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FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY załącznik nr 1
Pożyczkobiorca może odstąpić od Umowy pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyn,
składając oświadczenie o odstąpieniu sporządzone w formie pisemnej i doręczając na adres siedziby lub oddziału
Pożyczkodawcy lub przesyłając na adres siedziby lub oddziału Dziesiątka Finanse Sp. z o.o.: 02-269 Warszawa, ul.
Skibicka 29 w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Pożyczkobiorca może w tym celu wykorzystać załączony
Formularz odstąpienia, który stanowi zał. nr 1 do Umowy. W przypadku przesłania odstąpienia listownie za datę
odstąpienia uznaje się datę nadania przesyłki listowej.
W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa odstąpienia od Umowy pożyczki pieniężnej Pożyczkobiorca
zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy Całkowitą Kwotę Pożyczki wskazaną w pozycji [A] Umowy nie później niż
w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, osobiście w oddziale Pożyczkodawcy lub
przekazem na adres tego oddziału albo przelewem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub Pośrednika o nr 32 1240
6335 1111 0010 9712 9049 PEKAO S.A. W przypadku zwrotu na rachunek bankowy lub za pomocą przekazów
pieniężnych za datę zwrotu uznaje się datę nadania kwoty zwrotu. W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczkobiorca
nie jest obciążony Prowizją wskazaną w poz. [C] Umowy ani żadnymi kosztami i opłatami.

W związku z przysługującym mi prawem do odstąpienia od
Umowy niniejszym odstępuję od Umowy Pożyczki:
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