
Warszawa, 18 January 2017

Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP
1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł.

Koszty pożyczki w wonga.com:

 pożyczki w wonga.com nie są oprocentowane; jedynym kosztem pożyczki jest prowizja za wypłatę środków
pieniężnych;

 w przypadku pierwszej pożyczki krótkoterminowej całkowity koszt pożyczki to 10 zł (prowizja);
 w przypadku kolejnych pożyczek krótkoterminowych oraz wszystkich pożyczek ratalnych koszt pożyczki

ustalany jest indywidualnie, przy czym prowizje są ograniczone do 25% kwoty pożyczki plus 30% kwoty
pożyczki w stosunku rocznym, nie więcej niż równowartość wypłaconej kwoty pożyczki za cały okres
kredytowania;

 wysokość prowizji zależy od:
 długości okresu wypłaty (dni/rat, na które Klient pożycza);
 informacji na temat zdolności kredytowej pożyczkobiorcy

(w szczególności od oceny punktowej w Biurze Informacji Kredytowej);
 historii współpracy z wonga.com.

 wonga.com nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wypłatę i spłatę pożyczki w terminie oraz za
czynności upominawcze i windykacyjne,

 Klient ma możliwość spłaty całości lub części zadłużenia w każdym czasie w okresie kredytowania, bez ponoszenia
opłat lub prowizji za wcześniejszą spłatę;

 w przypadku zadłużenia przeterminowanego, naliczane są odsetki karne od kwoty zaległego kapitału w
wysokości 14% w skali roku; odsetki naliczane są za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia, w którym
należność stała się wymagalna;

 wonga.com nie udostępnia opcji przedłużenia terminu spłaty

Tabela kosztów dla Pożyczek Krótkoterminowych

Wysokość prowizji za wypłatę

Prowizja za pierwszą wypłatę: 10 zł

Prowizja za kolejne wypłaty: Od 0% do 25% kwoty wypłaty plus 30% kwoty wypłaty w skali roku, nie
więcej niż 100% kwoty wypłaty w całym okresie kredytowania.
Wysokość prowizji zależy od:
• długości okresu wypłaty;
• informacji uzyskanej na temat klienta w Biurze Informacji Kredytowej

S.A. (BIK). Im lepsza ocena punktowa BIK, tym niższa prowizja;
• historii współpracy z wonga.com, w szczególności terminowych spłat

poprzednich wypłat.

Oprocentowanie pożyczki: 0%

Opłaty od pożyczki: Brak

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne)

Roczna stopa odsetek karnych: 14%

Tabela kosztów dla Pożyczek Ratalnych

Wysokość prowizji za wypłatę

Prowizja za wypłatę: Od 0% do 25% kwoty wypłaty plus 30% kwoty wypłaty w skali roku, nie
więcej niż 100% kwoty wypłaty w całym okresie kredytowania
Wysokość prowizji zależy od:
• długości okresu wypłaty;
• informacji uzyskanej na temat klienta w Biurze Informacji Kredytowej

S.A. (BIK). Im lepsza ocena punktowa BIK, tym niższa prowizja;
• historii współpracy z wonga.com, w szczególności terminowych spłat

poprzednich wypłat.

Oprocentowanie pożyczki: 0%

Opłaty od pożyczki: Brak
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Odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne)

Roczna stopa odsetek karnych: 14%

Prawo do odstąpienia:

 Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia jak również od kolejnych wypłat dokonywanych
na jej podstawie w terminie 14 dni od dnia wypłaty;

 jeśli Klient zdecyduje się na złożenie odstąpienia to zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconego kapitału w
terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu na numer rachunku bankowego podany przy zawarciu
umowy;

 w przypadku opóźnienia w zwrocie środków kwota wypłaty staje się zadłużeniem przeterminowanym, od którego
pobierane są odsetki karne (14% w skali roku).


