
PEŁNOMOCNICTWO 

Ja, … … legitymujący/-a się dowodem osobistym numer … , posiadający/-a numer PESEL … 
zamieszkały/-a w … 

niniejszym udzielam pełnomocnictwa: 

AIQLABS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa, zarejestrowanej w 
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000551150, NIP: 5252607460, REGON: 360301004, ("Pełnomocnik"), 

1. do zawarcia w formie pisemnej lub w formie równoważnej z formą pisemną umowy o udzielenie 
limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej z AIQLABS Sp. z o.o. ("Umowa"), 
2. do zawarcia aneksów do niniejszej Umowy obejmujących podwyższenie lub obniżenie przyznanego 
w Umowie Limitu Kredytowego. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na to aby aneks obniżający wysokość przyznanego Limitu 
Kredytowego został zawarty w przypadku jeśli zawrę z AIQLABS sp. z o. o. umowę pożyczki ratalnej  
(“Umowa pożyczki ratalnej”). Przyjmuję do wiadomości, że Limit Kredytowy zostanie obniżony o kwotę 
kapitału, przyznanej mi pożyczki ratalnej. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na to aby aneks podwyższający wysokość przyznanego Umową limitu 
kredytowego został zawarty w przypadku jeśli: 

1. złożę oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pożyczki ratalnej, zawartej na skutek oświadczenia, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim, 
2. złożę oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy pożyczki ratalnej, 
3. dokonam całkowitej wcześniejszej spłaty pożyczki, wynikającej z zawartej Umowy pożyczki ratalnej. 

W powyższych przypadkach z chwilą zawarcia aneksu, Limit Kredytowy w Umowie o udzielenie limitu 
kredytowego i wydanie karty kredytowej zostanie podwyższony do wysokości pierwotnie przyznanego 
mi limitu kredytowego. 

Wyrażam zgodę na to by, w związku z zawarciem Umowy i aneksów do niej na podstawie niniejszego 
pełnomocnictwa, AIQLABS Sp. z o.o. występowała jednocześnie jako mój Pełnomocnik oraz jako druga 
strona Umowy (Kredytodawca). 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do udzielania pełnomocnictw dalszych. 

Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone poprzez oświadczenie złożone za pośrednictwem strony 
internetowej www.supergrosz.pl przy wykorzystaniu zawartego tam formularza pełnomocnictwa. 

http://www.supergrosz.pl/

