
 

 

Siemens Finance Sp. z o.o.     

OGÓLNE WARUNKI UMOWY POŻYCZKI 

1. Interpretacja, Definicje 

1.1. Poniższe określenia użyte w Ogólnych Warunkach Umowy Pożyczki mają następujące znaczenie: 

„Bank” oznacza bank wskazany w Umowie, który aktualnie prowadzi rachunek bankowy Siemens Finance; 

„Data Wypłaty Pożyczki” oznacza datę wskazaną w Umowie Pożyczki, do której po spełnieniu określonych warunków, Pożyczka 
będzie wypłacona; 

 „Dokumenty Zabezpieczenia” oznacza umowy i dokumenty będące podstawą ustanowienia zabezpieczeń spłaty Pożyczki 
wskazanych w Umowie Pożyczki, według wzorów zaakceptowanych przez Siemens Finance; 

„Dostawca” oznacza podmiot lub podmioty wskazane w Umowie Pożyczki; 

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

„Dzień Płatności Odsetek” oznacza ostatni dzień Okresu Odsetkowego; 

„Dzień Spłaty” oznacza, począwszy od następnego kalendarzowego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata Pożyczki 
ostatni dzień każdego z następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, w którym płacona jest odpowiednia rata Kwoty Spłaty, z 
zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek z tych dni nie przypada w Dniu Roboczym, Dniem Spłaty będzie poprzedzający Dzień Roboczy, 
chyba że co innego wynika z harmonogramu spłaty Pożyczki; 

„Dzień Ustalenia Stopy Oprocentowania” oznacza pierwszy Dzień Roboczy każdego Okresu Obowiązywania Oprocentowania; 

„ePlatforma” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Siemens Finance, w którym publikowane są informacje dla 
Pożyczkobiorcy;  

„Kwota Pożyczki” oznacza wskazaną w Umowie Pożyczki kwotę udzielonej Pożyczki; 

„Kwota Spłaty” oznacza niespłaconą kwotę Pożyczki (kapitału); 

„Maksymalna Data Wypłaty Pożyczki” oznacza datę wskazaną w Umowie Pożyczki, do której maksymalnie, po spełnieniu 
określonych warunków, Pożyczka może być wypłacona; 

 „Marża” oznacza stały składnik Oprocentowania określony procentowo w Umowie Pożyczki dla oprocentowania zmiennego; 

„Okres Odsetkowy” oznacza każdy z następujących po sobie okresów wskazanych w Umowie Pożyczki, w których naliczane są 
odsetki zgodnie z Oprocentowaniem, z tym, że pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się pierwszego dnia następnego miesiąca po 
miesiącu, w którym Pożyczka została wypłacona, chyba że co innego wynika z harmonogramu spłaty Pożyczki; 

„Okres Obowiązywania Oprocentowania” oznacza w przypadku Umowy Pożyczki z oprocentowaniem zmiennym miesiąc 
kalendarzowy, z zastrzeżeniem pierwszego Okresu Obowiązywania Oprocentowania, który rozpoczyna się pierwszego dnia 
następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym Pożyczka została wypłacona,; 

 „Oprocentowanie” oznacza: dla Umowy Pożyczki z oprocentowaniem zmiennym – Stopę Oprocentowania powiększoną o Marżę; 

„OWUP” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umowy Pożyczki; 

„Podstawa Wypowiedzenia Umowy” oznacza którykolwiek z przypadków wymienionych w pkt. 10 lub innych tak zdefiniowanych 
w Umowie Pożyczki; 

„Pożyczka” oznacza pożyczkę pieniężną udzieloną na podstawie Umowy Pożyczki; 

„Pożyczkobiorca” oznacza podmiot zaciągający Pożyczkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub 
rolniczej, niebędący konsumentem; 

„Przedmiot Dostawy"  oznacza  przedmiot lub przedmioty wskazane w Umowie Pożyczki; 

„Przedmiot Zabezpieczenia” oznacza rzeczy ruchome, prawa, wierzytelności lub nieruchomości, na których ustanowione zostało 
zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Pożyczki zgodnie z Dokumentami Zabezpieczenia; 

„Raty Spłaty” oznacza raty kapitałowe, do których zapłaty zobowiązany jest Pożyczkobiorca; 

„Serwis” oznacza serwis internetowy pod adresem www.simplyloan.pl, który umożliwia złożenie przez Pożyczkobiorcę wniosku o 
zawarcie Umowy Pożyczki z Siemens Finance oraz podjęcie dalszych czynności zmierzających do zawarcia Umowy Pożyczki, jak 
również podjęcia innych czynności w toku jej wykonywania; 

Miejsce użytkowania/przechowywania Przedmiotu Dostawy –oznacza w razie braku odmiennego uregulowania w Umowie 
Pożyczki siedzibę Pożyczkobiorcy;  

„Stopa Oprocentowania” oznacza jednomiesięczny WIBOR, określony w Umowie Pożyczki ustalany cyklicznie w Dniach Ustalenia 
Stopy Oprocentowania; 

„Tabela Prowizji i Opłat” oznacza tabelę udostępnioną Pożyczkobiorcy na ePlatformie lub w formie dokumentu określającą 
wysokość opłat i prowizji przysługujących Siemens Finance w związku z Umową Pożyczki; 

„Umowa Pożyczki” oznacza umowę pożyczki w rozumieniu art. 720 i nast. Kodeksu Cywilnego zawartą między Siemens Finance a 
Pożyczkobiorcą włączając w to Załączniki do Umowy Pożyczki będące jej integralną częścią; 

 „Waluta Spłaty” oznacza walutę, w której Pożyczka jest spłacana, określoną w Umowie Pożyczki; 
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„Waluta Umowy” oznacza walutę, w której została udzielona Pożyczka, określoną w Umowie Pożyczki; 

„Waluta Wypłaty” oznacza walutę, w której Pożyczka jest wypłacana, określoną w Umowie Pożyczki; 

„Wkład Własny” oznacza część ceny za Przedmiot Dostawy płaconą przez Pożyczkobiorcę na rzecz Dostawcy, w kwocie będącej 
różnicą pomiędzy wartością Przedmiotu Dostawy wskazaną w Umowie Pożyczki a kwotą wypłaty za Przedmiot Dostawy wskazaną w 
Umowie Pożyczki. 

1.2. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia pisane w Umowie Pożyczki w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby 
mnogiej i odwrotnie. 

1.3. Terminy pisane w OWUP wielką literą a w nich niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Umowie Pożyczki. 

1.4. Terminy pisane w Umowie Pożyczki wielką literą a w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w OWUP. 

1.5. W razie sprzeczności  treści  Umowy  Pożyczki  z  treścią  OWUP, strony są związane postanowieniami Umowy Pożyczki.  

2. Pożyczka 

2.1. Siemens Finance dokona wypłaty środków z Pożyczki, jeżeli: 

(a) Pożyczkobiorca dostarczy Siemens Finance podpisane, w imieniu Pożyczkobiorców i odpowiednio podmiotów udzielających 
zabezpieczeń, Umowę Pożyczki i Dokumenty Zabezpieczenia; 

(b) Pożyczkobiorca dostarczy Siemens Finance pisemne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o przelewie wierzytelności przez 
dłużnika tej wierzytelności, o ile umowa przelewu wierzytelności jest Dokumentem Zabezpieczenia; 

(c) Pożyczkobiorca dostarczy Siemens Finance kopię faktury lub kopie faktur zaliczkowych (jeżeli były wystawione) wystawionych 
przez Dostawcę Pożyczkobiorcy za Przedmiot Dostawy, które będą zawierały w zakresie Przedmiotu Dostawy co najmniej takie 
elementy jak rodzaj, marka, typ, rok produkcji, stan Przedmiotu Dostawy, ewentualne wyposażenie oraz inne cechy 
identyfikacyjne (jeżeli występują); 

(d) Siemens Finance otrzyma od Dostawcy pisemne potwierdzenie wpłaty Wkładu Własnego; 

(e) Siemens Finance otrzyma od Dostawcy pisemne oświadczenie co do momentu przejścia prawa własności Przedmiotu Dostawy na 
Pożyczkobiorcę; 

(f) Pożyczkobiorca zapewni przedstawicielowi Siemens Finance dostęp do Przedmiotu Dostawy lub Przedmiotu Zabezpieczenia w 
tym możliwość dokonania inspekcji oraz zdjęć Przedmiotu Dostawy lub Przedmiotu Zabezpieczenia; 

(g) Pożyczkobiorca dostarczy Siemens Finance kopie dokumentów potwierdzających rejestrację Przedmiotu Dostawy w przypadku 
pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji zgodnie z ustawą z  dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst 
jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)) oraz pisemną informację od Dostawcy o ilości 
kluczyków i rodzaju występujących w  Przedmiocie Dostawy zabezpieczeń, w przypadku pojazdów silnikowych podlegających 
obowiązkowi rejestracji; 

(h) Pożyczkobiorca zapłaci Siemens Finance, przelewem na wskazany rachunek bankowy, opłatę za udzielenie Pożyczki, o ile taka 
opłata jest wymagana zgodnie z Umową Pożyczki a nie jest płacona z Kwoty Pożyczki;   

(i) w dniu wypłaty Pożyczki nie będzie zachodziła Podstawa Wypowiedzenia Umowy lub sytuacja, o której mowa w pkt. 9, jak 
również wypłata Pożyczki nie spowoduje wystąpienia Podstawy Wypowiedzenia Umowy lub sytuacji, o której mowa w pkt. 9; 

(j) Pożyczkobiorca lub beneficjent, na którego rachunek bankowy Pożyczka jest wypłacana nie znajdują się na jakiejkolwiek liście 
sankcyjnej właściwej dla Siemens Finance lub Grupy Siemens wskazującej m.in. osoby potencjalnie finansujące terroryzm, 
piorące pieniądze, biorące udział we fraudach, a także osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne. 

2.2. Wypłata środków z Pożyczki nastąpi w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia łącznego spełnienia warunków określonych w pkt. 2.1 
jednakże nie później niż w Dacie Wypłaty Pożyczki.  Spełnienie warunków określonych w pkt. 2.1 później niż na 5 Dni Roboczych 
przed Datą Wypłaty Pożyczki nie gwarantuje wypłaty Pożyczki. 

2.3. Z zastrzeżeniem pkt. 2.4, w przypadku braku wypłaty Pożyczki w terminie do Daty Wypłaty Pożyczki (włącznie) z powodu braku 
spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 2.1 w terminie określonym w pkt. 2.2, Umowa Pożyczki oraz 
Dokumenty Zabezpieczenia wygasają. Z tego tytułu Siemens Finance może naliczyć opłatę zgodną z Tabelą Prowizji i Opłat. 

2.4. W przypadku, gdy najpóźniej na 5 Dni Roboczych przed Datą Wypłaty Pożyczki, Pożyczkobiorca dostarczy Siemens Finance 
podpisane przez Pożyczkobiorcę i Dostawcę zamówienie lub umowę na Przedmiot Dostawy, z których wynika, że termin zapłaty 
za Przedmiot Dostawy następuje po Dacie Wypłaty Pożyczki, wówczas Data Wypłaty Pożyczki ulega przesunięciu w ten sposób, że 
będzie przypadała na datę zapłaty za Przedmiot Dostawy wskazaną w zamówieniu lub umowie z Dostawcą plus 30 dni 
kalendarzowych, z tym zastrzeżeniem jednak, że Data Wypłaty Pożyczki nie może przekraczać Maksymalnej Daty Wypłaty 
Pożyczki. Na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy, Siemens Finance może wyrazić zgodę na ponowne przesunięcie Daty Wypłaty 
Pożyczki o kolejne 60 dni kalendarzowych, z tym zastrzeżeniem jednak, że Data Wypłaty Pożyczki nie może przekraczać 
Maksymalnej Daty Wypłaty Pożyczki. Pkt. 2.3 w zakresie wygaśnięcia Umowy Pożyczki oraz Dokumentów Zabezpieczeń stosuje się 
odpowiednio.  

2.5. Pożyczkobiorca oświadcza, że w przypadku Pożyczki z oprocentowaniem zmiennym jest świadomy ryzyka zmiany stopy 
procentowej (Ryzyko Stopy Procentowej), które mają wpływ na wysokość zobowiązania względem Siemens Finance wynikającego 
z Umowy Pożyczki oraz przyjmuje na siebie Ryzyko Stopy Procentowej w pełnym zakresie.  

3. Oprocentowanie 

3.1. Okres od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym Pożyczka została wypłacona, do dnia ostatecznej spłaty 
będzie podzielony na Okresy Odsetkowe. 

3.2. Siemens Finance należne są odsetki od Kwoty Spłaty naliczane w Okresach Odsetkowych za każdy dzień według Oprocentowania 
przy założeniu, że rok trwa 360 dni oraz na podstawie liczby dni, jakie faktycznie upłynęły. Odsetki od Kwoty Spłaty 
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Pożyczkobiorca będzie płacił w Dniach Płatności Odsetek za upływający Okres Odsetkowy.  

4. Odsetki za opóźnienie 

Jeśli jakakolwiek Kwota Spłaty lub inna należność wynikająca z Umowy Pożyczki nie zostanie zapłacona w terminie 
wymagalności, wówczas w okresie rozpoczynającym się w kolejnym dniu a kończącym się w dniu, w którym świadczenie 
Pożyczkobiorcy zostanie spełnione kwota ta będzie oprocentowana według dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za 
opóźnienie. 

5. Spłata Pożyczki 

5.1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Kwoty Spłaty w terminach określonych w Umowie Pożyczki wraz z odsetkami przy 
zastosowaniu formuły spłaty przyjętej w Umowie Pożyczki przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Siemens Finance.  

5.2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonywania wszelkich płatności na podstawie Umowy Pożyczki w Walucie Spłaty. Od każdej 
wpłaty dokonywanej w walucie innej niż Waluta Spłaty Siemens Finance jest uprawniony do pobierania opłaty manipulacyjnej 
zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat oraz do przeliczenia kwoty wpłaty na Walutę Spłaty według kursu średniego NBP waluty wpłaty z 
dnia poprzedzającego wpłatę. 

5.3. Nieotrzymanie od Siemens Finance faktury lub innego dokumentu księgowego przez Pożyczkobiorcę przed terminem 
wymagalności danego świadczenia nie uprawnia Pożyczkobiorcy do powstrzymania się od spełnienia tego świadczenia w 
terminie wymagalności. 

5.4. Za termin zapłaty jakiejkolwiek należności z tytułu Umowy Pożyczki uznaje się datę zaksięgowania tej wpłaty na odpowiednim 
rachunku bankowym Siemens Finance. 

6. Wcześniejsza Spłata 

Pożyczkobiorca może spłacić Pożyczkę w całości lub w części przed terminem jej wymagalności, tylko za zgodą Siemens Finance 
przy czym taka wcześniejsza spłata może nastąpić tylko w Dniu Spłaty i po spełnieniu następujących warunków: 

(a) Siemens Finance otrzyma podpisany wniosek (według wzoru zaakceptowanego przez Siemens Finance) w oryginale, za 
pośrednictwem faksu lub drogą mailową o planowanej wcześniejszej spłacie Pożyczki nie później niż na 10 Dni Roboczych przed 
proponowaną datą wcześniejszej spłaty; oraz 

(b) Siemens Finance otrzyma od Pożyczkobiorcy – w ciągu 10 Dni Roboczych od otrzymania od Pożyczkobiorcy wniosku o 
planowanej wcześniejszej spłacie, jednakże nie później niż w dacie wcześniejszej spłaty  – opłatę w związku z wcześniejszą spłatą 
Pożyczki w wysokości wskazanej w Tabeli Prowizji i Opłat obowiązującej w dniu podpisania Umowy Pożyczki przez 
Pożyczkobiorcę. 

7. Płatności. Koszty i Wydatki 

7.1. Wszystkie płatności dokonywane przez Pożyczkobiorcę na rzecz Siemens Finance na podstawie Umowy Pożyczki będą 
dokonywane bez jakichkolwiek potrąceń, w tym z tytułu podatków lub z tytułu innych świadczeń publicznoprawnych o 
podobnym charakterze. 

7.2. Wszystkie płatności dokonywane przez Pożyczkobiorcę na rzecz Siemens Finance, niezależnie od dyspozycji Pożyczkobiorcy, będą 
zaliczane przez Siemens Finance na pokrycie najdalej wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Pożyczki 
niezależnie od ich kategorii. W przypadku, gdy Siemens Finance i Pożyczkobiorcę łączą również inne stosunki prawne niż Umowa 
Pożyczki, z których wynikają wymagalne wierzytelności Siemens Finance wobec Pożyczkobiorcy, Siemens Finance, niezależnie od 
dyspozycji Pożyczkobiorcy, jest uprawniony do zaliczenia otrzymanych lub pobranych kwot wynikających z któregokolwiek z tych 
stosunków prawnych na dowolną najdalej wymagalną wierzytelność Siemens Finance wobec Pożyczkobiorcy wynikającą z 
któregokolwiek z tych stosunków prawnych. 

7.3. Pożyczkobiorca pokryje wszelkie opłaty i prowizje na zasadach wskazanych w Tabeli Prowizji i Opłat obowiązującej w dniu ich 
naliczenia. Tabela Prowizji i Opłat wiąże strony na zasadzie art. 384 Kodeksu cywilnego. W przypadku zmian w treści Tabeli 
Prowizji i Opłat, Siemens Finance udostępnia treść zmian Pożyczkobiorcy z określeniem terminu wejścia w życie tych zmian. 
Pożyczkobiorca jest uprawniony do niezaakceptowania zmian i złożenia pisemnego wypowiedzenia Umowy Pożyczki w terminie 
30 dni od dnia udostępnienia Pożyczkobiorcy zmian do Tabeli Prowizji i Opłat. W przypadku wypowiedzenia przez Pożyczkobiorcę 
Umowy Pożyczki w określonym wyżej terminie, Umowa Pożyczki wygasa z upływem tego terminu a Kwota Spłaty wraz z 
narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od Pożyczkobiorcy zgodnie z Umową Pożyczki staje się natychmiast wymagalna 
i będzie podlegać niezwłocznej spłacie. W przypadku braku wypowiedzenia w powyższym terminie, zmiany w Tabeli Prowizji i 
Opłat obowiązują strony z dniem wejścia w życie tych zmian. 

7.4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się pokryć, a w przypadku gdyby uczynił to Siemens Finance, zwrócić odpowiednią kwotę Siemens 
Finance w terminie przez Siemens Finance wskazanym: 

(a) wszystkich udokumentowanych opłat skarbowych, sądowych, notarialnych, podatków i innych należności, jakim w dowolnym 
czasie podlegać może Umowa Pożyczki lub Dokumenty Zabezpieczenia, oraz na żądanie Siemens Finance zwrócić wszelkie 
udokumentowane koszty poniesione w związku z niezapłaceniem lub opóźnieniem w zapłacie takich płatności;  

(b) uzasadnionych i udokumentowanych kosztów i wydatków łącznie z podatkiem, poniesionych przez Siemens Finance w związku z 
zawarciem, wykonaniem lub niewykonaniem, wypowiedzeniem Umowy Pożyczki lub Dokumentów Zabezpieczenia a także w 
związku z ochroną i dochodzeniem praw przez Siemens Finance z tytułu Umowy Pożyczki lub Dokumentów Zabezpieczenia; 

(c) wyceną, odbiorem, transportem lub naprawą Przedmiotu Zabezpieczenia w związku z realizowaniem uprawnień przez Siemens 
Finance na podstawie Dokumentów Zabezpieczenia.  

8. Zobowiązania oraz oświadczenia Pożyczkobiorcy 

8.1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 

(a) wykorzystania Pożyczki na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zawodowej lub rolniczej; 

(b) terminowej spłaty Pożyczki oraz wszelkich należności wynikających z Umowy Pożyczki; 



(c) powiadomienia Siemens Finance o zaistnieniu jakiejkolwiek Podstawy Wypowiedzenia Umowy niezwłocznie po jej zaistnieniu; 

(d) zapewnienia przedstawicielowi Siemens Finance dostępu do Przedmiotu Zabezpieczenia niezwłocznego na każde jego żądanie, w 
tym możliwość dokonania inspekcji oraz zdjęć Przedmiotu Zabezpieczenia; 

(e) natychmiastowego powiadomienia Siemens Finance o przyznaniu lub wypłacie kwoty dotacji, jak również o odmowie przyznania 
lub wypłaty dotacji będącej Przedmiotem Zabezpieczenia; 

(f) używania Przedmiotu Zabezpieczenia i pobierania z niego pożytków w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i 
właściwościom oraz określony w instrukcjach obsługi Przedmiotu Zabezpieczenia i innych podobnych dokumentach; 

(g) dokonywania na swój koszt wszelkich napraw Przedmiotu Zabezpieczenia. Przedmiot Zabezpieczenia może być konserwowany i 
naprawiany wyłącznie przez podmiot upoważniony przez producenta lub Dostawcę do konserwacji i napraw Przedmiotu 
Zabezpieczenia wymieniony w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej. Bez zgody Siemens Finance Pożyczkobiorca nie może 
sam dokonywać napraw Przedmiotu Zabezpieczenia ani powierzać ich wykonania osobom trzecim; 

(h) dostarczenia do Siemens Finance potwierdzenia ustanowienia zabezpieczeń wynikających z Dokumentów Zabezpieczenia w 
terminie 3 miesięcy od dnia wypłaty Pożyczki o ile zabezpieczenia te nie zostały ustanowione poprzez podpisanie Dokumentów 
Zabezpieczenia; 

(i) informowania Siemens Finance o spadku wartości Przedmiotu Zabezpieczenia lub o jakichkolwiek zdarzeniach mających wpływ 
na możliwości egzekwowania przez Siemens Finance swoich roszczeń na podstawie Dokumentów Zabezpieczenia; 

(j) niezwłocznego składania Siemens Finance następujących dokumentów: 

(i) kopii zawiadomienia zakładu ubezpieczeniowego o powstaniu szkody - następnego Dnia Roboczego po dniu, w którym 
nastąpiło zawiadomienie zakładu ubezpieczeniowego o zaistnieniu zdarzenia; 

(ii) kopii dokumentu poświadczającego dokonanie zmiany siedziby, nazwy (firmy), adresu, danych kontaktowych (telefon, 
adres poczty elektronicznej), danych osób wskazanych jako osoby do kontaktu, adresów poręczycieli oraz innych 
osób/podmiotów, które udzieliły zabezpieczenia - w ciągu 7 dni od daty dokonania bądź zaistnienia  zmiany; 

(iii) kopii dokumentu stwierdzającego zmiany w zakresie struktury właścicielskiej - w ciągu 7 dni od daty dokonania zmiany; 

(iv) kopii pozwu, nakazu, wezwania do zapłaty, decyzji US, zakładu ubezpieczeniowego, postanowienie komornika lub 
innego dokumentu, z którego wynika roszczenie, zawiadomienie o wszczęciu wobec Pożyczkobiorcy lub Przedmiotu 
Zabezpieczenia postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego lub innego o podobnym charakterze - w 
ciągu 3 dni od dnia doręczenia Pożyczkobiorcy dokumentu; 

(v) kopii kompletnej i aktualnej dokumentacji przedstawiającej w pełnym zakresie sytuację finansową Pożyczkobiorcy (w 
szczególności zbadane roczne sprawozdanie finansowe lub raporty kwartalne) - w terminie 7 dni od żądania Siemens 
Finance. 

8.2. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wskazanych w pkt. 8.1 w terminach tam wskazanych stanowi Podstawę 
Wypowiedzenia Umowy oraz spowoduje, iż Siemens Finance ma prawo obciążyć Pożyczkobiorcę karą umowną w wysokości 2% 
Kwoty Pożyczki za każde zdarzenie. 

8.3. Pożyczkobiorca oświadcza, że: 

(a) nie znajduje się w trakcie zmian organizacyjno-prawnych wymagających ich ujawnienia we właściwym rejestrze;  

(b) w stosunku do Pożyczkobiorcy nie zostały podjęte i nie toczą się jakiekolwiek działania korporacyjne, sądowe lub inne 
czynności dotyczące upadłości, rozwiązania, likwidacji, zarządu przymusowego, restrukturyzacji, reorganizacji, układu, 
egzekucji lub jakiekolwiek inne działania o podobnym charakterze; 

(c) nie jest niewypłacany ani zagrożony niewypłacalnością; 

(d) w stosunku do Pożyczkobiorcy nie zostały podjęte i nie toczą się jakiekolwiek działania windykacyjne, w tym windykacji 
bankowej czy egzekwowania zabezpieczeń; 

(e) w stosunku do Pożyczkobiorcy w ciągu ostatnich 5 lat przed zawarciem Umowy Pożyczki nie były podejmowane i nie 
toczyły się jakiekolwiek działania korporacyjne, sądowe lub inne czynności dotyczące upadłości, rozwiązania, likwidacji, 
zarządu przymusowego, restrukturyzacji, reorganizacji, układu, egzekucji lub jakiekolwiek inne działania o podobnym 
charakterze; 

(f) nie jest powiązany personalnie lub kapitałowo z członkami organów Siemens AG oraz Siemens Finance Sp. z o.o. lub 
osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w tych podmiotach; 

(g) do dnia podpisania Umowy Pożyczki nie ustanowiono żadnego zabezpieczenia na całości lub części obecnych lub 
przyszłych przychodów lub majątku Pożyczkobiorcy oraz, iż nie są prowadzone wobec Pożyczkobiorcy żadne 
postępowania sądowe, cywilne, karne, administracyjne oraz egzekucyjne, jak również nie istnieją żadne prawomocne 
orzeczenia sądowe lub administracyjne zapadłe wobec Pożyczkobiorcy, odnoszące się do istotnych roszczeń majątkowych 
podnoszonych wobec Pożyczkobiorcy, które uniemożliwiłyby Pożyczkobiorcy zawarcie lub należyte wykonanie Umowy 
Pożyczki; 

(h) złożył wszystkie wymagane prawem deklaracje i zeznania podatkowe do odpowiednich organów podatkowych, nie 
zalega z płatnościami z tytułu podatków, zobowiązań wobec ZUS i innych ciężarów publicznoprawnych; 

(i) wszystkie pisemne informacje dostarczone Siemens Finance przez Pożyczkobiorcę w związku z Umową Pożyczki są 
prawdziwe, kompletne i rzetelne pod wszystkimi istotnymi względami i Pożyczkobiorcy nie są znane żadne istotne fakty 
lub okoliczności, o których Siemens Finance nie został poinformowany. 

9. Kontrola eksportu 

Wynikające z Umowy Pożyczki zobowiązania Siemens Finance ustają, jeżeli ich spełnienie narusza krajowe lub międzynarodowe 



regulacje z zakresu handlu zagranicznego lub prawa celnego, jak również nałożone embarga lub inne sankcje. 

10. Podstawy Wypowiedzenia Umowy 

10.1. Jeżeli: 

(a) Pożyczkobiorca nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie Umowy Pożyczki w czasie i w sposób określony w Umowie 
Pożyczki; lub 

(b) Pożyczkobiorca nie wykona lub nienależycie wykona jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku (w tym informacyjnego) 
wynikającego z Umowy Pożyczki lub Dokumentów Zabezpieczenia; lub 

(c) jakiekolwiek oświadczenie, informacja lub dokument złożone przez Pożyczkobiorcę w lub w związku z Umową Pożyczki w tym we 
wniosku o udzielenie Pożyczki okaże się w jakimkolwiek czasie  nieprawdziwe lub błędne co do faktu lub kwestii prawnych; lub 

(d) Pożyczkobiorca nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności, rozpocznie negocjacje z którymkolwiek 
ze swoich wierzycieli z zamiarem odroczenia spłaty lub restrukturyzacji swojego zadłużenia; lub 

(e) Pożyczkobiorca utraci uprawnienia do kontynuowania swojej działalności albo zmieni znacząco profil prowadzonej działalności; 
lub  

(f) Pożyczkobiorca sprzeda swoje przedsiębiorstwo lub jego istotną część albo zaprzestanie prowadzenia swojej działalności w 
całości lub w istotnej części lub oświadczy, że zamierza to zrobić; lub 

(g) nastąpią istotne zmiany w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Pożyczkobiorcy, które zagrażają zdolności 
Pożyczkobiorcy do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki; lub 

(h) Pożyczkobiorca w jakikolwiek sposób rozporządzi lub obciąży Przedmiot Zabezpieczenia lub też będzie go przechowywał w 
miejscu nie przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy lub Przedmiot Zabezpieczenia zaginie, 
zostanie utracony, zniszczony, uszkodzony lub zajęty w tym w drodze egzekucji komorniczej lub wejdzie w skład masy upadłości; 
lub 

(i) Pożyczkobiorca nie ustanowi zabezpieczenia zastępczego zgodnie z pkt. 11.11-13; lub 

(j) zobowiązanie którejkolwiek ze stron Umowy Pożyczki lub Dokumentów Zabezpieczenia nie będzie lub przestanie być zgodne z 
prawem, ważne, wiążące, egzekwowalne lub skuteczne zgodnie ze swoimi warunkami; lub 

(k) którekolwiek z zabezpieczeń określonych w Dokumentach Zabezpieczenia nie będzie lub przestanie być zgodne z prawem,  
ważne,  wiążące lub egzekwowalne lub skuteczne zgodnie ze swoimi warunkami albo wartość Przedmiotu Zabezpieczenia 
ulegnie obniżeniu; lub 

(l) Pożyczkobiorca nie przestrzega postanowień odpowiednich ogólnych warunków zakładu ubezpieczeń związanych z 
ubezpieczeniem Przedmiotu Dostawy lub Przedmiotu Zabezpieczenia; lub 

(m) struktura właścicielska Pożyczkobiorcy ulegnie zmianie w stosunku do istniejącej w dniu zawarcia Umowy Pożyczki o więcej niż 
50% udziałów, akcji lub praw głosu; lub 

(n) zaistnieje podstawa wypowiedzenia jakiejkolwiek innej umowy zawartej przez Pożyczkobiorcę z Siemens Finance lub zaistnieje 
podstawa postawienia w stan natychmiastowej wymagalności jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z innego niż Umowa 
Pożyczki stosunku prawnego łączącego Siemens Finance i Pożyczkobiorcę włączając w to przyczyny wskazane w niniejszym 
postanowieniu; lub 

(o) Pożyczkobiorca składa do Siemens Finance wniosek o rozwiązanie Umowy Pożyczki przed terminem spłaty Pożyczki ze skutkami 
jak dla wypowiedzenia (w takim przypadku Siemens Finance może naliczyć opłatę, o której mowa w pkt. 6 (b));  

wówczas Siemens Finance może, bez względu na stopień winy Pożyczkobiorcy, wypowiedzieć Umowę Pożyczki w całości lub 
części ze skutkiem natychmiastowym lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty Umowy Pożyczki. 

10.2. Z dniem wypowiedzenia Umowy Pożyczki, Kwota Spłaty wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od 
Pożyczkobiorcy zgodnie z Umową Pożyczki staje się natychmiast wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie w terminie 
określonym w zawiadomieniu. Od daty postawienia w stan natychmiastowej wymagalności, Siemens Finance uprawniony jest do 
naliczania odsetek za opóźnienie od całej wymagalnej Kwoty Spłaty. W przypadku braku spłaty wierzytelności w terminie 
określonym w zawiadomieniu, Siemens Finance będzie uprawniony do realizacji swoich uprawnień z Dokumentów 
Zabezpieczenia oraz dochodzenia wierzytelności na drodze prawnej.  

11. Ubezpieczenie 

11.1. Do dnia całkowitej spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Pożyczki ochrona ubezpieczeniowa Przedmiotu Dostawy jest 
zapewniona i utrzymywana na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez Siemens Finance. Pożyczkobiorca zobowiązany 
jest do zapłaty na rzecz Siemens Finance opłaty z tytułu ubezpieczenia.  

11.2. Siemens Finance obciąży Pożyczkobiorcę opłatą z tytułu ubezpieczenia wraz z kolejnymi płatnościami Pożyczkobiorcy z tytułu 
Umowy Pożyczki w Dniach Płatności Odsetek w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.  

11.3. Przedmiot Dostawy ubezpieczany jest według wyboru Siemens Finance od standardowych ryzyk dla Przedmiotu Dostawy 
związanych w szczególności z kradzieżą, uszkodzeniem, ogniem, zalaniem, eksplozją, zniszczeniem, a odnośnie pojazdów w 
zakresie AC, OC, NNW. W przypadku potrzeby rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyka indywidualne, 
Pożyczkobiorca zgłosi takie zapotrzebowanie do Siemens Finance. 

11.4. W przypadku Przedmiotu Dostawy będącego maszyną rolniczą lub budowlaną niepodlegającą rejestracji zgodnie z przepisami 
prawa i w związku z tym nieubezpieczoną w zakresie komunikacyjnym AC, Pożyczkobiorca zobowiązuje się, że Przedmiot Dostawy 
będzie przechowywany w budynku/lokalu albo gdy poza budynkiem/lokalem, pod stałym nadzorem, na terenie ogrodzonym 
parkanem, siatką drucianą lub płotem i oświetlonym w porze nocnej. Niezwłocznie po powzięciu informacji o obowiązku 
rejestracji Przedmiotu Dostawy, który do tej pory nie podlegał rejestracji, Pożyczkobiorca dokona takiej rejestracji i powiadomi o 
tym Siemens Finance w celu zmiany lub ustalenia właściwego zakresu ubezpieczenia, pod rygorem utraty ochrony 



ubezpieczeniowej oraz obciążenia Pożyczkobiorcy przez Siemens Finance karą umowną w wysokości do 5% Kwoty Pożyczki. 

11.5. Przedmiot Dostawy ubezpieczony jest do wysokości sumy ubezpieczeniowej równej, według wyboru Siemens Finance: Wartości 
Przedmiotu Dostawy (uwzględniającej stawkę podatku VAT) albo bieżącej wartości rynkowej Przedmiotu Dostawy.  

11.6. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia Przedmiotu Dostawy. 
Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Przedmiotu Dostawy nie wymagają akceptacji Pożyczkobiorcy. Stosowne 
ogólne warunki ubezpieczenia Przedmiotu Dostawy są udostępniane Pożyczkobiorcy na ePlatformie.  

11.7. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Siemens Finance o jakimkolwiek zdarzeniu, którego skutkiem 
jest utrata, uszkodzenie lub zniszczenie Przedmiotu Dostawy bez względu na to czy zdarzenie to objęte jest ochroną 
ubezpieczeniową. 

11.8. Siemens Finance niniejszym upoważnia Pożyczkobiorcę a Pożyczkobiorca jest zobowiązany do podejmowania działań, jakie okażą 
się niezbędne dla celowego dochodzenia od ubezpieczyciela płatności należnego odszkodowania. Niniejszy zapis nie stanowi 
cesji wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej. 

11.9. Siemens Finance, jako jedyny będzie uprawniony do otrzymania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń w przypadku zaistnienia 
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.  Siemens Finance może zaliczyć otrzymane odszkodowanie na poczet spłaty 
wierzytelności wynikających z Umowy Pożyczki, bez względu na termin wymagalności tych wierzytelności. W takim przypadku 
Siemens Finance może naliczyć opłatę, o której mowa w pkt. 6 (b). Siemens Finance może upoważnić zakład ubezpieczeń do 
przekazania Pożyczkobiorcy odszkodowania m.in. na pokrycie uzasadnionych wydatków Pożyczkobiorcy poczynionych na 
naprawę Przedmiotu Dostawy. 

11.10. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu Dostawy w znacznych rozmiarach, na żądanie Siemens Finance oraz 
na warunkach i w terminie w tym żądaniu, wskazanych Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz Siemens 
Finance innego zabezpieczenia na aktywach o podobnym charakterze, co Przedmiot Dostawy i o wartości porównywalnej z 
Przedmiotem Dostawy. 

11.11. W razie ustanowienia zabezpieczenia zastępczego, Siemens Finance zobowiązany jest do przelewu na rzecz Pożyczkobiorcy 
wierzytelności wobec zakładu ubezpieczeń, w wysokości ustalonej przez zakład ubezpieczeń albo odpowiednio kwoty 
odszkodowania otrzymanego od zakładu ubezpieczeń. 

11.12. Nieustanowienie zastępczego zabezpieczenia przez Pożyczkobiorcę w terminie wskazanym przez Siemens Finance stanowi 
Podstawę Wypowiedzenia Umowy  a Siemens Finance  może zaliczyć na poczet spłaty Pożyczki otrzymane od zakładu 
ubezpieczeń odszkodowanie. W takim przypadku Siemens Finance może naliczyć opłatę, o której mowa w pkt. 6 (b). 

11.13. Jeżeli po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel wystąpi z roszczeniami regresowymi wynikającymi z ubezpieczenia Przedmiotu 
Dostawy, Pożyczkobiorca zwalnia Siemens Finance z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu i będzie zobowiązany do 
zaspokojenia roszczeń regresowych wobec ubezpieczyciela a ubezpieczyciel będzie uprawniony do dochodzenia tych roszczeń 
bezpośrednio od Pożyczkobiorcy. 

12. Ujawnianie Informacji 

12.1. Siemens Finance upoważniony jest, w każdym czasie, do ujawniania:  

(a) swojej jednostce dominującej, stowarzyszonej lub zależnej w znaczeniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości 
(Dz.U.2013 Nr 330 z późn. zm.) lub osobie bądź podmiotowi, któremu zaproponował lub na rzecz którego dokonał przelewu 
praw lub wierzytelności z Umowy Pożyczki lub Dokumentów Zabezpieczenia lub która w jakiejkolwiek formie ponosi ryzyko 
finansowe w związku z Umową Pożyczki a także podmiotom refinansującym: 

(i) treści Umowy Pożyczki lub Dokumentów Zabezpieczenia, 

(ii) jakiejkolwiek informacji, którą otrzymał w czasie negocjacji lub w związku z zawarciem i realizacją Umowy Pożyczki lub 
Dokumentów Zabezpieczenia, 

(b) poręczycielowi wekslowemu lub innemu podmiotowi bądź osobie, który udzielił zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikającej 
z Umowy Pożyczki informacji na temat powstania Podstawy Wypowiedzenia Umowy i jej przyczyny w tym kwot należności 
wymagalnych i terminów ich spłat.  

13. Procedura reklamacyjna 

13.1. Pożyczkobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Siemens Finance w następującej 
formie: 

(a) pisemnie – osobiście w siedzibie Siemens Finance albo listownie na adres siedziby Siemens Finance; 

(b) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 870 86 81 (infolinia) albo osobiście do protokołu w siedzibie Siemens 
Finance. 

13.2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie: (i) danych niezbędnych do ustalenia osoby składającej reklamację, w tym adresu 
korespondencyjnego, (ii) zastrzeżenia co do usług/i oferowanych/ej przez Siemens Finance, (iii) ewentualnego roszczenia 
Pożyczkobiorcy. 

13.3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Siemens Finance. 
Pożyczkobiorca będzie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Siemens Finance listem poleconym.  

13.4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, odpowiedź na reklamację będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od 
dnia otrzymania przez Siemens Finance reklamacji.  

14. Zawiadomienia 

14.1. Wszelkie zawiadomienia pomiędzy Pożyczkobiorcą a Siemens Finance będą miały formę pisemną lub będą wysyłane drogą 
mailową lub faxem, chyba że co innego wynika z Umowy Pożyczki lub przepisów prawa.  

14.2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy Pożyczkobiorcy i Siemens Finance wskazane w komparycji Umowy Pożyczki lub 



późniejszym zawiadomieniu o zmianie adresu. 

14.3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń. Brak zawiadomienia o 
zmianie adresu do doręczeń powoduje, że pisma wysłane na ostatni znany drugiej stronie adres są uznane za doręczone.  

14.4. Wszelkie pisma wysłane przez Siemens Finance do Pożyczkobiorcy uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia nadania 
przez Siemens Finance, o ile Pożyczkobiorca nie potwierdzi wcześniej skutecznego doręczenia. 

15. Postanowienia Końcowe 

15.1. Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem. 

15.2. Umowa Pożyczki oraz Dokumenty Zabezpieczenia zostaną zawarte z chwilą złożenia przez Siemens Finance podpisu, jako 
ostatniej ze stron z zachowaniem zasad określonych w niniejszym ustępie. Zawarcie, uzupełnienie lub zmiana do Umowy 
Pożyczki lub do Dokumentów Zabezpieczenia pod rygorem nieważności wymaga (i) złożenia przez strony podpisu na dokumencie 
obejmującym treść oświadczeń woli stron oraz wymiany tego dokumentu pomiędzy stronami faksem lub drogą mailową, lub (ii) 
złożenia przez strony podpisu elektronicznego na dokumencie obejmującym treść oświadczeń woli stron udostępnionym przez 
Siemens Finance Pożyczkobiorcy za pośrednictwem wybranego przez Siemens Finance portalu internetowego, lub (iii) złożenia 
przez strony oświadczeń woli w formie pisemnej, lub (iv) zachowania formy czynności prawnej innej niż wymienione powyżej, 
jaką bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają dla zachowania jej ważności. Skuteczność zawarcia, uzupełnienia lub 
zmiany do Umowy Pożyczki lub do Dokumentów Zabezpieczenia będzie zachowana także wówczas, jeżeli podpis strony zostanie 
złożony w innej formie aniżeli podpis złożony przez drugą stronę, z zachowaniem form podpisów przewidzianych w niniejszym 
ustępie oraz z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.   

15.3. OWUP wiąże strony na zasadzie art. 384 Kodeksu cywilnego. W przypadku zmian w treści OWUP, Siemens Finance udostępnia 
treść zmian Pożyczkobiorcy z określeniem terminu ich wejścia w życie. Pożyczkobiorca jest uprawniony do niezaakceptowania 
zmian i złożenia pisemnego wypowiedzenia Umowy Pożyczki w terminie 30 dni od dnia udostępnienia Pożyczkobiorcy zmian do 
OWUP. W przypadku wypowiedzenia przez Pożyczkobiorcę Umowy Pożyczki w określonym wyżej terminie, Umowa Pożyczki 
wygasa z upływem tego terminu a Kwota Spłaty wraz z narosłymi odsetkami i innymi kwotami należnymi od Pożyczkobiorcy 
zgodnie z Umową Pożyczki staje się natychmiast wymagalna i będzie podlegać niezwłocznej spłacie. W przypadku braku 
wypowiedzenia w powyższym terminie, zmiany OWUP obowiązują strony z dniem wejścia w życie tych zmian. 

15.4. Zmiana Banku nie będzie stanowić zmiany Umowy Pożyczki. O zmianie Banku Siemens Finance powiadomi Pożyczkobiorcę na 
fakturze lub w odrębnym zawiadomieniu.  

15.5. W przypadku, gdy w chwili podpisywania Umowy Pożyczki nie są znane wszystkie dane dotyczące Przedmiotu Dostawy, dane te 
zostaną uzupełnione przez Siemens Finance na podstawie faktury za Przedmiot Dostawy dostarczonej do Siemens Finance 
zgodnie z pkt. 2.1 (c) i przekazane w odrębnym zawiadomieniu do Pożyczkobiorcy, które może nastąpić także poprzez 
umieszczenie kopii tej faktury w panelu klienta w Serwisie. Zawiadomienie to będzie stanowiło integralną część Umowy Pożyczki 
i Dokumentów Zabezpieczenia. 

15.6. Pożyczkobiorca nie jest upoważniony do przeniesienia na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub wierzytelności wynikających z 
Umowy Pożyczki lub Dokumentów Zabezpieczenia. 

15.7. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową Pożyczki, OWUP lub Dokumentami Zabezpieczenia będą rozstrzygane przez sąd 
według właściwości miejscowej dla siedziby Siemens Finance. 

15.8. OWUP obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. 

 


