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Załącznik nr 3 do Umowy pożyczki odnawialnej – wzór oświadczenia o odstąpieniu 

____________________ 

miejscowość, data 
____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy 

Adres Pożyczkobiorcy  

ID Finance Poland sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie 

ul. Hrubieszowska 6a 

01-296 Warszawa  

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY POŻYCZKI ODNAWIALNEJ / UMOWY POŻYCZKI / UMOWY POŻYCZKI 

RATALNEJ 

 
Ja, niżej podpisany/a _______________________________________ oświadczam, iż na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 
maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715), dalej jako „Ustawa”, niniejszym odstępuję od Umowy 
pożyczki odnawialnej/Umowy pożyczki/Umowy pożyczki ratalnej* nr ____________________ zawartej dnia 
______________________ z ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z zachowaniem 14 dniowego terminu, o 
którym mowa w art. 53 ust. 1 Ustawy. 
 
Jednocześnie zobowiązuję się, iż zwrócę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego 
oświadczenia, na rachunek bankowy ID Finance Poland sp. z o.o. prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. o numerze 11 
1090 2053 0000 0001 3161 9898 wpłaconą mi kwotę Pożyczki wraz z maksymalnymi odsetkami ustawowymi, o których mowa 
w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), liczonymi od dnia wypłaty kwoty Pożyczki do dnia zwrotu 
Pożyczki na rzecz ID Finance Poland sp. z o.o. Obowiązek zwrotu maksymalnych odsetek ustawowych, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, nie występuje, jeżeli kwota udzielonej Pożyczki nie została poddana oprocentowaniu, zgodnie z 
Warunkami udzielenia pożyczki lub Warunkami udzielenia pożyczki ratalnej. 
 
Oświadczam, iż jestem świadom skutków prawnych złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, w szczególności iż:  
1) złożenie oświadczenie staje się wiążące z dniem wysłania podpisanego przeze mnie dokumentu oświadczenia listem 

poleconym na adres korespondencyjny ID Finance Poland sp. z o.o.; 
2) obowiązku zwrotu przeze mnie na rzecz ID Finance Poland sp. z o.o. należności, o których mowa w powyższym akapicie; 
3) złożenie przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki odnawialnej skutkuje równocześnie rozwiązaniem 

Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej.  
 
 
______________________________ 
Czytelny podpis Pożyczkobiorcy  
 
*niepotrzebne skreślić  

 


