TF Bank AB (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk

WZÓR: Formularz / Oświadczenie dot. rekompensaty
Kogo dotyczy: Klientów TF Banku, którzy zawarli umowę kredytu gotówkowego w okresie od 01.01.2016 oraz zapłaciły
Pośrednikowi opłatę za pośrednictwo
Podstawa: Postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec TF Banku dotyczące nieprawidłowo
sformułowanych informacji nt. całkowitej kwoty kredytu, RRSO i opłaty za pośrednictwo – decyzja z dnia 4 września 2020r. nr
RKR-7/2020. Zgodnie z którą przysługuje zwrot nadwyżki ponad maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu

Dane klienta:
Imię i nazwisko: .........................................................................................................................................................................
Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): ...............................................................................................................
Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): .................................................................................................................................
Dotyczy umowy z dnia / numer : ..................................................................
Niniejszym oświadczam, iż chcę skorzystać z następującej formy rekompensaty:


Zwrot nadwyżki ponad maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu

oraz alternatywnie

możliwości zawarcia w terminie 3 lat od złożenia przez Bank oferty umowy o kredyt konsumencki na preferencyjnych
warunkach, tj. okres kredytowania: 36 miesięcy, minimalna całkowita kwota kredytu 2000 zł, maksymalna całkowita kwota
kredytu: 20.000 zł, oprocentowanie: 7,2% w skali roku (nie wyższe jednak od odsetek maksymalnych), prowizja o 30% niższa od
kwoty standardowej prowizji stosowanej przez Bank, z zastrzeżeniem posiadania przez klienta w chwili zawierania umowy
zdolności kredytowej,
lub


możliwości dodatkowej rekompensaty:



w przypadku klientów, którzy regularnie spłacają kredyt - w wysokości 5% kwoty prowizji bankowej
odnoszącej się do okresu kredytowania przypadającego po dniu złożenia reklamacji przez klienta
w przypadku klientów, którzy w terminie spłacili kredyt wobec Banku - w wysokości 3% pobranej od nich
przez Bank prowizji Bankowej, wyliczonej na moment, w którym zaciągnęli kredyt w Banku

Proszę o przekazanie środków na numer rachunku:
.............................................................................................................................................
Podpis .............................................

_____________________________________
TF Bank AB (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), siedziba w 501 10 Boras, Box 947, Szwecja, wpisana do rejestru Bolagsverket
prowadzonego przez Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek pod numerem rejestracyjnym 556158-1041, kapitał zakładowy 5 000 000 koron
szwedzkich (opłacony w całości), Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku (80-244), przy Al. Grunwaldzkiej nr 103 A, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000533349, REGON 360401941, NIP 9571076774.

