INFORMACJA POŚREDNIKA KREDYTOWEGO
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 maja
2011 roku o kredycie konsumenckim, Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej
88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000549898, identyfikująca się numerami NIP: 1132887302 oraz REGON:
361130993, wpisana w Dziale II Rejestru pośredników kredytowych – Rejestrze
pośredników kredytu konsumenckiego prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego pod numerem: RPK000919 (zwana dalej: „Rankomat”) informuje, że:
1. Rankomat uprawniony jest do podejmowania na rzecz AS INBANK z siedzibą
w Tallinnie przy ul. Niine 11, 10414 Tallinn (Estonia), wpisanego do Rejestru
Handlowego Sądu Wojewódzkiego w Tartu pod numerem: 12001988
prowadzącego działalność w Polsce w ramach AS INBANK Spółki AkcyjnejOddziału w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, 00-446
Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635086,
identyfikującego się NIP: 1070036848 oraz REGON: 365371021 (zwanego dalej:
„INBANK”) czynności pośrednictwa kredytowego w zakresie Kredytów
konsumenckich oferowanych przez INBANK (zwanych dalej: „Kredytami”)
w postaci czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o Kredyt, w tym
wszystkich czynności faktycznych niezbędnych dla zwarcia umowy o Kredyt,
polegających na:
1) pozyskiwaniu klientów zainteresowanych Kredytami, poprzez oferowanie
Kredytów za pośrednictwem Centrum Telefonicznego Rankomat oraz serwisu
internetowego pod adresem https://rankomat.pl;
2) przedstawianiu i przekazywaniu klientom wzoru wniosku o udzielenie Kredytu,
formularza informacyjnego, umowy Kredytu oraz innych dokumentów
związanych z umową Kredytu przed zawarciem umowy Kredytu;
3) przekazywaniu INBANK oświadczeń klienta niezbędnych dla sporządzenia
wniosku o udzielenie Kredytu;
4) sporządzaniu wniosków o udzielenie Kredytu;
5) udzielaniu klientom informacji o Kredycie oraz wszelkich informacji
niezbędnych do zawarcia umowy o Kredyt, w szczególności dotyczących cech
Kredytu, kosztów i opłat, dokumentów wymaganych przez INBANK, sposobu
zawarcia umowy Kredytu;
6) informowaniu klientów o podjętej przez INBANK decyzji Kredytowej, w tym
również dotyczącej przyczyny odmowy udzielenia Kredytu;
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7) przekazywaniu do INBANK oświadczeń klientów o odstąpieniu od umowy
Kredytu, jeżeli takie oświadczenie zostało złożone Rankomat.
Rankomat oświadcza, że nie jest umocowany do składania lub odbierania
oświadczeń woli w imieniu INBANK, dotyczących umów o Kredyt, w tym
w szczególności oświadczeń o zawarciu umowy Kredytu.
Rankomat informuje, że nie pobiera od klientów żadnych opłat i prowizji w związku
z usługami pośrednictwa kredytowego świadczonymi na rzecz INBANK.
Rankomat informuje, że otrzymuje od INBANK wynagrodzenie z tytułu
świadczonych na rzecz INBANK usług pośrednictwa kredytowego, przy czym
Rankomat nie otrzymuje wynagrodzenia od INBANK za wykonywanie czynności
pośrednictwa kredytowego w zakresie umów o Kredyt, w przypadku których
konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów
związanych z udzieleniem lub spłatą Kredytu konsumenckiego.
Rankomat informuje, że świadczy usługi pośrednictwa kredytowego w zakresie
kredytu konsumenckiego na rzecz ww. podmiotu, tj. AS INBANK z siedzibą
w Tallinnie (Estonia) prowadzącego działalność w Polsce w ramach AS INBANK
Spółki Akcyjnej-Oddziału w Polsce z siedzibą w Warszawie.

