
WYKAZ ZMIAN W UMOWIE TWISTO KREDYT

obowiązujący dla umów zawartych od dnia 16 grudnia 2022 roku

Lp. Brzmienie postanowienia przed zmianą Brzmienie postanowienia po zmianie Podstawa prawna wprowadzanych

zmian

Podstawa faktyczna

wprowadzanych zmian

1. Prowizja należna

Kwota, którą faktycznie będziesz

zobowiązany zapłacić na rzecz Twisto. 

Prowizja należna stanowi Prowizję

naliczoną, która w wyniku ziszczenia się

warunków zawieszających określonych w

Umowie stała się należna i będzie płatna

przez Ciebie na rzecz Twisto w całości lub w

odpowiedniej części. Prowizja należna za

dany Okres rozliczeniowy nie może być

wyższa od Prowizji naliczonej przypadającej

na dany Okres rozliczeniowy, a jej

ostateczna wysokość uzależniona jest od
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Postanowienie pkt 16.1 — Twisto

zastrzega sobie prawo do

jednostronnej zmiany postanowień

Umowy w przypadku wystąpienia

co najmniej jednej z następujących

okoliczności: 16.1.1 —

wprowadzenia nowych, uchylenia

lub zmiany obowiązujących

przepisów prawa w zakresie

wpływającym na prawa i obowiązki

Stron wynikające z Umowy, 

w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z

dnia 12 maja 2011 roku o kredycie

konsumenckim, w wersji

Zmiana związana z

wymogami

regulacyjnymi

(nowelizacją przepisu

art. 36a ustawy z dnia

12 maja 2011 roku o

kredycie

konsumenckim). 
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sposobu korzystania przez Ciebie z

Produktu w danym Okresie rozliczeniowym. 

Przykład: Za każde 100 zł wykorzystanej

przez Ciebie kwoty Kredytu, którą

zdecydujesz się zapłacić z Twisto w

kolejnym Okresie spłaty, będziesz

zobowiązany zapłacić Twisto Prowizję

należną w wysokości 4,25 zł. Szczegółowy

sposób obliczania Prowizji należnej został

przedstawiony w pkt 10 Umowy. 

sposobu korzystania przez Ciebie z

Produktu w danym Okresie rozliczeniowym. 

Przykład: Za każde 100 zł wykorzystanej

przez Ciebie kwoty Kredytu, którą

zdecydujesz się zapłacić z Twisto w

kolejnym Okresie spłaty, będziesz

zobowiązany zapłacić Twisto Prowizję

należną w wysokości 3,32 zł. 

Szczegółowy sposób obliczania Prowizji

należnej został przedstawiony w pkt 10

Umowy. 

obowiązującej od dnia 16 grudnia

2022 roku, tj: 

“Maksymalną wysokość

pozaodsetkowych kosztów kredytu

dla kredytów o okresie spłaty nie

krótszym niż 30 dni oblicza się

według wzoru: 

MPKK = (K × 10%) + (K × n/R × 10%) 

w którym poszczególne symbole

oznaczają:

MPKK - maksymalną wysokość

pozaodsetkowych kosztów kredytu,

K - całkowitą kwotę kredytu,

n - okres spłaty wyrażony w dniach,

R - liczbę dni w roku.”
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