitej kwoty kredytu, ale będą 
wykorzystywane do zgromadzenia kapitału 
przez okresy i na zasadach określonych 
w umowie o kredyt lub w umowie 
dodatkowej, to umowa o kredyt nie 
przewiduje gwarancji spłaty całkowitej 
kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie 

NIE DOTYCZY 

3. Koszty kredytu  

Stopa oprocentowania kredytu oraz 
warunki jej zmiany 

Roczna stopa oprocentowania („RSO") jest zmienna i wynosi na dzień 
sporządzenia niniejszego formularza … % w skali roku.  
Roczna stopa procentowa obliczana jest jako dwukrotność sumy stopy 
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, 
(odsetki maksymalne - dwukrotności wysokości odsetek ustawowych 
zgodnie z art. 359 § 2(1) Kodeksu cywilnego).  
W przypadku obniżenia lub podwyższenia wysokości stopy referencyjnej 
Narodowego Banku Polskiego wysokość RSO Pożyczki ulega odpowiednio 
obniżeniu lub podwyższeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek 
maksymalnych.  

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony 
przez konsumenta, wyrażony jako wartość 
procentowa całkowitej kwoty kredytu w 
stosunku rocznym, przedstawiona, aby 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO: … % 
Przy obliczaniu Całkowitego Kosztu Kredytu, Całkowitej Kwoty do Zapłaty 
przez konsumenta oraz Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania 
przyjęto założenia, że: 



pomóc Panu/Pani w porównaniu 
oferowanych kredytów. 

a. Limit Kredytowy zostaje wykorzystany w całości przez dokonanie 
jednej transakcji w dniu udostępnienia konsumentowi Limitu 
Kredytowego,  
b. data księgowania transakcji na Rachunku Karty Kredytowej jest 
zgodna z datą jej dokonania, 
c. Konsument dokonuje Spłat Minimalnych zgodnie z umową, a 
miesięczna spłata zadłużenia jest równa minimalnej kwocie do zapłaty 
wskazanej każdorazowo na Zestawieniu Operacji,  
d. Kredytodawca przyznał konsumentowi zwolnienie z długu 
obejmujące maksymalnie kwotę „Opłat początkowych za Kartę 
Kredytową” 
e. Kredytodawca stosuje niższą stawkę Opłaty za korzystanie z Limitu 
Kredytowego, 
f. Spłata Minimalna następuje zawsze w terminie płatności (Dniu 
Spłaty),  
g. Ostateczna spłata zadłużenia dokonana jest ostatniego dnia okresu 
obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową, 
h. Umowa o Limit Kredytowy została zawarta na 12 miesięcy, 
i. Stopa procentowa Kredytu i opłaty, których zmian nie można określić 
w momencie ustalania Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, 
nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy. 

Reprezentatywny przykład: 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego 
wynosi … % przy założeniu: że całkowita kwota limitu kredytowego wynosi 
… zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi … zł, całkowity koszt kredytu 
wynosi … zł, zmienne oprocentowanie … % w skali roku). Umowa zawarta 
na okres 12 miesięcy.  

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej 
Do uzyskania kredytu konieczne jest 
zawarcie przez Pana/Panią umowy 
dodatkowej, w szczególności umowy 
ubezpieczenia lub innej umowy 

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy 
ubezpieczenia: NIE DOTYCZY 
Rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: NIE DOTYCZY 
Obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: NIE DOTYCZY 
Rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: NIE DOTYCZY 

Koszty, które zobowiązany/a będzie 
Pan/Pani ponieść w związku z umową 
o kredyt 

Na koszty które będzie Pan/Pani zobowiązany/-a ponieść w związku 
z umową dokonując terminowej spłaty zadłużenia (w terminie 
nieprzekraczającym 20 dni od terminu płatności wskazanego w Zestawieniu 
Operacji), co najmniej w wysokości Spłaty Minimalnej, wynikającej z 
comiesięcznego Zestawienia Operacji składają się: 

a. Odsetki kapitałowe od salda wykorzystanego Limitu Kredytowego …  
zł, 
b. Opłata za korzystanie z Limitu Kredytowego w wysokości: … zł, 
c. Opłaty początkowe za Kartę Kredytową w łącznej wysokości … zł za 
dwunastomiesięczny okres obowiązywania Umowy, w tym: 

- Opłata za wydanie Karty Kredytowej w kwocie … zł, 
- Opłata za uruchomienie Limitu Kredytowego w kwocie … zł, 
- Opłata okresowa w kwocie … zł, 
- Opłata za „Pakiet dodatkowych korzyści” w kwocie … zł, 
- Opłata za „Pakiet usług dodatkowych” w kwocie … zł. 

W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności powyższe opłaty 
zostaną naliczone w poniższej wysokości:  

a. Odsetki kapitałowe od salda wykorzystanego Limitu Kredytowego … 
zł, 
b. Opłata za korzystanie z Limitu Kredytowego w wysokości: … zł,  
c. Opłaty początkowe za Kartę Kredytową w łącznej wysokości … zł za 
dwunastomiesięczny okres obowiązywania Umowy, w tym: 

- Opłata za wydanie Karty Kredytowej w kwocie … zł, 
- Opłata za uruchomienie Limitu Kredytowego w kwocie …  zł, 
- Opłata okresowa w kwocie … zł, 
- Opłata za „Pakiet dodatkowych korzyści” w kwocie … zł, 
- Opłata za „Pakiet usług dodatkowych” w kwocie … zł. 

Koszty prowadzenia jednego lub kilku 
rachunków w celu dokonywania wpłat 
i wypłat środków pieniężnych 

NIE DOTYCZY 



Koszty korzystania z kart kredytowych W przypadku terminowej spłaty zadłużenia (w terminie nieprzekraczającym 
20 dni od terminu płatności wskazanego w Zestawieniu Operacji), co 
najmniej w wysokości Spłaty Minimalnej, wynikającej z comiesięcznego 
Zestawienia Operacji nie ponosi Pan/ Pani żadnych opłat dodatkowych z 
tytułu korzystania z kart kredytowych.  

W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności koszty korzystania z 
kart kredytowych zostaną naliczone zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji nr 2 
oraz Umową o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego. 

Inne koszty, które konsument 
zobowiązany jest ponieść w związku 
z umową 

NIE DOTYCZY 

Warunki, na jakich koszty związane 
z umową pożyczki mogą ulegać zmianie 

Koszty związane z Umową mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia 
nowych bądź nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
lub ze względu na konieczność dopasowania warunków Umowy w związku 
z wymogami wynikającymi z zaleceń lub decyzji odpowiednich organów lub 
orzeczeń sądowych. 
Kredytodawca może także wprowadzić do Tabel Opłat i Prowizji w okresie 
obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową nową opłatę lub prowizję 
dotyczącą nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej 
usługi lub produktu z zastrzeżeniem, że konsument nie będzie zobowiązany 
do korzystania z takiej nowej usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności 
istniejącej usługi lub produktu, że domyślnie taka nowa usługa, produkt lub 
funkcjonalność będą dla konsumenta nieaktywne oraz że nieskorzystanie 
przez konsumenta z takiej nowej usługi lub produktu lub nowej 
funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu nie wpłynie na ograniczenie 
praw ani zwiększenie obowiązków konsumenta wynikających z Umowy o 
Kartę Kredytową. 

Opłaty notarialne NIE DOTYCZY 
Skutek braku płatności 
Skutki braku płatności mogą być dla 
Pana/Pani następujące: 

W braku lub w przypadku opóźnienia w płatności może Pan/Pani zostać 
obciążony odsetkami za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych, 
określonych art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. równymi dwukrotności 
sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 
punktów procentowych (w stosunku rocznym). Na dzień sporządzenia 
niniejszego formularza informacyjnego odsetki maksymalne za opóźnienie 
wynoszą … % w stosunku rocznym. 
Zmiana stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie następuje w przypadku 
zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, odpowiednio do 
zmiany tej stopy. w przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych za 
opóźnienie, Pożyczkobiorca otrzymuje od Kredytodawcy niezwłocznie, 
informację o tej zmianie ze wskazaniem nowej wysokości stopy odsetek 
maksymalnych za opóźnienie.  
W przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie 
Kredytodawca nalicza odsetki według nowej stopy od dnia zmiany stopy 
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. 
Kredytodawca ma również prawo do podjęcia działań mających na celu 
odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej 
wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot, jak również ma prawo 
do dochodzenia zwrotu należności wynikających z Umowy na drodze 
postępowania sądowego. 
Kredytodawca ma prawo przekazać informacje o Pana/Pani 
zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć negatywny 
wpływ na Pana/Pani zdolność kredytową. 
Brak płatności w terminie skutkuje utratą prawa do zwolnienia o jakim 
mowa w umowie oraz koniecznością poniesienia opłat, wyszczególnionych 
powyżej. 

4. Inne ważne informacje: 

Odstąpienie od umowy 
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy 
ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od 
umowy. 

TAK 

Spłata kredytu przed terminem 
określonym w umowie 

Konsument ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty 
wykorzystanego Limitu Kredytowego w każdym czasie poprzez dokonanie 



Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do 
spłaty całości lub części kredytu przed 
terminem określonym w umowie 

płatności na Rachunek Karty, na zasadach wskazanych w Regulaminie. 
Kredytodawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty. 
Dokonanie choćby częściowej wcześniejszej spłaty powiększa kwotę 
Dostępnych Środków. 

Uprawnienie kredytodawcy do 
zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu 
przed terminem 

NIE DOTYCZY 

Sprawdzenie w bazie danych 
Jeśli Kredytodawca odmówi Panu/Pani 
udzielenia kredytu na podstawie informacji 
zawartych w bazie danych kredytodawca 
niezwłocznie przekaże Panu/Pani 
bezpłatną informację o wynikach tego 
sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, 
w której tego sprawdzenia dokonano. 

Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: 
• Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A., z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Z. Modzelewskiego 77 (02-679 Warszawa), 
• Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (02-679 Warszawa), 
• Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie przy 
ul. Lublańskiej 38 (31-476 Kraków), 
• Wewnętrzna baza danych Kredytodawcy, 
• Bazy danych uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej 
(Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-
check.pl/uczestnicy/). 

Prawo do otrzymania projektu umowy 
o kredyt 
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na 
wniosek, bezpłatnego projektu umowy 
pożyczki, jeżeli w ocenie kredytodawcy 
spełnia Pan/Pani warunki do 
udzielenia pożyczki 

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu 
Umowy. 

Czas obowiązywania formularza Niniejsza informacja zachowuje ważność przez …  

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość: 

a) Dane dotyczące Kredytodawcy: 

Kredytodawca: 
Adres: 
Numer telefonu: 
Adres poczty elektronicznej: 
Adres strony internetowej: 
Numer faksu: 

AIQLABS Sp. z o.o. 
ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa 
22 130 01 11 
kontakt@supergrosz.pl 
www.supergrosz.pl 
Nie dotyczy 

Rejestr Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551150 

Organ nadzoru 1) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa 
2) Komisja nadzoru Finansowego 

b) Dane dotyczące umowy 

Odstąpienie od Umowy Pożyczki Ratalnej Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty 
jej zawarcia. 
Odstąpienia dokonuje się poprzez przesłanie na adres Kredytodawcy lub 
adres poczty elektronicznej oświadczenia o odstąpieniu. 

Wybór prawa właściwego 
Do zawartej z Panem/Panią umowy 
pożyczki będzie miało zastosowanie prawo: 

POLSKIE 

Postanowienie umowy dotyczące wyboru 
prawa właściwego 

W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.  

Język umowy W okresie obowiązywania Umowy zamierzamy się z Panem/Panią 
porozumiewać w języku polskim. 

c) Dane dotyczące odwołań 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów Przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania 
sporów. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu 
wynikającego z Umowy pomiędzy Panem/ Panią a Kredytodawcą jest 
Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe 
informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej 
www.rf.gov.pl.  
W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy a Pożyczkobiorcą istnieje także 
możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod 
adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR ułatwia pozasądowe 



rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami 
i przedsiębiorcami. 
Ponadto, w przypadku skarg dotyczących działań Kredytodawcy, może Pan/ 
Pani zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego. 
Może Pan/ Pani także próbować rozwiązać spór w drodze mediacji 
prowadzonej przez Miejskiego (Rejonowego) Rzecznika Konsumentów lub 
organizację konsumentów w tym Federację Konsumentów, poprzez 
kontakt z takimi podmiotami z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
mediacyjnego lub skorzystanie z postępowania dotyczącego pozasądowego 
rozwiązywania sporów, poprzez wysłanie wniosku do Wojewódzkiego 
Inspektora Inspekcji Handlowej pod adresem wskazanym na stronie 
internetowej wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej albo za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci i pod adresem 
wskazanym na stronie internetowej wojewódzkiego inspektoratu inspekcji 
handlowej. 

Dane osobowe Pożyczkobiorcy Administratorem danych osobowych jest spółka działająca pod firmą 
AIQLABS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000551150. Szczegółowe informacje na temat zasad 
przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli 
informacyjnej zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, udostępnianej Pożyczkobiorcy. 

 


