Umowa Na Odległość

to szybki i prosty sposób na zawarcie Umowy
pożyczki podczas jednej rozmowy telefonicznej!
W trakcie rozmowy telefonicznej możesz przejść przez
pełen proces wnioskowania o pożyczkę wraz z przygotowaniem
indywidualnej oferty oraz zawarcia Umowy pożyczki.

Jak działa Umowa Na Odległość?
1. Rozmowa telefoniczna
Rozmawiamy z Tobą przez telefon i prosimy Cię o podanie danych oraz wyrażenie zgód potrzebnych do przygotowania oferty i Umowy. Następnie zawieramy Umowę Na Odległość i udzielamy
informacji o kolejnych krokach.
2. Po rozmowie telefonicznej
Wysyłamy do Ciebie SMS-em lub e-mailem link do wzoru Umowy pożyczki, abyś mógł zapoznać się z jej szczegółami jeszcze przed wizytą naszego pracownika. Pamiętaj, że wzór Umowy
pożyczki możesz także pobrać ze strony www.provident.pl.
3. Wizyta naszego pracownika
Podczas wizyty nasz pracownik potwierdza z Tobą dane i dokumenty potrzebne do sfinalizowania umowy. Należy przygotować: dowód osobisty, dokument potwierdzający dochody (jeżeli
jest wymagany) oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania (np. rachunek za energię).
Jeśli wszystko się zgadza, to od razu wypłacamy Ci kwotę pożyczki, a Ty możesz rozpocząć
realizację swoich planów.
4. List polecony
Na wskazany przez Ciebie adres wysyłamy listem poleconym umowę pożyczki podpisaną
przez Provident Polska SA na mocy przyjętego od Ciebie pełnomocnictwa. Przesyłamy też
potwierdzenie złożenia wniosku pożyczkowego, potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa
oraz formularz informacyjny.
5. Spłata pożyczki
Spłacasz raty pożyczki raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat dostępnym
w Umowie o pożyczkę. Pieniądze przelewasz na numer konta podany w Umowie pożyczki.

Dodatkowe informacje
• Od Umowy możesz odstąpić bez podania przyczyn w terminie maksymalnie 14 dni od dnia
otrzymania Umowy za pośrednictwem poczty.
• Oświadczenie o odstąpieniu należy dostarczyć lub przesłać listem poleconym do oddziału
lub siedziby Provident Polska SA.
• Skorzystaj z Formularza odstąpienia od Umowy, który jest załącznikiem do Umowy. Możesz również
złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pożyczki, które nie jest załączonym
do Umowy Formularzem.
W jaki sposób zgłaszać zastrzeżenia do Umowy?
• Zastrzeżenie do treści wzoru Umowy, do którego link otrzymałeś od nas e-mailem lub SMS-em
i który jest dostępny na stronie www.provident.pl, możesz zgłaszać telefonicznie lub mailowo
do Biura Obsługi Klienta do momentu wypłaty kwoty pożyczki. Zgłoszenie przez Ciebie zastrzeżenia
oznacza, że obie strony odstępują od Umowy (ze skutkiem od chwili jej zawarcia).

Masz dodatkowe pytania dotyczące Umowy Na Odległość?

Zadzwoń 600 200 200
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

